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ÖZ 

ZİHNİYET İNŞASI BAĞLAMINDA KUR’AN’DA RUBÛBİYET 

Hasan NAS 

Allah Teâlâ’nın varlık alanına çıkarmış olduğu evren üzerindeki tasarrufları, 

Kur’an’da sürekli vurgulanan bir husustur. Kur’an’dan anlaşıldığına göre Allah’ın 

varlık âlemi ile ilişkisi yalnızca ilk yaratmayla sınırlı değildir ve esasen Rab olarak, 

doğrudan yahut dolaylı olarak, O’nun nüfuz etmediği herhangi bir alandan söz etmek 

mümkün görünmemektedir. Bu minvalde Kur’an’da Rab kavramı ve rubûbiyetin, her 

şeyin Rabbi Allah’ın evrenle an be an gerçekleşen ilişkisini ifade etmek üzere köşe 

taşı bir kavram olarak değerlendirildiği anlaşılmaktadır. Bu çalışmanın hipotezi, fail 

bir Allah telakkisinden hareketle O’nun insan, tarih, toplum ve tabiat üzerinde 

kesintisiz tasarruflarda bulunduğu esasına dayanmaktadır. Buna göre en küçüğünden 

en büyüğüne evrende cari olan ve olacak olan bütün var oluş ve kesintisiz işleyiş, 

ancak Rab olarak O’nun yerleştirmiş olduğu ilke ve yasalara bağlı olarak 

gerçekleşmektedir. Bunu ortaya koymak üzere çalışma boyunca Allah Teâlâ’nın 

insan ve âlemle aktif münasebetini ele alan ayetler klasik ve çağdaş kaynaklardan 

yararlanılarak analiz edilmiş ve elde edilen veriler arasındaki ilişkiler, içerik analizi 

yöntemiyle tanımlanarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak Allah Teâlâ’nın evrene 

yönelik tasarrufları bütüncül olarak değerlendirildiğinde tarihe ve tabiata seküler 

açıdan bakmanın neredeyse imkânsız olduğu anlaşılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Zihniyet, Kur’an, rubûbiyet, evren, tasarruf. 
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ABSTRACT 

THE LORDSHIP OF GOD (RUBÛBIYYAH) IN THE QUR’ÂN WİTH IN 

THE CONTEXT OF CONSTRUCTION OF MINDSET 

HASAN NAS 

Allah’s executive power to rule over the universe created by him is a subject 

that is frequently emphasized in the Qur’ân. It is understood from the Qur'an that 

Allah's relationship with the universe is not limited to the first creation, and 

essentially as the Lord, it is not possible to imagine of any sphere that He does not 

penetrate. In this context, in the Qur'an the concepts of the Lordship (Rubûbiyyah) 

and Lord (Rabb) are considered as keystone concepts to express the continuous 

relationship of Allah with the universe. The hypothesis of this study is based on the 

principle that Allah has continues executive power to rule over human, history, 

society and nature based on the assumption of oneness of God. According to this, all 

existing and continuing process of the universe from the smallest to the largest can 

only be realized in accordance with the principles and rules that the Allah has 

established. In order to put forward this, the verses dealing with Allah's active 

relationship with human and the universe were analyzed by using classical and 

contemporary sources and the relationships between the data obtained during the 

research were identified and evaluated by content analysis method. As a result, when 

Allah's executive power over the human and universe is evaluated holistically, it is 

understood that it is almost impossible to look at history and nature from a secular 

viewpoint. 

Keywords: Mindset, Qur’ân, Lordship, Universe, Executive Power. 
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ÖNSÖZ 

 Allah Teâlâ varlık alanına çıkarmış olduğu evrende aktif fiilleriyle varlığını 

ve kudretini sürekli hissettirmekte ve bütün mahlûkatın kendi egemenliği altında 

devamlılığını temin etmektedir. Allah’ın kâinata yönelik tasarrufları, Kur’an’da 

özellikle rab kavramı üzerinden belirgin kılınmış ve bu kavram çerçevesinde O’nun, 

varlığın özüne yerleştirdiği yasalarıyla her zaman ve her mekânda devrede olduğu 

vurgulanmıştır. Allah’ın kuluna yakınlığını, O’nun tarih, toplum ve tabiat üzerindeki 

tedbîrini incelemeyi amaçlayan bu çalışma üç bölümden müteşekkildir.  

 Giriş kısmında öncelikle toplumsal değişimin temeli ve ayrılmaz bir parçası 

olan zihniyet değişimi üzerinde durulmuştur. Bir toplumun inanç ve düşüncelerinde, 

tutum ve davranışlarında, bakış açıları ve değer yargılarında arzu edilen değişim 

ancak onlardaki zihniyeti değiştirmekle mümkün olabilir. Akabinde Kur’an’ın, 

çağdaş muhatapları olan Mekkeli müşrikler üzerinde gerçekleştirdiği kalıcı ve köklü 

zihniyet değişimi birkaç örnek üzerinden gösterilmeye çalışılmıştır. 

 Birinci bölümde rab kavramının temel ve yan anlamlarını tespit etmek 

amacıyla ilk dönem sözlük ve tefsirlere müracaat edilmiş ve ardından bu kavramın 

vahiy sürecindeki kullanım seyri üzerinde durulmuştur. Bu suretle rab kavramının 

zihniyet inşası sürecinde vahyin nüzulüne göre kullanım yoğunluğu, biçimi ve bu 

zaman zarfında izafe edildiği varlıklar tespit edilmiştir. Akabinde yine vahyin nüzul 

sürecine uygun olarak aynı ayet içerisinde rab kelimesi ile birlikte zikredilen metin 

bağlamındaki anahtar kelimeler/ibareler ortaya konulmuş ve bu rubûbiyet 

izdüşümlerinden belli başlıları semantik açıdan yakından incelenmiştir. 

 İkinci bölümde Kur’an’ın rab telakkisinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 

onun ilk muhataplarının kendileri hakkında az da olsa malumat sahibi oldukları 

geçmiş toplulukların Rab anlayışlarına Kur’an’dan hareketle yer verilmiş ve ardından 

Ehl-i Kitab’ın rab telakkisi Kitab-ı Mukaddes üzerinden tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Kur’an öncesi dönemin rubûbiyet anlayışları ortaya konulduktan sonra Mekkeli 

müşriklerin rab telakkileri incelenmiş ve bu kısımda Kur’an’ın doğrudan muhatapları 
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olmaları sebebiyle cahiliye Arapları üzerinde genişçe durularak, onların zihinsel arka 

planında yer alan ve zihniyetlerini teşkil eden unsurlar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

 Üçüncü bölümde ise çalışmanın ana omurgasını teşkil eden rubûbiyet 

tasvirleri vahiy-siret ilişkisi bağlamında takdim edilmiştir. Bu kapsamda her şeyin 

Rabbi Allah’ın tarihe, topluma ve tabiata yönelik kesintisiz müdahaleleri Kur’an’dan 

tablolar halinde sunularak Allah-insan ve Allah-âlem ilişkisi canlı sahneler şeklinde 

işlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamber’in hayatındaki rubûbiyet tasvirlerine  

-genişçe ve analitik bir anlatımla- yer verilmiş ve böylece Allah’ın, kendisine 

güvenen kullarıyla birlikte olmasının hem bireysel olarak Hz. Peygamber’e hem de 

toplumsal olarak yeni kurulmakta olan İslam cemaatine yönelik ilahî inayet ve destek 

olarak nasıl yansıdığı gösterilmek istenmiştir. Son olarak Rab Teâlâ’nın an be an 

yaratmayı sürdürdüğü tabiattaki tedbîr ve inayetini yansıtan rubûbiyet tasvirlerine yer 

verilmiş ve O’nun fiilleriyle, ilke ve yasalarıyla âlemde gerçekleşen düzenli işleyiş 

ele alınmıştır. 

 Bu çalışmanın ortaya çıkma sürecinde öncelikle teşvikleri, yakın ilgisi, ufuk 

açıcı öneri ve yönlendirmeleri nedeniyle çok istifade ettiğim danışman hocam 

muhterem Prof. Dr. Yaşar Düzenli’ye teşekkür ederim. Tez izleme komitesinde 

bulunan, süreç boyunca görüşleri, yakın ilgileri ve önerileriyle tezin niteliğinin 

artırılmasına katkıda bulunan değerli hocalarım Doç. Dr. Necmettin Kızılkaya ile Dr. 

Öğr. Üyesi Muhammed Coşkun’a minnettarım. Ayrıca tezin son aşamasında tez 

izleme komitesi üyeliğini kabul eden ve katkıda bulunan hocam Prof. Dr. Ramazan 

Yıldırım’a müteşekkirim. Yine bu tez konusunu çalışmam için öneride bulunan ve 

desteğini esirgemeyen Dr. Öğr. Üyesi Adnan Gürsoy’a, tezi başından sonuna kadar 

okuyup değerli görüşleri ve tashihleriyle katkıda bulunan Ali Albayrak’a teşekkürü 

borç bilirim. Ayrıca bu uzun ve yorucu süreçte kendilerine fazla zaman 

ayıramadığım, bununla birlikte desteklerini hep yanımda hissettiğim değerli eşim 

Ayşegül’e, sevgili çocuklarım Dilara, İsmail ve Esma’ya şükranlarımı sunarım. 

                                                                                                               Hasan NAS 

İstanbul - 2020 
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GİRİŞ 

A.    KONU, AMAÇ, YÖNTEM ve KAYNAKLAR 

1. Çalışmanın Konusu ve Amacı 

Bugün insanlık büyük bir krizle karşı karşıyadır. Bunu bir tür bunalım ve 

buhran olarak da tanımlayabiliriz. İnsanlığın yaşamakta olduğu bu buhranın asıl 

nedeni, diğer sebepler bir yana, insanın yaratıcısı ile sağlıklı bir iletişimden yoksun 

olması ve Allah-insan-âlem ekseninde tevhid üzere bulunan varlık arasındaki 

ilişkinin parçalanmasıdır. Biz, yeniden daha anlamlı ve esenlikli bir dünya arzu 

ediliyorsa bunun yolunun, koparılmış olan bu bağı yeniden inşa ederek varlık âlemini 

ortaya çıkaran Allah’a ve O’nun kâinata yerleştirmiş olduğu nizamın armonisine 

kulak vermekten geçtiğini düşünüyoruz. İnsan, kendisinin de bir parçasını 

oluşturduğu külli düzeni devam ettirecek nitelikte eylemde bulunup özü ile barışık 

yaşadığında, içerisine hapsolduğu yalnızlık ve mutsuzluk duygusundan kurtularak 

özgürlüğünü elde edecek ve aradığı esenliğe/huzura ulaşacaktır. Bu ise her şeyden 

önce kendisini var eden iradeyi tanıması, O’nun her an yanı başında, kendisiyle 

birlikte bulunduğunun farkında olması ve tam bir teslimiyetle O’na boyun eğmesiyle 

mümkün olacaktır. 

Çalışma, Kur’an-ı Kerim’in nüzulü sürecinde daha ilk yıllarda teşekkülünü 

büyük ölçüde tamamlamış olan rab kavramını ve bu kavramla ilgili olarak her daim 

tasarrufta bulunan fail bir Allah telakkisini, Allah-insan, Allah-âlem ilişkisi gibi 

hususiyetleri konu edinmektedir. Vahyin ilk yıllarında ilahî irade, fonksiyonunu 

yitirerek muhataplarının yalnızca dilinde kalmış ve delaleti belli belirsiz olan “Allah” 

ismine gerçek ulûhiyeti kazandırmak için bariz bir biçimde “Rab” ismine öncelik 

vermiştir. Cahiliye Arapları nezdinde Allah’ın yaratmış olduğu âleme yönelik fiilî 

tecellilerini öne çıkaran rubûbiyeti daha çok kabul görmüş olduğundan, Kur’an’da 

Rab ismine öncelik verilmiş ve bu isim üzerinden Allah ile insan arasında sağlıklı ve 

nitelikli bir ilişkinin tesis edilmesi hedeflenmiştir. 
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Tevhidin farklı yansımaları olan ulûhiyet-rubûbiyet-ubûdiyet meseleleri 

etrafında bu konuyu değişik açılardan da ele almak mümkündür. Örneğin Esmâ-i 

Hüsnâ çerçevesinde rubûbiyet konusunu inceleyerek O’nun özellikle âlemle ilişkisini 

içeren isimlerini merkeze almak suretiyle Kur’an üzerinden bu isimlerin izleri takip 

edilerek kronolojik bir çalışma yapılabilir. Böylece Esmâ-i Hüsnâ’nın kâinattaki 

tecellilerinden hareketle O’nun Rab oluşu meselesi işlenebilir. Yine rubûbiyet 

konusunu Allah’ın kâinata yerleştirmiş olduğu tabii yasalarla, atomlardan galaksilere 

kadar hassas bir saat gibi işleyen bu harikulade düzen eşliğinde incelemek 

mümkündür. Böylelikle küçük âlem olan insan başta olmak üzere tüm evren bu 

fevkalade işleyiş açısından ele alınabilir. Nitekim her gün yeni yeni ilim dallarının 

ortaya çıkması, kâinatın düzeninde cari olan kanunlara işaret etmektedir; zira düzenli 

olmayan bir yapıdan kanun elde edilemez.  

Hakeza Allah’ın Rab oluşu tevhid-şirk ekseninde de ele alınabilir ve 

rubûbiyet konusu, O’nun maliki bulunduğu evrende hem metafizik anlamda hem de 

toplumsal ve ahlakî ilişkilerin düzenlenmesi konusunda yegâne merci olup emretme 

ve nehyetme yetkisinin yalnızca Allah’a ait olması bağlamında işlenebilir. Zira 

Kur’an’a göre kâinatın Rabbinin otoritesi biriciktir ve bütün kâinat tek bir ilahın 

yaratmış olduğu külli bir nizam olup Allah Teâlâ var ettiği bu düzenin idaresinde 

ortaksızdır. Mamafih bu çalışma zikredilen bu hususlara da yer verecek olmakla 

birlikte, bunların ötesinde, kâinatta cari olan aktif filleriyle varlığını ve kudretini 

sürekli hissettiren, an be an tasarrufta bulunan ve her zaman kuluyla birlikte olan bir 

Rab telakkisini incelemeyi hedeflemektedir ve bu tezde nihai olarak varılan tespitler 

bu istikamettedir. 

2.  Çalışmanın Yöntemi ve Planı 

Çalışmada takip edeceğimiz metod, sosyal bilimler araştırma yöntemlerinden 

biri olan nitel araştırma yöntemi olacak, ayrıca gerekli verilerin elde edilmesinde 

nitel araştırma yönteminin bir birimi olan döküman incelemesi yönteminden 

yararlanılacaktır. Böylece Allah Teâlâ’nın insan ve âlemle aktif münasebetini ele 

alan ayetler analiz edilmek suretiyle elde edilecek veriler, içerik analizi yöntemiyle 
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veriler arasındaki ilişkiler tanımlanarak değerlendirilecektir. Çalışmanın kuram/teori 

oluşturma aşaması ise tek tek olgulardan yola çıkarak genel yargılara varmayı esas 

alan tümevarım yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yanı sıra tümdengelim, analiz ve 

sentez metodları da kullanılacaktır. 

Çalışmada öncelikle zihniyet kavramı üzerinde durulacak ve bu kapsamda 

zihniyetin mahiyeti, karakteristiği, işlevselliği, zihniyet değişimi ile toplumsal 

değişim arasındaki sıkı bağ ve diğer bazı hususlara temas edilecektir. Ardından 

Kur’an’ın, çağdaş muhatapları olan Mekkeli müşrikler üzerinde gerçekleştirdiği 

zihniyet değişimi bazı örnekler üzerinden gösterilmeye çalışılacaktır. Rab 

kavramının incelendiği bölümde ilgili kavramın temel ve yan anlamlarını tespit 

etmek amacıyla ilk dönem sözlük ve tefsirlere müracaat edilecektir. Böylece Rab 

kavramının anlamı tespit edildikten sonra Kur’an nüzul sırasına göre taranmak 

suretiyle, bu kavramın vahiy sürecindeki kullanım seyri üzerinde durulacaktır. Bu 

suretle rab kavramının zihniyet inşası sürecinde yıllara göre kullanım yoğunluğu, 

biçimi ve bu zaman zarfında izafe edildiği varlıklardan hareketle kavramın 

teşekkülünü tamamladığı tarih tayin edilmeye çalışılacaktır. 

Mütekellimin Rab olmasından dolayı bu kavram Kur’an’da çok geniş bir 

alana yayılmış olup esasen Kur’an’da rubûbiyetin doğrudan veya dolaylı olarak 

temas etmediği herhangi bir alandan söz etmek mümkün değildir. Bununla birlikte 

çalışmada vahyin nüzul sürecine uygun olarak aynı ayet içerisinde rab kelimesi ile 

birlikte zikredilen metinsel bağlamdaki anahtar kelimeler/ibareler ortaya konulacak, 

ardından da zikredilen bu rubûbiyet izdüşümlerinden belli başlıları kavramsal olarak 

yakından incelenecektir. 

Kur’an’ın rubûbiyet telakkisinin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla çalışmada 

Kur’an’ın ilk muhataplarının kendileri hakkında az da olsa malumat sahibi oldukları 

geçmiş toplulukların Rab anlayışlarına da yer verilecektir. Bu kapsamda Hz. Nuh, 

Hz. Hûd, Hz. Salih, Hz. İbrahim, Hz. Lût ve Hz. Şuayb peygamberlerin kavimlerinin 

rubûbiyet anlayışlarına yine Kur’an’dan hareketle yer verilecek, akabinde de Ehl-i 

Kitab’ın rab telakkisi Kitab-ı Mukaddes taranarak tespit edilmeye çalışılacaktır. 
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Kur’an öncesi dönemin rubûbiyet anlayışları ortaya konulduktan sonra Mekkeli 

müşriklerin rab telakkileri incelenecektir. Bu meyanda Kur’an’ın doğrudan 

muhatapları olmaları sebebiyle cahiliye Arapları üzerinde genişçe durulacak, onların 

zihinsel arka planında yer alan ve zihniyetlerini teşkil eden dinî, sosyal, kültürel 

unsurlar belirlenmeye çalışılacaktır. 

Kur’an’da karşılığını bulan rubûbiyete dair hususlar -merkeze alınan bakış 

açısıyla- teorik olarak takdim edildikten sonra çalışmanın ana omurgasını oluşturan 

rubûbiyet tasvirleri vahiy-siret ilişkisi bağlamında takdim edilecektir. Bu çerçevede 

kulları üzerinde kudret ve tasarruf sahibi, her şeyin Rabbi Allah’ın tarihe, topluma ve 

tabiata yönelik süregelen müdahaleleri Kur’anî tablolar halinde sunulacak ve böylece 

Allah-insan ve Allah-âlem ilişkisi canlı sahneler şeklinde işlenecektir. Bu kısımda bir 

yandan geçmiş ümmetlerin kıssalarında yer alan rubûbiyet tezahürleri işlenmeye 

çalışılırken bir yandan da bu anlatımların, nazil olduğu ortama bir cevap olması 

münasebetiyle nasıl bir etki uyandırdığı ve ne gibi fonksiyonlara sahip olduğu 

üzerinde durulacaktır. Yanı sıra Allah’ın son elçisi olan Hz. Peygamber’in 

hayatındaki rubûbiyet tasvirlerine -genişçe ve analitik bir anlatımla- yer verilecek ve 

böylece Allah’ın, mümin kullarının yanında olmasının hem bireysel olarak Hz. 

Peygamber’e hem de toplumsal olarak yeni kurulmakta olan İslam cemaatine yönelik 

ilahî inayet ve destek olarak nasıl yansıdığı gösterilmeye çalışılacaktır. Son olarak 

Rab Teâlâ’nın yaratmayı sürdürdüğü tabiattaki tedbîr ve tasarrufunu yansıtan 

rubûbiyet tasvirlerine yer verilecek ve böylece O’nun fiilleriyle, ilke ve yasalarıyla 

âlemde cereyan eden düzenli işleyiş ele alınacaktır.  

3.  Literatür ve Kaynaklar 

3.1.  Literatür 

Kur’an’ın merkezî kavramlarından biri olan rab kavramına dair çalışmalar 

sınırlı sayıda ve daha çok makale düzeyinde kalmıştır. Biraz sonra bahsedeceğimiz 

bir yüksek lisans tezi haricinde rubûbiyet konusunu ele alan master yahut doktora 

tezi olarak sunulmuş herhangi bir teze rastlayamadık. Makale olarak karşımıza çıkan 

çalışmalar ise şunlardır: Aydın Temizer’e ait, “Kur’an’da ‘Rab’ Kavramı Üzerine 
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Semantik Bir Analiz”, yine aynı müellife ait “Kur’an’a Göre Cahiliye Zihniyetinin 

Rubûbiyet Anlayışındaki Çelişki” başlıklı makale ile H. A. Ali’ye ait “Rubûbiyyet”, 

isimli çalışma. Makale düzeyindeki bu çalışmaların yanı sıra TDV İslâm 

Ansiklopedisi’nde Bekir Topaloğlu’nun yazmış olduğu “Rab” maddesi ile Salime 

Leyla Gürkan’a ait “Rabbâniyyûn” maddeleri bulunmaktadır. 

Rab kavramı ayrıca bazı kitaplarda ele alınmış olmakla birlikte farklı 

konularla bir arada işlendiği için kavramı izah etmekte yetersiz kalmıştır. Örneğin 

Yakup Çiçek ile Fahrettin Yıldız’a ait Hamd-Rabb isimli küçük hacimli kitap ile 

Hüseyin Atay’ın Kur’an’da İman Esasları isimli eseri bunlardandır. Yukarıda 

zikredilen yüksek lisans tezi çalışmasına gelince, 2017 yılında Halil İbrahim Aydın 

tarafından Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 

“Kur’an’da Rab Kavramı” adıyla yapılan çalışma bir yüksek lisans tezi olarak 

takdire değer ve emek mahsulü olmakla birlikte büyük ölçüde Rab kavramının 

tasvirini yapmakla yetinmektedir.  

Konu ile ilgili çalışmaların, rab kavramının vahiy-siret ilişkisi bağlamında 

Kur’an’ın nüzul sürecindeki zihniyet inşa edici rolünü yansıtma hususunda yetersiz 

kaldığı anlaşılmaktadır. Yanı sıra ilgili çalışmalarda bu kavramın, Kur’an’da sunulan 

dinamik Rab-insan, Rab-âlem münasebetini yansıtmaktan öte daha çok kavramın 

semantik alanına dâhil olan bazı hususiyetler çerçevesinde işlenmeye çalışıldığı 

görülmektedir. Kuşku yok ki rab kavramı, zikredilen bu çalışmaların ötesinde değişik 

açılardan üzerinde derinlikli çalışmaların yapılmasını gerektiren bir mahiyete 

sahiptir. Zira onun özellikle Kur’an vahyinin ilk dönemlerinde Hz. Peygamber’in ve 

ilk kurucu neslin zihinsel inşasında köşe taşı bir kavram olarak değerlendirildiği 

açıktır. Öte yandan Kur’an’da takdim edilen rab kavramının nüfuz alanı, bu 

çalışmalarda ortaya konulandan fazlasını kapsamaktadır ve haddizatında Rab-insan, 

Rab-âlem ilişkisi bağlamında Kur’an’da bu kavramla ilişkili olmayan herhangi bir 

alandan söz etmek mümkün değildir. Fail bir Allah telakkisinden hareketle O’nun, 

yaratmış olduğu varlıklar üzerindeki tasarruflarını incelemeyi hedefleyen çalışmamız 

böyle bir düşüncenin eseridir. 



6 

 

3.2.  Kaynaklar 

Çalışmamızda yararlanacağımız kaynakları “temel” ve “yan” kaynaklar 

olmak üzere iki kısımda değerlendirmek mümkündür. Bunlardan temel kaynakları 

Kur’an-ı Kerîm, klasik ve modern Arapça sözlükler, cahiliye zihniyetini ve onların 

putperest telakkilerini yansıtan eserler, klasik ve modern tefsirler teşkil etmektedir. 

Yan kaynaklar olarak ise diğerlerine nispetle daha tali olan ve özellikle çağdaş 

eserler kastedilmektedir. 

Çalışmada geçen kavramların temel ve yan anlamlarını tespit etmek için 

istifade edilecek başlıca Arapça sözlükler şunlardır: Halil b. Ahmed’in (ö. 175/791) 

Kitâbuʼl-‘Ayn’ı, Ezherîʼnin (ö. 370/980) Tehzîbüʼl-luğa’sı, İbn Fârisʼin (ö. 

395/1004) “Mu‘cemu mekâyîsi’l-luğa’sı, Cevherîʼnin (ö. 400/1009’dan önce) es-

Sıhâh tâcü’l-luğa’sı, Râgıb İsfahânîʼnin (ö. 502/1108) el-Müfredât’ı, İbn 

Manzûrʼun (ö. 711/1311) Lisânu’l-‘Arab’ı ve Zebîdîʼnin (ö. 1205/1791) Tâcu’l-

‘arûs min cevâhiri’l-kâmûs isimli eseri. 

Kur’an’ın çağdaş muhatapları olan Mekkeli müşriklerin dinî, sosyal ve 

kültürel arka planının iyi bilinmesi çalışmanın niteliği açısından oldukça önemlidir. 

Bu kapsamda çalışmada başvurulacak klasik ve çağdaş kaynakların başlıcaları olarak 

şunlar zikredilebilir: İbnü’l-Kelbî’nin (ö. 204/819) Putlar Kitabı, İbn Habîb’in (ö. 

245/860) Kitabü’l-muhabber’i, Mahmûd Şükri Âlûsî’nin (1857-1924) Bülûğu’l-

ereb fî ma’rifeti ahvâli’l-‘Arab’ı ile Cevad Ali’nin (1907-1987) el-Mufassal fi 

târîhi’l-‘Arab kable’l-İslâm adlı çalışması. Ayrıca yine bu kapsamda burada 

zikredemeyeceğimiz makale düzeyindeki çok sayıda çalışmadan istifade edilecektir. 

Çalışma boyunca rubûbiyet konusuyla doğrudan yahut dolaylı olarak ilgisi 

bulunan ayet-i kerimelerin açıklaması sadedinde sıkça müracaat edeceğimiz başlıca 

klasik ve modern tefsir kaynakları ise şunlardır: Taberî’nin (ö. 310/923) Câmi‘u’l-

beyân fî te’vîli’l-Kur’ân’ı, Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) Te’vîlâtu ehl-i’s-sünne’si, 

Zemahşerî’nin (ö. 538/1144) el-Keşşâf ‘an hakâikı gavâmizi’t-tenzîl ve ‘uyûni’l-

ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl’i, Fahreddîn Râzî’nin (ö. 606/1210) Mefâtîhu’l-ğayb’ı, 

Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın (1878-1942) Hak Dini Kur’an Dili, Seyyid Kutub’un 
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(1906-1966) Fîzılâli’l-Kur’an’ı, Mevdûdî’nin (1903-1979) Tefhîmu’l-Kur’an’ı ile 

M. İzzet Derveze’nin (1888-1984) et-Tefsîru’l-hadîs isimli eseri. 

B.   ZİHNİYET KAVRAMI ve KUR’AN’IN ZİHNİYETİ 

DEĞİŞTİRMESİ 

1.  Zihniyet Nedir? 

Zihniyet kavramına geçmeden önce bu kelimeye hayat veren zihin 

kavramının tanımı ve mahiyetine kısaca değinmek istiyoruz. Zihin kelimesinin 

anlamıyla ilgili olarak, ortak yönleri bulunan farklı tanımlar yapılmıştır. Bu minvalde 

zihin; canlının duygu ve davranışlar dışındaki ruhsal süreç ve etkinliklerinin bütünü, 

hafıza, anlayış, kavrayış, bilinç,
1
 insanın düşünce ve duygularıyla ilgili 

fonksiyonlarının tümüne cisim yahut bedenle ilgili olgudan yalnızca kişinin öznel 

gözlemine açık oluşuyla ayrılan yapı,
2
 anlama, bilme, unutmama kuvveti,

3
 kuvve-i 

müfekkire, düşünme ve anlama istidadı, kuvve-i hafıza,
4
 anlama ve bilgi edinme, 

düşünme gücü, anlayış, anlam verme yeteneği
5
 gibi farklı şekillerde tanımlanmıştır.  

Dikkat edildiğinde zihnin düşünme, anlama, kavrama ve hafızada tutma eylemlerinin 

merkezinde yer almak suretiyle zihniyetin oluşumuna kaynaklık etmesi, tanımların 

hepsindeki müşterek husus olarak karşımıza çıkmaktadır.   

İnsan, tabii olarak, içerisine doğduğu ve kendisinin de bir parçasını teşkil 

ettiği varlık dünyasını anlamlandırmak ister. Düşünen bir varlık olan insan için 

hayatın ve ölümün anlamı her şeyin üzerindedir. Zihin insana bu imkânı sağlayan, 

onu diğer varlıklardan ayıran ve anlamlı bir dünyaya ulaştıran işleviyle öne 

                                                
1   Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 10. Baskı, haz. Şükrü Halûk Akalın vd., (Ankara: Türk Dil  

Kurumu, 2005), s. 2236.  

2    Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü, 3. Baskı, (İstanbul: Paradigma Yayınları, 1999), s. 947.  

3   Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, 16. Baskı, (Ankara: Aydın Kitabevi 

Yayınları, 1999), s. 1186.   

4  Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, yayına haz. Fazılhak Nergiz, Aziz Ençakar, (İstanbul: Şifa 

Yayınevi, 2012), s. 665.  

5   Süleyman Hayri Bolay, Felsefe Doktrinleri ve Terimleri Sözlüğü, 9. Baskı, (Ankara: Yayınları, 
2004), s. 472. 
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çıkmaktadır. Başka bir ifadeyle “varlığı anlamlandırmak gibi önemli bir misyon 

yüklediğimiz insan nedir?” diye sorduğumuzda buna ilk verilebilecek cevap, onun 

zihin sahibi yahut zihinsel aktiviteleri gelişmiş bir varlık olduğudur. O halde insanı 

zihniyle tanımlamanın uygun bir yol olduğunu söyleyebiliriz.
6
 

Zihin felsefesi açısından bütün varlığı anlamlandırmak için elimizde iki ana 

unsur bulunmaktadır. Bunlar insan ve içinde bulunduğu evrendir. Evrenin, kendini 

anlamlandırması mümkün olmadığına göre geriye bir tek seçenek kalmaktadır: O da 

insanın bizatihi kendisidir. Öyleyse “insan nedir ve insanı diğer varlık 

katmanlarından ayıran şeyler nelerdir?” Bu noktada ilk akla gelenler düşünme, zihin, 

akıl, ruh gibi kavramlar olmaktadır. Esasen bu kavramlar net bir şekilde 

birbirlerinden ayrılmış da değildir.
7
 

Amerikan felsefecilerinden Jerome A. Shaffer (1929-2016), böylesine mühim 

zihin kelimesinin kullanımıyla ilgili birçok örnek deyim (fikir değiştirmek, aklını 

kaybetmek, bir şey yapmaya niyetlenmek vd.) ve fiil (bakmak, sakınmak, itaat 

etmek, kollamak, etkilenmek vd.) zikrettikten sonra bunların hepsinde mündemiç 

olan ortak noktayı tespite çalışır. Ona göre her ne kadar bu anlamlar birbirinden 

farklı olsa da onlarda göze çarpan ortak bir hususiyet vardır ki o da bilinçtir ve buna 

göre bilinç, zihin kavramında ana unsur olmaktadır.
8
 O halde zihin felsefesinde can 

alıcı kavram olan bilinç nedir? 

Shaffer, bilinç konusunda söylenebilecek şeylerden birinin “insanı 

çevresindeki birçok şeyden ayıran özellik” olduğunu belirtmekle birlikte, varlık 

âleminde bilince sahip olan varlıklarla olmayanların arasını ayıran keskin bir çizgi 

çekemeyeceğimizi de ifade etmektedir.
9
 Amerikalı psikolog G. T. Ladd (1842-1921), 

bilinci şöyle tanımlamaktadır: “Derin ve deliksiz bir uykuya daldığımız veya 

başımıza çok şiddetli bir darbe indirildiği zamanlardaki durumumuzun tersine, 

                                                
6    Şeref Günday, Zihin Felsefesi, (Bursa: Asa Kitabevi, 2002), s. 15. 
7
    Günday, a.g.e, s. 13.  

8  Jerome A. Shaffer, Zihin Felsefesi Açısından Bilinç Ruh ve Ötesi, trc. Turan Koç, (İstanbul: 

İzYayıncılık, 1991), s. 17. 
9    Shaffer, a.g.e, s. 24. 
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uyanık olduğumuz zaman ne isek o; yani farkında olma hali, şuurlu olmamız.”
10

 

Buna göre zihniyetin oluşmasının bir imkânı olarak bilinç, kâinatın bir parçası olan 

insanın evrendeki bütün varlıklar arasındaki yerini doğru tespit etmesini ve varlığın 

anlamına dair bir farkındalık sahibi olmasını sağlayan şuur halidir.  

Zihinsel aktivite neticesinde ortaya çıkan ve bilinçle oluşan zihniyet kavramı 

çerçevesinde de çeşitli tanımlar yapılmıştır. Bu tanımlara göre zihniyet, bir 

toplulukta karakteristik biçimde görülen ve mensuplarının her birinde ortak olan 

psişik ve ruhsal eğilimlerin, alışılmış düşünce ve inanç biçimlerinin bütünü,
11

 bir 

toplumdaki veya gruptaki bireylerin alışkanlıklarıyla inanışlarının tümü; zihin 

durumu, düşünce,
12

 aynı kişide yerleşip bütünleşmiş olup kendi aralarında mantık 

bağlarıyla örülmüş bulunan bir fikirler ve entelektüel temayüller bütünü
13

 olarak tarif 

edilmiştir. Esasen zihniyet “Hepsi belli bir bakış açısında bütünleşmiş haliyle 

sürdürülen değer hükümleri, tercih ve eğilimler toplamıdır. Kısaca ifade etmek 

gerekirse zihniyet, dünyaya ve dünya ilişkilerine içten doğru bir tavır alıştır.”
14

 

Genel olarak zihniyet kavramını, bir toplumda bireyler arası farklılıklar bir 

yana bırakıldığında geride kalan istikrarlı psikolojik yapı ve toplumun tüm 

bireylerinde ortak olan bir takım inançlar, yargılar ve temsiller bütünü olarak 

tanımlamak mümkündür. Zihniyet, toplum veya kültürlere özgü bir zihinsel yapı 

olup bu yapı bireysel planda birbiriyle mantık veya inanç bağlarıyla bütünleşmiş 

entelektüel eğilim ve fikirler bütünü olarak ortaya çıkmaktadır.
15

 Zihniyeti 

tanımlayan bu ifadelerin hemen hepsinde ortak nokta, zihniyetin evren, insan, çevre, 

                                                
10  Shaffer, a.g.e, s. 25-26. 
11  Massimo Borlandi ve diğerleri, Sosyolojik Düşünce Sözlüğü, çev. Bülent Arıbaş, (İstanbul: 

İletişim Yayınları, 2011), s. 923. 
12  Meydan, Larousse, “Zihniyet” md.,  I-XII, (İstanbul: Meydan Yayınları, 1973),  XII, 938; Türk 

Dil Kurumu, a.g.e, s. 2237; Cevizci, a.g.e, 1187. 
13

  Gaston Bouthoul, Zihniyetler, (İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1975), s. 21. 
14  Sabri F. Ülgener, Zihniyet Aydınlar ve İzm’ler, (İstanbul: Mayaş Yayınları, 1983), s. 19. 
15  Nuri Bilgin, Sosyal Psikoloji Sözlüğü (Kavramlar, Yaklaşımlar), (İstanbul: Bağlam Yayıncılık, 

2003), s. 440. 
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eşya, nesne vb. konularda bireylerde yerleşen bir “bakış açısı” olmasıdır.
16

 Bu açıdan 

“Zihniyet, bir toplumsal grubun örtük referans sistemidir. Bu toplumsal grup 

paylaşılan ortak anlayış sayesinde türdeştir. Söz konusu referans sistemi, ‘şeyler’in 

belli bir biçimde görülmesini, dolayısıyla bu anlayışla uyumlu tepkiler ve davranışlar 

gösterilmesini olanaklı kılar.”
17

 

Zihniyeti belirleyen sosyal normlar, cemiyet mensubu üyelerinin belirli 

durumlarda nasıl tepki vermeleri, ne şekilde davranmaları gerektiği hususunda 

belirleyici kurallar bütünü olup herhangi bir olay karşısında mensuplarını ortak 

şekilde hareket etmeye zorlar.
18

 Diğer taraftan fertlerin yahut toplumların sahip 

oldukları ve benimsedikleri değerler ve referans sistemi, her halükarda diğerlerinden 

daha ideal görüleceği için o düşünceye sahip kimseler, tabii olarak, diğer insanların 

da bu görüş ve davranışları paylaşmalarını isteyeceklerdir.
19

 

Zihniyetin benimsenen değerler sistemi ile yakın ilişkisi vardır. Zihniyet 

kendi içinde bir dünya görüşüne sahiptir ve mevcut durumlar karşısında varoluş 

şekilleri, tutumlar üretir. Çevrenin bu unsurları herhangi bir öğe olmayıp toplumun 

sahip olduğu dünya görüşünün kilit öğeleridir. Bir zihniyet aynı zamanda eyleme 

dönüşmüş davranışlar şeklinde de kendini dışa vurur. Bu düzey, bir zihniyetin en 

kolay gözlemlenebilir düzeyidir.
20

 Zihniyet diğer taraftan bireyin dünyayı algılama 

şekli olarak dünyadaki kendi yeri hakkındaki görüşünü ortaya koyar. Bu durumda 

zihniyet temel bir sorun gibi sunulan şey karşısında varoluşsal bir konuma 

indirgenebilir.
21

 

Zihniyetin istikrar bulması gibi, toplumca benimsenmiş ve yerleşmiş bir 

zihniyeti değiştirmek de uzun ve yorucu bir süreçtir. Zihniyetin her şeyden önce 

                                                
16  Köksal Pekdemir, “Zihniyet-Din ve Toplumsal Değişim İlişkisi: Ülgener Örneği”, Tasavvur:   

Tekirdağ İlahiyat Dergisi, Tekirdağ, 2018, c. IV, Sayı. 1, s. 17. 
17   Alex Mucchielli,  Zihniyetler, çev. Ahmet Kotil, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1991), s. 7. 

18   Metin İşçi, Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme, (İstanbul: Der Yayınları, 2016), s. 34. 

19   Mehmet Yolcu, Kur’an’ın Zihniyeti Değiştirmesi, (İstanbul: Eylül Yayınları, 2003), s. 45. 
20   Mucchielli, a.g.e, s. 17-18. 
21   Mucchielli, a.g.e, s. 19. 
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kendine göre istikrarlı bir yapıya ve dış tesirlere karşı oldukça sert bir dirence sahip 

olduğunu kabul etmek gerekir.
22

 Toplumlar değişime karşı duyarlı olduğundan 

toplumu oluşturan bireyler, ortaya çıkmaya başlayan bir takım değişimlere karşı 

direniş gösterebilmektedir. Çünkü insanların sürdüregeldikleri alışkanlıklarını ve 

hayat düzenlerini değiştirmeleri hiç de kolay değildir. Bu açıdan gelenek, toplum 

yaşamını belli bir çizgide tutmaya çalışan tipik bir sosyal gerçeklik olarak karşımıza 

çıkmaktadır.
23

 Zira zihniyetlerin temelinde birtakım değer yargıları vardır. Burada 

bahsedilen değer bir grubun, ideal ve saygıya layık olduğunu kabul ettiği davranışın 

arkasında var olan bir tür yasa, kural ya da genel bir ilkeyi ifade etmektedir. Örneğin 

ahlakî değerden yoksun (ahlakî olmayan) bir zihniyet iyiyi kötüden, iyiliği 

kötülükten, kutsalı şeytansı olandan ayırt edemeyecektir.
24

 

Sosyo-psikolojik açıdan bakıldığında insanların sahip oldukları zihniyeti 

değiştirmek istememelerinin temelinde onların tutumlarını oluşturan kalıp yargılar ve 

ön yargıların olduğu anlaşılır. Ortaya çıkıp gelişmesinde kültürel, tarihî, dinî vb. 

faktörlerin rol oynadığı, küçük yaşlardan itibaren gelişmeye başlayan, kulaktan 

dolma bilgilerle beslenip bireye gerçeği tanımlamada yardımcı olan, akılcı olmaktan 

çok duygusal nitelik taşıyan ve nihayet kolay değişmeyip zaman içerisinde 

durağanlaşan bu tutumlar, her ne kadar bilişsel ve duygusal süreçler olsalar da bunlar 

algı, yargı ve davranışları etkiledikleri için önemli sonuçlar doğurabilmektedir. Belli 

bir süreçte ortaya çıkan bu yargılar, bireylerin kategorik düşünmelerinin bir sonucu 

olduğu için de onların değişime karşı son derece direnç göstermelerine sebep olur.
25

  

Öte yandan zihniyet, belirgin bir işleve sahip olup algıda doğrudan yer alır ve 

algının şekillenmesinde önemli rol oynar. Mevcut zihniyetin oluşturduğu örtük 

referans sistemi, karşı karşıya kalınan meselelerin çözülmesinde belirgin bir role 

sahiptir. “İlkeler sistemi olarak zihniyet bir ideoloji gibi çalışır ve her türden olguyu 

                                                
22   Ülgener, Zihniyet Aydınlar ve İzm’ler, s. 50. 

23   Ali Coşkun, Sosyal Değişme ve Dinî Normlar, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2016), s. 67. 
24   Mucchielli, a.g.e, s. 35. 

25  Cüneyd Aydın-Ahmet Genç, “Kur’an’ın Sunduğu Zihniyet Değişimine Karşı Bir Direniş Örneği 

Olarak Kalıp Yargı ve Ön Yargılar”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
Samsun, 2014, Sayı. 36, s. 173-175. 
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açıklamaya çaba gösterir. Bir dünya görüşünün taşıyıcısı olan zihniyet, gerçeğin bir 

açıklamasını verir ve böylece kendine göre anlama ve bilme ihtiyacını karşılar.”
26

 

Ancak zihniyeti yalnızca içe dönük bir his ve duygu halinden ibaret gördüğümüzde 

onu bir anlamda yaşanan hayatın dışına atmış ve soyut, metafizik bir alana hapsetmiş 

oluruz. Oysaki toplumda karşılık bulan herhangi bir fiil veya davranış, bizim 

zihniyetimizin içyapısını oluşturan muhtevaya uygunluğu ölçüsünde tarafımızdan 

kabul görür ve ilgi çekici olur.
27

 

Zihniyetlerin karakteristiğine gelince, zihniyetlerin kendilerine özgü bir takım 

hususiyetleri vardır. O öncelikle aynı medeniyetin bütün üyelerince ortak olma 

hüviyetine sahiptir. Zihniyet aynı zamanda kişiyi kendi grubuna bağlayan en 

dayanıklı bağdır. O son derece istikrarlı bir yapı olarak benliğimizin en mukavemetli 

unsuru olduğu için biz zihniyetimizi rastgele değiştiremeyiz. Ayrıca zihniyet, 

toplumsal hayatın kişi nezdinde içselleştirildiği bir özü olup aynı bir prizma gibi kişi 

ile dünya arasında bulunur. Yine zihniyet ile fiziksel yapı arasında da bir ilişki vardır. 

Bu anlamda inandığımız değerler ve sahip olduğumuz geleneklerimiz bizde şartlı 

refleksler oluşturur. Zihniyetimize uymayan tavır ve davranışlar bize çeşitli 

rahatsızlıklar olarak yansır.
28

 

Zihniyet değişimi toplumsal değişimin ayrılmaz bir parçasıdır. Toplumsal 

değişim belli bir zamanda bireylerin tutum ve davranışlarındaki dönüşümün, yani 

zihniyetteki dönüşümün toplum üzerindeki sonucudur.
29

 Eğer bir yerde zihniyet 

değişiminden bahsediliyorsa orada insanın veya toplumun inanç ve düşüncelerinde, 

tutum ve davranışlarında, bakış açıları ve değer yargılarında başlayıp bütün sosyal ve 

kültürel hayatı kuşatan ve nihayetinde sosyal yapıyı yeniden kurmayı ifade eden bir 

değişim söz konusudur. Burada bahsedilen değerler, toplumu oluşturan bireylerin 

hayatın anlamı ve günlük ilişkilerin şekillendirilmesi hususunda alternatif yollar 

                                                
26   Mucchielli, a.g.e, s. 21-22. 
27   Ülgener, Zihniyet Aydınlar ve İzm’ler, s. 20. 
28   Bouthoul, a.g.e, s. 21-23.  
29   Mucchielli, a.g.e, s. 59. 
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arasında tercihte bulunmalarını sağlayan soyut-somut, geleneksel-modern vs. her 

türlü değerdir.
30

  

Öte yandan burada söz konusu edilen değişim, normatif değil nesnel bir 

gerçekliği ifade eden objektif bir anlama sahip olup herhangi bir değer yargısı 

içermez. Bu açıdan değişim olumlu yönde de olabilir olumsuz yönde de; toplumu 

güçlendirebilir de zayıflatabilir de. Yani toplumsal değişim yalnızca ilerlemeyi, 

gelişmeyi ifade etmediği gibi bir çözülme yahut çöküş anlamına da gelmemektedir.
31

 

Yanı sıra eğer bir yerde değişimden bahsediliyorsa mutlaka zamandan da söz ediliyor 

demektir. Çünkü değişim zaman içinde ve bir süreç dâhilinde gerçekleştiğinden 

değişimi zamanın dışında yahut zamanı değişimin dışında düşünmek mümkün 

değildir.
32

 

Zihniyet değişiminin kendine özgü belli evreleri vardır. Önce inançların ve 

tutumların sorgulanma evresi vardır ki bu evreye çözülme denir. Bu evre uzun yıllar 

alabilir. Ardından gelen dönem ise kültürel bunalım olarak adlandırılır. Gerilim, 

toplumun bütün üyeleri tarafından hissedilir ve yeni norm arayışları içine girilir. 

Hemen ardından yeni bir inanışın oluşum evresi başlar. Bu evre de nispeten uzundur. 

Son evre ise yeni değerlerin sistemleşmesi dönemidir. Toplumun öncü ve elit kesimi 

herkesin sahip olması gereken bu yeni değerleri topluma açıklar, uygular ve savunur. 

Bu süreçte vazgeçilen değerler sistemli olarak değer kaybeder. Toplumsal yapı daha 

büyük bir homojenlik, daha büyük bir dinamizm ve dolayısıyla yeni bir kültürel 

kimlik kazanır.
33

 Bu yüzden toplumsal değişimi anlama çabasına o toplumun 

zihniyet yapısında gerçekleşen değişim süreçlerini anlamayla başlanmalıdır. 

 Sosyal değişme insan topluluklarının temel karakteristiği olup değişim, 

esasen toplumsal hayatın bir geleneğidir. Zira hiçbir toplum hareketsiz/statik 

değildir. Her toplumun kendine göre bir dinamizmi vardır ve toplumlar az ya da çok 

                                                
30    Yolcu, a.g.e, s. 49. 

31    Ejder Okumuş, Toplumsal Değişme ve Din, 4. Baskı, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2015), s. 23-24. 

32    Okumuş, a.g.e, s. 19.  
33   Mucchielli, a.g.e, s. 69-70. 
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bir değişim ile karşı karşıyadır. Diğer taraftan bazı toplumlarda değişimin hızı 

yüksek iken bazılarında bu değişim daha yavaş gerçekleşebilir.
34

 Örneğin geleneksel 

toplumlarda değişim daha yavaş gerçekleşirken endüstriyel toplumlarda değişim hızı 

ona nispetle oldukça yüksektir.
35

 Bu açıdan toplumsal değişimin bir bakıma 

kaçınılmaz ve evrensel bir fenomen olduğu söylenebilir. Yine bir toplumda 

gözlemlenen durağanlık başka bir toplumun değişim hızına kıyasla öyledir;  yoksa o 

toplum bütünüyle durağan değildir. Kısaca değişim süreci bazı toplumlarda düşük 

yoğunlukta başka toplumlarda ise yüksek yoğunlukta yahut bazılarında yavaş 

bazılarında hızlı olmakla birlikte, her insan topluluğunun değişmez karakteridir.
36

  

Diğer taraftan toplumsal değişimden bahsedilebildiğine göre özsel bir sabite 

anlamında görece bir durağanlıktan da söz edilebilir demektir. Haddizatında 

durağanlığın kendisinde de bir değişim bulunmakla birlikte insanın, eşyayı ve 

olayları idrakinde bir sabitlik algısına ihtiyacı vardır. Bu anlamda yaşanmakta olan 

hayatın istikrarı ve huzuru için görece bir durağanlık gereklidir ve toplumun 

değişime olduğu kadar statikliğe de ihtiyacı olduğu söylenebilir. Bu yüzden her 

değişimin içinde bir gelenek yönü kaçınılmaz olarak mevcuttur. Böylece bir yandan 

toplumsal değişim gerçekleşirken diğer yandan toplumun öz unsurlarının değişime 

karşı sabit kalması, topluma ait kültürel değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılarak 

toplumun bir geleneğinin var olması ve bu geleneğin devamlılığı sağlanmış olur.
37

 

Sosyal değişme olgusu karmaşık bir süreç olduğundan şimdiye kadar bu 

konuda farklı nazariyeler ortaya atılmış bulunmakla birlikte bütün durumları 

kapsayan geçerli, tutarlı ve herkes tarafından kabul görmüş genel bir nazariye 

mevcut değildir. Haddizatında bu durum gayet tabii kabul edilmelidir. Çünkü 

toplumsal değişimleri bütün boyutlarıyla kuşatan böyle tutarlı ve geçerli bir nazariye 

mümkün olsaydı, gelecekte gerçekleşecek olan bütün hadiselerin önceden tamamıyla 

                                                
34    Coşkun, Sosyal Değişme ve Dinî Normlar, s. 59. 

35    İşçi, a.g.e, s. 74. 

36    Okumuş, a.g.e, s. 20-21. 

37    Okumuş, a.g.e, 25. 
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tespit edilebilmesi de söz konusu olabilirdi. Bu ise insan ve toplum faktörünün 

karakteristiği, değişim sürecinin karmaşıklığı ve her toplumun iç ve dış 

dinamiklerinin farklılığı dikkate alındığında, toplumu bir çeşit standartlaştırma ve 

hatta otomatlaştırma anlamına gelecek olan hatalı bir düşünce olacaktır.
38

 

Açıklayıcı önemli bir değişken olarak zihniyet kavramına sosyal bilimlerin 

hepsinde başvurulmuştur. Bu anlamda zihniyet çok çeşitli olayların yorumunda işin 

içine girmiştir; demografik davranışlar, ölüm karşısındaki tutumlar, değişime direnç, 

yaşam tarzları vb. Yine de bu kavramı kullanırken kendine yüklenen evrensel ya da 

özel farklı anlamlara dikkat etmek gerekir.
39

 En küçüğünden en büyüğüne kadar 

toplumda yaşanan bütün hadiselerde onları algılama biçiminden olaylara verilen 

tepkilere varıncaya değin yerleşik zihniyetin izleri belirgin olarak görülür.  

Sabri Fehmi Ülgener’e (1911-1983) göre zihniyet araştırmaları genellikle iki 

koldan yürütülmektedir. Öncelikle hangi çağa ve çevreye aitse zihniyetin geniş bir 

panoraması verilir, sonrasında da köklerine ve kaynaklarına inilir. Yani öncelikle 

zihniyetin betimlemesi yapılır, sonrasında ise betimlenen zihniyet yapısını oluşturan 

kaynaklar incelenir. Panoramik görüntü, çağın kültür muhtevasında yeri ve önemi 

olan çizgilerin toplanıp bir araya getirilmesiyle elde edilmiş olur.
40

 Yine ona göre 

zihniyetin kaynaklarını araştırırken görülecektir ki zihniyet dünyasını tarih boyunca 

besleyen sebepleri tek bir başlık altında toplamak mümkün değildir. Ülgener o yolda 

adım atarken çevrenin iklim, nüfus, din, politika ve daha pek çok unsurlarından örülü 

bir faktör yığını ile yüz yüze geleceğimize işaret eder. Bu derece karmaşık bir yığın 

karşısında yapılması gereken ise, belli bir bakış açısından hareketle faktörlerden 

herhangi birini seçip onu boyutları ve kütlesi büyütülmüş halde göz önüne koymak 

                                                
38

    Coşkun, Sosyal Değişme ve Dinî Normlar, s. 64. 
39  Massimo Borlandi ve diğerleri, a.g.e, s. 924. 
40  Sabri F. Ülgener, Dünü ve Bugünü İle Zihniyet ve Din: İslam Tasavvuf ve Çözülme Devri 

İktisat Ahlakı, (İstanbul: Der Yayınları, 1981), s. 12. 
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ve perdeyi bir yanından olsun aralayabilmektir. Bu diğer faktörleri inkâr etmek 

değildir. Diğerleri de birbiri peşinden ele alındıkça zincirin halkaları tamamlanır.
41

 

Öte yandan somut belgelere dayanan müspet tarih araştırmaları ile zihniyet 

araştırmaları, ulaştıkları neticeler bakımından aynı kesinliğe sahip değildir. 

Göründüğü kadarıyla zorluk, konunun tabiatından ileri gelmektedir. Zihniyet 

araştırmalarının, aynı zamanda sübjektif değer yargılarının düşünce ve muhakeme 

düzeyine kolaylıkla erişebildiği göz önüne alındığında zorluğun niçin bu derece ileri 

boyutlara vardığı anlaşılabilir. Zihniyet meselelerinde dikkatsizce atılan bir adım 

araştırıcıyı kolaylıkla objektif izah tarzından sübjektif hislere, keyfî/indî hükümlere 

kaydırabilir. Mesele din ve zihniyet olunca işaret edilen tehlikenin boyutları daha da 

büyür.
42

 

Son olarak, dinin zihniyet oluşturmadaki rolüyle ilgili hususa yer vermek 

istiyoruz. Bilindiği üzere din bir toplumun benimsediği inanç, ibadet ve ahlak 

ilişkilerini de şekillendiren ve toplum üyelerinin dinî ve beşerî eserlerinde, kısaca 

hayatın bütün alanlarında fonksiyonel bir işleve sahip olan normatif bir kurumdur.
43

 

Bu yüzden dinin kitabî tarafı bir yana geniş halk kesimlerine uzanan sade, gündelik 

yönlendirmeleri ile insanların davranış biçimini ve o yoldan değer ölçülerini 

etkilemekten uzak kalmış olması düşünülemez. Din tarih boyunca aile bağlarından, 

yakın ve uzak toplum katlarına, siyasete, ekonomiye, sanat ve kültür değerlerine 

kadar bütün bir yaşayış düzeni üzerinde belirleyici olmuş, bazen başarılı bazen de 

başarısız olmakla birlikte düzenleyici olmak iddiası ile daima bir etkide 

bulunmuştur.
44

  

Bu açıdan zihniyeti etkileyen önemli bir faktör olarak din, belirleyici ve 

baskın yapısı gereği inananlarının zihniyetlerine, dolayısıyla da onların dünya 

görüşlerine, yaşam biçimlerine ve hayat tarzlarına şekil verir. Bu kapsamda zihniyet-

                                                
41   Ülgener, Zihniyet ve Din, s. 14. 
42   Ülgener, a.g.e, s. 123. 

43   İşçi, a.g.e, s. 161. 
44   Ülgener, a.g.e, s. 14. 
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din arasındaki ilişkinin araştırılması ve buradan hareketle toplumsal değişimin 

incelenmesi genelde sosyolojinin, özelde de onun bir alt disiplini olan din 

sosyolojisinin önemli çalışma alanlarından birisidir. Takdir edilmelidir ki zihniyet 

yapılarında meydana gelen değişimleri ve zihniyetlerin din ile irtibatını anlamadan 

toplumsal değişimi anlamak/anlamlandırmak mümkün değildir. Ayrıca din ile sosyal 

değişim arasındaki ilişkide dikkat çeken bir husus da şudur: Din bir yönüyle mevcut 

durumu muhafaza etme refleksiyle sosyal değişime engel teşkil eden bir etken iken, 

diğer taraftan bir başka şekilde toplumda gerçekleşen değişimin esas faktörü ve 

motor gücü olarak karşımıza çıkabilmektedir.
45

 

2. Kur’an’ın Zihniyeti Değiştirmesi 

Kur’an dönüştürmek istediği muhatap kitlenin zihniyetini hedef almıştır. Zira 

zihinlerde meydana gelecek değişimler, doğrudan yahut dolaylı olarak insanların 

varlık anlayışına, onların birbirleriyle ve Yaratıcı ile olan ilişkilerine yansıyacak ve 

son tahlilde uzun vadede toplumsal yaşamda köklü bir değişimi ortaya çıkaracaktır.
46

 

Ayrıca Kur’an varlık hiyerarşisindeki düzeni bozarak bütünlükten ve hakikatten 

uzaklaşan şirk zihniyetine mensup muhataplarını yeniden tevhide ve ahenkli bir 

evren tasavvuruna ulaştırma sürecinde, kalması gerekenle değişmesi gerekene tedrici 

bir surette işarette bulunmuştur. Allah tarafından insana gönderilmiş olan ilahi kelam 

O’nun tarihe, süreç dâhilinde yapmış olduğu bir müdahaledir. Allah Teâlâ bu 

aşamada hem kullandığı dilin terimlerini kavramlaştırırken kendine has bir tedricilik 

takip etmiş hem de toplumda var olmakla birlikte İslam’ın dünya görüşüne uygun 

düşmeyen bazı dini nitelikli anlayış ve davranışları yine bir süreç dâhilinde tashih 

etmiştir.
47

 

                                                
45   Coşkun, Sosyal Değişme ve Dinî Normlar, s. 69. Toplumsal değişim bağlamında din, değişimi üç 

yönden etkilemektedir: O bir yandan muhafazakâr bir sıfatla değişimi yavaşlatıcı bir faktör iken 

diğer yandan toplumsal değişimi güçlendirici bir etkiye sahiptir. Üçüncü olarak ise din toplumda 

meydana gelen değişimlerde temel aktör olarak yerini almaktadır. Bkz. Okumuş, a.g.e, s. 198. 

46  Cüneyd Aydın -Ahmet Genç, a,g,m,  s. 168. 

47 Yaşar Düzenli, “Haberlerde Tedricilik ve Cinlerin Kulak Hırsızlığı Meselesi”, İstanbul 

Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2010, Sayı. 22, s. 130-131. 
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Bir zihniyet inşacısı olarak Kur’an’ın gerçekleştirdiği zihniyet değişimi 

örneklerine geçmeden önce Kur’an’ın toplumsal değişim telakkisine kısaca yer 

vermenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Zira Kur’an’da tevhid mücadelelerinden 

bahsedilen bütün peygamberlerin, gönderildikleri toplumlarda bir zihniyet değişimi 

için görevlendirilmiş olup onların mensubu oldukları toplumlarda yaşanan fıtrata 

yabancılaşma ve yozlaşmanın önüne geçerek ilahî değer ve normları hayatın içinde 

hâkim kılmaya çalıştıkları söylenebilir.
48

 

Kur’an-ı Kerim’de zihniyet değişimi de dâhil olmak üzere bazı sosyal ve 

kültürel değişimleri içeren kavramlardan olmak üzere غ - ى - ر,
49

,ب - د - ل  
50

 – ل - ب 

ق
51

 ve ر - د - د
52

 kelimelerini bu çerçevede değerlendirmek mümkündür.
53

 Bunlar 

içerisinde bir toplumun sahip olduğu değerler sistemini ve dolayısıyla zihniyetini 

değiştirmeyi doğrudan ifade eden iki ayet
54

 özellikle kayda değerdir. Her ikisi de ğ-

y-r kökünden gelen ve “hem şekil/suret olarak hem de bir kimsenin yahut toplumun 

yerine başkasını getirmek şeklindeki değişimi”
55

 ihtiva eden tağyîr kelimesinin 

kullanıldığı bu ayetlerde, Allah’ın bütün toplumlara yerleştirmiş olduğu evrensel 

değişim yasasına işaret edilmektedir. Buna göre bir toplum, Allah’ın kendilerine 

büyük bir lütfu olan Kur’an yahut İslam dini üzere bulundukları sürece Allah da 

onlar üzerindeki lütuf ve keremini devam ettirecektir. Ancak bu durum insanların 

                                                
48    Yolcu, a.g.e, s. 64. 

49    Ra’d, 13/11; Enfâl, 8/53; Nisâ, 4/119. 

50    Bakara, 2/211; A’râf, 7/95; İbrahim, 14/28. 

51    Âl-i İmrân, 3/149; Mâide, 5/21; Şuarâ, 26/227. 

52    Mâide, 5/54; En’âm, 6/71; Muhammed, 47/25; Tîn, 95/5. 

53    Yolcu, a.g.e, s. 103. 

54  “…Bir toplum kendi durumunu değiştirmedikçe Allah da onların durumunu değiştirmez…”   

(Ra’d, 13/11), “…Bir toplum, kendilerinde bulunanı değiştirmedikçe, Allah da onlara verdiği 

nimeti değiştirmez… (Enfâl, 8/53). 

55  Râğıb İsfahânî, el-Müfredât fî ğarîbi’l-Kur’ân, thk. Safvan Adnan Davûdî, (Dımeşk: Dâru’l- 
Kalem,  Beyrût: Dârü’ş-Şamiyye, 1412 (h), s. 619. 
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tercihlerini ve kendilerini değiştirmeleri halinde değişecek ve Allah’ın onlara olan 

esenlik, sağlık ve bolluk gibi nimetleri son bulacaktır.
56

  

Görüldüğü üzere Allah Teâlâ bu ayetlerde belli ümmetlere verdiği ikramların 

devamının ancak onların ahlak, nitelik ve davranış biçimlerine bağlı olduğunu 

bildirmektedir. Ancak ne zaman ki Allah’ın ihsanlarına nail olan bu topluluk 

inancını, ahlakını ve güzel amellerini bozup değiştirirse Allah da onlardan bu 

nimetlerini geri alır da böylece onların zengin olanı fakir, aziz olanı zelil ve kuvvetli 

olanı zayıf duruma düşer. Toplum ve kitle psikolojisi üzerine yaptığı çalışmalarla 

tanınan Fransız sosyolog ve antropolog Gustave Le Bon’un da (1841-1931) belirttiği 

gibi “Toplumlar fertlerinde zekâ geriliği bulunduğu için değil, ahlaken düşük 

olmalarından ötürü alçalıp yok olurlar. Bu sosyal değişim yasası hükümleri Yunan ve 

Roma üzerinde cereyan etmiştir ve günümüzde de cereyan etmektedir. Ama pek 

çokları bu tespiti kavrayamamakta ve doğruluğunu tartışmaktadır.”
57

 

Kur’an’dan anlaşıldığına göre Allah Teâlâ her an yaratıcı ve aktif tavrıyla, 

evrende cereyan eden olayların arkasındaki faâl olarak (Burûc, 85/16) yarattıklarıyla 

ilgili faaliyetini belli sebeplere bağlı kılmak suretiyle sürdürmeyi kendisine bir yol 

olarak belirlemiş, insana da bu yolu idrak ve takip edebilmesi için akıl ve duyu 

organları vermiştir. Buna göre Allah her an insanların irade ve fiilleriyle sebepleri 

harekete geçirmelerinden dolayı ona uygun sonuçları halk etmektedir. Böylece 

O’nun sebep olarak tayin ettiği belli esaslara bağlı olarak takdîr ettiği sonuçlar, yine 

O’nun yaratması ve garantisi altında mutlaka tecelli edecektir.
58

 

Kur’an’dan anladığımıza göre toplumsal değişimin merkezinde insan faktörü 

vardır ve değişim son tahlilde insan iradesine bağlı olarak gerçekleşmektedir. Bu 

açıdan insan, güçlü iradesiyle değişimin odak noktasında yer alarak değişimin 

yönünü belirlemektedir. İnsan olumlu yönde adım attığı sürece ilahî irade onu 

                                                
56  Bkz. Ebû Mansûr Mâtürîdî, Te’vîlâtu ehli’s-sünne, thk. Mecdî Bâsellûm, I-X, (Beyrût: Dâru’l-  

Kütübi’l-‘İlmiyye, 2005), VI, 316-317. 

57  Muhammed ‘Abduh-Muhammed Reşîd Rıza, Menâr tefsiri (Tefsîru’l-Kur’âni’l-hakîm), I-XIV, 

çev. Mehmet Erdoğan vd., (İstanbul: Ekin Yayınları, 2011), XI, 243-244. 

58   Yaşar Düzenli, Kur’an Işığında Evrensel Dengeler ve İnsan, (İstanbul: İFAV, 2000), s. 156. 
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destekler ve ortaya daha nitelikli bir toplumsal yaşam çıkar. Ancak o ilk gayreti 

göstermez, Allah’ın ona verdiği nimetleri işlemez ve gelişmekte olan hayata içten 

gelen bir hamleyle katılma arzusu duymazsa o takdirde ruhu sertleşir ve kendisi de 

ölü bir madde haline gelir.
59

 

Rab Teâlâ’nın evrene yerleştirdiği bir takım fiziksel, biyolojik yasaları gibi 

insan ve toplumlara yönelik yasaları da vardır. Kur’an’dan anlaşıldığına göre Allah 

Teâlâ’nın yarattığı varlıklar üzerindeki iradesi ancak belli kanunlar ve sağlam 

usullere göre cereyan eder. Toplumsal değişimler de gelişigüzel değil “sünnetullah” 

denilen işte bu yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir ve “Allah’ın sünneti”nde 

hiçbir değişiklik yahut başkalaşma yoktur.
60

 Bu ilahî yasaları gözardı eden, dikkate 

almayan toplumlar zihinsel yanılgıya düşecek ve onların bütün çabaları boşa 

gidecektir.
61

 Örneğin savaş ortamında kim O’nun bu yasalarına uygun hareket 

ederse, inkârcı yahut putperest bile olsa, muzaffer olur. Aksini yapanlar ise hakkın 

tarafında bile olsalar kaybederler. Uhud’da Müslümanların yaşadıkları hezimetin 

sebebi işte budur. Bu yüzden müminler, Allah’ın toplumsal durumlarla ilgili 

yasalarını bilmeye ve buna uygun hareket etmeye diğer insanlardan ve ümmetlerden 

daha layıktırlar.
62

 O halde, Kur’an’ın toplumsal değişim yasasının bir ifadesi olan 

sünnetullah nedir?  

Sünnetullah kavramının ilk bölümünü oluşturan “sünnet” kelimesi, Kur’an’ın 

ilk muhataplarının da anladığı şekliyle “Orijinal, sürekli ve belli bir standarda 

oturmuş davranış biçimi” olmaktadır. Onlar “sünnetullah” ifadesini duyduklarında bu 

kelimeyi hemen Allah’a izafe etmiş ve bunu da “Allah’ın öteden beri süregelen ve 

                                                
59   Okumuş, a.g.e, s. 195-196. 

60   Fâtır, 35/43; İsrâ, 17/77; Ahzâb, 33/62; Fetih, 48/23. 

61 Casim M. Sultan, Toplumsal Dönüşümün Yasaları, çev. Abdurrahim Şen, (İstanbul: Mana 

Yayınları, 2012), s. 8. 

62  ‘Abduh-Rıza, a.g.e,  IV, 80-82. Reşîd Rıza Âl-i İmrân suresinin 137. ayetinin tefsirini yaparken 

sünnetullah ile ilgili olarak, bu ilmin ilimlerin en önemlisi ve faydalısı olduğunu belirttikten sonra 

Müslümanların tarih boyunca kurmuş oldukları diğer ilmî disiplinler gibi ümmetin kurtuluşu için 
sünnetullah ile ilgili de bir bilim dalı kurmaları gerektiğini belirtmektedir. Bkz. Aynı eser, IV, 79. 
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sürecek olan, kendine özgü bir davranış tarzı” şeklinde anlamışlardır.
63

 İşte toplumun 

fertleri olarak beşerin durumu, insanlar arasında cereyan eden hak-batıl mücadelesi, 

bu süreçte yaşanan üstünlük, mağlubiyet yahut diğer hususların hepsi Allah’ın 

toplumlara yerleştirdiği umumi nizamın bir gereği olarak hep bu sağlam esasa ve 

değişmez ilkeye/sünnetullaha (Ra’d, 13/11) bağlı olarak meydana gelir.  

Bir yaklaşıma göre Kur’an’da ifadesini bulan bu toplumsal değişim yasası 

yalnızca Müslümanlara yahut diğerlerine özgü olmayıp tüm insanlığa 

uygulanabilecek genel bir yasadır. Ayette yer alan “kavim” kelimesinin nekre 

(belirsiz) gelmiş olması da onun bütün insan topluluklarını kapsamına aldığını ve 

yalnızca belli bir kavmi hedeflemediğini göstermektedir. Bu yüzden ayetin içerdiği 

yasa Müslüman-kâfir, siyah-beyaz, her din ve ırktan insana uygulanabilecek olan 

tavizsiz bir yasadır.
64

 Bu bakış açısına göre Allah’ı bazı insanları kayırmak suretiyle 

keyfî hareket eden bir kral gibi düşünmek ölümcül bir hatadır. Bir yaklaşıma göre de 

Allah Müslümanların tarafında olmakla birlikte -sünneti gereği- tarih içerisinde 

tavrını değiştirmeyeceğine dair söz verdiğinden tarih kendi işleyişinde tarafsız olup 

hiçbir topluma ayrıcalık tanımaz.
65

 

 Bize göre Kur’an’a bütüncül yaklaşıldığında Allah’ın tarih içinde bir taraf 

olduğu anlaşılmaktadır ve tarihî işleyişin bağlı olduğu evrensel yasalar dâhilinde 

tarihin seçici bir niteliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Bu ilk bakışta 

sünnetullaha aykırı görünse de esasen burada bir çelişki yoktur. Çünkü Allah tarihin 

yasalarını koyarken iyi ve insanlık için faydalı şeylere ilerleme şansı vermiş, buna 

karşılık kötü ve insanlık için zararlı olanı ise yok olmaya mahkûm etmiştir. Zira 

Allah’ın yasasına göre insanlık kendi haline bırakılmamış ve tarihî işleyiş kötüye 

karşı iyinin, batıla karşı hakkın ve zulme karşı adaletin yanında olacak şekilde 

                                                
63  Ömer Özsoy, Sünnetullah (Bir Kur’an İfadesinin Kavramlaşması), (Ankara: Fecr Yayınları, 

1994), s. 53. 

64  Cevdet Said, Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları, 9. Baskı, (İstanbul: İnsan Yayınları, 

2016), s. 25. 

65   Okumuş, a.g.e, 182-183.  
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kurulmuştur.
66

 Buna göre -belli şartlara bağlı olarak- Allah’ın, dilediği zamanda ve 

dilediği şekilde iyiliği ve adaleti desteklemesinin de sünnetullahın bir parçası olduğu 

söylenebilir. Ancak bu noktada Allah’ın Müslümanlara yönelik yardım vaadinin, 

onların gerekli adımları atma ve başarı için gereken şartları yerine getirme hususunda 

güçlü bir irade göstermeleri durumunda geçerli olacağını da vurgulamak gerekir. 

Allah Teâlâ rubûbiyetinin bir gereği olarak miladi VII. yüzyılın ilk yarısında 

elçisini göndermek suretiyle tarihin işleyişine müdahalede bulunmuştur. Yozlaşan 

zihniyetleri dönüştürmesi amacıyla Kur’an’ın nazil olmaya başlamasıyla birlikte 

dünya, insanlık tarihinin en büyük değişimlerinden birine sahne olmuştu. Bu, 

değişimin de ötesinde bir şey olup kelimenin tam anlamıyla bir dönüşüm idi. O 

toplumda Kur’an’ın tasviriyle “Cahiliye” denilen bir dönem kapanmış, onun yerini 

henüz bir nesil geçmeden “Asr-ı saadet” almıştı.
67

 Bu hızlı ve büyük dönüşümü 

sağlayan başlıca iki unsur vardır. Bunlardan biri ilahî kelam Kur’an, diğeri ise Hz. 

Peygamber’in örnek şahsiyetidir. 

Her ne kadar işin başlangıcında Hz. Peygamber’in İslam davetinin 

çevresindekiler tarafından tasdik edilmesinde onun şahsiyetinin rolünün daha baskın 

olduğu düşünülebilirse de 23 yıllık vahiy süreci dikkate alındığında Kur’an’ın 

dönüştürücü gücünün daha etkili olduğu anlaşılmaktadır. Zira Hz. Peygamber İslam 

davetine başladığında ona cephe alanlara baktığımızda, bu kimselerden pek çok 

kişinin onun örnek ahlakını bilen, kendisine son derece güvenen, yalan söylediğine 

şahit olmadıklarını ikrar eden, kıymetli mallarını emanet olarak ona tevdi edenler 

                                                
66    Bkz. Özsoy, a.g.e, s. 163-164. 
67    İbrahim Sarıçam, “Cahiliyenin Asr-ı Saadete Dönüşümünde Kur’an’ın Rolü”, III. Kur’an Haftası, 

Kur’an Sempozyumu, (Ankara: Fecr Yayınevi, 1997), s. 22. Asr-ı saadet nitelemesi, insanlık için 

bir hidayet rehberi olan Kur’an’ın nazil olduğu, bütün âlemlere rahmet olarak Hz. Peygamber’in 

gönderildiği ve İslam’ın tam anlamıyla yaşanmaya çalışıldığı bir dönemi ifade etmektedir. Bu 

zaman dilimi Müslümanlar’ın özlem duydukları, saygıyla andıkları ve en ideal dönem olarak 

kabul ettikleri bir çağdır. Bkz. Abdülkerim Özaydın, “Asr-ı Saadet”, DİA, İstanbul, TDV 

Yayınları, 1991, III, 501. 
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olduklarını görmekteyiz. Bu durum da Hz. Peygamber’in ahlaklı olmasının tek 

başına davetinin karşılık bulması için yeterli olmadığını göstermektedir.
68

 

Öte yandan İslam’dan önce ve İslam’ın doğuşu sürecinde Mekke’de tevhid 

inancına sahip olan, insanları putperestliği terke çağıran, haksızlık ve zulümlere karşı 

bayrak açan Kuss b. Sâide, Ümeyye b. Ebi’s-Salt ve Zeyd b. Amr gibi Hanifler vardı 

ancak onların bu çağrılarını dikkate alan pek kimse olmamıştı. Çünkü onların, 

kaldırmak istedikleri şeylerin yerine koyabilecekleri değerler yoktu.
69

 O yüzden, 

dönüşümün gerçekleşmesi ve kaldırılacakların yerine konulacak ilke ve prensipler 

için vahye ihtiyaç vardı. Böylece İslam öncesinden itibaren Hz. Peygamber’in örnek 

şahsiyeti ile vahyin birlikteliği, dönüşümün gerçekleşmesini temin etmiştir.
70

 

İslam davetinin ilk merhalesinde Hz. Peygamber, içinde yetiştiği toplumda 

ıslah çalışmalarına doğduğu şehrin putperest ve müşrik olan insanlarından başladı. 

Bu yüzden Kur’an’ın vahyolunan ilk ayetlerinde öncelikle şu iki sorun üzerinde 

durulmaktadır: Hiçbir ortağı bulunmayan, kuvvet ve kudretine sınır tanınmayan, 

yüce ve tek bir Allah’a iman ile hayırlı ve güzel işler yaparak sırat-ı müstakim üzere 

bir hayat sürme zorunluluğu.
71

 Sürekli olarak tevhid inancına ve istikamet üzere 

yaşamaya vurguda bulunan Kur’an, muhataplarının zihnî eğitimini gerçekleştirmek 

amacıyla onlara yürüyecekleri yolu ve aşamaları da göstermiştir. Bu açıdan vahiy, 

dönüştürmek istediği toplumun bilinçli ve farkındalık sahibi olması için onlara her 

aşamada ilahî rehberlikte bulunmuştur. Buna göre iyi bir kul olabilmenin yolunun, 

                                                
68  Sarıçam, a.g.m, s. 23. 
69  Bu açıdan Hz. Peygamber de diğer Haniflerden farklı değildi: “Hz. Muhammed (s.a.v) Allah’ın 

varlığına, birliğine ve ahiret hayatına inanıyordu. Halkın dalâlet içinde bulunduğunu görüyordu. 

Ancak bu konuda ne yapılacağını, toplumun şirkten nasıl kurtulacağını bilmiyor, hiçbir şey 

yapamıyor, elinden de bir şey gelmiyordu.” Bkz. İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel 

Mesajı, (Ankara: DİB Yayınları, 2005), s. 80. Yine o “Doğru ile yanlışı ayırt edecek ölçüye sahip 

değildi. Her yeni günle birlikte zihnini kurcalayan, aklına takılan soruların sayısı hızla artıyor ama 

hiç birine ikna edici cevaplar bulamıyor, sağlam bir bilgi elde edemiyordu. Bu nedenle de iç 

dünyasındaki fırtınalar gün geçtikçe daha da şiddetleniyor, düşüncesi karıştıkça karışıyordu.” Bkz. 

Celaleddin Vatandaş, Hz. Muhammed’in Hayatı ve İslam Daveti, (İstanbul: Pınar Yayınları, 

2004), I, 61-63.  
70  Sarıçam, a.g.m, s. 23. 
71  Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, çev. Mehmet Yazgan, (İstanbul: Beyan Yayınları, 

2015), s. 84-85. 
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birbirini tamamlayan bilgi, duygu ve davranış boyutundaki eğitimden geçtiği 

söylenebilir.
72

    

Kur’an, zihniyetlerini değiştirmek istediği Mekke toplumuna yönelik olarak 

öncelikle onları ikna etmeye çalışmış, yumuşak bir tarzda mesajını onlara iletmek 

istemiştir. Aksi takdirde asırlar içinde oluşan temel değer yargılarını ve yaşam 

tarzlarını bir anda ve aniden değiştirmeye çalışmak, onların yersiz tepkilerine neden 

olabilir ve İslam daveti sonuçsuz kalabilirdi. O yüzden Kur’an, muhatap aldığı 

insanlara hakikati tasvir ve anlatımla sunmayı ve onların kendi arzu ve iradeleriyle 

bu daveti benimsemelerini hedeflemiştir.
73

 Rodinson (1915-2004), Kur’an’ın, İslam 

davetinin başlangıcındaki üslubunu şöyle tasvir etmektedir: “İlk bakışta ilahi mesaj, 

ne ihtilalci ne de şok edici idi. Görünürde temel bir yenilik içermiyor gibiydi… 

Gerçekte Hz. Muhammed’in Rabbi, ilk vahiylerinde diğer ilahların ne varlığını ne de 

güçlerini söz konusu etti. Başlangıçta onlardan hiç bahsetmemeyi tercih etti.”
74

 

Kur’an’ın Mekkeli müşrik Arapların durumu hakkındaki teşhisi, yaşanan 

sıkıntıların esas itibariyle din kaynaklı olduğu şeklindedir. Bu açıdan Kur’an insana, 

hayatı için gerekli olan vasıtalar açısından daha yüksek bir güce bağımlı olduğunu 

hatırlatır, ihmal edilmemesi gereken ölüm ve ahiret inancına vurguda bulunmak 

suretiyle de zaman ve mekânın ötesinde bir mana âleminin varlığını bildirir. 

Böylelikle Kur’an, o dönemin problemlerinin bir takım ekonomik, toplumsal ve 

ahlakî sebepleri olsa da bu sıkıntıların asıl olarak din kaynaklı olduğunu ve ancak 

dinî vasıtalarla tedavi edilebileceğini öngörür.
75

 

Vahyin nüzulüyle birlikte Mekke’de on yılı aşkın bir süre içinde vahiy-olgu 

ilişkisine bağlı olarak bir zihniyet inşası gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda zihniyet 

inşasını, vahyin nazil olma sürecinde kelimelerle kavramların kullanım oranını, 

sırasını, biçimini ve zamanını bir de ayetlerin nüzul sebeplerini tespit etmek suretiyle 

                                                
72  Yaşar Fersahoğlu, Kur’an’da Zihin Eğitimi, (İstanbul: Marifet Yayınları, 1996), s. 635.  
73  Şerafettin Gölcük, Kur’an ve Mekke, (İstanbul: İz Yayıncılık, 2011), s. 144. 
74  Gölcük, a.g.e, s. 154. 
75  W. Montgomery Watt, Hz. Muhammed Mekke’de, (İstanbul: Kuramer Yayınları, 2016), s. 112. 
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temellendirmek mümkündür.
76

 Öte yandan ayetlerde bulacağımız özgün kavramlar 

aracılığıyla da yeni zihniyetin kodlarının muhataplara nasıl yerleştirildiğini tespit 

edebiliriz. Bu yerleştirme işi, birbirini takip eden birkaç aşama ile hayata geçmiştir. 

İlk aşamada bilincin uyandırılması diyebileceğimiz bir geçiş devresi vardır. Sonraki 

aşamada ise zihniyet inşasına geçilmiştir.
77

 Kur’an’ın takdim ettiği Rab/Allah 

tasavvuru bağlamında, rab kelimesi aracılığıyla Hz. Peygamberde ve dolaylı olarak 

ona inananlarda bilinç uyandırılması aşamasının vahyin oldukça erken devrinde 

tamamlandığını ve artık bir zihniyet inşasına terakki edildiğini söylemek 

mümkündür. Böylece rab, en geniş anlamıyla Kur’an’ın merkezi kavramlarından biri 

haline gelmiş, teşekkül bakımından da ilk kavram olmuştur.
78

 

Kur’an’ın getirmiş ve yüklemiş olduğu yeni misyonla insan iç ve dış 

baskılardan kurtulmuş oluyordu. Bu tam anlamıyla bir özgürleşme hareketi idi. 

Böylece yeni misyonuyla insan hem süfli arzu ve isteklerinin tutsaklığından 

kurtuluyor hem de atıl ve geçmişe sıkı sıkıya bağlı olan cahiliye toplumunun 

baskılarından kurtulmak suretiyle kendi haysiyetine yaraşır bir makam ve onur sahibi 

oluyordu.
79

 Bu noktada Kur’an’ın gerçekleştirdiği zihniyet devrimi ve toplumsal 

dönüşümde, inanç ve değerlerine canı pahasına sadakat gösteren bir birey olarak 

“Müslüman ferd”in büyük payı bulunduğunu ayrıca belirtmek gerekir. Çünkü o, her 

şeyden önce “bireysel” bir harekettir. Hz. Peygamber’in önce tek başına çıkmış 

olduğu bu yürüyüş,
80

 daha sonra her şeyi bizzat yapmak ve göğüslemek durumunda 

                                                
 76  İsmail Çalışkan, “Kur’an Vahyinin Mekke Yıllarında Kelimelerle ve Kavramlarla Zihniyet İnşası”, 

Çorum, 2012, s. 257. 
77   Çalışkan, a.g.m, s. 259. 
78   Çalışkan, a.g.m, s. 261. 
79   Gölcük, a.g.e, s. 210-211. 

80  Şüphesiz vahyin ilk muhatabı da ilk mümini de bir fert olarak Allah’ın elçisidir ve ilk nazil olan 
ayetler evvel emirde onun zihnindeki sorulara bir cevap niteliğindedir. Abdullah’ın oğlu 

Muhammed’i peygamberliğinden beş yıl öncesinden itibaren günlerce Hira mağarasında meşgul 

eden bu sorular, varlık dünyasında bulunan şeylerin anlamı, insan özelinde de onun nereden 

geldiği, akıbetinin ne olacağı ve hangi gaye ile yeryüzünde bulunduğu gibi temel sorulardı. Hz. 

Peygamber’e gelen ilk vahiyle birlikte her şeyden önce onun zihnini yakıp kavuran bu çetin 

soruları aşması için ona bir kapı açılmış ve “rabbuke” hitabıyla da Rabbinin yanı başında olduğu 

hissettirilmiş oldu. Nitekim burada rab kelimesinin Hz. Peygamber’i niteleyen muhatap zamirine 

isnadı, tam ülfet aşılamak suretiyle terbiye etme anlamına sahiptir. Öte yandan putlardan iyice 
bunalmış olan Hz. Peygamber’e aradığı Rabbin alelade ve soyut bir Rab olmayıp yaratan, en 
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olan Müslüman fertlerle yoluna devam etmiştir. Bu açıdan Allah’a, topluma ve 

kendine karşı sorumluluğunu görüp üstlenen, Kur’an’ın ilke ve prensiplerine 

gerçekten tam bir teslimiyet gösteren ve büyük bir enerji ile dinine ve davasına bağlı 

olan fertlerle bu yürüyüş mesafe almıştır.
81

 

Bu süreçte, yani cemaatten ümmete yeni bir topluma geçişin hazırlıkları 

bağlamında Mekke’de yaklaşık sekiz yıllık devrenin sonunda yeni bir kimlik ve 

kişilik ile temayüz etmiş inananlar zümresi ortaya çıkmış, Mekke döneminin 

tamamında ise Medine’de Müslüman bir toplumun doğmasına zemin hazırlanmıştır. 

Bundan sonra ise Müslüman bireylerden oluşan bir toplumun kurulması ve orada 

Allah’ın dininin tam anlamıyla yaşanır olması hedeflenmiştir.
82

 

Kuşkusuz en büyük zihniyet dönüşümü, ulûhiyet ve rubûbiyetin yalnızca 

Allah’a has kılınmasıyla gerçekleşmiştir. Japon İslam araştırmacısı ve 

düşünürlerinden Toshihiko Izutsu (1914-1993), Kur’an’la gelen en Yüce Tanrı’ya 

dair yeni İslamî anlayışın, Arapların âlem tasavvurunun bütün yapısını derinden 

etkilediğine vurgu yapmaktadır. Böylece Arapların tarihinde ilk defa tektanrıcı ve 

din-merkezli bir sistem kurulmuş oluyordu ki bu sistemin merkezinde bütün beşerî 

eylemlerin, bütün varlığın ve hayatın tek kaynağı olarak biricik tek tanrı yer alıyordu. 

Mevcut bütün varlıklar ve değerler, istisnasız bu yeni anlayışla tamamen yeniden 

düzenlendi.
83

 

                                                                                                                                     
büyük kerem sahibi ve insana sayısız inayetleri bulunan, kudret sahibi bir Zat olduğu bildirilmiş 

oldu. Bkz. Nasr Hâmid Ebû Zeyd, “Nass-Olgu İlişkisi Bağlamında İlk Vahiy Tecrübesinin 

Değerlendirilmesi”, çev. Mehmet Emin Maşalı, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 
1998, c. VII, Sayı. 7, s. 678-680. 

81  Gölcük, a.g.e, s. 243-244. Esasen Kur’an’ın, insanlığı esenliğe ulaştırma hedefinin 

gerçekleşebilmesi ve yeryüzünün ıslahı için öncelikle bu mesajı benimseyen kimselerin gerçek 

anlamda mümin fert olmaları gereklidir. Aksi halde nitelikli bir eğitim ve terbiye olmaksızın  bu 

büyük misyonu (Bakara, 2/143; Âl-i İmran, 3/110) yüklenebilecek ve layıkıyla yerine 

getirebilecek bir toplumun ortaya çıkması düşünülemez. Kur’an’ın terbiyesinden geçen; aklını, 

kalbini ve iradesini ona göre şekillendiren fert, hak ile batılı, doğru ile yanlışı ayırt etme 

kabiliyetine erişecek ve böylece hakkın ihkakı yolunda kendisini başarıya ulaştıracak olan zinde 

zihin haline yani takvaya sahip olabilecektir. Bkz. Yolcu, a.g.e, s. 374. 
82  Çalışkan, a.g.m, s. 270-271. 
83  Toshihiko Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, çev. M. Kürşad Atalar, (İstanbul: Pınar Yayınları, 

2012), s. 38-39. 
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Izutsu’ya göre gerçekten de çok kasvetli/kötümser olan cahilî Arap anlayışı 

ile yeni İslamî sistemin bir mukayesesini yapmak gerekirse, Kur’anî sistemde de 

beşerî hayatın başlatıcısı, yaratıcı Allah’tır. Ancak İslam’daki Allah inancı, cahiliye 

Araplarında olduğu gibi insanı yaratıp daha sonra onun işlerine hiç karışmayan Allah 

telakkisinin aksine O, bütün beşerî işleri; hayatın en küçük ve önemsiz görünen 

ayrıntılarını bile gözetimi altında tutandır. Yeni sistemde Allah hiç kimseye asla 

haksızlık yapmayan adalet tanrısıdır. Bu sistemde “dehr”, sadece asılsız bir 

vehimden ibarettir ve insan, yaşamı boyunca ilahî hâkimiyetin kontrolü altındadır.
84

 

Zira Kur’an’a göre Allah sadece en yüce değil, aynı zamanda, kelimenin tam 

anlamıyla ‘varlık’ denilmeye layık, bütün âlemde hiçbir şeyin karşı duramayacağı 

‘Tek Gerçeklik’ ve ‘Tek Varlık’tır. Bu yüzden ontolojik olarak Kur’an’ın dünyası, 

tanrı merkezlidir. Cahiliyenin dünya görüşü ise insan merkezliydi; cahilî değerler 

dünyasında insan, başka hiçbir zıt kutbun bulunmadığı tek kavramsal kutuptu.
85

  

Kur’an’dan ilk nazil olan ayet pasajlarıyla birlikte ilahi çağrıya kulak veren 

müminlere yeni bir yol haritası sunulmuştur. Zihniyet olarak Mekkeli müşriklerin 

yaşam biçiminden tamamen ve kökten farklılık arz eden bu yeni hayat tarzı, onların 

bu davete olumsuz yaklaşmalarının da önemli bir sebebi olmuştur.
86

 Izutsu da büyük 

bir zihniyet dönüşümü ve ahlakî reform çabası olarak İslamî hareketin asıl öneminin, 

onun insan ruhunda meydana getirdiği değişim olduğunu ifade etmektedir. Ona göre 

İslam’ın doğuşunu, ahlakî açıdan bakıldığında cahiliye ruhuna karşı sonuna kadar 

mücadele etmeyi, bu ruhun izlerinin tamamen silinmesini ve bir daha geri gelmemek 

üzere hilm ruhunun ikame edilmesini amaçlayan “gözü pek bir girişim” olarak 

görmek mümkündür.
87

 

Izutsu’nun ifadeleriyle “İslam’ın ahlak sisteminin son derece basit bir yapısı 

vardır. Çünkü ‘iman’ nihai ölçütüyle, belli bir kişinin ya da belli bir eylemin iki 

                                                
84   Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 198. 
85   Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 124. 

86   Gölcük, a.g.e, s. 151. 
87  Toshihiko Izutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, çev. Selahattin Ayaz, (İstanbul: Pınar   

Yayınları, 2013), s. 79. 
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kategoriden hangisine girdiğine kolaylıkla karar verilebilir. Ancak bunun Arapların 

ahlakî gelişimi açısından önemi büyüktü; zira böylelikle ilk kez, ‘ilke’ adını hak 

edecek derecede tutarlı bir ahlakî ilke vaz’edilmiş oluyordu.” Ona göre bu, Arapların 

geçmişinde eşi-benzeri görülmemiş manevî bir gelişmeydi. Zira cahiliye döneminde 

de ikrar edilmiş bazı ahlakî değerler bulunmakla birlikte bunlar oraya buraya 

savrulmuş halde ve destek bulacakları herhangi bir temel ilkeden de yoksun olarak 

var idiler.
88

 Bu açıdan putperest Araplar nezdinde yepyeni bir dönem başlıyordu. 

Kur’an vahyi, kültür bakımından olduğu kadar dinî açıdan da bambaşka bir şeyin 

ortaya çıkışına işaret ediyordu. Hiç kuşkusuz bu, Araplarda benzeri görülmemiş bir 

şeydi. Böylece İslam, hayatın gerek bireysel gerekse sosyal birçok alanında kayda 

değer yansımaları olan manevî bir devrim gerçekleştirmiş oluyordu.
89

 

Kur’an-ı Kerim aynı zamanda bir siyasî mesaj da getirmiştir. Ancak onun 

yaptığı esas devrim bir tasavvur devrimidir, algılama devrimidir, zihniyet devrimidir. 

Çünkü siyasî anlamda Kur’an’da kullanılan ahd, misak, halife gibi kavramların 

birçoğu aynı zamanda ontolojik anlamda kullanılmakta ve hem Allah-insan 

arasındaki hem de insanla insan arasındaki ilişkiyi tayin etmektedir. Bu zihniyet 

değişimi başlı başına bir devrimdir.
90

 Bu şekilde Kur’an’ın rehberliği ve nezaretinde 

oluşan İslamî zihniyetle adeta evren yeniden tanımlanmış, varlık algısı yenilenmiş, 

kâinata Kur’an’ın bakılmasını istediği yerden bakılmış ve artık her şey sahip olması 

gereken asli fonksiyonuna kavuşmaya başlamıştır. 

Cahiliye zihniyetinin en belirgin özelliklerinden birinin, insana yönelik 

problemli bir bakışa sahip olması, onu kast sistemine benzer bir ayrımcılığa tabi 

tutması olduğu söylenebilir. İslam öncesi dönemde insanlar hürler-köleler, zenginler-

fakirler, makam/mevki sahipleri ile sıradan insanlar, güçlü kabileye mensup olanlar 

ile kabile desteğinden mahrum olanlar gibi çeşitli sınıflara ayrılmışlardı. Toplumun 

                                                
88   Izutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlakî Kavramlar, s. 182.  
89   Watt, a.g.e, s. 377. 

90   Bkz. Ahmet Davudoğlu, A. Yaşar Ocak’ın “Günümüz Türkiye’sinde İslamî Düşüncenin Bir Tahlil 

Denemesi ve Tarih Perspektivi” tebliği müzakeresi, Dünden Bugüne İslam 

Dünyasında Zihniyet Değişiklikleri ve Çağdaşlaşma Problemleri Sempozyumu (Bursa: 1990), 
(Bursa: Ensar Vakfı Yayınları, 1990), s. 260. 
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bu katmanlarının eşit insani haklara sahip olmaları ve aynı ortamı paylaşmaları zül 

addedilirdi. İslam zihniyeti ise insana -toplumsal statüsü ne olursa olsun- salt bir 

varlık olarak değer vermiş, onu sahip olduğu diğer sosyal niteliklerinden bağımsız 

olarak saygın ve onurlu bir şahsiyet kabul etmiştir. Böylece İslam, insanı insana karşı 

savunmuş ve getirdiği bu bakış açısını yerleştirmek suretiyle bu zihniyeti bir yaşam 

tarzına dönüştürmüştür.
91

    

Kur’an’ın o toplumda gerçekleştirdiği büyük zihniyet dönüşümlerinden birini 

de, o döneme dek beşerî, dinî, hukukî ve sosyal açıdan birçok mahrumiyet ve 

mağduriyet yaşamış olan kadınlarla ilgili alan oluşturmaktadır. Birçok toplumda 

olduğu gibi cahiliye dönemi Arap toplumunda da güç ve kuvvet sahibi erkek, kadına 

tanınmayan hak ve imtiyazlara sahip olup ona tahakkümü ve üstünlüğü vardı. Bu 

yönüyle kadın cahiliye döneminde dışlanmış, arka plana itilmiş, insan olması 

bakımından sahip olması gereken temel hak ve özgürlüklerden mahrum bırakılmıştır. 

Cahiliye Arapları arasında genel olarak orta ve aşağı tabakalarda kadının hiçbir 

değeri yoktu. Erkek ve kabile merkezli bir anlayışa bağlı olarak, kadın yalnız erkeğe 

ve kabileye menfaat sağlayabildiği ölçüde bir değer ve itibar kazanıyordu. Bu 

geleneğe göre kadın ancak çocuk doğurduktan sonra ailenin bir ferdi sayıldığı için 

çocuk doğurmadan ölen kadınların kocalarına taziyeye gitmeye bile gerek 

görülmezdi. Onlar yalnız aile topluluğu akrabalığına önem verdikleri için, 

evlenmeyle ortaya çıkan akrabalığı önemsemezlerdi. Bundan dolayı da bir baba 

öldüğünde, onun çocukları üvey anneleriyle evlenebilirlerdi. Yine Rabîa, Kinde, 

Mudar, Huzâa gibi bazı kabileler tarafından birtakım sebeplerle kız çocukları diri diri 

toprağa gömülebiliyor; karısı kız çocuğu dünyaya getiren bazı kocalar, karılarına 

kızıp evi terk edebiliyorlardı.  

İslam öncesi Arap toplumunda kadın, kısas konusunda da erkeğe denk 

sayılmaz; kadına karşılık erkeği kısas etmezlerdi. Ayrıca miras sadece erkeklerin 

hakkı olup kadınlar ve çocuklar mirastan mahrum bırakılırdı. Göçebe Araplardan 

                                                
91  Ramazan Altıntaş, “Cahiliye Zihniyeti ve Çiğnenen İnsan Onuru”, Kutlu Doğum Haftası “Hz. 

Peygamber ve İnsan Onuru Sempozyumu” (Konya: 19-21 Nisan 2013), (Ankara: DİB Yayınları, 
2014), s. 129. 
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ziyade özellikle şehir ortamlarında bazı cariyelerin sahipleri, onları fuhuş yapmaya 

zorlar ve bu şekilde onlardan kazanç sağlarlardı. Bunların dışında daha birçok 

mağduriyet yaşayan cahiliye dönemi kadınlarının, İslam’ın gelişiyle gerçekleşen bu 

zihniyet dönüşümüyle en temel insanî hak ve özgürlüklerini elde ettikleri 

söylenebilir. Bu yüzden bazı Batılı tarihçiler, Hz. Peygamber’in getirdiği birçok 

yeniliği görmezden gelirken onun kadın hukuku alanında gerçekleştirmiş olduğu 

büyük dönüşümü ve iyileştirmeyi itiraf etmişlerdir.
92

 

Izutsu, Kur’an’ın nüzulüyle birlikte tezahür etmeye başlayan büyük zihniyet 

dönüşümü sürecini ve Müslüman zihniyet ile putperest zihniyet arasındaki mahiyet 

farkını birçok örnek konu ve kavramla semantik üzerinden ortaya koymaktadır. Bu 

kapsamda Hz. Peygamber’in çağrısıyla birlikte cahiliye Arapları özelinde yaşanan 

zihnî değişimin boyutlarını yansıtması bakımından Izutsu’nun konuyla ilgili bazı 

değerlendirmelerine yer vermek istiyoruz. Ona göre öncelikle belirtmek gerekir ki 

Kur’anî dünya görüşünün teşekkülünde belirleyici bir rol oynayan anahtar terimlerin 

hiçbiri (buna tanrının hakiki adı olan Allah da dâhildir) hiçbir surette yeni icat 

edilmiş değildir. Bunların neredeyse hepsi İslam öncesi zamanlarda şu veya bu 

şekilde kullanılmaktaydı. Bu açıdan, Kur’an bu kelimeleri kullanmaya başladığı 

zaman, Mekkeli putperestlerin çok tuhaf, alışılmadık ve bu yüzden de kabul edilemez 

gördükleri şey bizatihi tekil kelimeler ve kavramlar değil, bunların genel bağlamı, 

yani sistemin bütünü idi.
93

 

Örneğin, Kur’anî ahiret anlayışında cennet ve cehennem kavramsal çifti, 

dünya hayatını ilgilendirmeyen basit kavramlar olmayıp Müslüman bir kişinin 

vicdanının sesi ve ahlakî değerlerinin kaynağıdır. Bu yüzden de kişiden, daima 

cennetle bağlantılı belirli eylemlerde bulunması ve cehennemle bağlantılı olanlardan 

                                                
92  Bkz. Necdet Çağıl, “İslam Öncesi Mekke Toplumunda Kadın”, Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı 

Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. Kültür 

Müdürlüğü Yayınları, 2011), 199-223.  sayfalar. 
93  Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 35-36. W. Montgomery Watt (1909-2006), bu konuda Ignaz 

Goldziher’i (1850-1921) ahlakî açıdan İslam ile cahiliye arasında derin ve geniş bir uçurum olduğu 

düşüncesinden dolayı eleştirmekte ve her ne kadar Hz. Muhammed’in Kur’an’a dayalı olarak 

tebliğ ettikleriyle eski Arap anlayışı arasında bazı zıtlıklar olsa da bu ikisinin tamamen farklı 

şeyler olmadığını vurgulamaktadır. Bkz. Watt, a.g.e, s. 114-115. 
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da kaçınması istenir.  Cahiliye dönemi Araplarına gelince, onlar cennet ve cehennem 

kavramlarını iyi biliyor olabilirlerdi ama bunların cahiliyenin kavramsal sisteminde 

işgal ettikleri yer çok önemsizdi; öylesine önemsizdi ki bunlar anahtar terim bile 

değillerdi.
94

 

Yine cömertlik cahilî Arapların zihninde “şeref” anlayışıyla yakından ilgiliydi 

ve cömertçe davranışlara gerçek asaletin bir göstergesi olarak bakılırdı. Bu açıdan 

cömertçe bir davranış ne kadar abartılı ve fevri olursa o denli hayranlık uyandırırdı. 

Bu her zaman iyilikte bulunma ve yardım etme gayesiyle de yapılmazdı. Bu anlamda 

cömertlik Araplar için bir tutku ve karşı konulması güç bir dürtüydü. Her ne kadar 

İslamî öğreti de yardımseverlik ve cömertlik konusunda hassasiyet göstermiş olsa da 

iki dünya görüşü arasında uzlaşması mümkün olmayan temel bir fark vardır. Çünkü 

İslam’a göre gösteriş ya da kahramanlık yapma arzusundan kaynaklanan cömertliğin 

hiçbir değeri yoktur. Bu açıdan, önemli olan cömertliğin kendisi değil ona sevk eden 

itici güçtür. Kendini beğenmişlik veya gösterişten kaynaklanan cömertliğin, Allah 

nazarında hiçbir karşılığı yoktur.
95

 Kur’an bu şekilde cömertlik davranışı üzerinde 

ısrarla dururken bir yandan eski Arap idealinin bir yönünü canlandırmak suretiyle bu 

erdemi Arap ruhunda zaten mevcut olan temeller üzerine inşa ediyor bir yandan da 

bu davranışlar için yeni bir ilke, uhrevi mükâfat ve ceza getiriyordu.
96

   

Kur’an’ın, yeni kurulmakta olan İslam toplumu nezdinde dönüşümünü 

gerçekleştirdiği cahilî erdemlerden biri de cesarettir. Dayanılması güç çöl şartlarında 

yaşayan Araplar için, doğal olarak, cesaret ve yiğitlik en büyük erdemlerden biriydi. 

Kan davalarının ve kabile savaşlarının hüküm sürdüğü bir ortamda çoğu kez hayatta 

kalmanın tek çaresi olan yiğitlik, aynı zamanda kabile şerefi için de vazgeçilmez bir 

değerdi. Bu noktada haklı-haksız ayrımının bir önemi yoktu; çünkü başkasına 

haksızlık yapmayanın kendisine haksızlık edileceği anlayışı hâkimdi. Yeni İslamî 

öğreti diğer erdemler konusunda olduğu gibi bu cahiliye erdemini de törpüledi ve 

böylece onu, kendi değerler sistemine dâhil etti. Artık o düşüncesizce ve haksızca 

                                                
94   Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 141. 
95   Izutsu, Dinî ve Ahlakî Kavramlar, s. 141-143; Bkz. Watt, a.g.e, s. 46-47, 108. 

96   Watt, a.g.e, s. 108. 
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sergilenen bir cesaret değil, Allah’a ve ahiret gününe imandan kaynaklanan bir 

kahramanlıktı. Cahiliyede dayanağı ve yönü bulunmayan bu kavrama Kur’an, belirli 

bir yön tayin etti ve onu İslamî öğretinin savunulması ve yayılması sürecinde etkin 

bir şekilde kullandı.
97

 

Öte yandan Izutsu’ya göre Hz. Peygamber’in çağrısını doğru 

değerlendirebilmek için, onun içinde doğup büyüdüğü toplum için vazgeçilmez 

değerde olan kan bağına dayalı asabiyet ruhunu kavramış olmak gerekir. Çünkü o, 

din kardeşliğinin kan bağından üstün olduğunu böylesi bir ortamda ilan etmişti. Bu 

açıdan onun başlattığı hareket, tevhid temeline dayanan ve mensuplarının kandan 

ziyade inanç kardeşliğiyle birbirine bağlandığı tamamen yeni bir toplum inşa etmek 

için girişilmiş, gerçekten cesur bir teşebbüstü.
98

 Zira İslam öncesi dönemde yalnızca 

kabilesiyle birlikte düşünüp karar vermek, kabilesinin kararına boyun eğerek onunla 

ve onun için savaşmak, kabilesi adına yaşayıp onun uğrunda ölmek durumunda olan 

insanların yerini, kabilenin de üstünde bir değer kabul ederek Allah için savaşan, 

Allah ve elçisini her şeyden ve herkesten daha çok seven ve canlarını Allah için feda 

eden insanların almaya başladığını söylemek mümkündür.
99

 

İslam zihniyeti ile cahilî zihniyet arasındaki mahiyet farkının bariz bir örneği 

de şudur: Cahiliye döneminde hayatın işleyişini geleneksel âdetler belirliyordu. 

Herhangi bir şey hakkında bu “haramdır” yahut “helaldir” nitelemesinde bulunmak, 

hüküm vermek için insanlar tarafından kabul görmüş bir takım kurallar yeterliydi. 

Bunun sorgulaması yapılmazdı ve herkesin kutsallık atfedilen bu sisteme uyması 

isteniyordu. Ancak İslam açısından bu, Allah’a yapılmış açık bir iftiradan başka bir 

şey değildir. Kur’an’a göre din adına insanların tâbi olmaları gereken davranış 

kurallarını koyma yetkisi yalnızca Allah’a aittir ve bu otorite hiçbir şekilde 

paylaşılamaz. Bunun ötesine geçen cahiliyenin kutsal âdetleri, Allah’a karşı 

                                                
97   Izutsu, Dinî ve Ahlakî Kavramlar s. 152-155. Bkz. Watt, a.g.e, s. 46. 
98   Izutsu, Dinî ve Ahlakî Kavramlar, s. 117. 
99   Sarıçam, a.g.m, s. 27. 
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uydurulmuş yalanlar olarak en ağır şekilde mahkûm edilmiştir.
100

 Böylece Hz. 

Peygamber’in İslam davetinin sonuç vermeye başlamasıyla birlikte, birey ve topluma 

hâkim olan zihniyet değişiyor ve buna bağlı olarak nitelikli bir toplumsal 

değişim/dönüşüm başlamış oluyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
100  Izutsu, Dinî ve Ahlakî Kavramlar, s. 175-176. 
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RAB KAVRAMININ NÜZUL SÜRECİNDE KULLANIMI ve 

SEMANTİK ALANI 

A. RAB KAVRAMI  

Rab kelimesinin (ر-ب-ب) sözlük anlamıyla ilgili olarak, öncelikle bu 

kelimenin “temel anlamı”na ilk dönem sözlük ve tefsirlerde verilen karşılık ile 

sonraki dönemlerde yüklenen anlamın farklı olduğunu belirtmek gerekir. İlk dönem 

sözlüklerde bu kelimeye temel anlam olarak “malik/egemen/sahip” anlamı 

verilmektedir. Örneğin Halil b. Ahmed, rab kelimesine “Bir şeye malik olandır. 

İzafetsiz kullanımı, ancak Allah için olur.”
101

 şeklinde anlam verirken İbnü’l-Enbârî 

(ö. 328/940) rabbin üç manaya geldiğini söylemektedir: “Malik, itaat edilen efendi, 

ıslah eden.”
102

 Yine ilk dönem dil bilginlerinden Ezherî, “Er-Rabb: O, Allah 

Teâlâ’dır. O, her şeyin Rabbi, yani malikidir. Bütün yaratılmışlar üzerinde rubûbiyet 

O’na mahsustur. O, Rablerin Rabbi, meliklerin ve mülklerin mâlikidir. Allah’tan 

başkasına, izafet olmaksızın rab denilemez.”
103

 diyerek bu kelimenin temel anlamını 

vermektedir. İbn Fâris kelime hakkında “Mâlik, yaratıcı, sahip, ıslah eden. Allah 

Teâlâ, bütün yarattıklarının durumlarını ıslah ettiği için O, ıslah eden Rabdir. Aynı 

zamanda terbiye eden anlamına gelir.”
104

 demekte, Cevherî de kelimeye “O, her 

şeyin Rabbi, yani mâlikidir. Bu, Allah’ın isimlerinden biridir. Allah’tan başkasına, 

izafet olmaksızın rab denilemez. Cahiliye döneminde melik için kullanılmıştır. 

Sözlük anlamı olarak ayrıca ıslah eden, tamamlayan, terbiye edendir.” karşılığını 

vermektedir.
105

 İbnu’l-Esîr (ö. 606/1210), hadislerdeki nadir kelimeleri incelediği 

                                                
101  Halil b. Ahmed, Kitâbu’l-‘ayn, thk. ‘Abdulhamîd el-Hindâvî, (Beyrût: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 

2003), II, 86. 
102  Ebû Mansûr Muhammed b. Ahmed b. Ezher el-Ezherî, Tehzîbu’l-luğa, thk. Muhammed 

‘Abdunna‘îm Hafâcî-Mahmûd Ferec ‘Ukde, (Kāhire: ed-Dâru’l-Mısriyye, t.s,) XV, 177; İbn  

Manzûr, Lisânu’l-‘Arab, (Beyrût: Dâru Sâdır, 1414 (h), I, 400-401. 
103  Ezherî, a.g.e, XV, 176. İbn Manzûr da, Ezherî ile aynı kanaattedir. Bkz. İbn Manzûr, a.g.e, I, 399. 
104  İbn Fâris, Mu‘cemu mekāyîsi’l-luğa, thk. ‘Abdusselâm Muhammed Hârûn, (Beyrût: Dâru’l-

Fikr,1979), II, 381-382. 
105  Ebû Nasr İsmail b. Hammâd el-Cevherî, es-Sıhah tâcü’l-luğa ve sıhâhi’l-‘Arabiyye, thk. 

Muhammed Muhammed Tamir, (Kahire: Dâru’l-Hadîs, 2009), s. 416. 
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çalışmasında rab kelimesinin malik/egemen, sahip, seyyid, işleri idare eden, terbiye 

eden, her şeyi ayakta tutan ve nimet veren anlamlarına geldiğini belirttikten sonra o 

da bu kelimenin yalnızca Allah hakkında izafetsiz kullanılabileceğini 

vurgulamaktadır.
106

 

Taberî’den Zemahşerî’ye tefsirlerde de rab kelimesine benzer anlamlar 

verilmektedir. Taberî Arap dilinde rab kelimesinin “kendisine itaat edilen efendi”, 

“düzeltip ıslah eden” ve “malik/egemen” şeklinde üç anlama geldiğini belirttikten 

sonra “Şanı yüce Rabbimiz kendisine itaat edilme hususunda eşi-benzeri bulunmayan 

bir efendi, yarattığı varlıklara bol nimetler vererek onların durumlarını iyileştiren bir 

ıslah edici ve yaratma da emretme de kendisine ait olan bir malik/egemendir” 

diyerek rab kelimesinin üç anlamının da Allah Teâlâ için kullanımının uygun 

olduğunu ifade etmektedir.
107

 Mâtürîdî kelimenin seyyid/efendi ve malik/egemen 

anlamlarına vurguda bulunarak insanları ve canlı-cansız bütün varlıkları içine alacak 

şekilde kullanıldığında malik kelimesinin, yalnızca insanlar için kullanıldığında ise 

seyyid/efendi kelimesinin uygun düşeceğini belirtmektedir. O rab kelimesinin her 

ikisini de kapsamakla birlikte malik anlamının daha yakın olduğunu 

söylemektedir.
108

 Ebü’l-Leys Semerkandî (ö. 373/983), rab kelimesinin Arap dilinde 

seyyid/efendi ve malik anlamlarına geldiğini belirterek Hz. Yusuf’un kendisini 

melikin huzuruna çağırmaya gelen zindan arkadaşına “…Rabbine/efendine dön… 

ْر  ىََإ َركِّ بَ )  ِ  derken kelimeyi bu anlamıyla kullandığını (Yusuf, 12/50) ”(ْرر

söylemektedir.
109

 El-Mâverdî (ö. 450/1058), kelimenin kökenine dair dört anlam 
zikretmektedir: Malik, seyyid/efendi, müdebbir ve son olarak da terbiye kökünden 

mürebbi.
110

 Zemahşerî de kelimenin malik/egemen anlamına geldiğini belirttikten 

                                                
106 Mecdüddîn İbnu’l-Esîr, en-Nihâye fî ğarîbi’l-hadîs ve’l-eser, thk. Tahir Ahmed Zâvî, Mahmûd 

Muhammed Tanâhî, I-V, (y.y: el-Mektebetü’l-İslâmiyye, 1963/1383), II, 179. 

107 Ebû Cafer Muhammed b. Cerîr b. Yezid et-Taberî, Câmi‘u’l-beyân fî te’vîli’l-Kur’an, thk. 

Abdullah b. Abdülmuhsin et-Türkî, I-XXVI, (Riyad: Dâru Âlemi’l-Kütüb, 2001/1422), I, 142-143. 

108  Mâtürîdî, a.g.e, I, 359-360. 

109 Ebü’l-Leys Nasr b. Muhammed Semerkandî, Bahru’l-Ulûm (Tefsîru's-Semerkandî), I-III, 

(Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘Ilmiyye, 1993/1413), I, 80.  

110 Ebü’l-Hasen el-Basrî el-Mâverdî, Tefsîru’l-Mâverdî (en-Nüketü ve’l-‘uyûn), thk. Seyyid b. 
Abdülmaksud b. Abdürrahim, I-VI, (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, t.y.), I, 54. 
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sonra Safvân b. Ümeyye’nin (ö. 41/661) Ebu Süfyan’a (ö. 31/651-52) söylediği 

“Kureyşli bir adamın bana rab olması, benim için, Hevâzinli birinin rab olmasından 

daha sevimlidir.” sözünde de bu kelimenin efendi anlamında kullanıldığını 

belirtmektedir. O akabinde rab kelimesinin aynı ‘adl kelimesinde olduğu gibi 

mübalağa ifade etmek üzere sıfat olarak gelmiş bir masdar olmasının da mümkün 

olduğunu ifade ederek bu kelimenin mutlak anlamda ancak Allah’a özgü olduğunu 

vurgulamaktadır.
111

 

Rab isminin Kur’an’daki kullanımına gelince, ileride genişçe inceleneceği 

üzere bu kelime başta O’nun varlık alanına çıkardığı görünür-görünmez bütün 

varlıklar üzerindeki malikiyyeti/egemenliği olmak üzere sahip, ıslah eden, kemale 

erdiren, terbiye eden anlamlarında kullanılmakta ve 965 yerde doğrudan Allah’a 

nispet edilmektedir. Kur’an’ın merkezi kavramlarından biri olan rab kavramının 

özellikle vahiy sürecinin ilk dönemlerinde ve insanların kudretinin fevkinde bulunan 

bir takım varlıklara izafetle yoğun kullanımı da (“âlemlerin Rabbi”, “göklerin ve 

yerin Rabbi”, “arşın Rabbi”, “doğunun ve batının Rabbi”, “insanların Rabbi”, “bu 

evin/Kâbe’nin Rabbi”, “bu beldenin/Mekke’nin Rabbi”, “Şi’ra yıldızının Rabbi”, 

“her şeyin Rabbi” vd.) bu kelimenin öncelikli anlamının mâlik/egemen olduğunu ve 

mutlak anlamda ancak gerçek Rabbin sahip olabileceği yukarıdaki anlamlarını teyit 

etmektedir.
112

 Kur’an’da fiil formunda kullanımı bulunmayan rab kelimesine lafız ve 

mana bakımından yakın olan “َربَّى” fiili ise 2 yerde geçmekte
113

 ve 

“yetiştirme/terbiye etme” anlamlarında kullanılmaktadır.  

Rab kelimesi hadislerde de hem Allah’ın ismi olarak hem de “malik”, 

“sahip”, “efendi”, “yönetici”, “koruyan”, “gözeten”, “terbiye eden” anlamlarında 

                                                
111    Ebu’l-Kasım Cârullah Zemahşerî,  el-Keşşâf ‘an hakâikı gavâmizi’t-tenzîl ve ‘uyûni'l-ekâvîl fî 

vücûhi't-te’vîl, 3. Baskı, (Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî, 1407 (h), I, 10. 

112  Kur’an’da bu isimlerle gelen izafetler, çalışmamızdaki “Rab Kavramının Nüzul Sürecinde 

Kullanım Oranı, Biçimi ve Zamanı: Mekke Dönemi” bölümünde ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Orada görüleceği üzere Kur’an’da toplam 82 yerde 21 farklı isme izafetle gelmiş olan Rab 

isminin 50 tanesi, nüzul sürecinin daha ilk altı yılında 18 farklı isimle Kur’an’daki yerini 
almıştır. 

113    İsrâ, 17/24; Şuarâ, 26/18.   
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kullanılmaktadır.
114

 Hadislerde dikkat çeken bir kullanım tarzı da bu kelimenin                  

-Kur’an’daki izafetler gibi- rubûbiyeti ifade edecek şekilde bazı varlıklara nispet 

edilmesidir: “رب العالمين” “âlemlerin Rabbi”, “رب الطيبين” “iyilerin Rabbi”, “رب الجنة” 

“cennetin Rabbi”, “رب الكعبة” “Kâbe’nin Rabbi”, “رب هذا البيت” “bu evin Rabbi”, “ رب

 ”رب األرض“ ,”Muhammed’in Rabbi“ ”رب محمد“ ,”bu mescidin Rabbi“ ”هذا المسجد

“yeryüzünün Rabbi”, “رب الناس” “insanların Rabbi”, “رب المآلءكة و الروح” “meleklerin 

ve Ruh’un Rabbi”, “رب كل شيء” “her şeyin Rabbi”, “رب النار” “ateşin Rabbi”.
115

 Hz. 

Peygamber bu kavramın teşekkülü sürecinde bir yandan Rab ismini yoğun olarak 

kullanırken bir yandan da onu layık olduğu yere yükseltmek için köleleri, 

efendilerine “rabbim” demekten menetmiş ve onlardan bunun yerine “efendim” 

şeklinde hitap etmelerini istemiştir.
116

  

Râgıb İsfahânî ise yukarıdakilerden farklı olarak kelimenin temel anlamının 

“terbiye etmek” olduğunu söylemektedir: “Rabbe fiilinin asıl anlamı terbiye etmektir 

ki bu, bir şeyi kemal noktasına ulaşıncaya dek aşama aşama inşa etmektir. Rab 

kelimesi ise fail yerine kullanılan bir masdar olup tek başına mutlak anlamda, ancak 

bütün mevcudatın maslahatını üstlenen Allah Teâlâ için kullanılır.”
117

 Çağdaş 

araştırmacılardan H. A. Ali de benzer biçimde, İbranice, Süryanice ve Arapçada ‘rab’ 

kelimesinin besleyen, büyüten, ihtiyaçları karşılayan anlamlarına geldiğini 

söylemektedir. O, bu kelimenin ayrıca öğretmen, melik, hükümdar ve tanrı 

anlamlarına geldiğini belirtmektedir. Onun aktarımıyla bazı dilbilimcilere göre, çok 

çeşitli çağrışımlara sahip olan rubûbiyet terimi, Kur’anî çerçevede şu anlama 

                                                
114  Bkz. İbnu’l-Esîr, a.g.e, II, 179-181; Arent Jan Wensınck, el-Mu’cemü’l-müfehres li-elfâzi’l-

hadisi’n-nebevî, thk. M. Fuâd ‘Abdülbâkî, (y.y: Mektebetü Berîl, 1936), II, 206-210. 

115    Bkz. Wensınck, a.g.e, II, 206-209. 

116    Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I-L, thk. Şuayb el- Arnâûd vd, (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, t.y.), 

XV, 453 (9729. hadis ); a.e., XVI, 271 (10436. hadis); Ebü'l-Hüseyin Müslim b. el-Haccac, 

Sahih-i Müslim, I-II, thk. Ebu Kuteybe Nazar Muhammed el-Fâryâbî, (y.y: Darü’t-Tayyibe, 
2006), Kitâbü’l-elfâz, 40, 2249 (15).   

117  Râğıb İsfahânî, el-Müfredât fî ğarîbi’l-Kur’ân, thk. Safvan Adnan Davûdî, (Dımeşk: Dâru’l-

Kalem; Beyrût, Dârü’ş-Şamiyye, 1412 h), s. 336. 
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gelmektedir: “Bir şeyi, tabiatında var olan yetenek ve ihtiyaçlarına uygun bir biçimde 

safha safha geliştirmek ve onu en mükemmel durumuna kavuşturmak.”
118

 

Geç dönem kaynaklarda rab kelimesine ağırlıklı olarak “eksikliği giderme, 

ıslah ve terbiye etme, eğitme, kemâle erdirme” gibi anlamlar yüklenmiştir.  

Haddizatında bu anlamlar da rab kelimesinde mündemiç olmakla birlikte bu 

kelimenin temel anlamı “eğitici/terbiye edici (mürebbi)” değil, mâlik/sahiptir.
119

 

Nitekim erken dönem Mekkî surelerde rab kelimesi temel anlam çerçevesi olarak 

“mâliklik, egemenlik, sahip olma” vurgusu taşıdığı için ilk müfessirler, rab 

kelimesinin diğer anlamları üzerinde pek durmamışlardır. Buna rağmen sonraki 

dönemlerde bu kelimeye “terbiye edici” ağırlıklı bir anlam yüklenmesinin bir sebebi 

olarak Râgıb İsfahânî’nin “el-Müfredât fî Ğarîbi’l-Kur’ân” isimli meşhur eserinde 

rab kelimesini “bu kelimenin esas anlamı terbiye etmektir.” şeklinde tanımlamasının 

da etkili olduğu söylenebilir.
120

 

Cevad Ali de cahiliye döneminde “er-Rab” ve “Rab” lafızlarının “efendi” ve 

“mâlik” anlamlarında kullanıldığını ifade etmektedir. Ancak onlar bu ismi kendi 

aralarında kullanmıyor ve bu isim yalnızca Allah’a has olmak üzere O’nun 

                                                
118  H. A. Ali, “Rububiyyet”, çev. Aydın Topaloğlu, İstanbul, 2005/2. MÜİFD, Sayı. 29, s. 205. 

Benzer değerlendirmeler için bkz. Hüseyin Atay, Kur’an’da İman Esasları, (Ankara: Atay 

Yayınevi, 1998), s. 39-42; Yakup Çiçek-Fahrettin Yıldız, Hamd-Rabb, (İstanbul: Bir Yayıncılık, 

1986), s. 43-47; Bekir Topaloğlu, “Rab”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 2007, XXXIV, 372. 
119  Hadiye Ünsal, Erken Dönem Mekkî Surelerin Tahlili, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 

2015), s. 225-226. İlk dönem sözlüklerde Rab kelimesine öncelikli olarak mâlik/egemen, sahip, 

seyyid/efendi anlamları verilmiş olmakla birlikte bu kelime aynı zamanda terbiye eden, yetiştiren 

anlamlarını da içermektedir. Bu bakımdan bir araştırmacıya ait şu ifadelere katılmamız mümkün 

değildir: “Bu kelimeye (rab) değişik sözlüklerde ve tefsirlerde verilen ‘efendi, sahip, rab, eğitici 

ve terbiye edici’ gibi anlamlar içinde, ilk ikisi hariç, diğer anlamların doğru olmadığını söylemek 

durumundayız. Arapçadan ödünçlenen ‘rab’ kelimesi ise dilimizdeki kullanılışıyla orijinal anlamı 

yansıtmadığı gibi orijinal ‘rabb’ kelimesine sonradan yamanan ‘eğitici’ ve ‘terbiye edici’ 

(murabbî) gibi anlamların da gerçekte bu kelime ile bir ilgisi bulunmamaktadır.” Bkz. Halil 

Hacımüftüoğlu, Kral Tanrı/Allah’ın Krallığı, (İstanbul: İletişim Yayınları, 2011), s. 29-30. 
120  Ünsal, a.g.e, s. 238. Nitekim yazar, Râgıb İsfahânî’nin bu eserinin inzal-tenzil, muhkem- 

müteşabih gibi birçok Kur’an kelimesinin de bugünkü yaygın ve yerleşik anlamlarıyla kavramsal 

içerik kazanmasında belirleyici bir rol oynadığını belirtmektedir. Râgıb İsfahânî’nin bu etkisiyle 

ilgili olarak ayrıca bkz. Zekeriya Pak, “‘Âlemîn’ Kelimesinin Kur’an’daki Anlamı 

Üzerine”, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

Dergisi, 2009, c. VII, Sayı. 13, s. 10-11.  
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ulûhiyetini ifade ediyordu.
121

 M. Hamdi Yazır, rab kelimesinin esasen “terbiye” 

anlamına bir masdar olduğunu ve buradaki mübalağayı ifade etmek üzere 

“mürebbi”ye isim olarak verildiğini belirtmektedir. O, rab kelimesinin terbiyenin 

bütün gereklerine sahip, güçlü ve pek mükemmel bir mürebbi anlamına geldiğini ve 

bu yönüyle sahip ve malik anlamlarını da ihtiva ettiğini söylemektedir: “Mutlak 

şekilde “rab” denildiğinde sadece malik/sahip yahut terbiye anlamları değil, ikisine 

de bütün gerekleriyle sahip olan bir Kâdir-i Kayyûm (güçlü ve pek mükemmek 

şekilde her şeyi evirip çeviren) anlaşılır.
122

 Mevdûdî ise rab kelimesinin yanlışlıkla 

sadece mürebbi manasıyla sınırlandırıldığını ifade etmektedir. Oysaki bu, rab 

kelimesinin anlamlarından yalnızca bir tanesidir. Diğer anlamları ise şunlardır: 

İhtiyaçları karşılayan, yetiştiren, kefil, gözetici, koruyup kollayan, ıslah eden, bir 

toplulukta merkezi bir sıfatı haiz olan, efendi, sözü geçen, üstünlüğü ve yüceliği 

kabul edilen, güç ve egemenlik sahibi, malik.
123

  

Görüldüğü gibi rab kelimesi Arapça dışındaki herhangi bir dilde tek bir 

terimle ifade edilemeyecek kadar geniş ve karmaşık anlamlar demetini içine 

almaktadır. Bu kelime bir şeye sahip olma ve bunun gereği olarak da o şey üzerinde 

otorite iddiasında bulunma anlamının yanı sıra bir şeyi başından sonuna kadar 

kurma/oluşturma, sürdürme ve besleme anlamlarına sahiptir. Rab ismi, Kur’an’da 

özellikle bütün varlığın yegâne besleyicisi ve idare ettiricisi olarak her türlü 

otoritenin nihaî kaynağı olan Allah’ı ifade eder.
124

 

Kur’an’da yer alan bazı kavramların, zamanın geçmesiyle anlam değişikliğine 

uğramasından tevhidle ilgili kimi kavramlar da nasibini almıştır. Nazil olduğu 

dönemde anlaşılma problemi olmayan ilah, rab, ibadet ve din gibi temel kavramlar 

daha sonraki dönemlerde gitgide değişmeye yüz tutmuştur. Mezkûr terimlerin her 

                                                
121  Cevad ‘Ali, el-Mufassal fî târîhi’l-‘Arab kable’l-İslâm, 4. Baskı, (Dımaşk: Dâru’s-Sâkî, 

2001/1422), XI, 24-25.  

122   M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, (İstanbul: Huzur Yayınevi, 2005), I, 68-69. 
123  Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, çev. Mahmut Osmanoğlu, (İstanbul: Özgün Yayıncılık, 

1999), s.48. Ayrıca bkz. Yakup Çiçek-Fahrettin Yıldız, a.g.e, s. 46-47.  

124 Muhammed Esed, Kur’an Kavramları, haz. Ömer Aydın, Ertuğrul Özalp, (İstanbul: İşaret 
Yayınları, 2016), s. 265. 
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biri, kendi geniş anlamlarından uzaklaşarak dar ve anlaşılmaz birer ifade haline 

gelmiş, bunun neticesinde de insanlar Kur’an’ın mesajını anlamakta zorlanır 

olmuştur. Kur’an “Allah’tan başkasını ilah edinmeyin” derken onlar, Kur’an’daki 

ilah kavramı içerisine giren pek çok şeye sıkıca bağlanmış oldukları halde putları ve 

ilahları terk ederlerse Kur’an’ın isteğinin yerine geleceğini zannetmişlerdir. Yine 

Kur’an “Allah’tan başka Rabler edinmeyiniz” buyururken insanlar rab kavramı 

içerisine giren birçok kimsenin rabliğini benimsedikleri halde “Biz Allah’tan başka 

kimsenin Rabliğini kabul etmeyiz” demektedir.
125

 

B.   RAB KAVRAMININ NÜZUL SÜRECİNDE KULLANIM 

ORANI, BİÇİMİ VE ZAMANI 

Rab kavramının vahiy sürecindeki kullanımına geçmeden önce konuyla 

doğrudan ilgisi bakımından gerek İslam ilim geleneğinde gerekse Batı’da yapılmış 

olan Kur’an kronolojileriyle ilgili kısa bir bilgi aktarmak istiyoruz. İslam ilim 

geleneğinin başlangıç aşaması olan sahabe döneminden itibaren Kur’an’daki sureleri 

sıralamaya yönelik çeşitli tertipler yapılmıştır. Bunların en meşhurlarından biri, ‘Ata 

el-Horasânî (ö. 135/753) yoluyla İbn ‘Abbas’a (ö. 68/687-88) dayanan Kur’an 

kronolojisidir. İbnu’d-Dureys’in (ö. 294/907) naklettiği bu listede Fâtiha suresi hariç 

113 sure bulunmaktadır ve bunların 85’i Mekkî, 28 suresi Medenîdir.
126

 Aynı liste 

İmam Suyûtî (ö. 911/1505) tarafından İbnu’d-Dureys üzerinden aktarılmıştır.
127

 Bu 

liste Hz. Osman’a (ö. 35/656) ait olduğu rivayet edilen Kur’an kronolojisi 

sıralaması
128

 ile hemen hemen aynı olup
129

 bunlar İslam ilim geleneğinde esas alınan 

                                                
125  Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, s. 15-16. 
126  İbnu’d-Dureys, Fedâilü’l-Kur'ân ve mâ ünzile mine’l-Kur’ân bi-Mekke vemâ ünzile bi’l-

Medîne, thk. Gazve Bedir, (Dımaşk: Dârü'l-Fikr, 1988), s. 33-34.  
127  Ebü'l-Fazl Celâleddîn es-Suyûtî, el-İtkân fî ‘ulûmi’l-Kur'ân, thk. Muhammed Ebü'l-Fazl 

İbrahim, I-IV, (Kahire: el-Hey’etü’l-Mısriyyetü’l-Amme li’l-Kitâb, 1974/1394), I, 42-43.  
128

  İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, (Ankara: TDV Yayınları, 1997), s. 86-87. 
129  Hz. Osman’ın sure tertibi ile ‘Ata el-Horasânî tarikiyle İbn ‘Abbas’a dayanan liste, 101. sureye 

kadar aynı olup aralarında iki surenin yerinde farklılık vardır. Birincisi Nasr diğeri ise Cum’a 

suresidir. Hz. Osman’ın listesi Nasr suresi ile biterken diğer liste Tevbe suresi ile biter.    
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sure tertipleri olmuştur.
130

 Cafer Sâdık’a (ö. 148/765) isnad edilen Kur’an 

kronolojisi
131

 de bu iki liste ile büyük ölçüde benzerdir.
132

 Yine bir Kur’an 

kronolojisi sunan Zerkeşî’ye (ö. 794/1392) ait sure tertibinde ise 85 sure Mekkî, 29 

sure ise Medenîdir.
133

 Öte yandan Zerkeşî, Ebü’l-Kasım en-Neysâbûrî’nin (ö. 

406/1015) sureleri Mekkî ve Medenî olmaları dışında ayrıca altı alt döneme ayırdığı 

bilgisini aktarır. Buna göre Mekke ve Medine dönemleri başlangıç, orta ve son 

olmak üzere üçer döneme ayrılmıştır.
134

 Bu da Batı’da Gustav Weil (1808-1889) ile 

başlayan ve daha sonra yaygınlık kazanan Mekke ve Medine dönemlerini alt 

dönemlere ayırma işleminin daha önce İslam ilim geleneğinde yapıldığını 

göstermektedir.
135

 

Kur’an’daki ayet ve surelerin nüzul sıralamasına dair Batı’daki çalışmalar ise 

eleştirel bir bakışla 19. yüzyılın başlangıcından itibaren yapılmaya başlanmış olup bu 

çalışmaların odak noktasını, Kur’an’ın kaynağını bulma ve Kur’an’ın metin düzenini 

yeterli bulmayarak Kur’an’ı kronolojik olarak yeniden tertip etme çabaları 

oluşturmaktadır. Batılı araştırmacılar için Kur’an tarihi ve kronolojisi alanında temel 

alınan çalışma Theodor Nöldeke’ye (1836-1930) aittir ve onun Mekke dönemini alt 

dönemlere ayırarak yaptığı Kur’an kronolojisi, Batı’da genel kabul görmüş bir 

çalışmadır.
136

 Kur’an surelerinin sıralamasını tespite yönelik batılı ilim adamları 

                                                
130  İslam ilim geleneğinde yapılmış olan sure tertiplerinden belli başlı 19 kronolojik sure 

sıralamasının ayrıntıları ve bir değerlendirmesi için bkz. Esra Gözeler, Kur’an Ayetlerinin 

Tarihlendirilmesi, (İstanbul: Kuramer Yayınları, 2016), s. 57-109. 
131  Bkz. İsmail Cerrahoğlu, a.g.e, s. 86-87. 
132  Cafer Sâdık’ın listesi ile yukarıda yer verilen İbn ‘Abbas’ın listesi, Fâtiha suresi hariç 108. sureye 

kadar aynı sıralamaya sahiptir. Son birkaç surenin sıralaması farklıdır.   
133  Bedrüddîn Zerkeşî, el-Burhân fî ‘ulûmi’l-Kur’ân, thk. Muhammed Ebü'l-Fazl İbrahim, (Kahire: 

Dâru İhyai'l-Kütübi'l-‘Arabiyye, 1957/1376), I, 193-194. Bu listede 28 Medenî sure yer 

almaktadır. Anlaşılan, listede yer almayan Fâtiha suresi Medenî telakki edilmiştir. Bu liste de 

yukarıda zikredilen iki liste ile Fâtiha suresi hariç 101. sureye kadar aynı sıralamaya sahiptir. 

Sadece son birkaç surenin yeri farklıdır. Ayrıca bkz. Gözeler, a.g.e, s. 86-90. 
134  Zerkeşî, a.g.e, I, 192. 
135  Gözeler, a.g.e, s. 90. 
136  Gözeler, a.g.e, s. 26. Batı’da Kur’an surelerinin yeniden tertip edilmesi çabaları çerçevesinde 19. 

yüzyılda Gustav Weil, Theodor Nöldeke, John Medows Rodwell, William Muir ile Hubert 

Grimme, 20. yüzyılda ise Hartwig Hirschfeld, Richard Bell, Regis Blachere ile William 

Montgomery Watt tarafından yapılan Kur’an kronolojileri ve bir değerlendirmesi için bkz. 

Gözeler, a.g.e, s. 127-198.  
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tarafından yapılmış olan çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde Batı’da kabul 

görmüş olan Kur’an kronolojilerinin, İslam geleneğindeki sure tasnifleriyle genel 

olarak uyumlu olduğu görülmektedir. Öte yandan özellikle 20. yüzyılda karşımıza 

çıkan eleştirel-şüpheci yaklaşım, İslam ilim geleneğinden çok farklı Kur’an 

kronolojileri önermiştir. Ancak bu yaklaşımlar Batı’da da revaç bulmamış ve bu sure 

tasnifleri güven vermemiştir.
137

 

Son dönemde yapılmış olan ve bizim de çalışmamızda referans alacağımız bir 

Kur’an kronolojisi denemesi de İranlı Mehdi Bâzergan’a (1907-1995) aittir.
138

 O, 

Kur’an’ın nüzul sürecine dair eserini üç bölümde ele almış; birinci bölümde 

Kur’an’ın lafzî gelişim sürecine, ikinci bölümde Kur’an’ın konu bakımından gelişim 

sürecine, son bölümde ise Kur’an’ın muhtevaî gelişim sürecine yer vermiştir. 

Bâzergan Hz. Peygamber’in yirmi üç yıllık risaleti boyunca Kur’an’da, biçim ve 

konularda görülen çeşitlilik ve kapsamlılığın tesadüf olmayıp bir düzen ve tedriciyet 

ile gelişim arz ettiğini belirterek, bu düşüncesini matematiksel olarak da 

destekleyerek yeni bir Kur’an kronolojisi önerisinde bulunmaktadır. Ona göre 

geçmişte ve günümüzde gerek Müslümanlar gerekse oryantalistler tarafından 

yapılmış olan sure sıralaması denemeleri, herkes tarafından kabul edilebilecek bir 

Kur’an kronolojisi ortaya çıkaramadığı için bu sıralamaya Kur’an’ın kendisi 

vasıtasıyla ulaşmaktan ve bunu Kur’an’dan talep etmekten başka bir yol 

kalmamaktadır.
139

 Böylece o, tarihi belli olan ve vahiy yılları yeterli bir yaklaşıklıkla 

tayin edilebilen sure ve ayetleri nirengi noktası kabul ederek ve ayetlerin ortalama 

uzunluklarını matematiksel yöntemle tespit etmek suretiyle nüzul yılları için 

alternatif ayrıntılı bir sure sıralaması teklifinde bulunmaktadır.
140

  

                                                
137  Bkz. Gözeler, a.g.e, s. 276. Kronolojik Kur’an okumaları çerçevesinde Müslüman âlimler ve 

oryantalistler tarafından yapılmış olan bazı sure tertibi denemeleri için ayrıca bkz. Bayram Ayhan, 

“Kur’an’ın Nüzul Sürecinde Vahyin İlk Yılının Tahlili”, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014), Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 19-57. 
138  Mehdi Bâzergan, Kur’an’ın Nüzul Süreci, çev. Yasin Demirkıran-Muhammed Feyzullah, 

(Ankara: Fecr Yayınevi, 1998), s. 129-135.  
139   Bâzergan, a.g.e, s. 18-19. 
140   Bkz. Bâzergan, a.g.e, s. 129-135. Biz İslam geleneğindeki Kur’an kronolojisi ile büyük ölçüde 

örtüşen bu sure tertibinin yıllara göre ve ayrıntılı olarak düzenlenmiş olmasının, nüzul sürecindeki 
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1. Mekke Dönemi 

Allah Teâlâ’nın rububiyetini ifade eden rab kelimesi Kur’an’da özellikle 

Mekkî surelerde ağırlıklı olarak yer almaktadır. Kur’an-ı Kerim’de 971 yerde 

kullanılan Rab isminin
141

 818 tanesinin Mekke döneminde nazil olan surelerde yer 

almış olması, bu ismin sahip olduğu özel bir duruma işaret etmektedir. Özellikle de 

Mekke döneminin ilk yarısında, Rab kelimesinin Allah ism-i celalinin iki katından 

fazla kullanıldığı dikkate alındığında,
142

 cahiliye Araplarının sahip oldukları ulûhiyet 

ve rubûbiyet anlayışı bakımından bu durumun özel bir amaca hizmet ettiği 

anlaşılmaktadır. Yine genellikle Hz. Peygamber’e hitaben yer alan “Rabbuke” izafet 

terkibinin ilk altı yıllık dönem içerisinde 98 kere kullanılmış olması, bu nazik süreçte 

Allah’ın, elçisini özel olarak ayrıca eğittiğini ve desteklediğini göstermektedir.
143

 Bu 

dönemde Kur’an’ın Hz. Peygamber’i yüklendiği göreve alıştırmak, teşvik etmek ve 

onun şevkini artırmak için “rab” kelimesini sürekli elçisini niteleyen muhatap 

zamirine isnat etmesi dikkate değer bir durumdur. Nitekim Mekkeliler de uzun bir 

süre “Muhammed'in Rabbi” ifadesini telaffuz etmişlerdir.
144

 Ayrıca “Rabbuke” hitabı 

ile Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’e onu var edeni, küçüklüğünden itibaren büyüteni ve 

yetiştireni tanıttığı gibi hayatının her aşamasında ihtiyacı olan şeyleri karşılayanı da 

bildirmiş olmaktadır. Zira O, elçisinin bütün gereksinimlerini giderdiği gibi aynı 

zamanda onu başkalarının vereceği zararlardan da korumuş, ona kazandırdığı terbiye 

ile içinde bulunduğu toplumdaki mevkiini yükseltmiş, onu kendi şaşırmışlığı üzere 

                                                                                                                                     
kavramsal gelişimi yansıtması bakımından daha işlevsel olduğunu düşündüğümüzden 

çalışmamızda -bazı tasarruflarla- bu sure sıralamasını referans alıyoruz. Örneğin, listede bir 

bölümü veya tamamı Mekkî kabul edilen Bakara, Hac, Nûr, Ahzâb, Teğâbun ile Beyyine 

surelerini Medenî; yine bir bölümü veya tamamı Medenî kabul edilen En’âm, A’râf, Yunus, Ra’d, 

İbrahim, Nahl, İsrâ, Kehf, Kasas, Sebe’, Zümer ile Fussilet surelerini de Mekkî olarak alıyoruz.  
141  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, el-Mu’cemu’l-müfehres lielfâzı’l-Kur’âni’l-Kerim, (Kahire: Dâru’l-Hadis, 

2007), s. 350-367. 
142   Mekkî dönemin ilk altı yılında Rab ismi 335 kez zikredilmişken aynı dönemde Allah ismi ise 162 

kere yer almıştır.   
143  “Hz. Peygamber’in risaletinin ikinci yılı başlarına kadar, bir-iki istisna dışında, bu dönemde Rab 

terkiplerinin tamamı Rabbuke şeklinde olup hepsi de Allah’ın elçisini muhatap almıştır. Bunun 

anlamı bu süre içerisinde inen vahyin Hz. Peygamber’e hem Rabbi hakkında bilgi vermeyi hem 

de duygusal olarak O’na sıkıca bağlanmaya elçisini iknayı hedeflemiş olmasıdır.” Bkz. 

İsmail Çalışkan, a.g.m, s. 261.  

144   Nasr Hâmid, a.g.m, s. 687. 
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bırakmayıp ona doğru yolu göstererek hidayet etmiş ve onu sevgi ve merhametle 

yetiştirmiştir.
145

    

Rab ismi Kur’an-ı Kerîm’de Allah lafzından sonra ulûhiyeti belirtmek için en 

çok kullanılan kelime olup
146

 genel olarak zamire veya isme muzaf olarak gelmiştir. 

Kur’an’da 965 tanesi doğrudan Allah’a nispet edilmek üzere toplam 971 yerde 

zikredilen Rab ismi 886 yerde zamirlere,
147

 82 yerde ise 21 farklı isme izafetle 

gelmiş,
148

 3 yerde de yine rubûbiyeti ifade etmek üzere izafetsiz olarak 

kullanılmıştır.
149

 Bunlardan 5 yerde ulûhiyet ve rubûbiyet anlamı dışında 

“efendi/hükümdar” anlamında
150

 1 yerde de Allah’ın dışında Rab aranmaması 

                                                
145  Hüseyin Atay, Kur’an’da İman Esasları, s. 43. Benzer bir değerlendirme için bkz. Muhammed 

‘Âbid el-Câbirî, Fehmü’l-Kur’an (Nüzul Sırasına Göre Hikmetli Kur’an’ın Anlaşılır 

Tefsiri), çev. Muhammed Coşkun, I-III, (İstanbul: Mana Yayınları,  2013), I, 147. 

146  Rab kavramının incelendiği bilimsel bir çalışmada Kur’an’da bu ismin sık kullanılmasının 

nedenleri olarak şunlar sıralanmaktadır: Tevhîd akîdesini kullara öğretme, Allah’ın vasıflarının 

tanıtılması, Allah’ın kudret ve azametinin gösterilmesi, câhiliye döneminin fasit akaidini 
değiştirme, müşriklerin tepkilerini azaltma, aşina olunan bir kavramın tercih edilmesi, Hz. 

Peygamber’i destekleme, tedrîcî bir inşa sürecinin gerçekleştirilmesi, vahyin ilk döneminde 

kavramsal çerçeveyi oluşturma, Hz. Peygamber’in zihnindeki sorulara cevap niteliği taşıması, 

rubûbiyetin kapsamını gösterme, “rab” eksenli bir eğitim modeli tesis etme, muhataba zihninde 

tasavvur ettiği lafızla mukabelede bulunma. Bkz. Halil İbrahim Aydın, Kur’an’da Rab 

Kavramı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karaman, 2017, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 79-100. 
147  Bu kullanımlardan 242 tanesi “َََربُّك” “senin Rabbin”, 125 tanesi “  onların Rabbi”, 119“ ”ربّهمَ 

tanesi “  benim“ ”ربَّي“ bizim Rabbimiz”, 101 tanesi“ ”ربّنَا“ sizin Rabbiniz”, 111 tanesi“ ”ربّكمَ 
Rabbim”, 76 tanesi “ربّه” “onun Rabbi”, 67 tanesi “َّرب” “benim Rabbim” şeklinde mahzuf nefs-
i mütekellim yâ’sına muzaf olarak, 33 tanesi “ربّكَما” “ siz ikinizin Rabbi”, 9 tanesi “ربَّها” “onun 
Rabbi”, 3 tanesi de “ربَّهَما” “o ikisinin Rabbi” şeklinde gelmiştir. 

148  Kur’an’da 21 farklı isme izafetle gelmiş olan kullanımlar şu şekildedir: 42 yerde “  ”َربَّ ال عَالَِمينََ
“âlemlerin Rabbi”, 11 yerde “َِض َر  ِشَ“ göklerin ve yerin Rabbi”, 6 yerde“ ”َربَّ السََّمَواتَِ َواْل   ال عَر 
ِلينََ“ arşın Rabbi”, 3 yerde“ ”َربَّ َوَّ  السََّمَواتَِ“ önceki atalarınızın Rabbi”, 2 yerde“ ”َربَّ آبَاِءكُمَُ اْل 
 Musa ve Harun’un Rabbi”, 2 yerde“ ,”َربَّ ُموسَى وَ  َهاُرونََ“ göklerin Rabbi”, 2 yerde“ ”َربَّ

 doğunun ve batının Rabbi”. Bunların dışındaki kullanımlar ise 1’er kez“ ”َربَّ ال َمش ِرقَِ وََ ال َمغ ِربَِ“
yer almıştır: “َِض َر  “ ,”göğün ve yerin Rabbi“ ”َربَّ السََّماءَِ َواْل  ىَوُموسََ  Harun ve“ ”َربَّ َهاُرونََ 
Musa’nın Rabbi”, “ََِربَّ ال َمش ِرقَي ن” “iki doğunun Rabbi”, “َِن  ,”iki batının Rabbi“ ”َربَّ ال َمغ ِربَي 
 ,”doğuların ve batıların Rabbi“ ”َربَّ ال َمَشاِرقَِ َوال َمغَاِربَِ“ ,”doğuların Rabbi“ ”َربَّ ال َمَشاِرقَِ“
ِضَ“ َر   ال بَي تَِ“ ,”sabahın Rabbi“ ”َربَّ ال فَلَقَِ“ ,”insanların Rabbi“ ”َربَّ ال نَّاِسَ“ ,”yerin Rabbi“ ”ربَّ اْل 
ع َرى“ ,”bu evin/Kâbe’nin Rabbi“ ”َربَّ َهذَا ةَِ“ ,”Şi’ra yıldızının Rabbi“ ”َربَّ الّشِ  izzetin“ ”َربَّ ال ِعزَّ
Rabbi”, “ ال بَل دَةَََِهِذهََِربَّ ” “bu beldenin/Mekke’nin Rabbi”, “ ءَ      .”her şeyin Rabbi“ ”ربَّ كُلَِّ َشي 

149    En’âm, 164; Sebe’, 34/15; Yâsîn, 36/58. 
150    Yusuf, 12/41, 42, 50; Nâziât, 79/24.   
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gerektiği vurgulanırken geçmektedir.
151

 Ayrıca 4 yerde çoğul olarak “erbab” 

şeklinde
152

 yer almıştır.
153

 Kur’an’da rab kelimesiyle aynı kökten 3 yerde gelen 

“rabbâniyyûn/rabbâniyyîn” kelimesi
154

 ise, fa'lân vezninde sıfat-ı müşebbehe olan 

“rabbân” kelimesinin çoğulu ve sonu nispet yâ’lı olarak gelip “hikmet ehli gibi ilme 

sahip olan, kendini ilim ile terbiye eden kimse”
155

 anlamındadır ve Kur’an’da Yahudi 

din bilginleri ve âlimlerini ifade etmek için kullanılmıştır.
156

 Yine aynı kökten 

türeyip bir yerde geçen (Âl-i İmrân, 3/146) “ribbiyyûn” kelimesi de “binlerce insan, 

çok sayıda topluluk” anlamına gelmekte olup
157

 Kur’an’da Allah’ın emir ve 

yasaklarına uygun, rabbânî bir hayat süren toplulukları ifade etmek için 

kullanılmıştır. Fiil formunda kullanımı bulunmayan rab kelimesine lafız ve mana 

bakımından yakın olan “َربَّى” fiili ise Kur’an’da 2 yerde karşımıza çıkmaktadır.
158

   

Kur’an’ın nüzulü sürecinde ilk beş yılda Rab isminin 261 defa kullanılmasına 

karşılık, aynı dönemde Allah ismi yalnızca 89 kez kullanılmıştır. Bu durumla ilgili 

olarak şunu söylemek mümkündür: Genellikle bütün müşrik toplumlarda olduğu gibi 

Kur’an’ın ilk muhatapları da Allah’ı bir mefhum olarak bilmekle birlikte onların 

                                                
151    En’âm, 6/164. 
152   Âl-i İmrân, 3/64, 80; Tevbe, 9/31; Yusuf, 12/39. 
153  Bu kullanımlar tetkik edildiğinde Kur’an-ı Kerim’in, gerek Yahudi ve Hıristiyanların haham ve 

rahiplerini gerek onların “erbâb” olarak gördükleri peygamberleri ve melekleri gerekse de Hz. 

Yusuf kıssasında o toplum tarafından yüceltilen kimseleri “rab” olarak tesmiye etmesi esasen söz 

konusu zümrelerin sahip oldukları batıl anlayışı resmetmekte ve bu suretle gerçek Rabbe 

vurguda bulunmaktadır. Bkz. Aydın Temizer, “Kur’an’da ‘Rab’ Kavramı Üzerine Semantik Bir 

Analiz”, MÜİFD, İstanbul, Sayı. 44, s. 52.  

154    Mâide, 5/44, 63; Âl-i imrân, 3/79. 

155    Râğıb İsfahânî, a.g.e, s. 336. 

156   Rabbâniyyûn kelimesinin aslen Süryânîce yahut İbrânîce olduğu ve Arapçadaki fukaha ve ilim 

ehli anlamlarını karşıladığı belirtilmiştir. Bu zümreden olan kimselerin Kur’an’da genellikle 

birarada zikredildiği ahbâr grubundan farklı olarak âlim olmanın ötesinde önce kendilerini daha 

sonra da diğer insanları ilim ve güzel ahlakla terbiye eden, onların gerek dinî gerekse dünyevî 

işlerinden sorumlu olan kişilerin oluşturduğu daha üst bir mevkiye sahip olan ve Yahudi 

toplumuna önderlik eden âlim sınıfına karşılık geldiği ifade edilmektedir. Bkz. Salime Leyla 

Gürkan, “Rabbâniyyûn”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 2007, XXXIV, 376.     

157
    Cevherî, a.g.e, 417. 

158  İsrâ, 17/24; Şuarâ, 26/18. Her iki ayette r-b-v kökünden gelen kelimede de terbiye anlamı 

bulunmakla birlikte kelime r-b-b kökünden değil farklı kökten türemiş olduğu için “rab” 

kelimesiyle aynı kapsamda değildir.   
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hayatında da bu yüce varlık neredeyse unutulmuş, delaleti belli-belirsiz bir durumda 

idi. Müşrik cahiliye Arapları ulûhiyet kapsamına giren hususiyetleri büyük ölçüde 

Allah’tan alıp putlarına verdikleri için Allah kavramını gerçek rubûbiyetten 

uzaklaştırmışlardı. Bununla birlikte onlar ilah anlamında Rab kelimesini kullanıyor 

ve her ne kadar unutsalar da Allah’ı, Rableri olarak ikrar ediyorlardı. Bu yüzden 

Kur’an işlevselliğini yitiren Allah ismine gerçek ulûhiyeti kazandırmak ve Rab 

ismini layık olduğu yere yerleştirmek için bu kelimeyi sıkça zikretmiştir. 

Allah Teâlâ vahyettiği ilk surelerde en fazla Rab ismini kullanmak suretiyle 

müşrik Araplara bildikleri ve ikrar ettikleri rubûbiyet sıfatlarından yaklaşmak 

istemiştir. Kur’an onların, üzerlerinde sayısız nimetleri bulunan Allah’ı bırakıp da 

hiç hakkı bulunmayan hayali şeylere tapmalarının anlamsızlığına dikkatlerini çeker 

ve vicdanlarını uyandırır. Zira Rab olarak Allah her şeyin mâliki ve sahibi olan, 

büyütüp yetiştiren, terbiye eden, gökten yağmur indirerek canlılara rızık temin eden, 

her an bir işte ve tasarrufta bulunan, görüp gözeten ve varlığı yönetendir.
159

 Ayrıca 

Allah ile insan arasındaki rubûbiyet bağını güçlü bir şekilde vurgulamak üzere, 

Kur’an’da duaların en fazla Rab ismi ile yapılıyor olması dikkat çekicidir.
160

 Böylece 

insan her şey kendi tasarrufunda bulunan mutlak kudret sahibi olan 

Rabbine/mâlikine/efendisine, bütün acziyetiyle ve bu duygu yoğunluğu ile iltica 

etmekte ve ihtiyaç duyduğu şeyleri O’ndan istemektedir. Yine namazlarda rükû ve 

Allah’a en yakın olunan secdede yapılan tesbihatta yer alan Rab vurgusu da kayda 

değerdir. 

Cahiliye anlayışında Allah’ın Rab olması vasfı yani rubûbiyeti, ilahlık 

sıfatına nispetle daha etkin ve kabul görmüş olduğundan peygamberler, muhatapları 

tarafından daha çok kabul gören rubûbiyet sıfatını ön plana çıkararak tevhid 

çağrısında bulunmuş, ulûhiyeti daha sonra vurgulamışlardır.
161

 Allah Teâlâ’nın bütün 

                                                
159    Veli Ulutürk, Kur’an-ı Kerim Allah’ı Nasıl Tanıtıyor?, (İzmir: Nil Yayınları, 1994), s.110-111. 
160    Örnek bazı dualar için bkz. Bakara, 2/201, 286; Âl-i İmran, 3/8, 16, 53, 191-194; İbrahim, 14/40-

41;  Furkân, 25/65, 73. 
161  Aydın Temizer, “Kur’an’a Göre Cahiliye Zihniyetinin Rubûbiyet Anlayışındaki Çelişki”, 

Bişkek, 2013, s. 5. 
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sıfatlarını kapsadığı kabul edilen Allah lafzı, bir bakıma ulûhiyetin aşkın/soyut 

yönünü temsil ederken Rab ismi ise O’nun, yaratmış olduğu âleme yönelik fiilî 

tecellilerine işaret etmektedir. Kur’an’da bu ismin yer aldığı doksan dört surenin 

muhtevasından buralarda ilâhî inâyetin tekrarlandığı ve bu inâyet iklimine çağrı 

yapıldığı anlaşılmaktadır.
162

 Diğer taraftan her ne kadar ilk bakışta rab söyleminin 

müminler için olumlu ve müjdeleyici, inkârcılar içinse olumsuz ve uyarıcı bir nitelik 

taşıdığı izlenimi ortaya çıksa da ilgili ayetlerin titizlikle incelenmesi halinde bu 

izlenimin isabetli olmadığı anlaşılacaktır. Zira bazı istisnalar göz ardı edilirse 

Kur’an’da rab kelimesinin kullanımında büyük ölçüde olumlu bir üslubun söz 

konusu olduğunu belirtmek gerekir.
163

  

İlk Mekkî surelerde Allah özel ismi yerine daha çok Rab isminin kullanımıyla 

ilgili olarak vahyin ilk muhatapları olan Arap toplumundaki efendi-köle ilişkisini de 

zikretmek uygun olacaktır. Bu noktada rab/efendi, abd/köle eşleştirmesi üzerinden 

Allah’ın insanlarla ilişkisinin de buna benzer olduğu söylenebilir. Nitekim Kur’an’da 

yapılan bir benzetmeyle
164

 nasıl ki geniş imkânlara sahip olan efendiler servetlerini 

köleleriyle paylaşarak onlarla eşit olmayı kabul etmiyor ve birbirlerinden 

çekindikleri gibi kölelerinden çekinmiyorsa, adeta her şeyin Rabbi olan Allah’ın da 

kullarıyla eşit olmayı kabul etmeyeceği ve onlardan çekinmeyeceği mesajı 

verilmektedir.
165

 

Mekke döneminin ilk yarısında Kur’an’ın yoğun rubûbiyet vurgusu 

muhatapları nezdinde karşılığını bulmuş ve layık olduğu mevkii elde etmişti. 

Çalışkan’ın ifadeleriyle “Rab kelimesi aracılığıyla Hz. Muhammed’de ve dolaylı 

olarak ona inananlarda bilinç uyandırılması ya da bilinçsel uyanış aşamasının vahyin 

oldukça erken devrinde tamamlandığını, artık bir zihniyet inşasına terakki edildiğini 

söyleyebiliriz… Artık rab, en geniş anlamıyla Kur’an’ın merkezi kavramlarından 

                                                
162   Bekir Topaloğlu, “Rab”, XXXIV, 372.                       
163   Câbirî, Fehmü’l-Kur’an, I, 151-152. 

164   Nahl, 16/71; Rûm, 30/28. 
165  Ünsal, a.g.e, s. 232-233. 
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birisi haline gelmiş, teşekkül bakımından ise ilk kavram olmuştur.”
166

 Bu çerçevede 

Kur’an kendi anlatım üslubu ile rubûbiyetin mahiyetini, Rabbin insanla ilişkisini en 

geniş surette açıklamaya devam etmiştir. Surelerin nüzul süreci takip edildiğinde, 

artık yavaş yavaş Allah lafzının Rab lafzından daha fazla yer almaya başladığı 

görülür.
167

 

Mekkî dönemde nazil olan surelerde ulûhiyet ve rubûbiyeti ifade etmek üzere 

kullanılan “Allah” ile “Rab” isimlerinin yıllara göre kullanım sayısı şu şekildedir: 

Mekke Dönemi            Allah           Rab 

  1. Yıl: ………………………  4 ……..…….………….  12 

  2. Yıl: ………………………  8 ……..……….……….. 23 

  3. Yıl: ……………………… 31 ……..……….………. 92 

  4. Yıl: ……………………… 24 ……..……….………. 68 

  5. Yıl: ……………………… 22 ………….……………66 

  6. Yıl: ..……………………...73 ……….………………68 

  7. Yıl: .………………………109 ………………….…..68 

  8. Yıl:.……………………….121 ………………….…..77 

  9. Yıl:………….…………….104………………….…..101 

  10. Yıl:..…….……………….155………………….……95 

 

Yukarıdaki tablo incelendiğinde görülecektir ki vahyin nüzulünün ilk beş 

yılında Rab isminin kullanımı Allah isminin yaklaşık üç katı olup bu denge altıncı 

yıldan itibaren değişmeye başlamış ve artık Allah ism-i celali daha fazla zikredilir 

olmuştur. Bu da rububiyetin cahiliye Arapları ve Müslüman toplum nezdinde artık 

hak ettiği yeri aldığını ve Rab kavramının ilk beş yılda teşekkülünü büyük ölçüde 

tamamladığını göstermektedir. 

                                                
166   Çalışkan, a.g.m, s. 261. 
167   Çalışkan, a.g.m, s. 263. 
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Mekke döneminde Rab isminin en çok zikredildiği surelere bakıldığında ise 

nüzul sırasıyla Şuarâ, Sâffât ve Rahmân
168

 sureleri dikkati çeker. Şuarâ suresinde 

Rab ismi, 15 tanesi isme muzaf olmak üzere 36 kez yer alırken Sâffât suresinde 6’sı 

bir isme muzaf olmak üzere 14 yerde gelir. Rahmân suresinde de 2’si bir isme muzaf 

olarak yine 36 yerde zikredilir. Bu surelerin Mekkî ilk üç yıla ait oldukları 

düşünüldüğünde Rab kavramının vahyin henüz başlarında tebellür etmeye başladığı 

söylenebilir. 

Rubûbiyet telakkisinin cahiliye Araplarının ve Müslüman toplumun zihninde 

belirginleşmesinde büyük katkı sağlayan Rab kelimesinin Mekkî dönemin ilk altı 

yılında çeşitli varlıklara izafeti ise şöyle gerçekleşmiştir: 

َربَُّ ال عَالَِمينََ
 169

 : Tekvîr, 81/29; Vâkıa, 56/80; Fâtiha, 1/2; Hâkka, 69/43; Sâffât, 

37/87, 182; Mutaffifîn, 83/6; Şuarâ, 26/16, 23, 47, 77, 98, 109, 127, 145, 164, 180, 

192; Zuhruf, 43/46. 

                                                
168   Rahmân suresinin Mekkî veya Medenî oluşuna ilişkin kaynaklarımızda ihtilaf olmakla birlikte biz 

bu sureyi gerek ifade biçimi gerekse muhteva açısından Mekkî sureler arasında değerlendiriyoruz.   
169  Zekeriya Pak “Rabbu’l-‘âlemîn” izafet terkibinde yer alan “‘âlemin” kelimesini incelediği 

çalışmasında lügatlerin ve tefsirlerin yönlendirmesiyle yaygın bilinenin aksine bu kelimenin 

“Allah’ın dışındaki bütün varlıkları” değil, akıl sahibi varlıkları yani insanları ifade ettiğini 

belirtmekte ve bu söylemini Kur’an’da 42 kez yer alan “Rabbu’l-‘âlemîn” ifadesini diğer 31 

“‘âlemin” kullanımıyla birlikte ele alarak delillendirmektedir. O, Râgıp İsfahânî’ye gelinceye 

kadar akıl sahibi varlıklara karşılık gelen bu kelimenin onun kelam ve felsefe merkezli tanımıyla 

birlikte artık Kur’an’daki kullanımıyla değil de kelam, felsefe ve tasavvufun tanımlarıyla 

anlaşılmaya başlandığını ifade etmektedir. Pak’a göre Allah Teâlâ kendisini “Rabbu’l-‘âlemîn” 

şeklinde tavsif ederken özellikle insanla olan rubûbiyet ilişkisine vurgu yaparak din, dil, renk ve 

ırk ayrımı yapmaksızın bütün insanların Rabbi olduğunu belirtmektedir. Buna göre Allah-insan 

ilişkisine vurgu yapan bu ifadenin anlamını genişleterek onu Allah-evren ilişkisi bağlamında ele 

almak, bu ifadenin işaret ettiği özel vurguyu ortadan kaldıracaktır. Bkz. Zekeriya Pak,  a.g.m, VII, 

Sayı. 13, s. 10-11. İbn Kuteybe (ö. 276/889) Garîbu’l-Kur’an isimli eserinde “’âlemûn” kelimesini 

“ruhanî varlıklar” olarak tanımlamış ve bunların insanlar, cinler ve melekler olduğunu belirttikten 

sonra bunlardan her bir sınıfın bir âlem olduğunu ifade etmiştir. Bkz. Ebû Muhammed Abdullah 

b. Müslim b. Kuteybe ed-Dîneverî, Garîbu’l-Kur’an, thk. Ahmed Sakr, (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-

İlmiyye, 1978/1398), s. 38. Zemahşerî de ‘âlem kelimesinin, ilim sahibi kimselere yani melek, cin 

ve insanlara verilen bir isim olduğunu söyledikten sonra bir görüşe göre de bu kelimenin 

yaratıcının kendisiyle bilindiği bütün cisim ve arazlar anlamına geldiğini ifade etmektedir. Bkz. 

Zemahşerî,  a.g.e, I, 10-11. M. Hamdi Yazır da “Rabbi’l-‘âlemîn” terkibini “Âlemlerin Rabbi” 

şeklinde ifade etmenin sakıncalı olacağını belirtmektedir. Zira Kur’an “Rabbi’l-avâlim” değil de 

“Rabbi’l-‘âlemîn” demek suretiyle bütün varlıkları içine almakla birlikte bununla, özellikle akıl 

sahibi varlıkları üstün tutmakta ve onların dikkatlerini çekmektedir. Bkz. Yazır, a.g.e, I, 67-68. 

Öte yandan Mekkî dönemin ilk yarısında “َََربَُّ ال عَالَِمين” “Âlemlerin Rabbi” vurgusu 19 kez 



51 

 

 .Nâs, 114/1 : َربَّ ال نَّاِسَ

ِضَ َر   ,Nebe’, 78/37; Sâffât, 37/5; Duhân, 44/7; Şuarâ, 26/24; Sâd : َربَّ السََّمَواتَِ َواْل 

38/66; Zuhruf, 43/82; Meryem, 19/65; Enbiyâ, 21/56. 

 .Kureyş, 106/3 : َربَّ َهذَا ال بَي تَِ

ع َرى  .Necm, 53/49 : َربَّ الّشِ

 .Rahmân, 55/17 : َربَّ ال َمش ِرقَي نَِ

 .Rahmân, 55/17 :َربَُّ ال َمغ ِربَي ن

 .Felak, 113/1 : َربَّ ال فَلَقَِ

 .Sâffât, 37/5 : َربَّ ال َمَشاِرقَِ

ِلينََ َوَّ  .Sâffât, 37/126; Duhân, 44/8; Şuarâ, 26/26 : َربَّ آَباِءكُمَُ اْل 

ةَِ  .Sâffât, 37/180 : َربَّ ال عزَّ

 .Meâric, 70/40 : َربَّ ال َمَشاِرقَِ َوال َمغَاِربَِ

 .Müminûn, 23/86 : َربَّ السََّمَواتَِ السَّب عَِ

ِشَ  .Müminûn, 23/86, 116; Zuhruf, 43/82; Enbiyâ, 21/22 : َربَّ ال عَر 

 .Şuarâ, 26/28; Müzzemmil, 9 : َربَّ ال َمش ِرقَِ وََ ال َمغ ِربَِ

 .Şuarâ, 26/48 : َربَّ ُموسَى وََ َهاُرونََ

ِضَ َر   Zâriyât, 23 : َربَّ السََّماءَِ َواْل 

 .Tâhâ, 20/70 : َربَّ َهاُرونََ َوُموَسى

Kur’an-ı Kerim’de toplam 82 yerde 21 farklı isme izafetle gelmiş olan Rab 

isminin vahiy sürecinin ilk altı yılındaki gelişimi dikkat çekicidir. Zira görüldüğü 

                                                                                                                                     
tekrarlanmaktadır. Böylece muhatap nezdinde bu hakikat, bu kritik süreçte hiçbir şüpheye yer 

kalmayacak şekilde karşılık bulmakta ve Kur’an’da tasvir edilen dinamik Rab-insan ilişkisi 

tebellür etmektedir.    
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üzere bu izafetlerin 50 tanesi 18 farklı isimle bu dönem içinde Kur’an’daki yerini 

almıştır. Öte yandan ilk dönemlerde bu kadar yoğun kullanılan rab kelimesinin 

izafetle zikredildiği varlıkların, insanların kudretinin fevkinde bulunan ve ancak 

gerçek rabbin sahip olabileceği mahiyette oluşu da ayrıca vurgulanmalıdır. Zira 

putperest Arapların tanrılık vasfı yüklediği putlar hiçbir zaman bu harikulade 

varlıklara nispet edilmemiş ve bunlarla ilişkili olarak anılmamıştır. Bu da gerçek 

Rabbin, nihayetsiz kudrete sahip “her şeyin yaratıcısı”
170

 olduğunu muhatabının 

zihnine nakşetmektedir. 

Kur’an’da takdim edilen “Allah’ın her şeyin Rabbi/yaratıcısı olduğu” vurgusu 

ilahî kelamın ilk muhataplarının sahip oldukları varlık anlayışıyla birlikte 

değerlendirildiğinde vahyin henüz başlarından itibaren Rab kelimesinin ısrarla bir 

takım fevkalade varlıklara izafetle sunulmasının anlamı daha iyi anlaşılır. Zira 

cahiliye Arapları nezdinde yaratma mefhumu belli belirsiz bir mahiyette idi ve bu 

onların fiili yaşamında herhangi bir karşılığı bulunmayan etkisiz bir kavramdı.
171

 

Ayrıca Mekkeli müşrikler Allah’a ortak koştukları putlara aynı zamanda Allah’a ait 

olan neredeyse bütün vasıfları yakıştırdıkları halde hiçbir zaman onların da yaratıcı 

olduğunu iddia etmemişlerdi.
172

 Dolayısıyla Allah Teâlâ müşriklerin de bildikleri ve 

yüce/değerli kabul ettikleri varlıkları Rab kelimesi üzerinden zatına nispet ederek bir 

yandan en küçük bir şey dahi yaratamayan putların acziyetlerini ortaya koymakta ve 

onların ilah olamayacağını bildirmektedir. Diğer yandan da cahili Arapların pek 

üzerinde durmadıkları yaratma hadisesini onların gündemlerine sokmak suretiyle 

bütün varlıkları yaratan ve hepsinin maliki olarak onları kendi tasarrufu ve otoritesi 

altında bulunduran biricik Rabbin yalnızca kendisi olduğunu vurgulamış olmaktadır. 

                                                
170

  En’âm, 6/102; Zümer, 39/62; Mümin, 40/62. 

171  Bkz. Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 188-189. 

172 Bkz. M. Mahfuz Söylemez, “Cahiliye Arap İnancında Putların Yeri”, Milel ve Nihal: İnanç, 

Kültür ve Mitoloji Araştırmaları Dergisi, İstanbul, 2014, c. XI, Sayı. 1, s. 29. 
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2. Medine Dönemi 

Rab kavramı Mekkî dönemin ilk yarısında muhatapları nezdinde muhtevasını 

ve gelişimini büyük ölçüde tamamlamış ve artık rubûbiyetin mahiyeti cahiliye 

Arapları ve Müslümanlar tarafından gereğince idrak edilmişti. Böylece Rab ismi ile 

lafza-i celal olan Allah ismi aynılaşmış ve bu dönemden itibaren gerek farklı gerekse 

aynı ayet içerisinde birlikte kullanılmaya başlamıştır.
173

 Diğer taraftan daha önce 

belirttiğimiz gibi ulûhiyet ve rubûbiyeti vurgulamak üzere Kur’an’da 971 yerde 

zikredilen Rab kelimesinin 818’i Mekke dönemine ait olup Medine dönemindeki 

kullanım sayısı 153’tür. Bu sayının Medine dönemindeki yıllara göre dağılımı ise şu 

şekilde gerçekleşmiştir: 

Medine Dönemi                        Rab        

   1. Yıl: ………………………………17           

   2. Yıl: ………………………………22                 

   3. Yıl: ………………………………28                 

   4. Yıl: ……………………………….4                  

   5. Yıl: ………………………………27                                        

   6. Yıl: ……………………………….4                                         

   7. Yıl: ………………………………11                                        

   8. Yıl: ……………………………….5                    

   9. Yıl: ………………………………11                                             

       10. Yıl:…………………….………..19                       

       11. Yıl:.………………………………5       

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Medine döneminde Rab kelimesinin 

kullanımı 153 ile sınırlı kalmıştır. Çünkü Rab kavramının teşekkülünden sonra artık 

                                                
173  Müddessir, 74/31; Tekvîr, 81/29; Fâtiha, 1/2 vb. bazı istisnalar dışarda tutulduğunda Rab ismi ile 

Allah lafzının birlikte; yan yana veya aynı ayet içerisindeki çok sayıdaki kullanımlarının özellikle 

Mekke döneminin orta evresinden itibaren belirginleşmeye başladığı görülür.  
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Yüce Yaratıcı’yı tesmiye etmek üzere Allah ism-i a’zamı yoğun olarak yer almaya 

başlamış ve bu isim toplamda Rab isminin yaklaşık üç katına ulaşmıştır.
174

 

Rab kelimesinin Kur’an’daki kullanım şekillerine bakıldığında birkaç istisna 

dışında bu kavramın her zaman bir zamir yahut bir varlığa izafetle geldiği görülür. 

Bunun sebebi ise insanın, psikolojik olarak kendisine nispet olunan ve kendisini 

ilgilendiren şeylere daha çok ilgi göstermesi olmalıdır. Böylece ulûhiyet, muhataba 

izafe edilmek suretiyle ifade güçlendirilmiş ve muhatabın bu işle yakın ilgisi olduğu 

vurgulanmış olmaktadır. Örneğin “Ey insanlar! Sizi yaratan Rabbinize kulluk edin.” 

ifadesiyle “Ey insanlar! Sizi yaratan Allah’a kulluk edin.” ifadesi arasında muhatap 

üzerinde uyandıracağı etki bakımından belirgin bir fark vardır. Öte yandan dikkati 

çeken başka bir husus, “Rab” isminin Kur’an’da hiçbir yerde “er-Rab” şeklinde 

marife olarak gelmemiş olmasıdır. Bu durumun bir sebebi olarak da, ulûhiyeti mutlak 

anlamda Allah ismi zaten belirttiği için Rab isminin bir fonksiyonu olarak ulûhiyetin 

kendisine izafe edilmesiyle yine muhatap üzerinde oluşturacağı etkinin hedeflendiği 

söylenebilir. 

C. RAB KAVRAMININ SEMANTİK ALANI 

Modern dönemde doğru anlamanın imkânıyla ilgili olarak ortaya çıkan bir 

dilbilim dalı olan semantikle ilgili pek çok şey söylenmiş olmakla birlikte bu 

kavramın, üzerinde ittifak edilmiş bir tanımı yoktur. Semantik/anlam bilim, 

“anlatmak” anlamını dile getiren Yunanca “semainein” sözcüğünden türemiştir ve 

dilbilimin anlamları inceleyen bir dalıdır.
175

 Semantik kendi içinde iyi entegre olmuş 

bir tek disiplin olmayıp net bir şekilde tanımı yapılmış bir dilbilim alanı da değildir. 

Henüz oluşum aşamasında bulunan semantik, bir bakıma insan bilgisinin tamamıyla 

                                                
174  Kur’an’da Allah kelimesi 2697 defa yer almıştır. Buna 5 kez geçen “Allâhümme” ifadesini de 

eklersek sayı 2702’ye çıkar. Bkz. M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 49-93.  
175  Orhan Hançerlioğlu, Felsefe Ansiklopedisi (Kavramlar ve Akımlar), (İstanbul: Remzi Kitabevi 

Yayınları), 1976, I, 72.  



55 

 

ilişkilidir.
176

 Izutsu da semantiğin karmaşık bir alan olup konuya yabancı biri için 

onun neye benzediğine dair genel bir fikir sahibi olmanın bile son derece zor 

olduğuna dikkat çekmektedir. Ona göre bunun nedeni, büyük ölçüde semantiğin tam 

da etimolojisinin ifade ettiği gibi kelimenin en geniş anlamıyla “anlam” olgusuyla 

ilgili bir bilim dalı olmasıdır. Bu çerçevede, bir anlamı olduğunu düşündüğümüz 

neredeyse her şey semantiğin konusu olarak görülebilmektedir. Bu şartlar altında 

semantik denilen bu alanda tam bir uyumun bulunmaması da gayet doğal 

görülmelidir.
177

  

Rab kavramının Kur’anî semantik alanıyla ilgili olarak öncelikle, rubûbiyetin 

âfâkı ve enfüsü kuşattığından (Fussilet, 41/53) ve mütekellimin “Rab” olmasından 

ötürü Kur’an’ın bütününde varlığını hissettirdiğini belirtmek istiyoruz. Zira 

Kur’an’da rubûbiyetin doğrudan veya dolaylı olarak temas etmediği herhangi bir 

alandan söz etmek mümkün değildir. Biz çalışmamızın bu aşamasında önce vahyin 

nüzul sürecine uygun olarak aynı ayet içerisinde rab kelimesi ile birlikte zikredilen 

metinsel bağlamdaki anahtar kelimeleri/ibareleri ortaya koymak, ardından da 

zikredilen bu rubûbiyet izdüşümlerinden bazılarını kavramsal olarak yakından 

incelemek istiyoruz. 

 Rab kavramı ile birlikte aynı ayette zikredilen ve bu kavramın semantik 

alanına dâhil olan belli başlı hususiyetler -nüzul süreci de dikkate alınarak- şöyle 

sıralanabilir:
178

 Yaratan, sonsuz kerem sahibi, kalemle yazmayı ve insana bilmediğini 

öğreten, doğunun ve batının Rabbi, görünmez orduların sahibi, bütün övgü ve 

yücelikler kendisine ait olan, âlemlerin Rabbi, merhameti bol olan, vadettiği azap 

mutlaka gerçekleşecek olan, hazineler sahibi, yakalaması şiddetli olan, çok 

bağışlayan ve sevgisi bol olan, her şeyden hakkıyla haberdar olan, sabahın Rabbi, 

                                                
176  Frank Robert Palmer, Semantik (Yeni Bir Anlambilim Projesi), çev. Ramazan Ertürk, (Ankara: 

Kitabiyat Yayınları, 2001), s. 184. 
177 Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s.32-33. Semantikle ilgili bu kısa açıklama ile yetinmek 

istiyoruz. Geniş bilgi için bkz. Frank Robert Palmer, a.g.e; Ali Galip Gezgin, Tefsirde Semantik 

Metod, (İstanbul: Rağbet Yayınları, 2018).   
178 Bu ayetlerde sıralanan anahtar kelimeleri genellikle ilk geçtiği yerde verdik. Örneğin, çeşitli 

türevleriyle Kur’an’da 261 kez yer alan “yaratma” ifadesini sadece ‘Alak suresindeki ilk 

kullanımında zikrettik. 



56 

 

insanların Rabbi, azabından güvende olunamayan, yolundan sapanı da hidayet üzere 

olanı da en iyi bilen, bağışlaması bol olan, sonunda kendisine varılacak olan, 

güldüren ve ağlatan, Şi’ra yıldızının Rabbi, göklerin ve yerin Rabbi, Beyt’in 

(Kâbe’nin) Rabbi, her şeyi gözetleyen, dilediğini zengin yahut yoksun kılan, imtihan 

eden, ikramda bulunan, kendisine sığınılan, yegâne galip, karşılıksız bolca veren, 

şanı yüce olan, göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbi, hidayet eden, yediren ve 

içiren, şifa veren, öldüren ve dirilten, günahları bağışlayan, sonsuz-ebedi olan, celal 

ve ikram sahibi, her an kâinata tasarruf eden, kendisine ibadet edilen, arşın Rabbi, 

her şeyin yaratılışını takdîr edip sonra da onu yaratılış amacına yönelten, yanılmayan 

ve unutmayan, zatından saygıyla korkulan, bütün mülk kendisine ait olan, hiçbir şey 

bilgisi dışında kalmayan, her şeyi görüp gözetleyen, yol gösterici ve yardımcı, her 

şeye gücü yeten, yorulmayan, duaları işiten, çok şefkatli ve çok merhametli, hak 

kendi katından olan, kullarının günahlarını görüp bilen, dilediğine rızkı bol bol veren 

dilediğinden de kısan, göklerde ve yerde olan kimseleri en iyi bilen, insanları 

çepeçevre kuşatan, denizde gemileri yüzdüren, zengin ve cömert, gönüllerin 

gizlediğini de açığa vurduğunu da bilen, yapılanlardan gafil olmayan, yakın olan ve 

dualara icabet eden, merhameti ve sevgisi bol olan, dilediğini kolayca yapan, 

vadettiği hak olan, cezası çok çabuk olan, her işi ve sözü yerli yerinde olan ve her 

şeyi bilen, kullarına asla haksızlık etmeyen, her şeye hakkıyla şahit olan, her şeyi 

kuşatan, işleri idare eden, zafer veren, velî-dost, zulümlerine rağmen insanları 

bağışlayan, kendisinden başka ilah olmayan, tevbeleri kabul eden, elçi gönderen, 

güven duygusu indiren, sabır/dayanma gücü veren, kendisine güvenilip dayanılan, 

insanları mahşerde toplayacak olan, yardım eden/imdada yetişen, üzerine yemin 

edilen, vahiy/kitap indiren.
179

 

                                                
179  İlgili ayetler için bkz. ‘Alak, 96/1-5; Müzzemmil, 73/9; Müddessir, 74/31; Fâtiha, 1/1-2; Tûr, 52/7, 

37; Burûc, 85/12, 14, 16; Âdiyât, 100/11; Felak, 113/1; Nâs, 114/1; Meâric, 70/28; Necm, 53/30, 

32, 42, 43, 49; Nebe’, 78/37; Kureyş, 106/3; Fecr, 89/15-16; Müminûn, 23/97; Zümer, 39/8; Sâd, 

38/9; Cin, 72/3; Şuarâ, 26/24, 78-82; Rahmân, 55/26-27, 29; Zuhrûf, 43/64; Enbiyâ, 21/22; Tâhâ, 

20/50, 52; Mülk, 67/12; Fâtır, 35/13; Sebe’, 34/3, 21; Furkân, 25/31, 54; Ahkâf, 46/33; İbrahim, 

14/39; Nahl, 16/47; Kehf, 18/29; İsrâ, 17/17, 30, 55, 60, 66; Neml, 27/40, 74, 93; Hûd,11/ 61, 90, 

107; Tûr, 52/7; A’râf, 7/129; En’âm, 6/83; Fussilet, 41/46, 53, 54; Yunus, 10/31; ‘Ankebût, 29/10; 

Yusuf, 12/101; Ra’d, 13/6, 30; Bakara, 2/37, 129, 248, 250; Enfâl, 8/2; Al-i İmrân, 3/9, 124; Nisâ, 
4/65 Mâide, 5/66. 
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Rab kavramının semantik alanında bulunan ve Yüce Yaratıcıyı tavsif eden bu 

nitelikler, görüldüğü üzere bütün evreni kuşatan bir muhtevaya sahiptir. Her an 

kâinat üzerinde tasarrufta bulunan ve bütün hayatı kapsayan bu rab anlayışı ile 

cahiliye Araplarının sahip oldukları Allah ve Rab telakkisi karşılaştırıldığında 

paganist Arapların ulûhiyet ve rubûbiyet telakkilerinin oldukça silik ve çelişkili 

olduğu ortaya çıkmaktadır. Çalışmamızın ikinci bölümünde ayrıntılı olarak 

inceleyeceğimiz “Putperest zihniyet ve Mekke müşriklerinin rubûbiyet telakkisi”nde 

ortaya konulacağı üzere cahiliye Arapları, Yahudilik ve Hıristiyanlıktaki Allah 

tasavvurunun da etkisiyle uzaklarda, dünyadan elini eteğini çekmiş, konuşmayan, 

hayata dokunmayan, yükseklerde, kendisine ulaşılabilmesi ancak aracılarla mümkün 

olan bir Allah’a inanıyorlardı. Yine onlar Allah’ı gücü azalmış, ihtiyar, göklerde 

olan, uyuklayan, uyuyan
180

 bir varlık olarak düşündükleri için O’nun kendileriyle 

sağlıklı bir iletişimini de mümkün görmüyorlardı.
181

  

Kur’an’da rab kavramının semantiğinde dikkati çeken bir başka husus, 

Allah’ın aynı zamanda cahiliye Araplarının inanç dünyasında önemli bir karşılığı 

olan Kâbe ve Şi’ra yıldızı gibi dini fenomenlerin de Rabbi olarak sunulmasıdır. 

Böylece Kur’an putperest Araplara âlemde zikre değer her ne varsa, gerçek ulûhiyet 

ve rubûbiyet sahibi olarak Allah’ın bu varlıkların hepsinin Rabbi olduğunu 

vurgulamış olmaktadır. 

                                                
180  Özellikle Ahd-i Atik’te Allah’ın uyuduğunu açıkça ifade eden pasajlar bulunduğu gibi (Bkz. 

Mezmurlar, 7, 6; Mezmurlar, 44, 23) O’nun uyuklamadığına ve uyumadığına dair vurgular da yer 

alır. (Bkz. Mezmurlar, 121, 3-4 vd.) Bize ulaşan bazı hadis rivayetlerine göre de İsrailoğulları’nın 

Allah ile ilgili bu tür sorularla meşgul oldukları anlaşılmaktadır. Örneğin, Taberî’nin tefsirinde 

yer alan iki rivayetten birinde Hz. Musa (a.s) meleklere Allah’ın uyuyup uyumadığını sormuş, 

diğerinde de Hz. Peygamber (a.s) minberden Hz. Musa’nın kalbinden böyle bir merakın geçtiğini 

ve ardından yaşananları aktarmıştır. Bkz. Taberî, a.g.e, IV, 533-534.  İbn Ebî Hâtim’in (ö. 

327/938) tefsirinde İbn Abbas’tan aktarılan bir rivayete göre de İsrailoğulları Hz. Musa’ya “Senin 

Rabbin uyur mu?” diye sormuşlardır. Bkz. Ebû Muhammed Abdurrahman b. Muhammed b. İdris 

İbn Ebû Hâtim, Tefsîru’l-Kur’âni’l-‘Azîm, thk. Es’ad Muhammed et-Tayyib, 3. Baskı, I-X, 

(Suudi Arabistan: Mektebetü Nizâr Mustafa el-Bâz, 1419 (h), II, 487. Anlaşılan Ehl-i Kitab’ın 

Allah tasavvuru komşuları olan Araplar üzerinde belli ölçüde etkili olmuştur.     
181  Ömer Müftüoğlu, “Nüzul Döneminde Putlar Hakkında Bilgi Sahibi Olmanın Kur’an’ın 

Anlaşılmasına Katkısı (Arzın Ağırlıkları Örneği)”,  Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından 

Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. Kültür Müdürlüğü 

Yayınları, 2011), s. 92-93. Bkz. Kaya, “a.g.m, s. 123. 
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Rab kavramı semantiğinde yukarıda zikredilen nitelikler arasında calib-i 

dikkat olan hususlardan biri de, Rabbin “ne olduğunu” ortaya koyan tavsiflerin yanı 

sıra O’nun “ne olmadığını belirten” ibarelerin de yer almasıdır. Örneğin 

“yanılmayan”, “unutmayan”, “kullarına asla haksızlık etmeyen”, “yorulmayan”, 

“yapılanlardan gafil olmayan”, “hiçbir şey bilgisi dışında kalmayan” gibi 

nitelemelerle bir yandan İslam öncesi Arapların zihinlerindeki Rab algısının batıl, 

eksik ve çelişkili olduğu vurgulanırken öte yandan her şeyi ile bütün âlemin gerçek 

Rabbin tasarrufu ve idaresi altında bulunduğu belirtilmiş olmaktadır. 

Kur’an’ın nüzul sürecine göre rab kavramı semantiğinde öne çıkan belli başlı 

hususiyetleri sıraladıktan sonra Allah’ın varlık âlemine yönelik kesintisiz 

tasarruflarını açık bir biçimde yansıtan ve muhataplarının zihninde dinamik 

rubûbiyet algısını inşa eden merkezî bazı kavramları yakından incelemek istiyoruz. 

Zira göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbi olarak Allah Teâlâ’nın bütün varlığı 

kuşatmış bulunan rubûbiyeti O’nun özellikle bazı sıfatları ile -hiçbir boşluğa yer 

bırakmayacak şekilde- tebarüz etmektedir. Bu bağlamda üzerinde durmak ve tahlilini 

yapmak istediğimiz kavramlar şunlardır: Yaratan, mülkün sahibi, en büyük kerem 

sahibi ve rızık veren, her şeye gücü yeten, her şeyi gören ve işiten, her şeyi bilen ve 

her şeyden haberdar olan, hidayete erdiren, öldüren ve dirilten, kendisine ibadet 

edilen, kuluna yakın olan ve duaya icabet eden, kulunun dostu ve yardımcısı olan, 

her an kâinata tasarruf eden. 

1. Yaratan (َُاَل َخاِلق) 

Halk, takdîr etmek; bütün mahlûkatı hayır üzere düzenlemektir.
182

 H-l-k 

kelimesinin aslı “dosdoğru bir planlama” olup herhangi bir şeyi “bir aslı ve örneği 

olmaksızın yaratmak” demektir. Ayrıca “O, sizi bir tek nefisten yarattı.” (Nisâ, 4/1) 

ayetinde olduğu gibi “bir şeyi bir şeyden yaratma” için de bu kelime 

kullanılmaktadır. Bu, Allah’ın mevcudiyeti olmayan bütün şeyleri icat etmesidir. 

                                                
182   Halil b. Ahmed, a.g.e, I, 438; İbn Fâris, a.g.e, II, 381-382. 
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Arap kelamında halk, bir örneği olmaksızın yoktan var etmektir. Her şeyi Allah 

yaratmıştır ve O, varlığa gelmeden önce bir örneği olmaksızın varlığı başlatandır.
183

  

H-l-k kelimesi çeşitli türevleriyle birlikte Kur’an’da 261 kez geçmektedir.
184

 

İstisnalar dışında
185

 hemen her yerde Allah’ın sonsuz kudretini ve yaratıcı vasfını 

ortaya koyar. İlk inen sure olarak kabul edilen ‘Alak suresinin 1 ve 2. ayetleri başta 

olmak üzere bariz bir çoğunlukla
186

 Mekkî surelerde yer alır. Her şeyin Rabbi 

Allah’ın insanlığa gönderdiği son kelâmına “yaratıcı” sıfatına vurgu yaparak 

başlaması dikkate değerdir. Her şeyin yaratıcısı olan Allah Teâlâ, aynı zamanda, 

yarattığı varlıkların mevcudiyetini de devam ettiren ve sürekli yaratma halinde 

olandır (َُاَل َخالّق)
187

 ve yaratanların en güzelidir
188

َسنَُ ال َخاِلِقينََ)  .(اَح 
189

 

Yaratmadan bahsedilen bazı ayetlerde, keskin bir şekilde rububiyete vurgu 

yapılır: Yaratanla yaratamayan hiçbir zaman bir olmaz. (Nahl, 16/17), Allah'ın 

dışında tapılanlar, hepsi bir araya gelseler yine de tek bir sinek dahi yaratamazlar. 

(Hac, 22/73), Kâfirler Allah'ı bırakıp hiçbir şey yaratamayan, bilakis kendileri 

yaratılmış olan tanrılar edindiler (Furkân, 25/3). “İşte Allah'ın yarattıkları! Haydi, siz 

de Allah'ı bırakıp da taptıklarınızın yarattığını bana gösterin! ...” (Lokmân, 31/11), 

“…Yoksa onlar Allah’a, O’nun yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu yaratma 

onlara benzer mi göründü? ...” (Ra’d, 13/16), “Yoksa o inkârcılar bir yaratıcı 

                                                
183 Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 296; İbn Manzûr, a.g.e, X, 85; Ebü'l-Feyz Murtaza Muhammed b. 

Muhammed b. Muhammed Zebîdî, Tâcü’l-‘arûs min cevâhiri’l-kâmûs, (y.y.: Dâru’l-Hidâye,  

t.y), XXV, 251.  
184   M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 296-301. 
185  Hz. İsa’nın Allah’ın izniyle yaratmasını bildiren iki ayet (Âl-i İmrân, 3/49; Mâide, 5/110), “yalan 

söylemek/uydurmak” anlamında iki ayet (Ankebût, 29/17; Sâd, 38/7),  “gelenek/ahlak” anlamında 

iki ayet (Şuarâ, 26/137; Kalem, 68/4) ve “pay/nasip” anlamında dört ayet (Bakara, 2/102,200; Âl-i 

İmrân, 3/77; Tevbe, 9/69). 
186   Bu kelime Medenî surelerde sadece 35 civarında zikredilmektedir.   

187   Hicr, 15/86; Yâsîn, 36/81. 
188   Râgıb İsfahânî bu ifadenin “takdîr edenlerin/planlama yapanların en güzeli” anlamında olduğunu 

söylemektedir. Yahut bu ibare müşriklerin inançları ve kanaatleri bağlamında olmak üzere 

“yaratanların en güzeli” demektir. Çünkü onlar Allah’ın dışında da yaratan varlıklar olduğuna 

inanıyorlardı. Yani her halükarda Allah en güzel yaratandır. Bkz. Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 296-

297. 

189   Müminûn, 23/14; Saffât, 37/125. 
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olmadan mı yaratıldılar? Yahut onlar mı yaratıcıdırlar?” (Tûr, 52/35). Yaratma da 

emretme de yalnızca O’na mahsustur (A’râf, 7/54). Mademki gerçek Rab olan 

Allah’tan başka ilah yoktur ve O, her şeyin yaratıcısıdır; o halde kulluk da O’na 

yapılmalıdır (En’âm, 6/102).  

Zikredilen ayetlerden hareketle Allah Teâlâ’nın ulûhiyet ve rubûbiyetin ancak 

kendisinin hakkı olduğunu öncelikle, yalnızca kendisinin “yaratıcı” olmasıyla 

irtibatlandırdığını söyleyebiliriz. Zira O’nun dışında kendisine kulluk edilenler, en 

küçük bir şey olan hurma çekirdeğinin zarına bile sahip değillerdir (Fâtır, 35/13). 

Rab ile Hâlik arasındaki güçlü ilişkiyi gösteren işaretlerden biri de Allah Teâlâ’nın 

Rab oluşu ile yaratıcı oluşunun aynı ayetlerde sıkça zikredilmesi
190

 ve ayrıca  “ ءَ   َشي 

“ Her şeyin Rabbi…” (En’âm, 6/164) ile…“ ” َربَُّ كُلَِّ ءَ   Her şeyin…“ ”َخاِلقَُ كُلَِّ َشي 

yaratıcısı…” (Zümer, 39/62) ifadelerinde görüldüğü üzere Rab ile Hâlik 

kelimelerinin aynı biçimsel yapı içerisinde gelmiş olmasıdır.
191

 

Bu yüzden Rab olmanın en başta gelen hususiyeti yaratmadır. Yani Rab 

olmak yaratmayı gerektirir. Bu açıdan Kur’an-ı Kerim’deki yaratma ile doğrudan 

veya dolaylı olarak ilgili fiillere bakıldığında bu fiillerin çok geniş bir alana 

yayıldıkları hemen fark edilecektir.
192

 Bu fiillerin çok ve çeşitli olması ise bir yandan 

yaratma mefhumunun önemini vurgularken diğer taraftan da yaratmanın çeşitli 

yönlerini ve inceliklerini ortaya koyar. Bu da yaratmanın, ulûhiyete ve rububiyete 

layık olan varlığın ayrılmaz bir parçası olduğunu göstermektedir. 

Esasen Kur’an’da zikredildiği üzere cahiliye Arapları da Allah’ı her şeyin 

yaratıcısı olarak görüyor; göklerin, yerin ve içinde bulunanların Allah tarafından 

yaratıldığını ikrar ediyorlardı.
193

 Bu açıdan Kur’an’ın bir zihniyet inşacısı oluşu, 

yaratma kavramı özelinde de kendini göstermektedir. Şöyle ki İslam öncesi Araplar 

nezdinde yaratma kavramı belli belirsiz bir muhtevaya sahip iken Kur’an onu 

                                                
190   En’âm, 6/102; A’râf, 7/54;   Mümin, 40/62 vd. 
191   Temizer, “Kur’an’da ‘Rab’ Kavramı Üzerine Semantik Bir Analiz”, s. 55. 
192   İlgili fiiller ve açıklamaları için bkz. Ulutürk, a.g.e, s. 35-54. 
193   Müminûn, 23/84-89; Zümer, 39/38; Zuhruf, 43/87; Yunus, 10/31. 
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rubûbiyetin merkezine yerleştirmek suretiyle belirginleştirmiştir. Izutsu’ya göre de 

ilahî yaratma kavramı, cahili Arapların fiili yaşamında hemen hiçbir yeri olmayan, 

son derece etkisiz bir kavramdır. Bir başka ifadeyle cahiliye Arabı için kendi 

varlığının kaynağının hiçbir önemi yoktur. “Yaratıcı Allah” kavramının, bütün bir 

dünya görüşünü yönettiği Kur’anî sistemin aksine cahiliye bu semantik alana fazla 

önem vermemiş, cahilî dünya görüşünde bunun herhangi belirleyici bir rolü 

olmamıştır.
194

 Ancak yine de yaratma kavramına cahiliye şiirlerinde rastlamak 

mümkündür.
195

 

Kur’an’da Allah’ın yaratma sanatının yayıldığı alana baktığımızda ise bunun 

bütün varlık alanlarını kuşattığını diğer bir ifadeyle vücut bulan her şeyin ancak 

O’nun tasarrufu ve yaratmasıyla varlık alanına çıktığını görüyoruz: Meleklerin ve 

cinlerin yaratılması, hayatın ve ölümün yaratılması, göklerin, yerin ve diğer 

cansızların yaratılması, canlıların ve bitkilerin yaratılması, hayvanların yaratılması ve 

nihayet, eşref-i mahlûkat olarak bütün varlıkların en sonuncusu olan insanın 

yaratılması.
196

 

2. Mülkün Sahibi (َُاَل َماِلك) 

Kur’an’da rab kavramının semantiğinde merkezde yer alan hususiyetlerinden 

biri, O’nun bütün mülkün ve egemenliğin sahibi olmasıdır. Rubûbiyet kavramını 

açıkladığımız bölümde de belirttiğimiz gibi ilk dönem sözlüklerde rab kelimesine 

temel anlam olarak “mâlik/egemen/sahip” anlamı verilmiş, diğer anlamları daha 

sonra zikredilmiştir. Göklerde ve yerde her ne varsa bütün hepsi Allah’ın mülkü 

olduğundan O, her şeyin Rabbi demektir. Çünkü O’nun dışında kendisine ibadet 

                                                
194   Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 188-189. 
195  Örneğin, bu kavram meşhur cahiliye şairlerinden Antere’nin şu beyitinde ‘efendi’ (rab) 

kavramıyla ilişkilendirilmektedir: 

َِّ   َربِّ   كََكْرَ   َرْر   ك َ  ََرركَ  ْ ر   اَرَف 

              ْ َْ  َاَُّل َُّعَ  َ ر َََكفرَ  َُمر   

      “Ey erak ağacına tüneyen kuş, seni yaratan Rab adına                                                                       

Şimdi biliyorsun sevdiklerinin nerede oturduklarını”. Bkz. Toshihiko Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve 

İnsan, s. 187. 
196   Bkz. Ulutürk, a.g.e, s. 54-78. 
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edilenler, göklerde ve yerde zerre ağırlığınca bir şeye (Sebe’, 34/22) ve yine en 

küçük bir şey olan hurma çekirdeğinin zarına bile sahip değillerdir (Fâtır, 35/13). Bu 

yüzden, Rab olmak mâlik olmayı gerektirdiği için ancak mâlik olan gerçek Rab 

olabilir.  

El-Melik: Mâlik, melîk demektir.
197

 Leys’e (ö. 187/803) göre el-Melik, Allah 

Teâlâ’dır. O, meliklerin melikidir. Mülk O’nundur ve O, din gününün mâliki, bütün 

yaratılmışların meliki; yani onların Rabbi ve mâlikidir.
198

 Melik aynı zamanda 

“Cumhur üzerinde emretme ve yasaklama yetkisine sahip kimse” demektir ve 

insanlar düzleminde kullanılır; bu yüzden “insanların meliki” denir ama “eşyaların 

meliki” denmez. Allah Teâlâ’nın din gününün meliki olması ise o gün bütün otorite 

ve hükümranlığın yalnızca O’na ait olmasındandır.
199

 Allah zatında ve sıfatında 

hiçbir varlığa ihtiyacı olmayan, bilakis her varlığın kendisine muhtaç olduğu Yüce 

Zat’tır. Hiçbir varlık, hiçbir hususta; ne zatında, sıfatlarında, varlığında ve ne de 

bekasında O’ndan müstağni değildir. Bu sebeple mutlak anlamda el-Melik ancak 

Allah’tır.
200

 

M-l-k kelimesi farklı türevleriyle birlikte Kur’an’da 118 kez geçmekle 

birlikte
201

 çoğunlukla yaratılmışlarla ilgili bağlamlarda yer alır. 18 yerde ise 

doğrudan “göklerin ve yerin mülkünün Allah’a ait olduğunu” bildirir. Melik kelimesi 

Kur’an’da kral/hükümdar anlamında da yer almakla beraber
202

 bu kullanımlar 

izafidir; zira mutlak anlamda mülk göklerin ve yerin sahibine aittir. Mutlak melik 

olarak Allah kendisinden başka ilah olmayan, değerli arşın Rabbidir (Müminûn, 

23/116) ve O, “mülkün maliki” sıfatıyla mülkü dilediğine verir ve dilediğinden alır 

(Âl-i İmrân, 3/26). Ayrıca O “din gününün mâlikidir (Fâtiha, 1/4), sonsuz kudret 

sahibidir (Kamer, 54/55), göklerin ve yerin mâliki olarak dilediğini bağışlar, 

                                                
197   Halil b. Ahmed, a.g.e, IV, 165. 
198   İbn Manzûr, a.g.e, X, 491. 
199   Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 774. 
200

  Ebu Hâmid Muhammed el-Gazâlî, el-Maksadü’l-esnâ fî şerhi esmâillâhi’l-hüsnâ, (Beyrût: 

Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, t.y), s. 45.  
201   M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 769-771. 
202   Bakara, 2/246, 247; Yusuf, 12/43, 50, 54, 72, 76; Kehf, 18/79. 
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dilediğine azap eder (Fetih, 48/14), öldürür ve diriltir ve O, her şeye kâdirdir (Hadîd, 

57/2). 

Kur’an’da batıl tanrıların acziyetleri sıralanırken sıkça zikredilen hususlardan 

biri, onların ne kendilerine ne de onlara tapanlara en küçük bir fayda yahut zarar 

verme gücüne sahip olmamalarıdır.
203

 Buna karşılık birçok ayette göklerde ve yerde 

bulunan bütün varlıkların, kâinatın Rabbi Allah’ın mülkü olduğu ısrarla 

vurgulanır.
204

 Öte yandan bu dünyada bütün varlıkların sahibi ve mâliki Allah olduğu 

gibi sûra üfürüldüğünde ve ahirette de bütün mevcudat yine O’na aittir ve O’nun 

mülküdür.
205

 Kur’an’da üzerinde durulan hususlardan biri de göklerin, yerin ve 

içinde bulunan her şeyin mâliki olan Allah’a mülkünde hiçbir ortağının 

bulunmadığıdır.
206

 

Melik kelimesinin Arap dilindeki ilk ve aslî anlamının “kral/hükümdar” 

olduğu dikkate alınacak olursa bu kelimenin kullanımının ilk muhataplar nezdinde ne 

kadar etkili ve işlevsel olduğu da fark edilir. Bu bakımdan Allah Teâlâ’nın Kur’an’da 

kendisinden “Melik” olarak söz etmesi, muhatap toplumun algısına göre O’nun 

sınırsız güç ve kudretini, iktidar ve egemenliğini etkili bir ifadeyle ortaya koyması 

anlamına gelmektedir.
207

 Kur’an’ın takdim ettiği bu her şeyi kuşatan Rab telakkisiyle 

birlikte yeni bir zihniyet inşa ediliyor ve böylece cahiliye Araplarının, putların sahip 

olduğuna inandıkları iktidar alanları ortadan kaldırılmış oluyordu. 

3. En Büyük Kerem Sahibi (ََُك َرم اقَُ) ve Rızık Veren (اَْل  زَّ  (اَلرَّ

Allah Teâlâ’nın Kur’an’ın ilk inen pasajı olan ‘Alak suresinin ilk beş ayetinde 

zikredilen rubûbiyet sıfatlarından biri, O’nun en büyük kerem sahibi (‘Alak, 96/3) 

olmasıdır.
208

 Rab Teâlâ vadettiğinde sözünü yerine getiren, verdiğinde umulandan 

                                                
203    Mâide, 5/76; Nahl, 16/73; Tâhâ, 20/89; Furkân, 25/3 vd. 
204    Bakara, 2/107; Âl-i İmrân, 3/189; Mâide, 5/17; A’râf, 7/158 vd. 
205    En’âm, 6/73; Hac, 22/56; Furkân, 25/26 vd. 

206    İsrâ, 17/111; Furkân, 25/2.  
207    Ünsal, a.g.e, s. 263-265. 

208    Nasr Hâmid burada söz konusu olan keremin Allah’ın ihsanda bulunmasından öte asalet ve şeref 

anlamında olduğunu ve Hz. Peygamber’e, kendine güvenme ve içinde bulunduğu toplumda 
kıymetini bilmesi amacına matuf olduğunu söylemektedir. Buna göre Hz. Peygamber’i 
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daha fazlasını veren, ne kadar verdiğine yahut kime verdiğine önem vermeyendir. O, 

kendisine başvurup sığınan kimseyi boş çevirmez ve aracılara da ihtiyaç bırakmaz. 

İşte bu özelliklerin hepsini kendisinde toplayan kimse mutlak kerimdir ki O da 

Allah’tır.
209

 Hiçbir cömert O’na denk olamaz. İkramda bulunma hususunda hiç 

kimse O’nunla eşit olamaz.
210

 Kur’an-ı Kerim’de 47 yerde geçen k-r-m 

kelimesinin
211

 sadece 6’sı fiil formunda, diğerleri isim formunda olup istisnalar 

dışında genellikle çeşitli varlıklara sıfat olarak gelmiştir. 27 yerde zikredilen “  ”َكِريمَ 

kelimesinin ise yalnızca 2 tanesi ulûhiyet için kullanılmıştır (Neml, 27/40; İnfitâr, 

82/6).  

Kâinatın Rabbi varlık alanına getirdiği mahlûkata nihayetsiz keremiyle 

ihsanda bulunmuş ve onların maddî-manevî bütün ihtiyaçlarını karşılamıştır. 

İnsanoğlu bu hususta diğerlerinden ayrı bir mevkiye sahiptir. Çünkü ona birçok 

yönden ayrıcalık tanınmış, ikramda bulunulmuş ve o, yaratılanların birçoğundan 

üstün kılınmıştır (İsrâ, 17/70). Diğer taraftan Yüce Allah takdim ettiği bu nimetlerine 

karşılık olarak muhataplarından, tevhidi getiren elçilerinin çağrılarına uygun bir 

hayat sürmelerini isteyerek Kerîm Rabbe karşı aldanışta olanları uyarmış (İnfitâr, 

82/6) ve bu doğrultuda istikamet üzere yaşayan kullarını bir bağışlanma ve yine 

“kerîm” bir rızıkla müjdelemiştir.
212

      

Allah’ın kullarına ikramını ifade eden kelimelerden bir başkası olan r-z-k 

kelimesi ise “kimi zaman dünyevî yahut uhrevî bağış, kimi zaman pay/nasip, kimi 

zaman da mideye giden ve kendisiyle gıdalanılan şey” anlamına gelmektedir.
213

 

                                                                                                                                     
emzirmekten kaçınan kadınlar meselesinde olduğu gibi asabiyet üzerine kurulu olan böyle bir 

toplumda yetim kimseler ihmal edilme ve yok olup gitme gibi endişelere kapılır. Bu yüzden 

Rabbin “ekrem” sıfatıyla nitelenmesi Hz. Peygamber’in gönlünü hoşnut etme amacına yönelik 

olup onun yetim olmasına rağmen bütün babalardan ve mürebbilerden daha kerim bir Rabbe 
nispet edildiğini ifade etmektedir. Bkz. Nasr Hâmid, a.g.m, s. 680.   

209     Gazâlî, a.g.e, s. 89. 
210   Ebû Bekr Ahmed b. el-Hüseyin b. Ali el-Beyhakî, Kitâbü’l-esmâ’ ve’s-sıfât, thk. ‘İmâdüddîn 

Ahmed Haydar, (Beyrût: Dâru’l-Kitâbi’l-‘Arabî, 1985/1405), I, 103.  
211     M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 706. 
212     Enfâl, 8/74; Hac, 22/50; Sebe’, 34/4; Yâsîn, 36/11 vd. 
213     Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 351. 
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Kur’an-ı Kerim’de r-z-k kelimesi isim ve fiil olarak farklı şekillerde 123 kez geçer
214

 

ve bütün kullanımlarında her şeyin Rabbi Allah’ın, yarattığı ve mâliki olduğu 

varlıkları doğrudan veya dolaylı olarak (Nisâ, 4/5, 8) rızıklandırmasını konu edinir. 

Allah’ın mahlûkata olan rızkı maddî,
215

 manevî
216
, dünyevî

217
 ve uhrevî

218
 olmak 

üzere çok geniş bir alana sahiptir. Kur’an’da “َُاِزق  kelimesi müfred ism-i fail ”اَلرَّ

olarak geçmemekle birlikte bir yerde “bolca ve karşılıksız veren” “ َُاق زَّ  ,Zâriyât) ” اَلرَّ

51/58) ve 5 yerde de “rızık verenlerin en hayırlısı” “اِزِقين ي رَُخََ الرَّ ” şeklinde yer alır.
219

  

Mahlûkatın yaşaması ve hayatını devam ettirmesi için zaruri olan yeme-içme, 

beslenme gibi ihtiyaç duyduğu temel maddeleri karşılamak, Rab olmanın 

hususiyetlerindendir (Hûd, 11/6). Zira ancak rubûbiyete mâlik olan bu rızıkları 

sağlayabilir. Bu sebeple müşriklerin Allah’ı bırakıp da kendilerine göklerden ve 

yerden hiçbir rızık veremeyecek ve buna asla güçleri yetmeyecek şeylere tapmaları 

kınanır (Nahl, 16/73). Çünkü onlar rızık hususunda hiçbir surette sebep olamazlar. 

Ayrıca “ َُاق زَّ .ismi yalnızca Allah için kullanılır ” اَلرَّ
220

 Kur’an’da müşriklere hitaben 

Allah’ın yaratan, rızık veren, öldüren ve dirilten olduğu vurgulandıktan sonra 

sorulur: “Peki sizin (Allah'a eş tuttuğunuz) ortaklarınız içinde bunlardan birini 

yapabilecek var mıdır?” (Rûm, 30/40). Başka bir ayette insanlara Allah’ın onlar 

üzerindeki nimetleri hatırlatıldıktan sonra yine şöyle sorulur: “Allah'tan başka size 

göklerden ve yerden rızık veren bir yaratıcı var mıdır?” (Fâtır, 35/3). Yeryüzünde 

hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah’a ait olmasın.
221

 Allah insanlara verdiği rızkı 

kesecek olsa onlara kim rızık verebilir? (Mülk, 67/21). Yine Allah Teâlâ kullarından 

kendisi için bir rızık beklemediğini yahut kendisini yedirmelerini istemediğini beyan 

                                                
214   M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 382-384.   
215   Bakara, 2/172; Mâide, 5/88; En’âm, 6/142 vd. 
216   Hûd, 11/88. 
217   İsrâ, 17/70; Nahl, 16/72; A’râf, 7/160 vd. 
218   Âl-i İmrân, 3/129; Enfâl, 8/4; Mümin, 40/40 vd. 
219   Mâide, 5/114; Hac, 22/58; Müminûn, 23/72; Sebe’, 34/39; Cum’a, 62/11. 
220   Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 352. 

221  Hûd, 11/6; Ankebût, 29/60. 
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ettikten sonra şüphesiz kendisinin bolca ve karşılıksız veren olduğunu ( َُاق زَّ  ( اَلرَّ

bildirmektedir (Zâriyât, 51/57-58). 

Kur’an’da r-z-k kelimesi dışında Allah’ın, yarattığı varlıkları yedirmesi ve 

içirmesiyle ilgili olarak t-a-m
222

 ve s-k-y
223

 kelimeleri de kullanılır. Örneğin Hz. 

İbrahim babasına ve kavmine, taptıkları putların acizliklerini açıkladıktan sonra 

kendisinin o batıl tanrıların düşmanı olduğunu ifade ederek kendi inandığı âlemlerin 

Rabbinin sıfatlarını sıralar: “O, yaratan ve hidayet verendir, yediren ve içirendir, 

hastalara şifa verendir, öldüren ve diriltendir.” (Şuarâ, 26/78-81).       

4.   Her Şeye Gücü Yeten (َُاَل قَِدير) 

Kadîr kelimesi “hikmeti muktezasınca, gerekli olandan ne bir eksik ne bir 

fazla olmak üzere dilediğini yapan” anlamına gelir. Bundan dolayı bu kelimenin 

Allah’tan başkası için kullanılması doğru olmaz. Kudret kelimesiyle insan 

nitelendirildiğinde bu, onun herhangi bir işi yapmaya güç yetirdiği anlamına gelirken 

bu kelime Allah için söz konusu olduğunda acziyeti O’ndan nefyetmek anlamında 

kullanılır.
224

 Halîmî (ö. 403/1012), Esmâ-i Hüsnâ’dan el-Kadîr isminin tam bir 

kudreti ifade ettiğini, O’na hiçbir aczin erişmeyeceği anlamına geldiğini 

belirtmektedir.
225

 Kadîr ve kâdir, Allah’ın sıfatlarından olup O’nun her şeyi 

planlaması ve gerçekleştirmesidir.
226

  

K-d-r kelimesi Kur’an’da çeşitli türevleriyle 132 yerde geçmekte
227

 olup 33 

yerde doğrudan “Allah, her şeye kâdirdir.” formuyla yer alır. 5 yerde ise hepsi de 

Mekkî surelerde olmak üzere azamet cem’i ile “ََقَاِدُرون” “kâdirler” şeklinde Allah’ı 

niteler.
228

 Bu kullanımların yanı sıra yine Yüce Zat’ın sonsuz güç ve kudretini ifade 

etmek üzere birkaç farklı formda daha gelir.
229

 Allah Teâlâ Kur’an’da yeri geldikçe 

                                                
222   En’âm, 6/14; Yâsîn, 36/47; Kureyş, 106/4. 
223   Hicr, 15/22; Nahl, 16/66; Furkân, 25/49; Cin, 72/16; Mürselât, 77/27. 
224   Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 657-658. 
225   Beyhakî, a.g.e, s. 81. 
226   İbn Manzûr, a.g.e, V. 74. 
227   M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 646-647. 
228   Müminûn, 23/18, 95; Meâric, 70/40; Mürselât, 77/23; Kıyâme, 75/4. 
229   En’âm, 6/37; Ahkâf, 46/33; Kamer, 54/42, 55; Zuhruf, 43/42. 
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muhataplarına, onların sahip oldukları batıl inançları tashih amacıyla uyarılarda 

bulunarak kudretini bildirmektedir. Örneğin insanın yaratılış serüvenini özetleyen 

birkaç ayetin ardından “Biz ne güzel kudret sahibiyiz!” (Mürselât, 77/23) 

buyurmakta ve bir başka yerde ölümden sonra dirilmenin ve çürümüş kemiklerin bir 

araya getirilmesinin imkânsız olduğunu düşünen müşriklere “Evet, bizim onların 

parmak uçlarına varıncaya kadar onları bir araya getirip toplamaya gücümüz yeter” 

(Kıyâme, 75/4) şeklinde seslenmektedir. Yine gökleri, yeri ve bütün varlıkları 

yaratmış olan Allah Teâlâ’nın elbette ki onların mislini yaratmaya ve ölüleri yeniden 

diriltmeye kâdir olduğu ifade edilmiştir.
230

 

Göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbi, Mekkeli müşriklere yeryüzünde gezip 

dolaşarak kendilerinden çok daha güçlü nice toplumların nasıl helak edildiklerini ve 

akıbetlerini görmelerini telkin etmekte ardından da göklerde ve yerde bulunanlardan 

hiç birinin Allah’ı aciz bırakamayacağını bildirmektedir (Fâtır, 35/44). Hal bu iken 

çok mala/servete sahip olduğu için kendisine hiç kimsenin güç yetiremeyeceğini 

zanneden insanın durumu manidardır (Beled, 90/5). Diğer taraftan Rab Teâlâ’nın 

kudretine karşılık müşriklerin taptıkları putlar, ne onlara tapanlara ne de kendilerine 

yardım etmeye güç yetiremezler.
231

 Kendilerine kullukta bulundukları ilahları, o 

müşriklere yardım edemezler; bilakis müşrikler o batıl tanrılarına yardım için hazır 

kıta askerlerdir (Yâsîn, 36/75). Yanı sıra onların Allah’ı bırakıp da taptıkları putların, 

onlara göklerden ve yerden hiçbir rızık vermeye de güçleri yetmez (Nahl, 16/73).  

5. Her Şeyi Gören (َُاَل بَِصير) ve İşiten (َُاَلسَِّميع) 

Kur’an’ın, muhataplarının zihninde yerleştirmek istediği hususiyetlerden biri 

de Allah’ın her şeyi layıkıyla gören ve işiten olduğu hakikatidir. El-Basîr, Allah’ın 

herhangi bir uzuv olmaksızın her şeyi; aşikâr olanını da gizli olanını da 

görmesidir.
232

 O, olanlara şahit olan ve görendir. Toprağın altındakiler dâhil hiçbir 

şey O’ndan gizli kalmaz.
233

 B-s-r kelimesi isim ve fiil formunda çeşitli türevleriyle 

                                                
230   Ahkâf, 46/33; İsrâ, 17/99; Yâsîn, 36/99; Kıyâme, 75/40; Târık, 86/8. 

231   A’râf, 7/192, 197; Enbiyâ, 21/43. 
232   İbn Manzûr, a.g.e, IV, 64. 
233   Gazâlî, a.g.e, s. 65. 
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birlikte Kur’an’da 148 yerde geçmektedir.
234

 51 yerde “Basîr” formunda gelmekte 

olup
235

 bunların 9’u hariç
236

 hepsinde Allah Teâlâ’nın sıfatı olarak gelir. 19 yerde ise 

“Allah yaptıklarınızı görür.” formunda geçmektedir.
237

 “Basîr” formunun 

kullanımında dikkat çeken bir husus “Allah’ın kulunu görmesi” anlamında 11 yerde 

gelip
238

 bu kullanımların 2’si hariç hepsinin de Mekkî dönemde yer almasıdır. Bu da 

Mekke döneminde rab kavramının teşekkülü esnasında “rab-abd” arasındaki tabii 

irtibata işaret etmektedir. 

Mekke müşriklerinin Allah’ın uzaklarda ve her şeyi göremeyen, işitemeyen 

bir yaratıcı olduğu zihniyetine karşılık Kur’an’da O’nun her nerede olurlarsa olsunlar 

her daim kullarıyla birlikte olduğu vurgusu yapılır ve ardından da “Allah 

yaptıklarınızı görür.” ifadesine yer verilir (Hadîd, 57/4). Mekke döneminin 

başlarında inen bir surede, kitabı arkasından verilen ve Rabbine asla 

döndürülmeyeceğini zanneden bir kimseyle ilgili olarak “Hayır! Sandığı gibi değil! 

Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.” (İnşikâk, 84/15) ifadesi de Kur’an’ın muhataplarına 

açık bir mesajı olarak görülmelidir. Diğer taraftan her şeyi gören, işiten, bilen, her 

şeyden haberdar ve mutlak kudret sahibi olan kâinatın Rabbine karşılık onların, 

Allah’ı bırakıp da kullukta bulundukları ilahları hiçbir şey göremeyen, işitemeyen, 

onlara bir faydası dokunamayan ve onlardan bir zararı da uzaklaştıramayan aciz 

varlıklardır (Meryem, 19/42). Her şeyi hakkıyla gören Allah aynı zamanda onlara 

görme ve işitme kabiliyetini de lütfedendir (Mülk, 67/23). Şayet O, onlardan işitme 

ve görme yeteneklerini çekip alsa kendilerine bunları verebilecek hiç kimse yoktur 

(En’âm, 6/46). 

Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın her şeyi görmesi ile ilgili kullanılan kelimelerden 

biri de r-e-y fiilidir. Kur’an’da 328 yerde geçen
239

 bu kelime daha çok yaratılanlarla 

ilgili bağlamlarda yer almakla birlikte yer yer âlemlerin Rabbinin her şeyi görmesini 

                                                
234  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 148-150. 
235  Bakara, 2/96; Âl-i İmrân, 3/15; Mâide, 5/71; Enfâl, 8/39 vd. 
236  En’âm, 6/50; Hûd, 11/24; Ra’d, 13/16; Fâtır, 35/19 vd. 
237  Bakara, 2/96; Âl-i İmrân, 3/156; Mâide, 5/71; Enfâl, 8/72 vd. 
238  Âl-i İmrân, 3/15, 20; Fâtır, 35/31; Mümin, 40/44; Şûrâ, 42/27 vd. 
239  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 344-350. 
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de ifade eder. Allah Teâlâ Hz. Musa ile Hz. Harun’u firavuna gönderdiğinde onların 

korkularını izhar etmesine karşılık O, “Korkmayın, zira ben sizinle beraberim; 

işitirim ve görürüm.” buyurmuştu (Tâhâ, 20/46). Yine Allah, Hz. Peygamber’in 

kıblenin değiştirilmesi için vahiy beklentisi içinde yüzünü semaya dönmekte 

olduğunu (Bakara, 2/144) ve namaza kalktığında elçisini gördüğünü (Şuarâ, 26/218) 

beyan etmiştir. Ayrıca çağrısına olumlu yanıt vermeyen insana hitaben Allah “O, 

kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?” (Beled, 90/7), “Allah'ın her şeyi 

gördüğünü bilmiyor mu?” (‘Alak, 96/14) uyarısında bulunmuş ve kendisinin 

kullarının bütün yaptıklarını gözetlemekte olduğunu bildirmiştir (Fecr, 89/14).   

Allah’ın Rab oluşunun hususiyetlerinden biri de O’nun her şeyi işitmesidir. S-

m-‘a kelimesi Allah Teâlâ için kullanıldığında bu, O’nun işitilen şeyleri bildiği ve 

onların karşılığını verdiği anlamına gelir. O, herhangi bir uzuv olmaksızın her şeyi 

işitir. Semî’ kalıbı ise, mübalağa içindir.
240

 Kur’an’da isim ve fiil formunda farklı 

formlarıyla 185 yerde geçen
241

 bu kelime, çoğunlukla ulûhiyet için kullanılmıştır. 46 

yerde gelmiş olan ( ,kelimeleri ikisi hariç (َسِميعَ  - اَلسَِّميعَُ
242

 hepsi de Allah için 

kullanılmıştır. Bu kelimenin kullanımıyla ilgili dikkat çeken bir husus, 32 yerde 

Rabbin her şeyi en ince ayrıntısıyla bildiğini ifade eden (  اَل عَِليم) sıfatıyla birlikte (اَل عَِليمَُ

(اَلسَِّميعَُ
243

 10 yerde de Allah’ın her şeyi gördüğünü belirten (َُاَل بَِصير) ismiyle birlikte 

.şeklinde gelmesidir (اَلسَِّميعَُ اَل بَِصيرَُ)
244

 Bir yerde de Allah’ın kuluna yakınlığını ifade 

eden ( ) ismiyle birlikte (قَِريبَ  “ .formunda zikredilmiştir (Sebe’, 34/50) (َسِميعَ  قَِريبَ  ِمعَ   أَس 

 ifadesi de (Kehf, 18/26) “O, olan biten şeyleri ne güzel gören ve ne güzel  ”أَب ِصرَ  بِهَِ وََ

işitendir.” anlamında
245

 Allah’ın sıfatlarından ve isimlerinden biri olup gizli de olsa 

işitilen hiçbir şeyin O’ndan gizli kalmayacağını ifade eder. 

Rubûbiyete layık olmayan batıl tanrılar, kendilerine dua edilse bile onu 

işitemezler. İşitmiş olsalar dahi duaya karşılık veremezler (Fâtır, 35/14). Hz. İbrahim 

                                                
240  İbn Manzûr, a.g.e, VIII, 164. 
241  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 440-443. 

242  Hûd, 11/24; İnsan, 76/2. 
243  Bakara, 2/127; Âl-i İmrân, 3/34; Mâide, 5/76; En’âm, 6/13 vd. 
244  İsrâ, 17/1; Hac, 22/61; Lokmân, 31/28; Mümin, 40/20 vd. 
245  Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 426. 



70 

 

kavmine putların acizliklerini sıralarken “Siz onlara yalvardığınızda sizi işitirler mi?” 

(Şuarâ, 26/72) diye sorarak vicdanlarına seslenmiş, babasına da “Babacığım! 

İşitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir fayda sağlamayan bir şeye niçin taparsın?” 

(Meryem, 19/42) diyerek onu tevhide davet etmişti. Bir yanda kendisine 

seslenilmesini bile işitemeyen batıl ilahlar öbür tarafta fısıltıyı duyan (Mücâdele, 

58/7), kuluna yakın bulunan, kendisine dua edildiğinde ihtiyaçları karşılayan 

(Bakara, 2/186) ve onlara işitmeleri için kulaklar, görmeleri için gözler veren mutlak 

kudret sahibi bir Rab! “Allah ile beraber başka bir ilah mı? Ne kadar da kıt 

düşünüyorsunuz!” (Neml, 27/62). 

6.  Her Şeyi Bilen (َُاَل عَِليم) ve Her Şeyden Haberdar Olan (َُاَل َخبِير) 

Sözlükte ilm, “Bir şeyi hakikatiyle idrak etmektir.” Bu, iki şekilde olur. 

Birincisi, bir şeyin zatını/kendisini idrak etmek diğeri ise bir şeyle ilgili olarak onda 

bir şeyin bulunduğuna yahut bulunmadığına hükmetmektir. Allah’ın bir sıfatı olarak 

el-Âlim, “kendisinden hiçbir şey gizli kalmayan” demektir.
246

 Halîmî bu ismin, 

yaratılmış olanların akılları yahut duyu organları vasıtasıyla bildikleri ya da hiç 

bilemedikleri şeyleri Allah Teâlâ’nın tam olarak idrak edip bilmesi anlamına 

geldiğini söylemektedir.
247

 

Kur’an-ı Kerim’de en çok kullanılan kelimelerden biri olan ‘a-l-m kelimesi 

isim ve fiil olarak farklı formlarıyla birlikte 850’den fazla yerde geçmektedir.
248

 

Kur’an’da göklerin ve yerin Rabbi’nin her şeyi bildiğine dair vurgu çeşitli 

kullanımlarla pekiştirilmiştir: 14 yerde “Allah gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da 

bilir”
249

 ibaresiyle hiçbir şeyin O’na gizli kalmayacağı bildirilmiştir. “…Allah bilir, 

siz bilmezsiniz.” ifadesi 5 yerde
250

 karşımıza çıkmakta ve Yüce Yaratıcı’nın “gaybı 

ve şehadeti bilen” olduğu 10 kez geçmektedir.
251

 “Allah her şeyi bilendir.” vurgusu 

                                                
246  Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 580-581. 
247  Beyhakî, a.g.e, s. 88. 
248  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 576-591. 

249  Bakara, 2/77; Mâide, 5/99; En’âm, 6/3; Hûd, 11/5 vd. 
250  Bakara, 2/216, 232; Nahl, 16/74; Nûr, 24/19; Âl-i İmrân, 3/66. 
251  En’âm, 6/73; Tevbe, 9/94, 105; Ra’d, 13/9 vd. 



71 

 

20 yerde geçmekte
252

 olup mübalağalı ism-i fail kalıbında, Allah’ın bütün gaybları en 

ince ayrıntısıyla bildiği ibaresi (َعاّلَمَُ ال غُيُوب) 4 kez geçmektedir.
253

 Öte yandan 

Allah’ın sadece söylenenleri ve yapılanları değil aynı zamanda “gönüllerde olanı da 

bildiği” vurgusu 12 kez tekrarlanmaktadır. Bu kelime iki ayette azamet cem’i 

sigasıyla gelmiş (Enbiyâ, 21/51, 81), 47 yerde ise ism-i tafdîl kalıbında gelerek 

yaratılanların değil “Allah’ın daha iyi bildiğini” ifade etmektedir.
254

  

Allah Teâlâ’nın rubûbiyetinin işaretlerinden biri, evrendeki hiçbir şeyin O’na 

gizli kalmamasıdır. Cahiliye Araplarının zihinlerindeki Allah tasavvuruna göre O 

uzaklarda, yükseklerde, uyuklayan, yeryüzündeki kullarını pek bilmeyen, olaylardan 

tam haberdar olamayan bir yaratıcıydı. Buna karşılık, Kur’an’ın ortaya koyduğu ve 

yerleştirmek istediği zihniyete göre Allah ve Rab, evrendeki her şeye hâkim 

konumdadır. Zira O, gaybın anahtarlarının yegâne sahibi olup karada ve denizde 

olanı bilendir. Yere düşen bir yaprak, yerin karanlıkları içindeki tek bir tane, yaş ve 

kuru ne varsa hepsi O’nun bilgisi dâhilindedir (En’âm, 6/59). Kıyametin ne zaman 

kopacağının bilgisi yalnızca Allah’ın katında olup Hz. Peygamber dâhil bu bilgi 

kimseye verilmemiştir (A’râf, 7/187). Rab Teâlâ fısıltıyla konuşulanları bildiği gibi 

(Tevbe, 9/78) gizliyi ve ondan daha gizli olanı (Tâhâ, 20/7), gözlerin çaktırmadan 

bakışını ve kalplerin gizlediğini de bilir (Mümin, 40/19). Yine O, kullarının 

yapmakta oldukları şeyleri bilen,
255

 yanı sıra şükredenleri, zalimleri, yolundan 

sapanları, hidayet üzere olanları, müfsitleri en iyi bilendir.
256

    

Allah Teâlâ’nın vahyin nüzul sürecinde kullarının durumunu çok iyi bilen 

olarak, onlar için an be an tasarruflarda bulunduğu görülmektedir. Kimi zaman 

onların zaaflarını bildiği için yüklerini hafifletmiş
257

 kimi zaman kalplerindeki takva 

duygusunu bildiğinden onlara güven duygusunu indirmiş (Fetih, 48/18) kimi zaman 

da onların yapacakları şeyi bildiği için birtakım yönlendirmelerde bulunmuştur 

                                                
252  Bakara, 2/29, 231, 282; Nisâ, 4/176; Mâide, 5/97 vd. 
253  Mâide, 5/109, 116; Tevbe, 9/78; Sebe’, 34/48. 
254  Âl-i İmrân, 3/167; Nisâ, 4/45; En’âm, 6/53, 58; Yunus, 10/40 vd. 
255  Bakara, 2/283; Yunus, 10/36; Yusuf, 12/19; Nûr, 24/28 vd. 
256  En’âm, 6/53, 58; Nahl, 16/125; Yunus, 10/40 vd. 

257  Bakara, 2/187; Enfâl, 8/66. 
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(Bakara, 2/235). Bu örnekler de göstermektedir ki yarattığı kullarının Rabbi olarak O 

her daim onların yanında ve onlarla birliktedir.  

Diğer taraftan kimi ayetlerde yaratma ile bilme arasında doğrudan bir bağ 

kurulduğu dikkat çekmektedir. Bir ayette “Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi inceden 

inceye bilen ve her şeyden haberdar olandır.” buyurulmuş (Mülk, 67/14), bir başka 

yerde “Ant olsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona verdiği vesveseyi de biz biliriz. 

Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız.” (Kâf, 50/16) buyurularak rubûbiyetin 

Allah-insan ilişkisine vurgu yapılmıştır. Başka bir yerde de Allah’ın “sürekli 

yaratan” “َُاَل َخالَّق” ile “inceden inceye bilen” “َُاَل عَِليم” sıfatı birlikte zikredilmiştir (Yâsîn, 

36/81). 

Her şeyin Rabbi Allah’ın rubûbiyetinin gereklerinden biri de O’nun her 

şeyden haberdar olmasıdır. H-b-r kelimesi, bilinen şeyleri haber yoluyla öğrenmek 

anlamında olup “Allah yaptıklarınızdan haberdardır.” ifadesindeki “habîr” kelimesi 

“amellerinizin ne durumda olduğunu bilir” yani “işlerinizin içyüzünü bilir.” anlamına 

gelmektedir.
258

 El-Habîr, aynı zamanda Allah’ın isimlerinden biri olup O’nun, 

geçmişte olmuş ve şimdi olan şeyleri bilmesidir.
259

 Allah Teâlâ en gizli şeylerden 

bile haberdar olup kendisine hiçbir şey gizli kalmayandır. Varlık dünyasında cereyan 

eden her şey, hareket eden yahut hareketsiz her bir zerre, endişeli yahut mutmain her 

bir nefis mutlaka O’nun bilgisi dâhilindedir.
260

 

H-b-r kelimesi Kur’an’da 52 yerde ve hepsi de isim formunda geçmektedir. 

Bu kullanımlar içerisinde en fazla tekrarlananı 23 kez yer alan “Allah, 

yaptıklarınızdan haberdardır.” ifadesidir.
261

 Bu kelimenin tek başına değil de daha 

ziyade Allah’ın esmasından başka bir isimle birlikte zikredilmesi dikkat çeken bir 

husustur. Bu çerçevede 5 yerde yaratıcının “en ince ayrıntısına varıncaya değin her 

şeyden haberdar” olduğunu bildiren “َُاَللَِّطيف” ismiyle,
262

 5 yerde haberdar olmayla 

                                                
258  Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 273. 
259  İbn Manzûr, a.g.e, IV, 226. 
260  Gazâlî, a.g.e, s. 76. 
261  Bakara, 2/234, 271; Âl-i İmrân, 3/153, 180; Tevbe, 9/16 vd. 
262  En’âm, 6/103; Hac, 22/63; Lokmân, 31/16; Mülk, 67/14; Ahzâb, 33/34. 
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ilişkili “her şeyi gören” “َُاَل بَِصير” ismiyle,
263

 4 yerde “her şeyi inceden inceye bilen” 

ismiyle ”اَل عَِليمَُ“
264

 ve yine 4 yerde “her işi ve sözü yerli yerinde olan” “َُاَل َحِكيم” ismiyle 

yan yana zikredilmiştir.
265

 

Yüce Allah varlığa getirdiği kullarının üzerinde hâkimiyet sahibi, her işi ve 

sözü yerli yerinde ve her şeyden haberdar olandır (En’âm, 6/18). O, kullarının bütün 

amellerinin karşılığını tastamam verecektir; zira O, onların bütün yapıp etmelerinden 

haberdardır (Hûd, 11/111). Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olup bir kayanın 

içinde yahut göklerde veya yerin derinliklerinde de olsa Allah, onu çıkarıp getirecek 

ve karşılığını verecektir (Lokmân, 31/16). Öte yandan Allah’ın dışında tapılanlara 

dua edilse bile onlar onu işitemezler. İşitmiş olsalar dahi duaya icabet edemez ve 

kıyamet günü ortak koşulduklarını da inkâr ederler. İşte mutlaka gerçekleşecek olan 

bu şeyleri, her şeyden haberdar olan yaratıcı gibi hiç kimse haber veremez (Fâtır, 

35/14). Herkes ahiret için ne hazırladığına bakmalı ve herkesin yaptığından hakkıyla 

haberi olan Âlemlerin Rabbinden sakınmalıdır (Haşr, 59/18). Yaratan elbette ki bilir, 

çünkü O her şeyi inceden inceye bilen ve her şeyden haberdar olandır (Mülk, 67/14). 

“…Kulların günahlarından haberdar ve onları gören olarak Rabbin yeterlidir.”
266

       

7. Hidayete Erdiren (اَل َهاِدي) 

H-d-y kelimesi Kur’an’da isim ve fiil formunda çeşitli türevleriyle birlikte 

316 yerde zikredilmektedir.
267

 İstisnalar hariç genellikle ulûhiyet için gelmiştir. En 

çok kullanılan kalıbı 79 kez gelmiş olan “اَل ُهدَى-هُدًى” şeklindedir. Allah’ın insanlara 

olan hidayeti dört şekildedir. Birincisi akıl, zekâ ve bilinmesi zorunlu olan bilgilerle 

donatılmış bütün insanların mükellef oldukları hidayet, ikincisi O’nun peygamberler, 

Kur’an ve benzeri kitaplarla insanlara yaptığı çağrı şeklindeki hidayettir. Üçüncüsü 

yalnızca hidayete ermiş olanların elde edebildikleri muvaffakiyet, dördüncüsü de 

                                                
263  Fâtır, 35/31; Şûrâ, 42/27; İsrâ, 17/17, 30, 96. 
264  Lokmân, 31/34; Hucurât, 49/13; Tahrîm, 66/3; Nisâ, 4/35. 
265  En’âm, 6/18, 73; Hûd, 11/1; Sebe’, 34/1. 

266  İsrâ, 17/17; Furkân, 25/58. 
267  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 823-827. 
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ahirette cennete ulaştırma şeklindeki hidayettir. Bu dört hidayet türü kendi içinde 

derecelendirilmiş olup bir öncekini elde edemeyen bir sonrakine erişemez.
268

  

Âlemlerin Rabbi Allah’ın, rızasına uygun davranışlarda bulunan kimseleri 

esenlik yollarına ulaştırması ve karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için onlara yol 

göstermesi, O’nun büyük bir lütfudur (Mâide, 5/16). O, yaratan olarak vücuda 

getirdiği varlıkları başıboş ve rehbersiz bırakmamış, onları kendi hallerine terk 

etmemiş, başta elçisi olmak üzere (Duhâ, 93/7) bütün insanlara varlığın anlamını ve 

dosdoğru yolu/sırat-ı müstakimi göstermiştir.
269

 Hidayet vermek rububiyetin bariz 

göstergelerinden biri olduğu içindir ki Hz. Musa kendisine “Sizin Rabbiniz kimdir?” 

diye soran firavuna şöyle cevap vermiştir: “Bizim Rabbimiz yarattığı her şeye 

yaratılış özelliklerini veren, sonra da ona yolunu gösteren/hidayet edendir.” (Tâhâ, 

20/50). Hz. İbrahim de babasına ve kavmine, kendisinin onların tapmakta 

olduklarından uzak olduğunu ve ancak kendisini yaratan ve yol gösterene kullukta 

bulunduğunu söylemiştir (Zuhruf, 43/27).   

Hz. İbrahim kavmine tebliğde bulunurken, onlara taptıkları putların 

anlamsızlığını ifade etmek için önce kendilerine kullukta bulundukları ilahlarının 

duaları işitmekten, fayda yahut zarar vermekten aciz olduklarını vurgulamış ardından 

da kendisinin ibadet ettiği âlemlerin Rabbinin bazı sıfatlarını zikretmişti: “Beni 

yaratan ve doğru yola eriştiren O’dur. Beni yediren de içiren de O’dur. Hasta 

olduğumda bana ancak O şifa verir. Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan da 

O’dur.” (Şuarâ, 26/78-81). Burada sıralanan niteliklerin ikincisi, Allah Teâlâ’nın 

“doğru yolu göstermesi/doğru yola iletmesi” olup bu hususiyet ancak rubûbiyete 

layık olana has bir durumdur; ancak Rab olan insanlara doğru yolu göstermeye ve 

onları doğru yola iletmeye kâdirdir: “Onlara de ki: ‘Sizin Allah’a ortak koştuklarınız 

içerisinden sizi hakikate ulaştırabilecek kimse var mıdır?’ De ki: ‘Yalnızca Allah 

hakka ulaştırır.’ Öyleyse hakka ulaştıran mı kendisine tâbi olunmaya daha layıktır 

yoksa hidayete erdirilmedikçe kendisi doğru yolu bulamayan kimse mi?  O halde 

size ne oluyor? Nasıl hükmediyorsunuz?” (Yunus, 10/35). Allah’ın elçisi dâhil olmak 

                                                
268  Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 835-836. 
269  A’lâ, 87/3; En’âm, 6/161; İsrâ, 17/9; Zümer, 39/23 vd.  
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üzere hiç kimse hidayet bulmasını istediği kimselerin hidayetine muktedir değildir
270

 

ve Allah’ın doğru yoldan saptırdığı kişiyi hidayete erdirecek kimse yoktur.
271

   

8. Dirilten (  ل َرَح ر َْ) ve Öldüren ( َرل َرَحح  َْ)  

H-y-y kelimesi Kur’an’da çeşitli türevleriyle birlikte 189 yerde 

geçmektedir.
272

 El-Hayy, Allah Teâlâ’nın bir sıfatı olarak daimî hayatın O’na mahsus 

bulunduğunu ifade eder. Yani Allah öyle bâkidir ki O’nun ne öncesi için bir zaman 

ne de sonrası için bir süre yoktur.
273

 Bu kelime if’al babı kalıbında Allah’ın gökten 

indirdiği su ile ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesi,
274

 ölümlerinden sonra 

insanları diriltmesi,
275

 kalbin Allah’ın hidayetiyle dirilmesi (Enfâl, 8/24) ve Allah’ın 

rızasına uygun davranışlarda bulunan kimselere hoş bir hayat yaşatılması (Nahl, 

16/97) gibi çeşitli bağlamlarda kullanılır. Kur’an’da diriltmek fiili birçok yerde de 

diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkarmak şeklinde ifade edilmiştir.
276

  

Diriltmek, yaratmak gibi mutlak kudret sahibi olmayı gerektirir ki bu da 

ancak Rabbin hususiyetidir. Bu açıdan Kur’an’da birçok ayette yaratma ile 

diriltmenin aynı bağlamda zikredildiği görülür.
277

 Yine bazı ayetlerde göklerin ve 

yerin mülkünün Allah’a ait olduğu belirtildikten sonra O’nun dirilten ve öldüren 

olduğuna vurgu yapılmak suretiyle, rubûbiyetin hususiyetlerinden olan mâlik olmak 

ile diriltmek arasında irtibat kurulur.
278

 Öte yandan müşrikler de gökten su indirip 

ölümünden sonra yeryüzünü diriltenin Allah olduğunu ikrar etmekle birlikte
279

 

Kur’an-ı Kerim’deki ilgili ayetlerden anlaşıldığı kadarıyla onlar, en azından kahir 

                                                
270   Kasas, 28/56; Nahl, 16/37. 

271   Kehf, 18/17; Rûm, 30/29. 
272   M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 273-277. 
273   Taberî, a.g.e, IV, 527. 

274   Bakara, 2/164; Nahl, 16/65 vd. 

275   Necm, 53/44; Hac, 22/66 vd. 
276   Âl-i İmrân, 3/27; En’âm, 6/95; Yunus, 10/31; Rûm, 30/19 vd. 
277   Bkz. Yâsîn, 36/78-79; Mümin, 40/68; Ahkâf, 46/33; Rûm, 30/40 vd. 

278   Tevbe, 9/116; Hadîd, 57/2. 

279   Yunus, 10/31; Ankebût, 29/63. 
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ekseriyetle, ölümden sonra yeniden diriltilmeyi inkâr ettikleri için sürekli uyarılmış 

ve azap ile tehdit edilmişlerdir.
280

   

Hz. İbrahim kendisine mülk ve saltanat verildiği için şımaran ve Rabbi 

konusunda kendisiyle tartışan Nemrut’a “Benim Rabbim diriltir ve öldürür.” diyerek 

söze başlamıştı (Bakara, 2/258). O putperest kavmine her şeyin Rabbi Allah’ı 

tanıtırken de “Beni öldürecek ve sonra diriltecek olan O’dur.” (Şuarâ, 26/81) diyerek 

rubûbiyetin gereklerinden olan diriltmeye dikkatlerini çekmek istemiştir. Kur’an’da 

iki yerde de Allah’ın kudretini gösteren bir takım örnekler sıralandıktan sonra “…İşte 

bunları yapan, ölüleri diriltmeye de kadir değil midir?”
281

 diye sorularak vicdanlar 

harekete geçirilmek istenir. 

Ulûhiyet ve rubûbiyetin özelliklerinden biri de varlığa getirilen şeylerin 

varlıklarına son verilmesi, öldürülmesidir. Kur’an’da m-v-t kelimesi ile ifade edilen 

bu durum, isim ve fiil formunda farklı şekillerde 164 yerde geçer.
282

 Ölümsüzlük 

ulûhiyetin şanından olup ancak ezeli olan (َُل َوَّ ِخرَُ) ebedi (اَْل   olabilir. Her zaman var (اَْل 

olmak sürekli diri olana ( .mahsustur (اَل َحىَُّ
283

 Rab Teâlâ her daim diri olan ve aynı 

zamanda hayat verendir. O’nun dışındaki bütün varlıklar yaratılmışlığın tabii neticesi 

olarak fenâ bulmaya mahkûmdur.
284

 Allah Teâlâ hiç kimseye ebediyet vermemiştir; 

hayat bulan her nefis ölümlüdür.
285

 İnsan her nerede olursa olsun, en muhkem 

yerlerde dahi olsa, ölüm kendisini yakalayacak (Nisâ, 4/78) ve o, kendisinden 

kaçmakta olduğu ölümle yüzleşecek (Cum’a, 62/8), hiçbir şey ölümün önüne 

geçemeyecektir (Vâkıa, 56/60). Ancak onun ölümü de yine O’nun izni ve ilkesine 

bağlıdır; O’nun iradesi dışında hayat imkân dâhilinde olmadığı gibi ölüm de 

mümkün değildir (Âl-i İmrân, 3/145). Öldüren de dirilten de Allah’tır.
286

 Allah’ın 

dışında kendilerine kullukta bulunulan varlıklar ise hiçbir şey yaratamayan, bilakis 

                                                
280  En’âm, 6/29; Nahl, 16/38; İsrâ, 17/50-51; Müminûn, 23/37; Duhân, 44/34-36; Câsiye, 45/24; 

Teğâbun, 64/7;  Vâkıa, 56/47-48; Kâf, 50/3. 

281   Ahkâf, 46/33; Kıyâme, 75/40. 
282   M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 774-776. 
283   Bakara, 2/255; Âl-i İmrân, 3/2; Tâhâ, 20/111; Furkân, 25/58; Mümin, 40/65. 

284   Rahmân, 55/27; Kasas, 28/88. 
285   Âl-i İmrân, 3/185; Enbiyâ, 21/34-35; Ankebût, 29/57. 
286   Bakara, 2/258; A’râf, 7/158; Müminûn, 23/80; Necm, 53/40 vd.   
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kendileri yaratılmış olan, kendilerine dahi bir fayda sağlayamayan batıl tanrılar 

oldukları gibi onlar, aynı zamanda öldürmeye ve diriltmeye de mâlik değillerdir 

(Furkân, 25/3). Böylece Kur’an’la gelen yeni zihniyetle birlikte hayatın başlangıcı da 

sonu da -hiçbir boşluk bırakılmaksızın- doğrudan rubûbiyet ile irtibatlandırılmış 

olmaktadır.  

9.   Kendisine İbadet Edilen ( َََْل  (َْهر

   Sözlükte ibadet, temel anlam olarak “itaat etmek” manasında olup ittifakla 

bu, yalnızca Allah’a yapılan kulluk için kullanılır. Kölenin efendisine yaptığı hizmet 

ve itaat için ise “hademe mevlâhu” denir. Aynı kökten gelen teabbüd ve ubûdiyet 

kelimeleri de “isteyerek boyun eğmek”, “tapınmak”, “alçak gönüllülük”, “ibadet 

etmek” anlamlarına gelmektedir.
287

 İlah kavramı mabudu en güçlü şekilde 

vurgulayan kavramlardan biridir ve kelime-i tevhidde geçen bu isim Müslümanlar 

arasında genellikle mabud manasına alınmıştır.
288

 Kendisine içtenlik ve 

alçakgönüllülükle kullukta bulunulmaya layık olan, ancak rububiyetin gereklerine 

sahip olan varlıktır ki o da Allah’tır. İbadet kendini küçük görmenin, alçak 

gönüllülüğün zirvesidir ve iki şekilde yapılır: Birincisi zorunlu olarak boyun eğmedir 

ki akıl sahibi olmayan bütün varlıklar için geçerlidir. İkincisi ise ihtiyarî kulluktur; 

akıl sahibi olup imtihanla mükellef olan kimseler içindir.
289

 Kulun, Rabbinin rızasına 

muvafık olan bütün duygu, düşünce ve davranışlarını kapsayan ibadet, esasen hayatı 

Allah’ın rehberliğinde yaşamaktır. 

Kur’an’ın merkezî kavramlarından biri olan ‘a-b-d kelimesi, yaklaşık olarak 

aynı eşitlikte isim ve fiil olarak farklı türevleriyle 275 yerde geçmektedir
290

 ve bu 

kullanımların kahir ekseriyeti Mekkî döneme aittir. Bu kelimenin özellikle fiil 

formunda geldiği yerlerde aynı ayet içinde gerek doğrudan Rab ismiyle gerekse de 

rab kavramının semantiğinde bulunan yaratma, öldürme, işitme, görme, rızık verme 

vb. kavramlarla birlikte çok sayıda ayette yer alması dikkat çekicidir. Rab 

                                                
287  İbn Manzûr, a.g.e, III, 270-278. 

288  Bekir Topaloğlu, “Allah”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 1989, II, 478. 
289  Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 542. 
290  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 541-546. 



78 

 

kavramının henüz teşekkül sürecinde ibadetle ilişkisinin bu denli güçlü bir vurgu ile 

zikredilmesi, bir yandan Rabbin kâinatın varlık sebebi ve mâliki olarak kendisine 

içtenlikle kullukta bulunulması gerektiğini ihsas ederken öbür taraftan ibadetin ancak 

Rab olana yapılmasının lüzumuna işaret etmektedir. 

Rubûbiyetin yalnızca kendisine ait olduğu Allah Teâlâ göklerin, yerin ve 

aralarında bulunan her şeyin Rabbi olarak yarattığı, yaşattığı ve bütün ihtiyaçlarını 

karşıladığı kullarından kendisine gönülden, tam bir teslimiyetle ibadet etmelerini 

istemekte
291

 ve tevhidin bir gereği olarak ibadetin yalnızca kendisine yapılmasını 

emretmektedir.
292

 İbadete layık olan, Mekke’nin ve Kâbe’nin Rabbidir
293

 ve kulun 

Rabbine olan itaati ölüm gelinceye dek devam eden bir süreçtir (Hicr, 15/99). Üç 

ayette ise peygamberin dilinden “Şüphe yok ki Allah benim de Rabbim sizin de 

Rabbinizdir” denildikten sonra “O halde O’na ibadet edin! İşte bu, dosdoğru yoldur.” 

buyurulmak suretiyle hem iyelik kipiyle Allah’ın onların da Rabbi olduğu 

vurgulanarak muhataplar ile Rableri arasında bir köprü kurulmakta hem de ibadetin 

ancak gerçek Rabbe yapılması gerektiği bildirilmiş olmaktadır.
294

 Kimi zaman da 

Allah Teâlâ muhataplarına doğrudan seslenmek suretiyle “…Ben sizin Rabbinizim! 

Öyleyse yalnızca bana ibadet edin.”
295

 buyurmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de bir üslup 

özelliği olarak bazı ayetlerde de Rab ismi doğrudan zikredilmeksizin yalnızca Rabbe 

mahsus olan yaratma, öldürme, rızıklandırma, her şeyi işitme, görme, vb. bir takım 

hususiyetler belirtilmek suretiyle ancak bu özelliklere sahip zatın ma’bud olabileceği 

vurgulanmakta ve bu nitelikleri haiz olmayan batıl tanrılara kullukta bulunmak 

kınanmaktadır.
296

 

                                                
291  Meryem, 19/65; Bakara, 2/21; Hac, 22/77. 
292  İsrâ, 17/23; Âl-i İmrân, 3/64; Mâide, 5/72; Mümin, 40/66; Kâfirûn 109/1-6 vd. 

293  Neml, 27/91; Kureyş, 106/3. 
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10.  Kuluna Yakın Olan (   (ُمِجيبَُ الدَُّعاءَِ) ve Duaya İcabet Eden (قَِريبَ 

Yakınlık ifade eden k-r-b kelimesi Kur’an’da isim ve fiil formunda 96 yerde 

geçmektedir.
297

 Aynı zamanda Allah’ın yakın oluşunu “doğrudan” ifade eden bu 

kelimenin 5 kullanımından 4 tanesinin Mekkî olması dikkat çekicidir.
298

 Halîmî bu 

yakınlığı kul ile Allah arasında, kulunun duasını işitemeyeceği veya kul her ne 

yaparsa durumunun O’na gizli kalacağı hiçbir mesafenin bulunmaması olarak ifade 

etmektedir.
299

 Kur’an’da bu kelime mekân, zaman, nispet, saygınlık/itibar, 

gözetme/koruma ve kudret anlamlarında kullanılır.
300

 Kulun Allah’ın yakınlığını 

hissetmesi, gerçekte her ne kadar Allah’ın sahip olduğu kemâl derecesinde olmasa 

bile kulun Allah’ta bulunan bir takım sıfatları edinmesiyle olur ki bunlar; hikmet, 

ilim, hilm, merhamet ve doygunluk (müstağnilik) gibi vasıflardır. Bu da ancak 

kişinin imkânı nispetinde kendisindeki cehalet, ahmaklık, kızgınlık gibi kirleri ve 

bedenî ihtiyaçları izale etmesiyle gerçekleşir. Burada Allah’a yakınlıktan maksat ise 

kulun, O’nun kendisine yakın oluşunun farkında olmasıdır. Zira Allah kuluna her 

daim yakın olandır. Diğer taraftan bu yakınlık, tabii olarak, ruhanî/manevî yakınlık 

olup Allah’a bedenî bir yakınlıktan söz edilemez.
301

        

Bilindiği üzere cahiliye Arapları Allah’ın varlığına inanmakla birlikte O’nun 

yanı sıra asıl putlarına kullukta bulunuyor ve bütün ihtiyaçlarının onlar tarafından 

karşılandığına inanıyorlardı. Müşriklere dini Allah’a has kılarak yalnızca O’na ibadet 

etmeleri gerektiği söylendiğinde onlar, putlara tapma gerekçeleri olarak “Biz yalnız 

bizi Allah’a yaklaştırmaları için onlara kullukta bulunuyoruz.” diyorlardı (Zümer, 

39/3). Onlar Allah’ı çok uzaklarda, olan bitenden ve kendilerinden habersiz tasavvur 

ettikleri için putları Allah ile kendi aralarında aracı kabul ediyorlardı. Böylece onlar 

kendilerini Rableri ile sağlıklı bir iletişimden mahrum bıraktıkları için apaçık bir 

sapkınlık içinde, kendilerine hiçbir yarar yahut zarar veremeyecek olan şeylere 

tapmakta ve zararı faydasından daha yakın olana yalvarmakta idiler (Hac, 22/12-13). 

                                                
297  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 650-651. 
298  Bkz. Bakara, 2/186; Hûd, 11/61; Sebe’, 34/50, Kâf, 50/16, Vâkıa, 56/85. 
299  Beyhakî, a.g.e, s. 80. 
300  Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 663. 
301  Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 664-665. 
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Yine onlar kendilerine fayda sağlamaları için yalvardıkları varlıkların “Hangimiz 

Rabbimize daha yakın olacağız?” diye vesile arayarak O’nun rahmetini umduklarını 

ve azabından korktuklarını da bilmiyorlardı (İsrâ, 17/57).  

Âlemlerin Rabbi onların zihinlerindeki batıl telakkilerin aksine insanın 

yaratıcısı olarak ona şah damarından daha yakın olup nefsinin ona fısıldadıklarını 

bilendir (Kâf, 50/16).  O kendisini soran kullarına cevaben onlara yakın olduğunu 

(Bakara, 2/186) ve ölüm esnasında, ölen kişiye kendisinin herkesten daha yakın 

bulunduğunu bildirmektedir (Vâkıa, 56/85). Öte yandan müşrik Araplara Hz. 

Salih’in dilinden de mesaj iletilmekte, onlara Allah’a ibadet etmeleri, O’ndan başka 

ilah bulunmadığı, kendilerini yaratan Rabden bağışlanma dilemeleri söylenerek 

O’nun yakın ve dualara karşılık veren olduğuna vurguda bulunulmaktadır (Hûd, 

11/61). Bu münasebetle kul, Rabbinin rızasına uygun bir hayat tarzına sahip olmakla 

O’nun yakınlığını hisseder ve Rabbinin katında bir makam elde eder. Onu bu 

makama ulaştıracak olansa ne sahip olduğu malları ne de evlatlarıdır. Bilakis iman 

edip imanlarının gereği olan salih amellerde bulunan kimseler, O’nun katında 

yakınlık sahibidirler (Sebe’, 34/37). Her an Rabbinin kendisiyle birlikte bulunduğu 

duygu ve düşüncesiyle yaşayanlar, O’nun nezdinde itibar kazanır ve “mukarrebûn” 

zümresine katılırlar.
302

  

Rubûbiyete has niteliklerden biri de kendisine yapılan duayı işiterek ona 

karşılık vermektir. Allah Teâlâ’ya mahsus bu özellik, Kur’an’da önemli bir yere 

sahip olup çeşitli vesilelerle vurgulanmaktadır. Kur’an’da isim ve fiil olarak 210 

yerde geçen d-‘a-v kelimesi farklı formlarda gelir.
303

 Allah’ın “kullarına icabet eden” 

(  sıfatı ise bir yerde müfred (Hûd, 11/61), bir yerde de azamet cem’i olarak (ُمِجيبَ 

 gelmektedir (Saffât, 37/75). İnsan gücü/kudreti sınırlı ve zayıf yaratılmış bir (اَل ُمِجيبُونََ)

varlık olarak üstesinden gelmekte aciz kaldığı durumlarda, tabii olarak, kendisinden 

daha güçlü olduğuna inandığı varlıklara sığınır ve onlardan yardım ister. Müşrik 

Araplarda olduğu gibi kimi insanlar kendileri gibi (A’râf, 7/193) hatta kendilerinden 

                                                
302  Nisâ, 4/172; Vâkıa, 56/11, 88; Mutaffifîn, 83/21, 28; Âl-i İmrân, 3/45. 
303  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 316-320. 
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daha aciz (Yâsîn, 36/75) varlıklara yönelir ve onlardan medet umarlar (Zümer, 

39/38). Ne var ki bu batıl tanrılar yaratamayan, bilakis kendileri yaratılmış olup 

kendilerine dahi fayda yahut zarar verme kudretinden uzaktır.
304

 İnsan, başına 

Allah’ın azabı yahut kıyamet gelecek olsa diğer tanrılarını unutur da yalnız Allah’a 

yalvarıp yakarır. O da dilerse kendisine dua edenin çağrısına icabet eder (En’âm, 

6/40-41). Onlar dağlar gibi dalgalar kendilerini kuşattığı zaman ihlasla sadece 

Allah’a yalvarırlar.
305

 İşte böylesine kritik bir durumda diğer ilahları kaybolur gider 

de yalnız Allah kalır (İsrâ, 17/67). Onlar gizli gizli, içten yalvardıklarında karanın ve 

denizin karanlıklarından onları Allah’tan başka kim kurtarabilir? (En’âm, 6/63).  

Mülk ve egemenlik kendisinin olan kudret sahibi Rablerini bırakıp da 

kullukta bulundukları ve yalvardıkları varlıklar, en küçük bir şey olan hurma 

çekirdeğinin zarına bile sahip değildirler (Fâtır, 35/13). Kaldı ki ilahları kendilerine 

yapılan duadan gafil olup (Şuarâ, 26/72) işitseler bile duaya karşılık verme gücünden 

mahrumdurlar.
306

 Allah’ı bırakarak kıyamet gününe kadar kendilerine icabet 

edemeyecek olanlara yalvarandan daha sapkın kim olabilir? (Ahkâf, 46/5). Onların 

durumu, ağzına su gelsin diye iki avucunu suya uzatanın boşuna beklemesi gibidir. 

İşte onların duası her zaman böyle sonuçsuzdur (Ra’d, 13/14). Öte yandan batıl 

tanrılar, dünyada iken kendilerine yapılan duaları karşılıksız bıraktıkları gibi mahşer 

günü Allah’ın huzurunda da kendilerine yalvaranlara icabet edemeyecek
307

 ve 

Allah’ı bırakıp onlara yalvaranlar da zalimlerden olup azaba uğramaktan 

kurtulamayacaklardır.
308

   

İnsanlar bir sıkıntıya düştüklerinde, her surette hemen Rablerine yalvarıp 

yakarırlar. Allah onların darlıklarını giderdiğinde ise O’nu hemen unuturlar da sanki 

O’na yalvarmamış gibi davranırlar.
309

 Kimileri kendisine bir musibet geldiğinde 

                                                
304  Furkân, 25/3; A’râf, 7/197; Nahl, 16/20; Hac, 22/73 vd. 
305  Lokmân, 31/32; Yunus, 10/22; Ankebût, 29/65 vd. 

306  Fâtır, 35/14; İsrâ, 17/56. 

307  Kehf, 18/52; Kasas, 28/64. 

308  Yunus, 10/106; Şuarâ, 26/213. 

309  Yunus, 10/12; İsrâ, 17/67. 
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Allah’a yalvarıp yakarır. Rabbi onun sıkıntısını giderdiğinde “Bu, bana bilgimden 

dolayı verilmiştir.” der de başına gelenin bir imtihan vesilesi olduğunu bilmez 

(Zümer, 39/49). Bazen de insan, darlık zamanında Rabbine bütün gönlüyle yakarır.  

Allah tarafından sıkıntısı geçtiğinde ise O’nun yolundan saptırmak için Allah'a 

ortaklar koşmaya başlar (Zümer, 39/8). 

Âlemlerin Rabbi bir şeyin olmasını dilediğinde “Ol” demek suretiyle onu 

vücuda getiren kudretiyle
310

 kulu kendisine dua ettiğinde icabet edeceğini 

bildirmiş,
311

 Kur’an’da da icabet buyurduğu birçok dua zikretmiştir. Mesela Hz. Nuh 

Rabbine yalvardığında O, duasına icabet edip Hz. Nuh’u ve ailesini büyük bir 

sıkıntıdan kurtarmış (Enbiyâ, 21/76), Hz. Eyüp de “Ya Rabbi! Başıma bu dert geldi. 

Sen merhametlilerin en merhametlisisin” diye yakardığında Rabbi sıkıntısını 

gidermiş ve ona ziyadesiyle ihsanda bulunmuştur (Enbiyâ, 21/83-84). Yine Hz. 

Yunus işlemiş olduğu günahı itiraf ederek Allah’tan bağışlanma dilediğinde duasına 

icabet edilmiş (Enbiyâ, 21/87-88), Hz. Zekeriya da ihtiyarlık çağında ve hanımı da 

kısır olduğu halde kendisine ve Yakup ailesine varis olacak bir çocuk dilediğinde Hz. 

Yahya ile müjdelenmişti (Meryem, 19/3-7). Görüldüğü gibi Allah Teâlâ, kendisine 

sığınan elçilerinin ve O’na gönülden inananların dualarına karşılık vermiş ve onları 

sıkıntılarıyla baş başa bırakmamıştır.
312

 Zira O, ulûhiyet ve rubûbiyetinin 

nişanelerinden olarak her şeyi tasarrufu altında bulunduran ve dilediği zaman 

dilediğini yapandır. O halde dualara karşılık veremeyen mi daha hayırlıdır yoksa 

kendisine yalvarıldığı zaman darda kalanın başındaki sıkıntıyı gideren Allah mı? 

(Neml, 27/62).   

                                                
310   Âl-i İmrân, 3/47; Nahl, 16/40; Meryem, 19/35; Yâsîn, 36/82 vd. 

311   Bakara, 2/186; Mümin, 40/60. 
312   Diğer bazı örnekler için bkz. Âl-i İmrân, 3/195; Yusuf, 12/34; Enbiyâ, 21/89-90 vd. Ancak burada 

duanın yalnızca sözden ibaret olmadığını bilakis fiilî/amelî duanın kavlî duadan önce geldiğini 

belirtmek gerekir. Mümin elde etmek istediği muvaffakiyet ve zafer için öncelikle gerekli tedbiri 

almak ve elinden gelen çabayı layıkıyla ortaya koymak durumundadır. Allah Teâlâ, böyle bir 

durumda istikamet üzere kendi yolunda yürüyen kullarının yakarışlarını karşılıksız 

bırakmayacaktır.   
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11.  Kulunun Dostu ( لَى) ,(اَل َوِليَُّ  (اَلنَِّصيرَُ) ve Yardımcısı Olan (اَل َمو 

   Allah Teâlâ’nın, kendisine iman ve tevekkül eden kullarının velisi, dostu ve 

yardımcısı olması da O’nun rububiyetine ait sıfatlardandır. Allah her daim kulunu 

gözetmekte ve ona sahip çıkmaktadır. Âlemlerin Rabbi müminlerin velisi olarak
313

 

onları karanlıklardan aydınlığa çıkaran (Bakara, 2/257), dünya hayatında ve ahirette 

onları kendi halleriyle başbaşa bırakmayandır (Yusuf, 12/101). Allah’a dost olanlar 

için hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar. Müjdeler dünyada ve ahirette 

onlar içindir (Yunus, 10/62, 64). O müminlerin Mevlâ’sı olup yardım edenlerin en 

hayırlısıdır (Âl-i İmrân, 3/150). Akıllı insana yakışan, batıl tanrıları değil, gökleri, 

yeri yaratan ve Rab olmanın bütün hususiyetlerine sahip olanı dost edinmektir 

(En’âm, 6/14). 

 Kur’an’da bir yerde geçen “Allah’ın dostları (Evliyâullah)” izafet terkibinin 

bulunduğu bağlam (Yunus, 10/62-65), nüzul ortamındaki velayet anlayışını 

yansıtması bakımından kayda değerdir. Yunus suresinin Mekke döneminin üçüncü 

evresinde nazil olduğunu dikkate aldığımızda ilgili ayetlerin vermek istediği mesaj 

daha iyi anlaşılacaktır. Zira o dönemde Hz. Peygamber’in iki büyük destekçisi olan 

amcası Ebu Talip ile hanımı Hz. Hatice’nin art arda vefat etmeleriyle birlikte İslam 

cemaati büyük ölçüde savunmasız kalmıştı. İşte böyle naif bir ortamda Mekkeli 

müşrikler, Hz. Peygamber ile ona inanan Müslüman topluluğu “Biz, teba, kuvvet ve 

servet bakımından sizden çok güçlüyüz. Sizin ise sığınacak hiçbir kimseniz ve 

yeriniz yok” diyerek onları tehdit edip korkutmaya ve toplumda İslam cemaatinin 

artık yok olup gideceğine dair bir algı oluşturmaya çalışıyorlardı.
314

 Onların Hz. 

Peygamber’i üzen bu sözlerine cevap ise kendisine gönülden bağlanan kullarının 

adeta sözcülüğünü yapan Allah Teâlâ’dan gelmiş ve O, bütün kudret ve üstünlüğün 

sahibi olarak Müslümanların velisi olup onlarla birlikte bulunduğunu, asıl velayetten 

yoksun ve zayıf olanın ise hak dinin karşısındaki müşrikler olduğunu bildirmişti.  

                                                
313  Âl-i İmrân, 3/68, 122; En’âm, 6/127 vd. 

314 Fahreddîn Râzî, Mefâtîhu’l-ğayb (et-Tefsîru’l-kebir), I-XXXII, (Beyrût: Dâru ihyâi't-türâsi'l-
‘Arabî, 1420 (h), XVII, 278. 
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   Kur’an-ı Kerim’de dost olmayı ifade eden kelimelerden velî kelimesi 43 

yerde,
315

 çoğulu olan evliya kelimesi de 42 yerde
316

 geçmektedir. Mevlâ kelimesi ise 

18 yerde
317

 geçmekte olup bunun 12 tanesi Allah için kullanılmaktadır. Kur’an’daki 

kullanımlarda dikkat çeken bir husus, özellikle velî kelimesinin birçok yerde 

aralarında yakın anlam ilişkisi bulunan başka bir sıfatla yan yana zikredilmiş 

olmasıdır. Örneğin bu kelime 15 yerde nasîr (نَِصير ), 3 yerde şefî’ ( َشِفيع ) kelimesiyle 

ve 1’er kez de mürşid (ِشد  kelimeleriyle birlikte ( َواق) ve vâk (َحِميد) hamîd ,( ُمر 

gelmiştir. Aynı şekilde mevlâ kelimesi de 2 yerde “O ne güzel dost ve ne güzel 

yardımcıdır!” (لَى وََ نِع مََ النَِّصير .formuyla gelmiştir ( نِع مََ ال َمو 
318

 Öte yandan gerek 

velî/evliya gerekse mevlâ kelimesi, batıl tanrılar ve onları dost edinenler için de 

kullanılmaktadır.
319

 Mesela Allah’ı bırakıp da zarar ve fayda veremeyen, kendisi 

tanrı edinildiği için de zararı faydasından daha yakın olana tapanlara uyarı amacıyla 

“O ne kötü bir dost (mevlâ) ve ne kötü bir yoldaştır” (Hac, 22/12-13) 

buyurulmaktadır. 

   Kur’an’da ısrarla göklerin, yerin ve aralarında bulunan her şeyin Rabbi olan 

Allah’ın “gerçek dost” olduğu vurgulanarak O’nun sahip olduğu yaratma, öldürme, 

diriltme, fayda ve zarar verme kudretine dikkat çekilmekte ve bu niteliklerden 

tamamıyla aciz olan varlıkları dost edinen zihniyet sahipleri kınanmaktadır.
320

 Diğer 

taraftan Kur’an’da her ne kadar Allah’ın dışında dost edinenlerden bahsedilmiş olsa 

da bu, fayda sağlayacak ya da zararı savuşturabilecek kudretten yoksun bir 

dostluktur. Bu dostluk, sahibine ne dünyada ne de ahirette bir katkı sağlayabilecektir. 

Kur’an nazarında mutlak kudret sahibini bırakıp da O’nun dışında dostlar edinenlerin 

misali, kendine ev edinen örümceğin evinin durumu gibidir ki o, evlerin en çürüğü ve 

en dayanıksız olanıdır (Ankebût, 29/41). Esasen Allah iman edenlerin mevla’sıdır ve 

kâfirlerin hiçbir mevla’sı yoktur (Muhammed, 47/11).  

                                                
315  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 855-856.  
316  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 856. 
317  M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 856-857. 
318  Enfâl, 8/40; Hac, 22/78.   
319  Nisâ, 4/119; Tevbe, 9/73; Câsiye, 45/19 vd. 
320  Şûrâ, 42/9; Ra’d, 13/16; En’âm, 6/62.  
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   Allah’ın inananların velisi olması, aynı zamanda onların yardımcısı olması 

demektir. Kur’an’daki kullanımda velî kelimesinin 15 yerde nasîr kelimesiyle 

birlikte zikredilmesi, dost olmanın yardımcı olmayı beraberinde getirdiğini 

göstermektedir. Yardım ancak Allah katındandır
321

 ve inananlara yardım etmek 

Allah’ın üzerine aldığı bir vaadidir.
322

 Nitekim âlemlerin Rabbi diğer birçok yerde 

olduğu gibi Bedir’de (Âl-i İmrân, 3/123), Huneyn’de (Tevbe, 9/25) ve kritik birçok 

yerde
323

 de elçisine ve müminlere yardım etmiş, O’na güvenip dayanan kimseler 

üstün gelmiştir. Allah elbette ki gerek dünya hayatında gerekse ahirette elçilerine ve 

iman eden kullarına yardım edecektir (Mümin, 40/51). O’nun yardımı yakındır 

(Bakara, 2/214) ve Allah’ın yardım ettiğine galip gelecek yoktur.
324

 Allah kuluna 

kâfi değil midir? (Zümer, 39/36) “Yol gösterici ve yardımcı olarak Rabbin yeter” 

(Furkân, 25/31). Bu yüzden kula yaraşan elinden geldiğince güç toplamak, gereken 

tedbiri almak ve Rabbinden yardım dilemektir.
325

  

    Allah Teâlâ yarattığı ve mâliki olduğu mülkünde hüküm ve otorite sahibi 

olup O’nun izni ve iradesi olmaksızın hiçbir varlığın tasarrufta bulunabilmesi 

mümkün değildir. Kur’an’da Mekke müşriklerine yönelik bu yönde güçlü bir mesaj 

verilmekte ve Allah’ın dışında yardımcı arayanların hüsrana uğrayacakları, çünkü 

O’nun dışında yardım edebilecek hiç kimsenin bulunmadığı bildirilmektedir.
326

 

Nitekim Allah benzer durumdaki geçmiş toplulukları helak edeceği zaman, O’nu 

                                                
321   Âl-i İmrân, 3/126; Enfâl, 8/10; Rûm, 30/5; Fetih, 48/3. 
322  Rûm, 30/47; Saffât, 37/171-172; Saff, 61/13. Burada Allah’ın yardımı meselesi ile ilgili olarak 

önemli bulduğumuz bir hususa işaret etmek istiyoruz. Fahreddin Râzî’nin de belirttiği gibi Rab 

Teâlâ’nın inananlara yönelik yardım ve üstün gelme vaadi, yalnızca dünyevî bir takım zaferler 

şeklinde anlaşılmamalıdır. O’nun, elçilerine ve müminlere yardımı bazen karşı konulamayacak 

kuvvetli bir delil, bazen dünyevî zafer ve hükümranlık bazen de istikamet üzere sebat ve kararlılık 

vermesi şeklinde olabilir. Bu yüzden ellerindeki güç ve imkânların yetersizliğinden dolayı 

Allah’ın elçileri ve Müslümanlar zaman zaman düşmanları karşısında mağlup olsalar da onlar 

Allah nezdinde galiptirler. Zira Kur’an’a göre başarının ölçüsü, dünyalık zaferlerin değil 

âlemlerin Rabbinin rızasının kazanılmasıdır. Nitekim Kur’an’da belirtildiği üzere bazı 

peygamberler düşmanları tarafından öldürülmüş (Âl-i İmrân, 3/21, 112), bazı müminler de ateş 

dolu çukurlarda yanarak can vermiş (Burûc, 85/4-8) ve inandıkları hak yolda dayanılması zor 

büyük sıkıntılarla karşılaşmışlardır (Bakara, 2/214). Bkz. Fahreddin Râzî, a.g.e, XXVI, 363. 
323   Tevbe, 9/40; Şuarâ, 26/61-65; Enbiyâ, 21/77; Saffât, 37/116 vd. 

324   Âl-i İmrân, 3/160; Mücâdele, 58/21. 
325   Fâtiha, 1/5; Bakara, 2/286; Müminûn, 23/26; Ankebût, 29/30 vd.  
326   Mülk, 67/20; Kehf, 18/43; Kasas, 28/81; Şûrâ, 42/46 vd. 
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bırakıp da yakınlık sağlamak istedikleri batıl tanrıları onlara hiçbir yardımda 

bulunamamış, kaybolup gitmişlerdir.
327

 Rubûbiyetin gerekliliği olan kudretten 

yoksun bu ilahlar, bırakın onlara tapanlara yardım etmeyi, kendilerine bile bir fayda 

sağlamaktan acizdirler.
328

 Kaldı ki batıl tanrılar kendilerine kulluk edenlere dünya 

hayatında yardım edemedikleri gibi hesap gününde de yardım edemeyecek ve hepsi 

birlikte cehenneme atılacaklardır.
329

 

12.  Her An Kâinata Tasarruf Eden (َُاَل فَعَّال), (َُاَل قَيُّوم) 

     Allah Teâlâ kâinatı varlığa getiren ve devamlılığını sağlayarak onu ayakta 

tutandır. Kur’an’ın ikame etmek istediği zihniyet esaslarından biri de O’nun, 

yarattığı varlıklara müdahalesinin yalnızca ilk yaratma ile sınırlı olmayıp yine O’nun 

belirlediği bir vakte kadar devam edecek olan bir süreç olmasıdır. Kâinatın Rabbi 

geceyi, gündüzü, mevsimleri, ayı, güneşi, yıldızları, yağmuru, türlü türlü bitkileri ve 

diğerlerini var eden ve onlara yerleştirmiş olduğu yasalarıyla her daim varlığını 

devam ettirendir. Kur’an’da O’nun bu hususiyetini belirtmek için farklı ifadeler 

kullanılmıştır. Bütün yarattıklarının rızkını veren, onları yediren, koruyan, ayakta 

tutan, işleri idare eden ve onları tasarruflarıyla halden hale çeviren
330

,(اَل قَيُّومَُ) 
331

 her 

daim yaratan  (َُق ,( اَل َخالَّ
332

 her an faaliyette olan (َُاَل فَعَّال)
333
, işleri idare eden (ر َم   يُدَبِّرَُ اْل 

)
334

 ve sürekli yeni tasarruflarda bulunan (  َن
مَ  هُو فِي َشأ  ( كُلََّ َيو 

335
 bunlardan bazılarıdır. 

      Esasen Rubûbiyet alanına dâhil olan özelliklerin çoğu bu kapsamdadır: 

Yaratan, sonsuz kerem sahibi, insana bilmediklerini öğreten, her şeyi görüp 

gözetleyen, her şeyden hakkıyla haberdar olan, kendisine sığınılan, yegâne galip, 

hidayet eden, yediren ve içiren, şifa veren, öldüren ve dirilten, kendisine ibadet 

                                                
327   Ahkâf, 46/28; Muhammed, 47/13. 

328   A’râf, 7/192, 197; Yâsîn, 36/74-75. 
329   Şuarâ, 26/93; Kasas, 28/41; Fussilet, 41/16 vd. 
330   Taberî, a.g.e, IV, 528-529, 533. 
331   Bakara, 2/255; Âl-i İmrân, 3/2; Tâhâ, 20/111. 
332   Hicr, 15/86; Yâsîn, 36/81. 
333   Hûd, 11/107; Burûc, 85/16. 
334   Yunus, 10/3, 31; Ra’d, 13/2; Secde, 32/5. 
335   Rahmân, 55/29. 
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edilen, her şeye hakkıyla şahit olan, her şeyi kuşatan, yol gösterici ve yardımcı, her 

şeye gücü yeten, duaları işiten, gönüllerin gizlediğini de açığa vurduğunu da bilen, 

yakın olan ve dualara icabet eden, dilediğini kolayca yapan, her işi ve sözü yerli 

yerinde olan, zafer veren, hiçbir şey bilgisi dışında kalmayan, veli-dost, 

sabır/dayanma gücü veren, kendisine güvenilip dayanılan, işleri idare eden vd. 

     Yeni canlıların varlık alanında boy göstermesi yahut varlık alanından 

çekilmesi, her son baharda ölen ve her baharda yeniden dirilen tabiat, insan 

vücudunda sürekli yenilenen hücreler ve kendisi için belirlenen süreyi tamamlayan 

hücrelerin fenâ bulması… Bütün bunlar Hallâk olan, öldüren ve dirilten Rabbin 

kâinattaki kesintisiz tasarruflarıdır. Denizde akıp gitmekte olan gemiler, rüzgârların 

yağmur yüklü bulutları müjdelemesi, anne karnında en muhkem yerde taşınan ve 

dünyaya gelen her bir yavru, yeni doğan bir kuşun uçması, bir ipek böceğinin 

kozasını kırıp hayat bulması vd. her an Fa’âl olan Allah’ın tecellilerinden başka bir 

şey değildir. Yine insanlara rehberlik edecek peygamberlerin gönderilmesi, 

belirlenmiş fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasaların geçerliliği, aynı topraktan 

envaiçeşit bitkinin yetişmesi, türlü türlü meyveler, bunlar ve diğerleri her işi idare 

eden ve sürekli tasarrufta bulunan Yüce Zat’ın eylemleridir.  

Rab Teâlâ evrende cari olan bu aktif filleriyle varlığını ve kudretini sürekli 

hissettirmekte ve bütün mahlûkatın kendi egemenliği altında devamlılığını temin 

etmektedir. Kur’an’da takdim edilen bu dinamik rubûbiyet telakkisiyle, kâinatı 

yarattıktan sonra onu kendi haline terk eden, hayata dokunmayan Allah tasavvuru 

zihinlerden sökülüp atılmış ve onun yerine kesintisiz tasarruflarda bulunan, hayatın 

en küçük ve önemsiz görünen ayrıntılarını bile kontrolü altında tutan bir rubûbiyet 

anlayışı ikame edilmiştir. Böylece Kur’an, getirdiği yeni dünya görüşüyle 

muhatapları nezdinde gerçek bir zihniyet, tasavvur ve algı devrimi gerçekleştirmiştir. 
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KUR’AN ÖNCESİ VE NÜZULÜ DÖNEMİNDE BAZI 

RUBÛBİYET TELAKKİLERİ 

Biz bu bölümde öncelikle geçmiş ümmetlerden Kur’an’da kıssalarına yer 

verilen bazı toplumların rubûbiyet tasavvurlarını yine Kur’an’dan hareketle ayrı bir 

başlık altında ele alacak, ardından Kitab-ı Mukaddes’e göre Yahudilerin ve 

Hıristiyanların rubûbiyet telakkilerine yer verecek ve son olarak Kur’an’ın çağdaş 

muhatapları olmaları münasebetiyle Mekke müşriklerinin ulûhiyet ve rubûbiyet 

anlayışlarını yakından inceleyeceğiz. 

A. KUR’AN’A GÖRE ÖNCEKİ ÜMMETLERİN 

RUBÛBİYET TELAKKİLERİ 

 Ehl-i Kitab’ın rubûbiyet anlayışını müstakil bir başlık altında ele alacağımız 

için bu başlık altında yalnızca Kur’an’da anlatılan bazı toplulukların rubûbiyet 

telakkilerine yer vermek istiyoruz. Öncelikle bu bölümde yer verilen önceki 

peygamberlerin kendi toplumlarıyla olan münasebetleri ve onların rubûbiyet 

anlayışlarının, o toplulukların fotoğrafını yansıtmaktan öte Kur’an’ın nüzul 

döneminin bu elçiler ve muhatapları üzerinden anlamlandırılması amacına matuf 

olduğunu vurgulamak istiyoruz. Başka bir ifadeyle burada anlatılanlar tarihin bir 

kesitinde yaşanmış olaylar olmanın ötesinde, Kur’an’ın çağdaş muhataplarına 

yönelik bir projeksiyondur. Nitekim Kur’an’da anlatılan geçmiş peygamberlerin 

söylemleri ve onlara verilen tepkiler dikkate alındığında hem Hz. Peygamber’in 

hakikat karşıtlarına vermiş olduğu mücadelesinin diğer peygamberlerin 

mücadeleleriyle büyük benzerlikler taşıdığı görülmekte hem de bu vesileyle süreç 

itibariyle Hz. Peygamber’in ve ona tâbi olan müminlerin teselli edildikleri ve 

desteklendikleri anlaşılmaktadır.         

Allah’ın yeryüzünde adaletle hükmetmeleri ve orayı imar etmeleri için 

görevlendirdiği elçiler ve onlara tâbi olanlar, âfakta ve enfüste rubûbiyetin 

tecellilerini (Fussilet, 41/53) ikrar etmiş ve onun gereğince bir hayat sürmeye 
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çalışmışlardır. Allah’ı hakkıyla takdir edemeyenler ise
336

 içlerinde ve çevrelerindeki, 

her şeyi kuşatan ve her biri mucize değerinde olan rubûbiyet işaretlerine kayıtsız 

kalabilmiştir. Allah Teâlâ’nın vahyettiği hak dinin etkisini yitirdiği ve dolayısıyla 

O’nunla sağlıklı bir iletişimin zayıfladığı dönemlerde peygamberler, muhataplarını 

yeniden âlemlerin Rabbiyle buluşturmaya çalışmış ve birçok haksız tepkiyle 

karşılaşmışlardır. Hâlbuki olması gereken, bilgi kaynağı olarak gelenek ve atalardan 

intikal edenlerin sorgulanması ve batıl olanın terk edilerek O’nun gönderdiği vahyin 

ışığında hayatın yeniden inşa edilmesiydi. Zira Allah’ın gönderdiği elçilerle birlikte 

hidayet ve istikamet gelmişti ve değişim de bu yönde gerçekleşmeliydi ancak 

genellikle böyle olmadı.
337

  

Kur’an’dan anlaşıldığı üzere, Allah’ın elçileri kendilerine verilen vazifeyi ifa 

etmeye çalışırken Allah’ın Rab ismine ve rubûbiyete özel bir önem vermişlerdir. 

Peygamberlerin davette bulunurken muhatapları ile Allah arasındaki yakın/tabii bağı 

belirtmek amacıyla, kestirme ve etkili bir yöntem takip ederek Allah’ın esasen 

“onların Rabbi” olduğunu belirtmeleri
338

 oldukça ilgi çekicidir. Elçiler ilahî 

yönlendirme ile iyi biliyorlardı ki şayet muhatapları kendileri ile varlık ve yaşama 

sebepleri olan, üzerlerinde sayısız nimetleri bulunan, egemenliği ile her şeyin sahibi 

ve efendisi olup kuluna kendisinden bile yakın bulunan bir Rab anlayışını kabul 

etseler mesele doğal mecrasında çözülmüş olacaktı. Ancak onlar getirdikleri çağrıya 

karşı lehte olduğu gibi aleyhte de birçok tepkiyle karşılaşmışlardır.  

1. Hz. Nuh’un Kavmi 

 İnsanlığın ikinci atası kabul edilen Hz. Nuh’un tevhid mücadelesi Kur’an’da 

ve Kitab-ı Mukaddes’te genişçe anlatılmaktadır. Her ne kadar aralarında üslup ve 

muhteva bakımından bazı ciddi farklılıklar olsa da her ikisi de Hz. Nuh’un müşrik 

toplumuyla olan münasebetlerinden, onun kavmine yönelik söylemlerinden ve 

                                                
336   Bkz. En’âm, 6/91; Hac, 22/74; Zümer, 39/67.  

337 İsa Yüceer, “Hz. Nuh’un Tevhide Çağrı Yöntemi”, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı 
Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013, Şırnak, s. 359. 

338    Bkz. Hûd, 11/34,56; A’râf, 7/85; Şuarâ, 26/26 vd. 
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nihayetinde gerçekleşen tufandan bahsetmektedir.
339

 Tevhid peygamberi Hz. Nuh, 

kavmine elçi olarak gönderildiğinde onlara “Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, 

O’ndan başka ilahınız yoktur. Gerçekten ben üzerinize büyük bir günün azabının 

inmesinden korkuyorum.” demişti (A’râf, 7/59). Bu açık uyarıya karşılık toplumun 

ileri gelenlerinin cevabı “Şüphesiz ki biz seni açık bir sapkınlık içinde görüyoruz.” 

oldu. Bu tepkiye Hz. Nuh da kendisinde hiçbir sapkınlık olmadığını belirttikten sonra 

Rab Teâlâ’yı zikrederek “Ben, âlemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir 

peygamberim.” diyerek onların özlerinde ve vicdanlarında da karşılığı bulunan 

rubûbiyeti hatırlatmak suretiyle cevap vermişti. Ardından yine peş peşe rab 

vurgusunda bulunarak (A’râf, 7/62-63) davetine devam etti. Böylece onlara yaratan, 

yaşatan, rızıklandıran ve sayamayacakları kadar ihsanda bulunan Rablerinin onların 

üzerindeki nimetlerini hatırlatmak suretiyle Allah’a boyun eğmelerini ümit ediyordu. 

  Hz. Nuh tebliğini sürdürürken bu defa kavminden ileri gelen inkârcı kimseler 

batıl rubûbiyet anlayışlarından dolayı Allah’ın bir insanı peygamber olarak 

göndermeyeceği zannıyla “Şayet Allah elçi göndermek isteseydi mutlaka melekleri 

gönderirdi.” (Müminûn, 23/24), “Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak 

görüyoruz.” (Hûd, 11/27) dediklerinde o yine art arda rab ve rubûbiyet vurgusuyla 

karşılık vermişti (Hûd, 11/28-29). Hz. Nuh ile muhalifleri arasındaki mücadele iyice 

kızıştığında bu kez inkârcılar, artık tehdit edildikleri azabın gelmesini istediler. Buna 

mukabil Hz. Nuh yine “… O, sizin Rabbinizdir... ” (Hûd, 11/34) diyerek onlarla 

Rableri arasındaki tabii ilişkiyi doğrudan belirtmek suretiyle onlar üzerinde olumlu 

bir duygu oluşturmak istemişti.  

Allah’ın elçisi, mükellef olduğu risaletin açıklığını ve doğruluğunu çok iyi 

bildiğinden ve Rabbine duyduğu büyük güvenle kavminin kendisine yönelik bütün 

asılsız ithamlarını, kibirlerini, alay etmelerini ve tehditlerini bir peygamber 

toleransıyla karşılamış ve onların gönüllerine hitap ederek davetine devam etmişti.
340

 

                                                
339 Fadıl Ayğan, “Kitab-ı Mukaddes ve Kur’an-ı Kerim’de Hz. Nuh: Karşılaştırmalı Bir İnceleme”, 

Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013, Şırnak, s. 45.   

340 
Hamdi Gündoğar, “Hz. Nuh’un Nübüvvet Mücadelesi”, Uluslararası Hz. Nuh ve Cudi Dağı 
Sempozyumu, 27-29 Eylül 2013, Şırnak, s. 346.
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Sonunda inkârcılar Hz. Nuh’un gece-gündüz, gizli-açık bütün uyarılarına rağmen 

küfürde ısrar ederek “Sakın ilahlarınızı bırakmayın; ne Vedd’i ne Süvâ’ı ne Yeğûs’u 

ne Yeûk’u ve ne de Nesr’i.” (Nuh, 71/23) dediler de bu küfürlerinden dolayı 

boğularak helak oldular. 

 Hz. Nuh kavmini Allah’ın dinine davet ederken O’nun rubûbiyet tecellilerine 

dikkatlerini yöneltmeye çalışmıştı. Allah’ın kevnî ayetleri olan dış dünyaya, göklerin 

yaratılışına, ayın ışık alıp güneşin ısı ve ışık vermesine, gökten inen yağmura, çift 

çift bitkiler çıkaran toprağın yetiştiriciliğine, Allah’ın kendilerine ikramı olan mal ve 

çocuklara dikkat çekerek bütün bunların malikine kullukta bulunmalarını istemişti.
341

 

Ancak onlar atalarından tevarüs ettikleri batıl yolu asla terk etmeyeceklerini ve 

putlarına sıkı sıkıya bağlı kalacaklarını ikrar ederek kendilerine yazık etmişlerdi. 

Şüphesiz ki Allah onlara zulmetmemişti ancak onlar kendi kendilerine 

zulmediyorlardı.    

 Burada Nuh kavminin önde gelen kimselerinin Allah’ın elçisi Hz. Nuh’a 

itiraz noktaları ile Hz. Peygamber’in çağdaş muhataplarının sergiledikleri 

muhalefetin birbiriyle kesişmesi dikkat çekicidir. Onlar da Hz. Nuh’u sapkınlık 

içinde bulunmakla, yalancılıkla, mecnunlukla itham etmiş, kendisine iman edenlerin 

alt tabakadan olduklarını, onun da kendileri gibi bir insan olduğunu, Allah dileseydi 

Hz. Nuh’un yerine elbette bir takım melekler göndereceğini, inananların 

kendilerinden bir üstünlüklerinin bulunmadığını, meşhur putları olan Vedd, Süvâ, 

Yeğûs, Yeûk ve Nesri asla terk etmeyeceklerini ve nihayet atalarından böyle şeyler 

işitmediklerini söyleyerek Hz. Nuh’u ve çağrısını itibarsızlaştırmaya çalışmışlardır. 

Bunlara karşılık olarak Hz. Nuh muhaliflerine, kendilerinin de iman ettikleri, her şeyi 

yaratan, yaşatan, rızıklandıran her şeyin Rabbi Allah’a vurguda bulunmak suretiyle 

kendisinin ancak O’nun bir elçisi olduğunu, onları mutlak bir günün azabından 

uyarmak için geldiğini söylemiş ve “Ben size ‘Allah’ın hazineleri benim yanımdadır’ 

demiyorum. Ne gaybı bilirim ne de ‘Ben bir meleğim’ diyorum.” (Hûd, 11/31) 

                                                
341 İsmail Lütfi Çakan-N. Mehmet Solmaz, Kur’an-ı Kerim’e Göre Peygamberler ve Tevhid 

Mücadelesi, (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2004), s. 52. 
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şeklinde cevap vermiştir. Böylelikle Allah Hz. Nuh özelinde, iman karşıtlarının her 

dönemde var olduklarını ve benzer tepkileri verdiklerini bildirerek aynı zamanda 

elçisi Hz. Peygamber’i içinde bulunduğu süreçte teselli ve motive ediyordu.     

  Hz. Nuh’un kavmi sahip oldukları batıl Allah tasavvurlarından ve âlemlerin 

Rabbi ile sağlıklı bir ilişki kuramadıklarından dolayı rubûbiyet açısından iki hususta 

çelişkiye düşüyor ve tevhidi ihlal ediyordu. Birincisi onlar Allah’a iman ettikleri 

halde O’nun ilahlık düzeninde başkalarının da az-çok katkısı bulunduğuna ve 

ihtiyaçlarının giderilmesinde onların da tasarrufu olduğuna inanıyorlardı. İkincisi ise 

Allah’ı tek yaratıcı, kâinat düzeninin sahibi ve yürütücüsü anlamında Rab kabul 

etmekle birlikte O’nu ahlak, davranış, medeniyet ve hayatın her alanında tek otorite 

olarak benimsemiyorlardı. Yalnızca O’na itaat edilmesini kabul etmiyor, emretme ve 

nehyetme konularında toplumun ileri gelenlerini ve dinî önderlerini de rabler 

ediniyorlardı.
342

 Onlar kendilerini bir damla sudan meydana getiren ve üzerlerinde 

sayısız lütufları bulunan Rab Teâlâ’nın çağrısına icabet etmedikleri için dünya ve 

ahirette aşağılayıcı bir azaba müstehak olmuşlardı. 

2. Hz. Hûd’un Kavmi 

Hz. Hûd’un kavmi Âd ile Hz. Salih’in kavmi Semûd, nesli kesilmiş en eski 

Arap topluluklarından (Arab-ı bâide) olup bunlar Kur’an’ın çağdaş muhatapları 

tarafından da bilinen iki toplum idi. Kur’an’ın erken dönem surelerinde bu iki 

topluluğun adları da zikredilmiş, sonrasında sık sık bu toplulukların hayat 

serüvenlerine yer verilerek
343

 onlar üzerinden cahiliye müşriklerine uyarılarda 

bulunulmuştur.
344

 Bu bölümün başında da belirttiğimiz gibi esasen Kur’an’ın amacı 

bu toplumların fotoğraflarını yansıtmaktan ziyade vahyin nüzul döneminin, geçmiş 

peygamberler ve kavimleri üzerinden anlamlandırılmasıdır. 

                                                
342 Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, s. 56-57; Aynı yazar, Tarih Boyunca Tevhid 

Mücadelesi ve Hz. Peygamber’in Hayatı, trc. Ahmed Asrar, I-III,  (İstanbul: Pınar Yayınları, 

1992), I, 427. 

343   Bkz. Fecr, 89/6, 9; Necm, 53/50-51; Kamer, 54/18-31 vd. 

344   Fazl Hasan Abbas, Kasasu’l-Kur’âni’l-Kerîm, 3. Baskı, (Ürdün: Dârü’n-Nefâis, 2010), s. 209. 
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Hz. Nuh’un kavminden sonra onların yerine getirilen ve onlardan daha 

müreffeh bir hayat süren Hz. Hûd’un kavmi Âd, ebedi kalmayı düşünerek sağlam, 

yüksek binalar inşa eden, dünyevî büyük imkânlara, çocuklara,  mallara, sürülere, 

eşsiz bağ ve bahçelere sahip olan zorba bir toplum idi.
345

 Bu kavim de Allah’ın 

varlığını inkâr etmiyor, Hz. Nuh’un kavminin benimsediği anlamda O’nu Rab olarak 

kabul ediyordu. Ancak onlar da Hz. Nuh’un kavminde olduğu gibi iki hususta yoldan 

çıkmışlar ve Allah’ın dışında rabler edinmişlerdi.
346

 Ne yazık ki onlar da bütün âlemi 

kuşatan, zerresinden küresine kadar her bir varlıktaki ayetleri göremiyor, her an 

yaratma halinde bulunan, her şeyin mâliki ve insana şah damarından daha yakın olan 

âlemlerin Rabbine karşı kayıtsız yaşıyorlardı. Oysaki azap başlarına inmeden önce 

Allah Teâlâ onları bolluk ve refah içinde yaşatıyor ve onlardan hiçbir nimetini 

esirgemiyordu.
347

 Onlar Rablerinin kendilerine bolca ihsanda bulunmasına karşılık 

şükretmeleri gerekirken Allah’ın onlara verdiği mülke ve ellerindeki imkânlara 

güvenerek istikbara kapılmış, büyüklendikçe büyüklenmişlerdi: “Bizden daha güçlü-

kuvvetli kim vardır?” diyorlardı. Ne var ki onlar kendilerini de yaratan, her şeyin 

Rabbi Allah’ın onlardan daha kuvvetli olduğunu düşünemiyor ve O’nun ayetlerini 

inkâr etmeye kalkışıyorlardı (Fussilet, 41/15).
348

 

Âd kavmi de Hz. Nuh’un kavmi gibi Allah tasavvurlarındaki bozukluktan 

dolayı Rab olarak benimsedikleri Allah’ın bir insanı elçi olarak göndereceğine 

ihtimal vermiyordu. Onlar da “Eğer Rabbimiz bir elçi göndermek isteseydi mutlaka 

melekleri indirirdi. O yüzden biz kendisiyle gönderilmiş olduğunuz şeyleri inkâr 

ediyoruz.” (Fussilet, 41/14) diyorlardı. Allah Teâlâ, elçisi Hz. Hud’u onlara 

gönderdiğinde o, kavmini iman ettiklerini söyledikleri Rabbin yoluna ısrarla davet 

                                                
345  A’râf, 7/69; Şuarâ, 26/128-134. 
346  Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, s. 57. 

347  Nitekim Âd kavminin Müslüman olanları tarafından yaklaşık olarak M.Ö. 1800 yıllarında yazılmış 
olduğu anlaşılan Hısn-ı Gurâb kitâbesinin bir kısmında şunlar yazılıdır: “Biz (Âd kavmi) bu kalede 

uzun bir zaman rahat ve müreffeh bir hayat yaşadık. Öyle ki yaşantımız her türlü sıkıntı ve 

ızdıraptan uzaktı. Nehirlerimiz sularla doluydu. Hükümdarlarımız ise her türlü kötü düşünce, art 

niyet ve ahlaksızlıktan uzak krallardı. Onlar kötü kişi ve bozgunculara çok sert davranırlardı ve 

bize Hz. Hûd’un şeriatına göre hükmederlerdi…” Bkz. Mevdûdî, Tarih Boyunca Tevhid 

Mücadelesi, I, 434.   

348  Çakan-Solmaz, a.g.e, s. 59. 
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etmesine ve onlara rehberlikte bulunmasına karşılık kendisine yalnızca az sayıda bir 

topluluk olumlu cevap vermişti. Buna karşın Hz. Hûd Rabbine duyduğu güven ve 

itminanla ve üzerinde bulunduğu yolun doğruluğuna olan inancıyla kavminin 

kendisine yönelik baskı ve tehditlerine rağmen çağrısını sürdürdü.
349

  

Hz. Hûd kendisiyle tartışanlara şu cevabı vermişti: “(Hûd) dedi ki: ‘Üzerinize 

Rabbinizden bir azap ve bir hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil 

indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru isimler hususunda benimle 

tartışıyor musunuz? Bekleyin öyleyse şüphesiz ben de sizinle beraber 

bekleyenlerdenim!” (A’raf, 7/71). Yani kendisinde ulûhiyetin niteliklerinden hiç biri 

bulunmadığı halde sırf sizin sözlerinizle ilah olarak isimlendirdiğiniz şeyler hakkında 

mı benimle tartışıyorsunuz? Hâlbuki kulluğa layık olan yalnızca Allah’tır. Şayet 

onlar ibadete layık olsalardı o takdirde Allah mutlaka onlar hakkında bir ayet indirir 

yahut bir delil gönderirdi. Oysaki onların ilah olduğuna dair hiçbir deliliniz yoktur ve 

onların bu şekilde isimlendirilmesi de yalnızca sizin bir uydurmanızdan ibarettir.
350

 

O, kendisine yöneltilen ve daha önce Hz. Nuh’un da karşılaştığı haksız itham ve 

inkâra karşı kendilerinin de ikrarda bulundukları âlemlerin Rabbi Allah tarafından 

gönderilmiş bir peygamber olduğuna dikkatleri çekerek (A’râf, 7/67) ve ardından da 

“Size Rabbimin mesajlarını iletiyorum” şeklinde yine rubûbiyete vurgu yaparak 

karşılık veriyordu. 

Hz. Hûd da böylece önceki peygamberlerin yaptığı gibi kavmine Allah’ın 

“kendilerinin Rabbi (Rabbukum)” olduğunu, onlara birçok nimet verdiğini ve onları 

esenliğe ulaştıranın O olduğunu hatırlatıyor ve böylece Rab-abd ilişkisinin en tabii 

şekilde kurulmasını istiyordu. Onun, toplumuna yönelik “İşte ben, hem benim hem 

sizin Rabbiniz olan Allah’a güvenip dayandım. O’nun perçeminden tutmadığı 

(kontrolü altında olmayan) hiçbir canlı yoktur.” (Hûd, 11/56) hitabı, bir yandan insan 

ile Rabbi arasındaki tabii bağı ve O’na duyulması gereken sonsuz güveni ifade 

                                                
349 Mustafa Cora, “Kur’an’da Âd Kavmi”, International Journal of Social Science, Mart 2013, c. 

VI, Sayı. 3, s. 110.  

350 Ebû Saîd Nâsırüddin el-Beyzâvî, Envârü’t-tenzîl ve esrârü’t-te’vîl, thk. Muhammed 
Abdurrahmân, I-V, (Beyrût: Dâru ihyâi't-türâsi'l-‘Arabî, 1418 h.), III, 19. 
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ederken bir yandan da Rabbin bütün varlık üzerindeki egemenliğini ve insan 

hayatındaki nüfûzunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır.  

   Hz. Hûd’un kavmi onun bütün uyarı ve nasihatlerine karşı, onlara sayısız 

nimetler bahşetmiş olan Rab Teâlâ’nın çağrısına teslim olmamış ve “Sen bizi 

tanrılarımızdan çevirmek için mi bize geldin? Haydi, eğer doğru söyleyenlerden isen 

o tehdit edip durduğun azabı bize getir.” (Ahkâf, 46/22) demişlerdi. Nihayetinde 

onlar her an yanı başlarında olup kendilerini şefkat, merhamet ve nimetleriyle sarıp 

sarmalayan Rablerinin ayetlerini inkârda ısrarcı oldukları, O’nun elçisine isyan 

ettikleri ve inatçı zorbaların emrine tâbi oldukları için (Hûd, 11/59) yedi gece sekiz 

gün devam eden ve içinde acı bir azap olan kasırga ile sökülmüş hurma kütükleri gibi 

yere serilerek tarih sahnesinden silinmişlerdir (Hâkka, 69/6-7). Helak olmalarının 

ardından Allah Teâlâ’nın kendisini Rab olarak tanımayanlara karşı buyruğu ibret 

vericidir: “Andolsun ki biz onlara size vermediğimiz güç ve imkânları bahşetmiştik. 

Onlara kulaklar, gözler ve gönüller vermiştik ama ne kulakları, ne gözleri ve ne de 

gönülleri kendilerine bir fayda sağladı. Çünkü onlar Allah’ın ayetlerini inkâr 

ediyorlardı ve o alay ettikleri şey kendilerini kuşatıverdi.” (Ahkâf, 46/26). 

3. Hz. Salih’in Kavmi 

Âd kavminden hemen sonra tarih sahnesine çıktığı için “İkinci Âd” diye de 

bilinen ve Kur’an’da “Ashâb-ı Hicr” olarak da geçen
351

 Hz. Salih’in kavmi Semûd da 

kâinatın Rabbinden bir lütuf olarak kendilerinden önceki Âd kavmi gibi, diğer 

topluluklara nispetle büyük imkânlara sahipti. Onlar dağları, taşları yontarak büyük 

köşkler ve saraylar inşa ediyor ve bağlar, bahçeler, pınarlar içinde müreffeh bir hayat 

sürüyordu (A’râf, 7/74). Ancak onlar da ellerindeki güç ve servetin gerçek kaynağını 

dikkate almadan yaşıyor ve bütün bu ihtişamlı binaları kuvvet ve iktidarlarının bir 

göstergesi olarak inşa ediyorlardı. Bunların arkasında yüce bir gaye, ebedî bir hakikat 

                                                
351  Bkz. Hicr, 15/80-84. Kur’an’da helak edilen toplumlarla ilgili anlatılan özellikler dikkate 

alındığında Ashâb-ı Hicr’in Hz. Salih’in kavmi olduğu anlaşılmaktadır. Zira bu topluluklar 

içerisinde sert kayaları oyarak evler yapma işi yalnızca Hz. Salih’in kavminin bir özelliği olarak 

geçmektedir. Diğer taraftan bu yerleşim yerinin diğer bir adı da kaynaklarda “Medâinü Sâlih” 

olarak zikredilmekte olup müfessirlerin genel kanaati de bu yöndedir. Bkz. Ömer Faruk Harman, 
“Hicr” DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 1998, XVII, 454-455.  
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yoktu. Bu yüzden Semûd kavmi de yozlaşmış ve kokuşmuş bir millet elindeki güç ve 

imkânı hangi yönde kullanırsa öyle kullanıyor ve yeryüzünde fesat çıkarmaya devam 

ediyordu.
352

 

 Hz. Salih risaletle gönderilmeden önce kavmi tarafından çok sevilen, değer 

verilen, aklına müracaat edilen ve güzel ahlak ile bezenmiş bir kimse idi.  O, Allah’ın 

elçisi olarak görevlendirildiğinde kavmine, Allah’ın onları yeryüzünün varisleri 

kıldığını, ovaları ve dağları emirlerine verdiğini, düzlüklerde saraylar, dağlarda 

yontma evler yaptıklarını ve diğer ilahi lütufları hatırlatarak onları bu nimetlerin 

sahibine kulluğa çağırdı. Ancak bollukla imtihan darlıkla imtihandan daha zor ve 

akıbet bakımından daha kötü olabildiğinden Âd kavmi de bu imtihanı 

kaybedenlerden oldu. Hz. Salih, kavminin kendisine karşı kötü davranmasına, haksız 

ithamlarına ve bu kadar günaha batmasına rağmen yine de onlara hüsnü muamele ile 

çağrısını sürdürmeye devam etti.
353

 

Semûd kavmi de batıl bir Allah ve Rab telakkisini benimsediğinden bir 

insanın peygamber olabileceğine inanmıyor (Şuarâ, 26/154) ve Allah’ın gönderdiği 

bir elçiyi öldürmek üzere yine O’nun adına ant içerek tuzak kuruyordu (Neml, 

27/49). Yine onlar “Yani biz içimizden bir adamın peşinden mi gideceğiz? Eğer 

böyle yaparsak doğrusu sapıtmış ve çıldırmış oluruz! Ne o, yani bu kitap, içimizden 

bula bula onu mu buldu, o mu buna layık görülmüş? Hiç de öyle değil, bilakis o, 

yalancının, kendini beğenmişin tekidir!” (Kamer, 54/24-25) diyerek Allah’ın elçisini 

yalanlamaya devam ediyorlardı.   

Hz. Salih ise kavmine uyarı ve nasihatlerde bulunurken Allah Teâlâ’nın onlar 

üzerindeki ihsanlarını bildirerek âlemlerin Rabbine teslimiyet göstermeleri, O’ndan 

bağışlanma dilemeleri ve tevbe etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca “Şüphe yok ki 

Rabbim yakındır ve dualara icabet edendir.” (Hûd, 11/61)  diyerek onlara Rableri ile 

aralarındaki tabii bağı ve rubûbiyeti hatırlatarak sözlerine devam etti. Bu çağrıya 

kavminin cevabı ise Hz. Salih’in de kendileri gibi bir beşer olduğu, büyülendiği, 

                                                
352   Mevdûdî, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, I, 444. 

353   Fazl Hasan Abbas, a.g.e, s. 247-248. 
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yalancı ve şımarık biri olduğu ve babalarının tapmakta oldukları putlara tapmaya 

devam edecekleri yönünde oldu. Onlar Allah’ın elçisinden, bütün ikazlarına karşılık 

olarak eğer doğru söyleyen kimselerden ise bir mucize getirmesini istediler de onlara 

vadedilen üç günün sonunda kendilerini o şiddetli sarsıntı tutuverdi ve yurtlarında 

çöküp kaldılar; sanki orada hiç yaşamamış gibi oldular (Hûd, 11/64-68).  

Salih Peygamber’in kavmi Semûd da Allah’ın varlığını, O’nun ilah ve rab 

oluşunu reddetmedikleri gibi O’na ibadet etmeye de karşı çıkmıyorlardı. Onların 

sırat-ı müstakimden uzaklaşıp çelişkiye düştükleri nokta ulûhiyet, rubûbiyet ve 

ubûdiyetin bütün anlamlarıyla yalnızca Allah’a ait olduğunu kabul etmemeleri ve 

Allah’ın dışında ihtiyaçları karşılayan, yardıma koşan ve sıkıntıları gideren ilahlar 

bulunduğunu benimsemeleriydi. Yine onlar da kendi ahlakî ve toplumsal 

yaşamlarında Allah’ı bırakıp kendi önder ve toplumun ileri gelenlerine itaat ediyor, 

toplumsal yaşam alanlarında onların düzenlemelerini kabul ediyorlardı.
354

 

4. Hz. İbrahim’in Kavmi 

Hz. İbrahim’in Allah’ın elçisi olarak gönderildiği toplum tam bir şirk 

medeniyeti idi. Onlar için şirk, yalnızca dinî bir inanç ve putperestlere mahsus bir 

ibadet şekli olmaktan öte toplumun bütün sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel 

hayatının üzerine kurulu olduğu bir sistem idi. Hz. İbrahim’in getirdiği davet ise 

onların yalnızca din anlayışlarını değil aynı zamanda yöneticilerde var olduğuna 

inandıkları tanrısal sıfatlarını, hâkim sınıfın imtiyazlarını, din adamlarının 

menfaatlerini de etkileyecek nitelikte idi. Nitekim bu yüzden onlar da eski çağlardan 

beri müşrik toplumlarda görülen bir özellik olarak Allah’ı “Tanrıların Tanrısı” yahut 

“En büyük Tanrı” olarak tasdik etmekle birlikte O’nun biricikliği anlamına gelen 

tevhidi ısrarla reddetmiş ve âlemlerin Rabbinin bazı sıfatlarını yaratılmışlara da 

yakıştırmışlardı.
355

 Sahip oldukları bu Allah tasavvurları sebebiyle onlar, her zaman 

yanı başlarında bulunan Rableri ile sağlıklı bir iletişimden mahrum kalmışlardır.   

                                                
354  Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, s. 58. 

355  Mevdûdî, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, I, 449. 



99 

 

Hz. İbrahim işte böyle bir toplumda başta babası Azer olmak üzere kavmini 

kendilerine yalvarıldığı zaman onları işitemeyen, onlara fayda yahut zarar 

veremeyen, kâinatın idaresinde hiçbir katkıları olmayan ve rab olmanın 

hususiyetlerinden uzak bir takım putlara tapmaktan vazgeçirmeye çalışıyordu. Ancak 

müşrik toplumun imtiyaz sahibi kesiminden olup iktidarla yakın ilişkileri bulunan 

babası Azer’le birlikte kavmi ve Nemrut da inançları, yerleşik değerleri ve yaşam 

tarzlarıyla taban tabana zıt olan tevhid merkezli bu ilahi çağrıya olumsuz cevap 

vermiş,
356

 bunun da ötesinde bu daveti ve davetçiyi ortadan kaldırmaya 

çalışmışlardı.
357

 Hz. İbrahim’in kavmi Allah’ın elçisini, taptıkları putların intikamı 

ile korkutmaya ve onunla tartışmaya başladıklarında Hz. İbrahim Allah’a ortak 

koştukları putlardan korkmadığını belirtmiş ve ardından şunları söylemişti: “Siz 

Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan 

korkmazken ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım! Şimdi biliyorsanız 

(söyleyin) iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır?” (En’âm, 6/80-81).     

Hz. İbrahim’in kavmi, Allah’ın elçisinin tevhid çağrısına karşı çıkarken 

gerekçe olarak babaları böyle yaptığı için kendilerinin de bu yolda olduklarını 

söylemişti. Bunun üzerine Hz. İbrahim onları babalarının ve kendilerinin kullukta 

bulundukları putlar hakkında düşünmeye davet etmiş ve ardından da o putların 

kendisinin düşmanı olduklarını söyledikten sonra an be an kâinatta tasarrufta bulunan 

kendi Rabbinin vasıflarını sıralamıştı: O, âlemlerin Rabbidir. Yaratan ve doğru yolu 

gösterip hidayet edendir. Yediren, içiren, rızıklandırandır. Hastalıkta şifa verebilecek 

olan ancak O’dur, bu hayatın sonunda öldürecek ve ahirette tekrar diriltecek olan da 

O’dur. Nihayet, hesap gününde günahları bağışlayacak olan da O’ndan başkası 

değildir.
358

 Nitekim Hz. İbrahim Nemrut ile tartıştığında da Rabbini tavsif ederken 

O’nun dirilten ve öldüren olduğunu özellikle belirtmişti. Bunun üzerine Nemrut 

kendisinin de diriltip öldürdüğünü söyleyince Hz. İbrahim onun demagoji yapmasını 

                                                
356 Bkz. Mehmet Mübarek Çelik, Kur’ân-ı Kerîm’e Göre Hz. İbrahim, Marmara Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 1998, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 51-62. 

357  Bkz. Enbiyâ, 21/68; Ankebût, 29/24; Saffât, 37/97; En’âm, 6/80 vd. 
358  Bkz. Şuarâ, 26/70-82; Enbiyâ, 21/52-54. 
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engellemek ve tartışmayı gereksiz yere daha fazla uzatmamak için bu kez “Allah 

güneşi doğudan getirmektedir. Haydi, sen de onu batıdan getir.” dediğinde Nemrut 

söyleyecek bir şey bulamamıştı (Bakara, 2/258).  

   İmanının iyice kökleşmesi için Hz. İbrahim’e göklerin ve yerin melekûtu, 

rubûbiyetin bir takım tecellileri gösterilmiş (En’âm, 6/75) ve o da bunun akabinde 

kavminden kimilerinin taptığı gök cisimleri olan yıldız, ay ve güneş gibi varlıkların 

niçin rab olamayacağını onların anlayabileceği bir anlatımla ifade etmişti.
359

 O, rab 

olmaya layık olanın ancak gökleri ve yeri yoktan var eden Allah olduğunu 

vurguladıktan sonra muhataplarını, her şeyin kendi tasarrufu altında bulunduğu 

Rabbine davete devam etmişti (En’âm, 6/80). Helak edilen diğer toplumlarda olduğu 

gibi Hz. İbrahim’in kavmi de sürekli şahidi oldukları içlerindeki ve çevrelerindeki 

sayısız mucizeden habersiz, her an yaratma halinde bulunan ve yanı başlarında olan 

her şeyin Rabbi Allah’tan uzak bir hayat sürüyordu. 

   Diğer Taraftan Hz. İbrahim’in toplumu da Allah’ın varlığından habersiz, 

O’nun göklerin ve yerin Rabbi olduğunu bilmeyen ya da O’nu inkâr eden kimseler 

değildi. Başta Nemrut olmak üzere onlar da Allah’ın varlığına ve kâinatın sahibi ve 

yürütücüsü olduğuna inanıyorlardı. Ancak Nemrut Allah’ın yanında kendisini de 

efendi, yüce, malik, kanun koyucu anlamlarında rab olarak görüyordu. Yani onun 

iddiası şuydu: “Ben bu ülkenin sahibiyim ve bu ülkede yaşayanlar benim kulumdur. 

Benim merkezi otoritem toplum düzeninin temeli olup buyruklarım onlar için 

kanundur.” Nemrut’un ve onun otoritesini Allah’ın yanında meşru kabul edenlerin 

rubûbiyet hususunda yoldan çıkmalarının nedeni işte budur.
360 

5. Hz. Lut’un Kavmi 

   Her şeyi tedbîr ve tasarrufu ile ayakta tutan Rab Teâlâ ile sağlıklı iletişim 

kuramayan toplumlardan biri de Hz. Lut’un kavmi idi. Onlar da diğerleri gibi 

rubûbiyetin âfaktaki ve enfüsteki sayısız işaretlerine rağmen onları göremeyen, 

işitemeyen ve hissedemeyen kimseler idiler. Hz. İbrahim’le aynı dönemde komşu 

                                                
359  Bkz. En’âm, 6/75-81. 
360  Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, s. 63-64. 
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beldede yaşayan bu topluluk, ahlaksızlıkta sınır tanımayarak Allah’ın toplumlar için 

koymuş olduğu tabii/ahlakî yasayı ihlal ederek hayvanların dahi yapmadığı, geçmiş 

milletlerde görülmeyen, nesilleri helak edecek olan iğrenç bir davranışta bulunuyor 

ve kendi eşlerini bırakıp erkeklerle birlikte oluyordu.
361

  

Allah Teâlâ elçisi Hz. Lut’u Sodom şehrine göndermiş ve ondan orada 

yaşayan kavmi Allah’a karşı gelmekten sakınmaya, kendisine itaat etmeye ve daha 

önce hiçbir toplumda görülmeyen bu cinsî sapkınlıktan vazgeçmeye davet etmesini 

istemişti.
362

 Zira onların bu davranışlarının bir neticesi olarak toplumda iffet, namus 

ve hayâ unutulmuş, “değer” adına hiçbir şey kalmamıştı. Hz. Lût sapkınlığın ve 

edepsizliğin zirve yaptığı böyle bir topluma elçi olarak gönderilmişti. Hz. Lut İslam 

davetine başladığında kavmine öncelikle onlardan dünyalık hiçbir beklentisi 

olmadığını, davetinin karşılığını yalnızca âlemlerin Rabbinden beklediğini bildirerek 

onlarla Rableri arasındaki tabii bağa dikkat çekmişti (Şuarâ, 26/161-164). Ancak 

onlar ilahî çağrıya kulak vermiyor ve bu davranışlarında ısrar ediyorlardı. Allah’ın 

elçisi kavminin olumsuz cevabına mukabil yine onları Rableri ile buluşturmak 

amacıyla onlara “Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz…” (Şuarâ, 

26/166) şeklinde hitap ediyordu.  

Şüphesiz bu çirkin davranış nesilleri helak eden, mülkün sahibinin yeryüzüne 

yerleştirdiği düzeni bozan ve onu açıkça ihlal eden büyük bir ahlaksızlık örneği idi. 

Onlar aynı zamanda, kendilerini uyaran Allah’ın elçisi ve ona tâbi olan müminlerle 

“temiz kalmak isteyen insanlar” olarak alay ediyor
363

 ve böylelikle O’nun nizamını 

tanımıyor, kendi arzu ve şehvetlerine uygun bir hayat tarzı öngörüyorlardı. 

Nihayetinde taşkınlıklarının ve ahlaksızlıklarının sonucu olarak sünnetullah onlar 

için de işlemiş ve topraklarının altı üstüne gelmiş, ardından da üzerlerine yağan 

balçıktan pişirilmiş taşlarla hepsi helak olmuştu.
364

 Şayet onlar ilahî çağrıya kulak 

                                                
361  Şuarâ, 26/165-166; Neml, 27/54-55; Ankebût, 29/28-29. 

362  Taberî, a.g.e, X, 304; aynı eser, XVII, 629-630.  

363  A’râf, 7/82; Neml, 27/56. 

364  Hûd, 11/82-83; Hicr, 15/73-74; Şuarâ, 26/173 vd. 
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verseler ve Allah’ın Rab oluşunun bir gereği olarak insanlara lutfettiği; kendi 

cinslerinden huzur bulacakları, aralarında sevgi ve merhametin tesis edildiği eşlerine 

(Rûm, 30/21) yönelseler dünya ve ahirette esenlik içerisinde olacaklardı.  

  Hz. Lut’un kavmi ile ilgili ayetler dikkatle incelendiğinde bu toplumun da 

Allah’ın varlığını, O’nun yaratıcı ve tüm kâinatın sahibi olduğunu kabul ettikleri 

anlaşılmaktadır. Ancak bu topluluk da diğer kavimlerde olduğu gibi tek Allah’ın 

rubûbiyetini ve O’nun peygamber sıfatıyla gönderdiği elçisinin risaletini kabul 

etmeye yanaşmıyordu. İşte onların haktan uzaklaşmalarının nedeni, Allah ile nitelikli 

bir iletişim kuramadıkları için yaratıcı ve efendi anlamında Allah’ı kabul etmelerine 

rağmen kendi ahlakî ve toplumsal yaşamlarında yalnızca Allah’a itaat etmeyi 

yadırgamaları ve elçisinin gösterdiği yolda yürümeye yanaşmamalarıdır.
365

  

6.  Hz. Şuayb’in Kavmi 

    Hz. Şuayb, kavmi Medyen’e elçi olarak gönderildiğinde o da diğer 

peygamberler gibi açık ve etkili bir şekilde tebliğde bulunarak onları yalnızca 

Allah’a kullukta bulunmaya davet etti ve onlara Allah’tan başka bir ilah olmadığını, 

ibadet edilmeye layık olanın sadece O olduğunu bildirdi. Bu şekilde kavmini imana 

ve tevhide yönlendirdi ve aynı zamanda sosyal ve iktisadî anlamda toplumları yıkıma 

uğratan hayati bir mesele olan ölçü ve tartıdaki bozukluğu ortadan kaldırmaya 

çalıştı.
366

 Kavmini âlemlerin Rabbi ile buluşturmak için de onlara “Ey kavmim! 

Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka tanrınız yoktur.” dedikten sonra rab 

kelimesini nispet ekiyle birlikte “Size Rabbinizden açık bir delil geldi.” şeklinde 

kullanmak suretiyle Allah’ın, aynı zamanda “onların Rabbi” olduğunu belirtiyordu 

(A’râf, 7/85). Böylece Hz. Şuayb, kavmi ile Allah arasındaki Rab-abd ilişkisine atıf 

yaparak onların Rablerinden uzaklaştıkları için katılaşan kalplerini yine O’nun sevgi, 

şefkat ve merhametini hatırlatarak yumuşatmak, kavminin hidayetine bir yol bulmak 

istiyordu.  

                                                
365  Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, s. 65-67. 

366  Fazl Hasan Abbas, a.g.e, s. 463. 
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    Hz. Şuayb bir yandan toplumundaki ölçü ve tartıyla ilgili hileleri ve 

inananlara yönelik baskıları ortadan kaldırmaya çalışırken bir yandan da onlara, 

kendilerinden önce gelip geçen, helak edilen Nuh, Hûd, Salih ve Lut kavimlerini 

hatırlatarak Rablerinden bağışlanma dileyip O’na tevbe etmeleri gerektiğini 

bildiriyordu. Çünkü kavminin alış verişte ölçüyü bozması aynı zamanda Rabbin 

varlığa yerleştirmiş olduğu mizana (Rahmân, 55/7-9) aykırı idi. Hemen ardından da 

“Şüphesiz Rabbim, çok merhametli ve sevgi doludur.” diyerek onları yine Rabbin 

rahmet ve esenliğiyle buluşturmayı arzu ediyordu.
367

  

Ne var ki Hz. Şuayb’in, kavmini tevhide, ahlak kurallarına ve dürüstlüğe 

davet etmesi toplumun ileri gelenlerini rahatsız etmişti. Çünkü onlar bu çağrının 

kabul görmesi halinde iktidarlarının ortadan kalkacağını ve ticaretlerinin sekteye 

uğrayacağının farkındaydılar. Yanı sıra onlar Mısır ve Irak gibi büyük 

medeniyetlerin sınırında ve dünyanın belli başlı ticaret yolları üzerinde bulunuyor 

iken ticaret kervanlarının yollarını kesmezlerse büyük servet ve iktidara sahip 

olamayacaklarını düşünüyorlardı. Onlar da her şeyin Rabbi Allah’ın, dilerse onları 

mülkünden hesapsız rızıklandıracağının şuurundan yoksun, yozlaşmış ve manevî 

yönden çökmüş bulunan bütün toplumlar gibi bozuk yollara sapmış ve hakkın, 

adaletin aydınlığından nasipsiz kalmışlardı.
368

 

Medyen halkı, Allah’ın mesajlarını kendilerine aktarırken üslubu ve 

davranışındaki yumuşaklıktan dolayı “hatîbu’l-enbiyâ” olarak nitelendirilen
369

 Hz. 

Şuayb’in onları esenliğe ulaştıracak olan bütün nasihat ve ikazlarına kulaklarını 

tıkamıştı. Onlar da önceki inkârcıların yolundan giderek Allah’ın elçisinin 

büyülenmiş, kendileri gibi bir beşer ve yalancı olduğunu ikrar etmiş ve son sözlerini 

söylemişlerdi: “Haydi şayet doğru sözlülerden isen gökten üstümüze azap yağdır.”
370

 

Rab Teâlâ’nın, bütün âlemi kuşatan tasarrufuna, en küçüğünden en büyüğüne kadar 

                                                
367  Bkz. Hûd, 11/84-90. 

368  Mevdûdî, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, I, 478. 

369  Bkz. İbn Ebû Hâtim, a.g.e, V, 522. 
370  Bkz. Şuarâ, 26/185-187. 
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O’nun yerleştirmiş olduğu rubûbiyet nişanelerine kayıtsız kalıp vicdanlarının sesine 

kulak vermedikleri için öncekilerin başlarına gelen o uğursuz gün, nihayet onların da 

kapısını çalmış ve korkunç bir gürültü ile yurtlarında diz üstü çöke kalmışlardı.
371

 

     Hz. İbrahim’in soyundan gelen Hz. Şuayb’in kavmi, esasen köken olarak 

Müslüman olmasına rağmen daha sonra inanç ve amellerinin bozulmasıyla 

hakikatten uzaklaşmıştır. Kur’an’da geçen Hz. Şuayb’in konuşmaları ve kavminin 

cevaplarından anlaşıldığı üzere bu topluluk da Allah’ı Rab ve Ma’bud olarak ikrar 

ettiği halde, batıl Rab tasavvurlarından ötürü kendilerinden öncekilerin sapkınlığı 

gibi onlar da temel iki hususta yoldan çıkmışlardır. Bunların birincisi metafizik 

anlamda Allah’ın dışında da rab ve ilah kabul edip onlara da ibadette bulunmalarıydı. 

İkincisi ise toplumsal düzen ve ilişkiler anlamında Allah’ın rubûbiyetini 

benimsemiyor; ahlakî ve toplumsal yasaları kendilerinin belirleyeceklerini iddia 

ediyorlardı.
372 

B. KİTAB-I MUKADDES’E GÖRE EHL-İ KİTAB’IN 

RUBÛBİYET TELAKKİSİ 

1. Yahudilerin Rubûbiyet Telakkisi 

Allah telakkisi bakımından İslam’a en yakın dinin Yahudilik olduğu ve ikisi 

arasında benzerlik bulunduğu söylenebilir. Her iki dinin temel kabullerine göre 

Allah, insanın duyular yoluyla ve yalnızca kendi arzu ve çabasıyla O’nunla iletişim 

kuramadığı aşkın bir varlıktır. Allah’ın dilemesi olmaksızın insan O’nu duyamaz ve 

O’nunla iletişim kuramaz. Bu irtibat ancak Allah’ın iradesiyle mümkün 

olabilmektedir.
373

 

Ahd-i Atik’te tanrıyı tanıtırken onu şekil itibariyle yaratılmışlara benzeten 

antropomorfist ifadeler oldukça fazladır. Yine onda tanrıya yaratılmışların 

                                                
371

  A’râf, 7/91; Şuarâ, 26/189. 
372  Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, s. 67-68. 
373 Muhammet Tarakçı, “Yahudilikte Vahiy Anlayışı”, (“Vahiy Zincirinin Son Halkası: Kur’an 

Vahyi”  kitabı içinde), Kur’an Çalışmaları Vakfı Sempozyum Dizisi, 7 Ekim 2017 İstanbul, s. 73. 



105 

 

duygularını veren; ayrıca teolojik açıdan izahı zor ifadeler de mevcuttur. Her ne 

kadar bazı araştırmacılar Yahudi kutsal kitabı Tanah’taki antropomorfik ifadelerin 

Tanrı’nın aşkınlığına zarar vermeyecek şekilde yorumlanmasının mümkün olduğunu 

söylese de
374

 bu oldukça güç görünmektedir.
375

 Burada Yahudilikteki ulûhiyet ve 

rubûbiyet anlayışını sunmak amacıyla mevcut Eski Ahit’teki
376

 tanrı tasvirlerine yer 

vermek istiyoruz:   

Allah başlangıçta gökleri ve yeri yarattı. (Tekvin, 1, 1), Allah, insanı kendi 

suretinde yarattı, onları erkek ve dişi olarak yarattı ve onları mübarek kıldı. (Tekvin, 

1, 27-28). Allah yaratma işini yedinci günde bitirdi ve yedinci günde istirahat etti. Ve 

o günü takdis etmek suretiyle mübarek kıldı (Tekvin, 2, 2-3; Çıkış, 31, 17). Hz. 

Âdem ile Havva yasak meyveden yedikten sonra günün serinliğinde bahçede 

gezmekte olan Allah’ın sesini işittiler (Tekvin, 3, 8). Rab, insanoğlunun 

yeryüzündeki kötülüklerini gördüğünde insanı yarattığına pişman oldu ve yüreğinde 

acı duydu (Tekvin, 6, 5-6). Allah Nuh tufanı sona erdikten sonra Hz. Nuh’u ve 

onunla birlikte gemide olan bütün varlıkları hatırladı (Tekvin, 8, 1), Rab, 

insanoğlunun inşa etmekte oldukları şehri ve kuleyi görmek için indi (Tekvin, 11, 5). 

Rab Hz. İbrahim’e görünüp onunla konuştu  (Tekvin, 12, 7) ve Allah Hz. İbrahim’in 

yanından yukarı çıktı (Tekvin, 17, 22). “Ve Rab dedi: Sodom ve Gomorra’nın 

feryadı büyük ve onların günahı çok ağır olduğu için şimdi ineceğim ve bana gelen 

feryadına göre tamamen yaptılar mı göreceğim ve yapmadılarsa bileceğim.” (Tekvin, 

18, 20-21).  

 Allah Hz. Sâre’yi ziyaret ederek ona söylediği gibi yaptı ve o gebe kaldı  

(Tekvin, 21, 1), Allah Hz. Yakup ile güreşti ve Hz. Yakup O’nu yendi. Bunun 

üzerine Allah, ona: “Artık sana Yakup değil, ancak İsrail denilecek; çünkü Allah ile 

                                                
374  Bkz. Tarakçı, a.g.m, s. 49. 

375  Her ne kadar Kur’an’da ve hadislerde de başta haberi sıfatlar olmak üzere benzer nitelikler olsa da 

Ahd-i Atik’te yer alan “Allah yaratma işini yedinci günde bitirdi ve yedinci günde istirahat etti.”,  

“Rab, insanoğlunun yeryüzündeki kötülüklerini gördüğünde insanı yarattığına pişman oldu ve 

yüreğinde acı duydu.”, “Allah Hz. Yakup ile güreşti ve Hz. Yakup O’nu yendi.”, “Uyan, niçin 

uyuyorsun Ya Rab?” vb. bazı ifadeleri Allah’ın aşkınlığını zedelemeyecek şekilde izah etmek 
zordur.   

376
  Kitab-ı Mukaddes, (İstanbul: Kitab-ı Mukaddes Şirketi, 2012). 
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ve insanlarla uğraşıp yendin.” dedi  (Tekvin, 32, 24-28). Allah Hz. Yakup’la 

söyleştikten sonra onun yanından yukarı çıktı (Tekvin, 35, 13). Allah 

İsrailoğulları’nın Mısır’daki iniltilerini işitti ve Hz. İbrahim, Hz. İshak ve Hz. 

Yakup’la olan ahdini hatırladı (Çıkış, 2, 24). Rab Hz. Musa’ya koyu bulut içinde 

geleceğini söyledi (Çıkış, 19, 9), Rab Sina dağı üzerine ateş içinde indi ve bütün dağ 

çok titredi (Çıkış, 19, 17-18). Hz. Musa, Hz. Harun ve İsrailoğulları’nın 

ihtiyarlarından yetmiş kişi dağa çıktılar ve İsrail’in Allah’ını gördüler. O’nun 

ayakları altında asıl göğe benzer bir şey vardı  (Çıkış, 24, 9-10). Allah Hz. Musa’ya: 

“Aralarında oturayım diye benim için makdis yapsınlar” diye emretti (Çıkış, 25, 8; 

Sayılar, 35, 34) ve Sina dağında Hz. Musa ile söyleşmeyi bitirince Allah ona, kendi 

parmağı ile yazılmış taş levhaları verdi (Çıkış, 31, 18). Rab İsrailoğulları’na 

yapacağını söylediği kötülükten pişmanlık duydu ve onu yapmadı (Çıkış, 32, 14).  

Allah bulut direği ile indiği çadırda Hz. Musa ile bir kimse arkadaşıyla 

konuştuğu gibi yüz yüze söyleşirdi (Çıkış, 33, 11). Hz. Musa Sina dağında Allah’ı 

“Yehova, Yehova, çok acıyan ve lutfeden, geç öfkelenen, inayeti ve hakikati çok 

olan, haksızlığı, günahı ve suçu bağışlayan, suçluyu asla suçsuz çıkarmayan, 

babaların günahını oğullarda ve oğulların oğullarında, üçüncü ve dördüncü nesilde 

arayan” diye tavsif etti (Çıkış, 34, 4-7). Allah yiyip bitiren bir ateştir, kıskanç bir 

Allah’tır (Tesniye, 4, 24; Tesniye, 6, 15). Allah bir olan Rab’dir (Tesniye, 6, 4),  

“Mukaddes meskeninden, göklerden aşağı bak ...” (Tesniye, 26, 15.) Allah’ın 

nezdinde başka ilah yoktur; öldüren de O’dur, dirilten de, yaralayan da O’dur, 

sağaltan da. Ve O’nun elinden kurtaran yoktur (Tesniye, 32, 39). Göklere ve 

azametiyle asümana binen Allah’a benzeyen yoktur (Tesniye, 33, 26), Rab fakir eder 

ve zengin eder, yükseltir ve alçaltır (I. Samuel, 2, 7). Rab Saul’u kral yaptığına 

pişman oldu (I. Samuel, 15, 11, 35), “Ben ona (İsrailoğulları’na) baba olacağım ve o 

bana oğul olacak.” (II. Samuel, 7, 14; I. Tarihler, 17, 13; Mezmurlar, 2, 7).  

Allah Hz. Süleyman’a rüyada göründü (I Krallar, 3, 5; I Krallar, 9, 2; II. 

Tarihler, 1, 7), Rab yüreklerde olanı ve düşüncelerin bütün kuruntularını bilir (I. 

Tarihler, 28, 9). Büyüklük, ceberut, cemal, zafer ve haşmet Allah’a mahsustur; gökte 

ve yerde olan her şey O’nundur (I. Tarihler, 29, 11; Nehemya, 9, 6). Allah 
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bağışlayan, lutfeden, çok acıyan, geç öfkelenen ve inayeti çok olandır (Nehemya, 9, 

17; II. Tarihler, 30, 9). Hz. Davud dedi ki: “Ya Rab, benim için uyan.” (Mezmurlar, 

7, 6;Mezmurlar, 59, 4), “Kalk Ya Rab, elini kaldır, hakirleri unutma”(Mezmurlar, 10, 

12), “Rab göklerden bakar, bütün âdemoğullarını görür. Oturduğu yerden bütün 

yeryüzünde oturanlara bakar.” (Mezmurlar, 33, 13-14). “Uyan, niçin uyuyorsun Ya 

Rab? Kalk, bizi ebediyen bırakma.” (Mezmurlar, 44, 23), Allah Rahîm, Raûf ve 

sabırlı olandır (Mezmurlar, 86, 15; Mezmurlar, 103, 8), Allah buyurdu ki: “Kırk yıl o 

neslin derdini çektim (Mezmurlar, 95, 10). “Seni koruyan uyuklamaz. İşte İsrail’i 

koruyan, uyuklamaz ve uyumaz.” (Mezmurlar, 121, 3-4), Allah yaratan, rahimde 

insanı şekillendiren ve yardım edendir (İşaya, 44, 2), O, ilk olan ve son olandır ve 

O’ndan başka Allah yoktur (İşaya, 44, 6).  

“Ve dedim: Ah ya Rab Yehova! Size selamet olacak diyerek gerçek bu kavmi 

ve Yeruşalim’i çok aldattın.” (Yeremya, 4, 10), “Ya Rab, beni kandırdın, ben de 

kandım.” (Yeremya, 20, 7). “Rab diyor: Geriledin ben de üzerine elimi uzatıp seni 

helak ettim. Nedamet ede ede yoruldum.” (Yeremya, 15, 6), “Size yaptığım bütün 

kötülükten dolayı nadim oluyorum.” (Yeremya, 42, 10; Yoel, 2, 13; Yunus, 10/3, 

10), “Ey bütün beşer, Rabbin önünde sus. Çünkü kendi mukaddes meskeninden 

uyanıp kalktı.” (Zekarya, 2, 13). Allah gökleri geren, yeryüzünün temelini atan ve 

insanın içinde onun ruhuna şekil verendir. (Zekarya, 12, 1).  

Ahd-i Atik’te başından sonuna kadar üzerinde önemle durulan hususlardan 

biri, Yehova’nın yalnızca İsrailoğulları’nın Allah’ı olması ve O’nun, İsrailoğulları 

kavmini kendisi için seçip diğer milletlere karşı adeta oğlu gibi koruyup 

kollamasıdır: “Sen, Allah’ın Rabbe mukaddes bir kavimsin ve Rab yer üzerinde olan 

bütün kavimlerden üstün olarak kendisine has bir kavim olmak üzere seni seçti.” 

(Tesniye, 7, 6; Tesniye, 14, 2). “Kendisini her çağırdığımız zaman Allahımız Rab 

bize yakın olduğu gibi kendisine böyle yakın Allah’ı olan hangi büyük millet 

vardır?” (Tesniye, 4, 7), “İsrail’in Allah’ı Rab” (I. Tarihler, 16, 36; Mezmurlar, 42, 

13) vd. 
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Aynı zamanda Rab-insan ilişkisi bağlamında Rab Yehova’nın desteği ve 

yardımının her zaman seçkin kavmi olan İsrailoğulları ile beraber olduğu 

vurgulanarak düşmanlarına karşı onlara cesaret telkin edilmektedir: “Senin, 

düşmanlarına karşı cenge çıktığın ve atlar ve cenk arabaları ve senden çok bir kavim 

gördüğün zaman onlardan korkmayacaksın; çünkü seni Mısır diyarından çıkaran 

Allah’ın Rab seninle beraberdir.” (Tesniye, 20, 1; Yeşu, 1, 5, 9) “Dinle ey İsrail, 

düşmanlarınıza karşı bugün cenge giriyorsunuz; yüreğiniz gevşemesin; korkmayın ve 

titremeyin ve onlardan yılmayın. Çünkü sizi kurtarmak üzre sizin için 

düşmanlarınızla cenk etmek için sizinle beraber giden Allah’ınız Rab’dir.” (Tesniye, 

20, 3; Tesniye, 31, 6-8; Yeşu, 10, 14). 

Öte yandan Yahudi kutsal kitabı Tanah’ta her ne kadar Rab Allah’ın her daim 

onların yanında olduğu vurgulansa da Rab Yehova ile İsrailoğulları arasındaki 

çekişme ve gerilim, neredeyse her yerde karşımıza çıkmaktadır. Rab Allah, 

İsrailoğulları kavmine on yıllar süren yolculukları boyunca hiç beklemedikleri büyük 

lütuflar ve ikramlarda bulunmasına rağmen onlar, Mısır’da zulüm ve esaret altında 

yaşamaktan kurtulmalarından itibaren Rabbe karşı isyan ve itaatsizlikte sınır 

tanımamış; yeri gelmiş Allah’ı birçok kez denemiş yeri gelmiş peygamberleri haksız 

yere öldürmüşlerdir:  

“Ve Rab Musa’ya dedi: Bu kavmi gördüm, işte sert enseli bir kavmdir ve 

şimdi beni bırak onlara karşı öfkem alevlensin ve onları telef edeyim.” (Çıkış, 32, 9-

10), “İzzetimi, Mısır’da ve çölde yaptığım alametleri gören bütün bu adamlar, böyle 

iken beni on kere denediler ve benim sözümü dinlemediler.” (Sayılar, 14, 22), “Ah 

ey suçlu millet, haksızlığı yüklenmiş olan kavim, kötülük işleyenlerin zürriyeti, 

baştan çıkmış çocuklar” (İşaya, 1, 4), “Kendi kılıcınız, helak eden aslan gibi 

peygamberlerinizi yedi.” (Yeremya, 2, 3). Hz. Musa ölümü yaklaştığında 

İsrailoğulları’na şöyle dedi: “Ben senin isyanını ve sert enseni bilirim. İşte ben 

sizinle beraber daha sağken Rabbe karşı asi oldunuz, ölümümden sonra ne kadar 

ziyade asi olacaksınız?... Zira biliyorum ki ölümümden sonra büsbütün 

bozulacaksınız ve size emrettiğim yoldan sapacaksınız.” (Tesniye, 31, 27-29), 

Yahudiler Allah’ı tekrar tekrar denediler (Mezmurlar, 78, 41). 
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2.   Hıristiyanların Rubûbiyet Telakkisi 

Ahd-i Cedid’de Allah’ı tanıtmada görünüşte teşbih ifade eden antropomorfist 

ifadeler Eski Ahid’e göre az olmakla birlikte vardır. Ahd-i Cedid’de Tanrı şu 

şekillerde tasvir edilmektedir: Tanrı tektir. Hz. İsa kendisine sorulan “emirlerin 

birincisi hangisidir?” sorusuna şöyle cevap vermiştir: “Dinle ey İsrail! Allah’ımız 

Rab bir olan Rabdir.” (Markos, 12, 28-29), Mutlak iyi, aynı zamanda bir olan 

Allah’tır (Markos, 10, 18). “Allah bazusu ile kudret gösterdi.” (Luka, 1, 51), “Rabbin 

eli, onunla beraberdi.” (Luka, 1, 66), “Rabbin yüzü önünde yürüyeceksin.” (Luka, 1, 

77), “Allah’ımızın merhamet yüreği” (Luka, 1, 78). O, yakındır; hiç kimseden uzak 

değildir (Resullerin işleri, 17, 27). Allah asla haksızlık etmez; O dilediğine merhamet 

eder, dilediğine acır, dilediğinin de kalbini katılaştırır (Romalılara mektup, 9; 14, 

18). Allah mübarek ve tek hükümdar, kralların kralı ve rablerin rabbi, tek ebedi, 

nuruna yaklaşılamayan, hiçbir insanın görmediği ve görmeğe güç yetiremediği zattır 

(Timoteosa birinci mektup, 6, 15-16). Allah her şeye kadir olandır (Yuhanna’nın 

vahyi, 11, 17). 

Mevcut İncillerde Hz. İsa sürekli “Allah’ın oğlu” olarak sunulmaktadır: “Ve 

İsa vaftiz olunup hemen sudan çıktı ve işte gökler açıldı ve Allah’ın ruhunun 

güvercin gibi inip üzerine geldiğini gördü ve işte göklerden bir ses dedi: Sevgili 

oğlum budur, ondan razıyım.” (Matta, 3, 16-17). Hz. İsa da Allah’ı, babası olarak 

zikretmektedir: “O zaman İsa cevap verdi ve dedi: Ey Baba, göğün ve yerin Rabbi.” 

(Matta, 11, 25; Luka, 10, 21), “Her şey Babam tarafından bana verildi ve Babadan 

başka hiç kimse Oğlu bilmez; Oğuldan ve Oğlun keşfetmeği dilediği kimseden 

başkası da Babayı bilmez.” (Matta, 11, 27).  

Nitekim Hz. İsa havarilerine “Ben kimim?” diye sorduğunda onlardan Simun 

Petrus “Sen hay olan Allah’ın Oğlu Mesih’sin.” diye cevap vermiş ve bu cevap Hz. 

İsa’nın çok hoşuna gitmiştir. Matta, 16, 15-17), “Ben ve Baba biriz.” (Yuhanna, 10, 

30). Başka bir yerde Hz. İsa, Allah hakkında “Semavi Babam” ifadesini 

zikretmektedir. (Matta, 18, 35). İncillerde birçok yerde de “Rab İsa Mesih” ifadesi 

geçmektedir. “Rab İsa onlara söyledikten sonra göğe alındı ve Allah’ın sağında 
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oturdu.” (Markos, 16, 19), Allah Hz. İsa’yı hem Rab hem Mesih kılmıştır (Resullerin 

işleri, 2, 36), İstefanos “Ya Rab İsa, ruhumu al” diyerek dua ediyordu (Resullerin 

işleri, 7, 59). 

C. CAHİLİYE MEKKE MÜŞRİKLERİNİN ALLAH 

TASAVVURU ve RUBÛBİYET TELAKKİSİ 

Cahiliye Araplarının rubûbiyet tasavvuruna geçmeden önce Kur’an’ın ilk 

muhatapları olmaları bakımından ana hatlarıyla onların ahlakî, sosyal, kültürel ve 

dinî yapıları üzerinde durmanın faydalı olacağını düşünüyoruz. Açıktır ki Kur’an’ın 

gönderildiği ortam yani bağlam ne kadar iyi bilinirse onlara dair yapılan 

değerlendirmelerdeki isabet oranı da o derece artacaktır.
377

 Zira Allah Teâlâ’nın, 

muhataplarına mesajını onların diliyle, onların ifade biçimlerini kullanarak ve aynı 

zamanda o kültür kodları ve dünya görüşü içerisinde kalarak beyan etmesi sebebiyle, 

ilahi mesajın anlaşılabilmesi için dil tahlilleri ve sözlük bilgisinin yanı sıra Mekke 

toplum kültürünün de bilinmesi gereklidir.
378

         

1. Cahiliye Kavramı ve Cahiliye Toplumunun Dinî-Ahlakî Yapısı 

1.1.  Cahiliye Kavramı 

Cahiliye kelimesi cehl kökünden türemiş olup ilk dönem sözlüklerde bu 

kelimeye genellikle, ilmin zıddı olarak bilgisizlik anlamı verilmiştir.
379

 Bu anlama 

ilaveten ayrıca “fevrî davranmak, kızgınlıkla hareket etmek”,
380

 “düşüncesizlik ve 

emniyetsizlik”
381

 anlamları da verilmiştir. Râgıb İsfahânî’ye göre cehl, üç şekilde 

                                                
377  Tan, Zeki, “Kur’an Öncesi Arap Toplumunun Örf ve Adetlerini Bilmenin Kur’an’ı Anlamadaki 

Rolü: Kurban Örneği”,  Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke 

Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2011), s. 27. 
378  Necmettin, Gökkır, “Mekke Toplumunun Sosyo-Kültürel Yapısını Kur’an Lafızlarında Okuma 

veya Lafızları Anlamada Sosyo-Kültürel Bağlam”, Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından 

Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. Kültür Müdürlüğü 

Yayınları, 2011), s. 407-408. 
379

  Bkz. Halil b. Ahmed, a.g.e, I, 270; Ezherî, a.g.e, VI, 56; İbn Fâris, a.g.e, I, 489; Cevherî, a.g.e, 

s.208; İbn Manzûr, a.g.e, XI, 129. 
380   Ezherî, a.g.e, VI, 56. 
381   İbn Fâris, a.g.e, I, 489. 
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olur. Birincisi kişinin ilimden yoksun olmasıdır ki asıl manası budur. İkincisi bir şeye 

gerçek mahiyetinin aksine inanç beslemek; yani yanlış inançtır. Üçüncüsü de yanlış 

bir davranışta bulunmaktır.
382

 Eskiden beri kabul edilen anlayışa göre cahiliye çağı 

“bilgisizlik çağı” demektir ve İslam, aydınlanma ve bilgi devri olup bu anlamda 

cahiliye devrinin karşıtıdır.  

İslam’ın ortaya çıkışından önceki dönemi ifade etmek üzere Kur’an’da, 

hadislerde ve diğer İslamî literatürde yaygın olarak kullanıldığı şekliyle cahiliyye, 

cahil kelimesine -iyyet ekinin eklenmesiyle elde edilen yapma bir masdar olup İslamî 

dönemde ortaya çıkmış bir terimdir.
383

 Kur’an’da Medine döneminde inen surelerde 

dört yerde ve hepsi de isim tamlaması formunda geçen “cahiliye” kelimesinin her 

biri, cahiliye zihniyetinin farklı vechelerini yansıtması bakımından kayda değerdir. 

Nüzul sırasına göre bu kullanımların ilki Uhud savaşı bağlamında geçmekte ve 

burada savaşın seyrinde ortaya çıkan bozgundan sonra münafıkların Allah 

hakkındaki haksız ithamları “zannü’l-cahiliyye” (Âl-i İmrân, 3/154) olarak 

nitelendirilmektedir. İkinci kullanımda Hz. Peygamber’in hanımlarına hitaben, 

onların önceki cahiliyede olduğu gibi toplum içerisinde kadınlık cazibesini öne 

çıkaracak şekilde açılıp saçılmaları “teberrucü’l-cahiliyye” ifadesiyle 

nehyedilmektedir (Ahzâb, 33/33). Bir diğerinde Müslümanların umre niyetiyle yola 

çıktıkları ve Hudeybiye antlaşmasıyla neticelenen sefer esnasında Mekkeli 

müşriklerin haksız bir gurur ve barbar bir davranışla Müslümanları Kâbe’yi ziyaret 

etmekten alıkoymaları “hamiyyetü’l-cahiliyye” (Fetih, 48/26) olarak 

vasıflandırılmaktadır. Dördüncü kullanımda ise Ehl-i Kitab’ın Allah’ın indirdiği 

hükme razı olmayıp adaleti gözetmeyen bir hukuk sistemini arzu etmelerini ifade 

etmek üzere “hukmü’l-cahiliyye” (Mâide, 5/50) şeklinde gelmiştir.      

Her ne kadar ilk dönem sözlüklerden itibaren c-h-l kelimesinin temel anlamı 

olarak “bilgisizlik, ilmin zıddı” anlamları verilmiş olsa da gerek cahiliye Araplarının 

bu kelimeye yükledikleri anlam gerekse Kur’an’da bu kelime üzerinden verilmek 

                                                
382   Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 209. 
383   Mustafa Fayda, “Cahiliye”, 1993, VII, 17. 
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istenen mesaj, “bilgisizlik” anlamının c-h-l kelimesinin ancak ikinci, üçüncü anlamı 

olabileceğini göstermektedir. Nafiz Danışman bu kelimenin temel anlamını 

araştırdığı çalışmasında cahiliye kelimesinin, semantik ve filolojik açıdan ilim ve 

marifetin zıddı olan bilgisizlikle bir alakası bulunmadığını belirtmektedir. Zira bu 

kelime bilgisizlik manasını içeren “cehile” kökünden gelmeyip “zorbalık” manasına 

gelen aynı kökten gelmiştir. Cahiliye Arapları “cehile” fiilini daha çok “zorbalaştı”, 

“zorba oldu” veya “zorbalık etti” manasında anlamış ve kullanmışlardı. Onlar bu fiili 

nadiren "bilmedi" manasında kullanmışlardır.
384

 O İslamî dönemde cehl kökünün 

zorbalık anlamında kullanılmasına ihtiyaç kalmadığı için bu kökten gelen kelimelerin 

sadece “bilmeme” ve “tanımama” anlamlarında kullanılmakta olduğuna dikkat 

çekmektedir. Danışman, “cehile” fiilinin “zorbalaştı” manasının neredeyse 

unutulmuş olduğuna ve bu tabirin yerine “zulüm, fısk, gurur, ceberut, tuğyan ve 

fücur” gibi kelimelerin kullanılmakta olduğuna işaret etmektedir.
385

 

Goldziher başta olmak üzere modern araştırmacıların çoğu da cahiliye çağı 

şiirlerinden, Kur’an ve hadis gibi ilk İslamî kaynaklardan örnekler sunarak cehl’i, ilk 

anlamı itibariyle hilm’in zıddı kabul etmişlerdir.
386

 Izutsu’ya göre de İslam’ın ortaya 

çıkışıyla birlikte cahiliye ve İslam ya da cahil ve müslim/mümin arasında oldukça 

yeni bir “temel zıtlık” zuhur etmiş oldu. Zira cahiliye döneminde, dinî anlamda 

                                                
384   Nafiz Danışman, “ ‘Cahiliyye’ Kelimesinin Mana ve Menşei”, AÜİFD, Ankara, 1956, c. V, Sayı. 

1-4, s. 192-193. Cevad ‘Ali de cahiliye kelimesinin “ilmin zıddı” olan cehalet anlamında tefsir 

edilmesinin hatalı olduğunu belirtmektedir. Çünkü cahiliyeden kasıt sefihlik, ahmaklık, kabalık ve 

gururdur. Bkz. Cevad ‘Ali, a.g.e, XV, 91-92. 
385  Nafiz Danışman, a.g.e, s. 195. Mehmet Paçacı “İslam Öncesi Arap Toplumunda Ahval-i Şahsiyye 

Hukuku” başlıklı makaleyi değerlendirirken Mutezilî âlim Zemahşerî’ye gelinceye kadar tefsir 

eserlerinde c-h-l kökünün zıttının hlm olarak verildiğini, c-h-l ve ‘a-l-m zıtlığını ilk dile getirenin 

Zemahşerî olduğunu belirtmektedir. Bkz. Mehmet Paçacı, “İslam Öncesi Arap Toplumunda 

Ahval-i Şahsiyye Hukuku” başlıklı makalenin değerlendirilmesi, Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı 

Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. Kültür 

Müdürlüğü Yayınları, 2011), s. 275. 
386   Fayda, a.g.m, s.17. Bkz. Süleyman Tülücü, “ ‘Cahiliyye’ Kelimesinin Mana ve Menşei”, Atatürk 

Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi, Erzurum, 1980, Sayı. 4, s. 280. 
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müslim veya mümin kavramı mevcut değildi. Cehl, bu dönemde farklı bir kavram 

olan hilm’in tam zıddıydı.
387

 

Ona göre cahiliye döneminde cehl kelimesinin hiçbir dinî yan anlamı yoktu. 

Cehl, basitçe kişisel ve beşerî ama daha çok karakteristik bir özellikti. O, cahiliye 

dönemi Araplarının oldukça tipik bir vasfıydı. Öyle ki cahiliye şiirini okuduğumuzda 

cehl, karşıtı olan hilm ile birlikte neredeyse her adımda karşımıza çıkan 

kavramlardan biridir. Izutsu bu iki kelimenin (cehl ve hilm) tam anlamını 

bilmediğimizde antik Arapların ruh halini ve bunun sonucu olarak da birçok 

durumda onların davranışlarının nedenini anlayamayacağımızı ve onlara özgü 

davranış kalıbının altında yatan itici saiki göremeyeceğimizi ısrarla 

belirtmektedir.”
388

 Izutsu cehl kavramının cahiliye literatüründeki kullanımıyla ilgili 

sayısız örneği bağlamsal analiz yöntemiyle incelemek suretiyle ulaştığı, kelimenin 

belli başlı semantik unsurlarını üç başlık altında toplamaktadır: 

1. Ona göre kelimenin ilk ve en göze çarpan beşerî vasfı, özel bir davranış 

kalıbı olmasıdır. Bu, en küçük bir tahrik karşısında bile soğukkanlılığını kaybedip 

düşüncesizce hareket etmeye meyyal, davranışlarının kötü sonuçlarını hiçbir şekilde 

hesaba katmayan, tutkularının esiri, coşkun ve sıcakkanlı birisinin tipik davranış 

biçimidir. 

2. Cehl’in ikinci anlamı ise aklın olayları derinlemesine kavrayamamasıdır. 

Böylece cahil daima, her konuda sığ ve isabetsiz yargılarda bulunan kişidir. Bu 

bağlamda Kur’an açısından cehl, görünen şeylerin ve hadiselerin ardında Tanrı’nın 

iradesini fark edememektir. Bu düşüncede olan biri için doğal varlıklar, tabiat 

hadiseleri, Tanrı’nın âyât’ının sembolleri olmayıp, sadece doğal varlıklardır. Kısaca 

cehl, apaçık dinî hakikati bile anlayacak akla ve ilahî vahyin en küçük bir işaretini 

bile kavrayabilecek entelektüel kapasiteye sahip olmamak demektir. Neredeyse 

zihinsel körlüğe denktir. 

                                                
387   Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 300. Cehl’in hilm’in zıddı oluşuyla ilgili ayrıca bkz. Izutsu, 

Dinî ve Ahlakî Kavramlar, s. 76-77. 
388   Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 302. 
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3. Cehl kelimesinin üçüncü anlamı ise bilgisizlik olup ilm’in zıddıdır. Bu, 

klasik Arapçada kelimenin en bilindik anlamı olmakla birlikte cahiliye şiirinde diğer 

iki temel anlamının yanında en az önemli olanıdır. Kelime, bilgisizlik anlamıyla 

Kur’an’da da önemli bir rol oynamaz.
389

 

Nitekim cehaletin bilgisizlikten ziyade düşüncesizce ve duygularla hareket 

etmek, bir şeye körü körüne bağlanmak, fevri davranmak anlamına geldiğini 

gösteren güzel bir örnek olarak, İslam’ın sürekli muhaliflerinden biri olup künyesi 

“Ebu’l-Hakem” olan Amr b. Hişâm’a İslamî dönemle birlikte “Ebu Cehil” lakabının 

verilmesi oldukça dikkat çekicidir. Bilindiği üzere Ebu Cehil zeki, muhakeme gücü 

yüksek ve insanlar arasındaki problemleri çözmede yetenekli bir insan olduğu için 

kendisine Ebu’l-Hakem künyesi verilmişti. Öte yandan genç yaşta Daru’n-Nedve 

üyeliğine seçilmiş olması da onun, görüşlerine değer verilen, bilgili, entelektüel bir 

kimse olduğunu göstermektedir. Bu sebeple onu bilgisizlikle itham etmek, gerçekle 

çelişecektir.
390

 Künyesi “Ebu’l-Hakem” olan Amr b. Hişâm, İslam’a olan düşmanlığı 

                                                
389   Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 302-316. Bizim incelememize göre Kur’an-ı Kerim’de c-h-

l kelimesi isim ve fiil formlarıyla 24 yerde geçmekte olup bir-iki istisna (Bakara, 2/273; Hucurât, 

49/6) haricinde genellikle bilgisizlik anlamı dışında kullanılmıştır. Kur’an’da bilgisizliği ifade 

etmek üzere daha çok ‘a-l-m fiili, olumsuzluk ekiyle birlikte kullanılmaktadır. Çok sayıdaki 

kullanımdan bazı örnekler için bkz. Bakara, 2/30; Tevbe, 9/101; A’râf, 7/28, 62; Yusuf, 12/86, 96; 

Nahl, 16/8, 43, 78 vd. Yine Kur’an’da bu minvalde gerek Hz. Lut’un kavminin, tutkularının esiri 

olarak düşüncesizce ve zorbaca işledikleri iğrenç günah nedeniyle (Neml, 27/55) gerekse de 

İsrailoğullarının Hz. Musa onları denizden geçirdikten sonra karşılaştıkları putperest kavimdeki 

gibi, kendileri için de bir put/ilah yapmalarını istemelerinden dolayı (A’râf, 7/138) peygamberleri 

tarafından “cahil bir kavim (َََهلُون مَ  تَج   olarak nitelendikleri görülmektedir. Bu ifade ayrıca bir ”(قَو 
yerde Hz. Nuh’un (Hûd, 11/29), bir yerde de Hz. Hud’un (Ahkâf, 46/23) tebliğlerinin sonunda 

kavimlerine yönelik tepkileri olarak Kur’an’da karşılık bulmaktadır. Açıktır ki bunlarda 

bilgisizlikten ziyade düşüncesizlik, davranışlarının kötü sonuçlarını hesaba katmama ve 

duygularla hareket etme ön plandadır. Bunlara karşılık Allah Teâlâ’nın Hz. Peygamber’den, 

müşriklerden kendisine sığınan kimselere O’nun kelamını işitebilmeleri/öğrenebilmeleri amacıyla 

eman vermesi istendikten sonra (Tevbe, 9/6) onların, “bilmeyen bir kavim (ََمَ  لََ يَع لَُمون  ”(قَو 
olduklarının c-h-l fiili ile değil yine ‘a-l-m fiilinin olumsuzluk ekiyle belirtilmiş olması da bu 

düşünceyi desteklemektedir. Ayrıca Hz. Lut’un aynı çirkin hareketlerinden dolayı kavmine olan 

kınamasının, bir başka yerde (A’râf, 7/81) “haddi aşan bir kavim” (ََِرفُون مَ  ُمس   olarak gelmesi (قَو 

dikkat çekicidir. 
390  Rıdvan Gür, Ebu Cehil’in Hayatı ve İslam Karşıtı Faaliyetleri, Süleyman Demirel Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, İsparta, 2014, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 18-20. 
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sebebiyle Hz. Peygamber tarafından “Ebu Cehil” olarak künyelenmiş olup
391

 

İslam’ın şairi Hassan b. Sabit, bir şiirinde onun hakkında şöyle söylemektedir:  

“İnsanlar onu ‘Ebu’l-Hakem’ olarak künyelediler, 

 Allah da onu ‘Ebu Cehil’ olarak künyeledi.”
392

  

Fârâbî de (ö. 339/950) “el-Medînetü’l-Fâzıla” adlı eserinde cahil şehir 

telakkisine göre adaleti ele aldığı kısımda, onların zorbalıklarından ve menfaatlerine 

dayalı olarak aralarındaki çatışmalardan bahsederek, onlardan her bir taifenin rakip 

taife üzerinde hâkimiyet kurmak istediğini ifade eder. Buna göre cahil toplum, 

adaleti savaşta ve zorbalıkta arayan insanlar topluluğudur ki karşısındakini ezmek 

suretiyle onun elindekileri de elde eder. Bu ortamda doğup büyüyen nesiller 

gördüklerini ve yaşadıklarını adalet zannederler de bunun zayıflık ve korku esasına 

dayandığını bilmezler. Üstelik aynı şeyleri tatbik etmekten de gurur duyarlar.
393

 Bu 

yüzden o dönem insanlarını bir şey bilmeyen cahil-cühela kimseler olarak sunmak 

yerine hakikat karşısında direnen ve zorbalaşan insanlar olarak tasvir etmek daha 

isabetli olacaktır.
394

 

İbn Hişâm’ın (ö. 218/833) siyerinde geçen bir diyalog da cahiliye kelimesinin 

temel anlamına ve kavramlaşma sürecine ışık tutmaktadır. Buna göre Hz. Cafer’in (ö. 

8/629) Necaşi ile olan konuşmasına “Ey Hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine sahip 

bir kavimdik; putlara ibadet eder, ölmüş hayvan eti yer, fuhuş yapar, hısım akraba 

hakkını gözetmez, komşularımızı unutur ve güçlünün zayıfı ezdiği bir topluluk 

                                                
391  Bkz. Ahmed b. Yahya b. Cabir el-Belâzûrî, Ensâbü’l-eşrâf, thk. Süheyl Zekkar-Riyad Zirikli, 

(Beyrût: Dâru’l-Fikr, 1996), I, 125. Belâzûrî aynı yerde “ruviye” sigasıyla Hz. Peygamber’den şu 

iki rivayeti aktarmaktadır: “Kim Ebu Cehil’e Ebu’l-Hakem derse hata etmiş olur. Bundan dolayı 

Allah’tan bağışlanma dilesin”, “Her ümmetin bir firavunu vardır. Bu ümmetin firavunu da Ebu 

Cehil’dir.”  Ayrıca bkz. Mehmet Ali Kapar, “Ebû Cehil”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 1994, X, 

117.  
392

   Bkz. Gür, a.g.e, s.18; Belâzûrî, a.g.e, I, 298.  
393 Ebu Nasr Muhammed b. Muhammed b. Tarhan el-Fârâbî, el-Medînetü’l-Fâzıla, çev. Nafiz 

Danışman, (İstanbul: Maarif Basımevi, 1956), s. 93-95. 
394  Mehmet Azimli, Cahiliyye’yi Farklı Okumak, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2015), s. 14. 
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idik”
395

 diye başlaması bu terimin hicretten önce bu muhtevayı kazanmış olduğunu 

göstermektedir. Netice olarak zikrettiğimiz hususlar, yerleşik ve yaygın olarak 

bilinenin aksine c-h-l kökünün temel anlamının h-l-m kelimesinin zıttı olduğunu 

göstermektedir. 

Öte yandan cahiliye denilen olgunun kavramsal çerçevesi itibariyle bir 

dönemin adı mı, yoksa bir anlayış ve bu anlayışın ortaya koyduğu bir yaşam tarzı mı 

olduğu meselesi de tartışılmıştır. Bu açıdan “Cahiliye, her ne kadar tarihsel anlamda 

bir dönemin adı gibi görünse de aslında o, bir zaman dilimi değil kendine özgü hayat 

tasavvuruna sahip belli bir sosyal anlayıştır. Bu yönüyle cahiliye kendine özgü bir 

ahlak ve zihniyet tarzının ifadesi olup her zaman ve her mekânda varlığını 

hissettirebilecek bir olgudur. Nitekim tarih boyunca herhangi bir yerde bu olgunun 

gerçekleşmesi cahiliyenin bu anlama geldiğinin ispatıdır. Bu bakış açısıyla cahiliye, 

İslam’dan önceki dönemden daha çok, İslamî olmayanı ifade eden bir kavramdır.”
396

 

“Vakarla evinizde oturun ve önceki cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp 

saçılmayın…” (Ahzâb, 33/33) ayetinde geçen ‘önceki cahiliye’ ibaresi de cahiliyenin 

bir dönemin adı olmaktan ziyade bir karakter olduğunu göstermektedir.
397

 

Izutsu’ya göre cahiliyenin tarihsel bir dönem, yani İslam öncesi dönem 

olmanın ötesinde kişisel bir özellik olarak “olumlu” bir anlamı vardır ve “İslamî” 

dönem öncesinde yaşanan olumlu bir dönemin vasfını temsil eder. Buna göre kibirli 

olmak, kendine aşırı güvenmek, mutlak bağımsızlık duygusu, ister beşerî ister ilahî 

olsun hiçbir otorite önünde eğilmeme yönündeki kararlılık “cahiliye” dönemindeki 

Arap aklının en karakteristik özelliklerindendi. Bu hasletler ahlakî bir kusur olmayı 

                                                
395  Abdülmelik İbn Hişâm, es-Siretü'n-nebeviyyetü, I-II, thk. Mustafa es-Sekka, 2. Baskı, (Kahire: 

Şirketü Mustafa el-Babi el-Halebi, 1955/1375), I, 336. 
396  Temizer, “Cahiliye Zihniyetinin Rubûbiyet Anlayışındaki Çelişki”, s. 6. Ayrıca bkz. Fayda, a.g.m, 

VII, 18-19; Âdem Apak, Anahatlarıyla İslam Öncesi Arap Tarihi ve Kültürü, (İstanbul: Ensar 

Yayınları, 2012), s. 117-118. 
397   Temizer, “Cahiliye Zihniyetinin Rubûbiyet Anlayışındaki Çelişki”, s. 7. 
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bir yana bırakın, onların gözünde beşerî erdemlerin en ideal olanını, insanı insan 

yapan en asil erdemi temsil ediyordu.
398

 

Diğer taraftan her ne kadar yeni İslamî dünya görüşüyle eski cahilî Arap 

bakış açısı arasında büyük bir uçurum bulunsa da bu ikisi arasında, aynı zamanda, 

çok belirgin bir devamlılık da mevcuttur. Bu anlamda hadis eserlerinde Hz. 

Peygambere sıkça atfedilen “en cömert, en yiğit, en doğru sözlü, en sözüne sadık 

vb.” kişilik özelliklerinin cahiliye şairlerinin eserlerinde övgü dolu sözlerle 

bahsedilen ideal insan tipiyle oldukça benzerlik göstermesi ilgi çekicidir. Ancak tam 

bu noktada dikkat çekilmesi gereken bir husus vardır ki o da şudur: İslam bu göçebe 

erdemlerini bedeviler arasında bulduğu şekliyle canlandırıp eski konumuna 

getirmemiştir. O bunları benimserken ve kendi ahlakî öğretiler sistemi içine dâhil 

ederken arındırıp dönüştürmüş ve enerjilerinin belli kanallara akmasını 

sağlamıştır.
399

  

Yine cahiliye Arapları her ne kadar din anlayışları düşük standartlı olsa ve 

günlük yaşantılarında ve şiirlerinde sefahat ve dünyevilik öne çıksa da yine de 

onların yüksek ahlakî değerlerden bütünüyle yoksun olduklarını düşünmek doğru 

değildir. Onların hayatını tanzim eden ‘cömertlik’, ‘cesaret’, ‘sabır’, ‘vefa’ gibi 

ahlakî değerlerini görmezden gelmek hem onlara haksızlık hem de yanıltıcı 

olacaktır.
400

 Bu noktada Kur’an’ın çağdaş muhataplarının İslam öncesi dönemde 

özelde Mekke ortamında ve genelde Arap yarımadasındaki günlük yaşantılarına, 

genel ahlakî durumlarına, dinî ve sosyal hayatlarına ilişkin bazı bilgilere yer 

vermenin aydınlatıcı olacağını düşünüyoruz. 

                                                
398  Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 297-298. Ayrıca bkz. Izutsu, Dinî ve Ahlakî Kavramlar, s. 

69. Izutsu’nun cahiliye dönemine olumlu bir anlam yükleyerek cahilî dünya görüşünü ‘sevimli’ 

bir imajla sunmasının bir eleştirisi için bkz. Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, Çevirmenin 

önsözü, M. Kürşad Atalar, s. 15-16. 
399  Izutsu, Dinî ve Ahlakî Kavramlar, s. 139-140. Ayrıca bkz. Aynı eser, s. 376-377. 
400  Izutsu, Dinî ve Ahlakî Kavramlar, s. 377. Bkz. Tülücü, a.g.m, s. 283. 
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1.2.   Cahiliye Toplumunun Dinî-Ahlakî Yapısı 

  Öncelikle belirtelim ki Kur'an’da kıssalarına yer verilen peygamberlerin 

hemen hepsinin Hicaz bölgesinde bulunmuş olmaları sebebiyle geçmiş 

peygamberlerin çağrıda bulundukları tevhid dininin, her ne kadar bozulmuş olsa da, 

bariz izleri bulunmaktadır. Örneğin İslam öncesi Arap müşriklerinde Hz. İsmail’in 

dininden kalma nikâh, sünnet olma, bir takım hac ibadetleri, haram aylara saygı 

gösterme ve diğer bazı uygulamalar mevcuttu.
401

 Cahiliye Arapları hac ve umre 

yapıyor, haftalık olarak Kâbe’yi tavaf ediyor ve Hacerü’l-Esved’i mesh ediyorlar, 

Safa ile Merve arasında sa’y yapıyorlardı.
402

 Hac için dışardan bir kimse Mekke’ye 

geldiğinde daha önce günah işlediği elbisesiyle tavaf yapmaz, şayet Hums ehlinden 

bir elbise bulursa bununla tavaf yapardı. Ancak bulamazsa erkek ise gündüz, kadın 

ise geceleyin çıplak bir şekilde tavaf yapardı.
403

 Yine onlar putlara hediyeler 

sunuyor, cemrelere taş atıyor ve haram aylara saygı gösteriyorlardı. Cünüplükten 

dolayı gusül abdesti alıyor, ölülerini yıkıyor, kefenliyor, üzerlerine cenaze namazı 

kılıyor ve ardından defnediyorlardı.
404

 Kureyş aşure gününde oruç tutuyordu ve 

onlara bir kuraklık isabet edip kalktığında da bir şükür ifadesi olarak oruç 

tutuyorlardı.
405

 İslam öncesi Araplarda bozulmuş şekliyle de olsa namaz, zekât, oruç, 

hac gibi ibadetler vardı.
406

 

Üç talakla boşama uygulaması cari idi ve hayızlı iken kadınlarla normal 

yoldan ilişkiye girmiyorlardı. Kısas, evli iken zina edenlerin recmedilmesi, 

evlenilmesi haram olan kimselerle evlenmeme, yeminleşme (kasâme) uygulamaları 

                                                
401  Makdisî, el-Bed’ ve’t-târîh, (Bur Said: Mektebetü’s-Sekafeti’d-Diniyye, t.y.), IV, 32. 
402  İbn Habîb, Kitâbü’l-muhabber, thk. İlse Lichtenstadter, (Beyrût: Dârü’l-Âfâkı’l-Cedide, t.y.),  s. 

311. 
403   Makdisî, a.g.e, IV, 32. 
404   İbn Habîb, a.g.e, s. 319-321.  
405  Mahmûd Şükri Âlûsî, Bülûğu’l-ereb fî ma’rifeti ahvâli’l-‘Arab, tsh. Muhammed Behcet el-

Eseri, (Beyrût: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, t.y.), II, 288. 
406  Cahiliye dönemi ibadetleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Soysaldı, “İslam Öncesi 

Mekke Toplumlarında Namaz, Zekât, Oruç ve Hac Uygulamaları”, Kur’an’ın Anlaşılmasına 

Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. 

Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2011), s.149-170. 
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mevcuttu.
407

 Cahiliye döneminde kadınlar hayızlı olduklarında onlarla normal yoldan 

değil, arkadan (dübürden) ilişkide bulunulurdu.
408

 O dönemde kadınlar kocalarının 

ölümünde veya boşanma durumunda iddet beklemeksizin yeni bir evlilik 

yapıyorlardı.
409

 Cahiliye Arapları hırsızlık yapan kimsenin sağ elini kesiyor, yol 

kesen kimseleri öldürüyorlardı.
410

 Cahiliye döneminde içkiyi, kumarı ve zinayı 

kendisine haram kılan kimseler de vardı.
411

 Onlardan kimi de Abdülmuttalib’in 

yaptığı gibi on çocuğu olması halinde bunlardan birini adak olarak nezrediyor ve 

böylece kurban ediyordu.
412

 Onlar sözlerinde duruyor ve ölmüş hayvanın etini 

yemiyorlardı.
413

 

Ayrıca Araplar diğer milletlerden hiç kimsenin yapmadığı on şeyi 

yapıyorlardı. Bunlardan beş tanesi vücudun baş kısmında beşi de bedenin diğer 

yerlerindeydi. Baş kısmında olanlar ağzı temizlemek, burnu temizlemek, misvak 

kullanmak, saçları ayırmak ve bıyıkları kesmek. Diğerleri ise sünnet olmak, etek 

tıraşı olmak, koltuk altı tıraşı olmak, tırnakları kesmek ve tuvaletten sonra 

taharetlenmek. Bunlar Araplara mahsus idi.
414

 Cahiliye Arapları arasında cari olan 

nikâh türleri ise, şunlardı: Makt (Dayzen): Erkek çocuğun, ölen babasının hanımıyla 

(üvey annesiyle) evlenmesi. Muta: Belirli bir süreyle sınırlı tutulan evlilik. Bedel: İki 

erkeğin, karşılıklı olarak hanımlarını değiştirmeleri. Şiğar: İki erkeğin, mehir 

vermeksizin karşılıklı olarak kızları veya velisi bulundukları başka kadınlarla 

evlenmesi. İstibda’: Evli bir kadının, kocasının uygun gördüğü, toplumun ileri 

gelenlerinden bir kişiyle, çocuk sahibi olmak amacıyla birlikte olması. Çok kocalılık 

(Teaddüd-i Ezvac): Bir kadının beş-on erkekle ilişki yaşaması. Hıdn: Hür bir kadının 

                                                
407  Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 292-293. İbn Habîb eserinde kasâme konusunda ayrıntılı bilgi 

vermektedir. Bkz. İbn Habîb, a.g.e, s. 335-338. 
408   Cevad ‘Ali, a.g.e, X, 227. 
409   İbn Habîb, a.g.e, s. 338-340; Cevad ‘Ali, a.g.e, X, 228. 
410   İbn Habîb, a.g.e, s. 327. 
411   Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 294. 
412   Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, III, 46. 
413  İbn Habîb, a.g.e, s.329. İbn Hişâm’ın naklettiği, Hz. Cafer’in Necaşî’nin huzurunda yaptığı 

konuşmada ise İslam’dan önce ölmüş hayvanın etini yedikleri bilgisi yer almaktadır. Bkz. İbn 

Hişâm, a.g.e, I, 336. 
414   İbn Habîb, a.g.e, s. 329. 
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bir erkekle metres hayatı yaşaması. Zaîne: Erkeğin, esiri olan kadınla yaptığı evlilik. 

Çok karılılık (Teaddüd-i Zevcat): Bir erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi
415

 

İslam öncesi Araplar kızlarıyla, annelerle, kız kardeşlerle, teyzelerle ve 

halalarla evlenmiyorlardı. Ancak yaptıkları en çirkin davranış olarak onlar, ölen 

babalarının hanımlarıyla (üvey anneleriyle) evleniyorlardı. Bir kimse öldüğünde 

onun en büyük oğlu, elbisesini kadının üstüne atıyor ve böylece babasının karısının 

nikâhına varis oluyordu. Ölen kimseden geriye kalan mala varis oldukları gibi 

kadınlara da böylece malik oluyorlardı. Ayrıca onlar iki kız kardeşi aynı anda 

nikâhları altında bulundurabiliyorlardı.
416

 Cahilî Araplar kızlara, kadınlara ve 

çocuklara mirastan pay vermiyorlardı. Ancak ganimet elde edebilen ve at sırtında 

savaşan kimseler yani erkekler mirastan yararlanabiliyordu.
417

 

Öte yandan cahiliye Arapları arasında ahiret inancı yaygın olmadığı için onlar 

bu dünyada mümkün olduğunca zevk ve sefa peşinde koşmayı hayatın ana gayesi 

kabul etmişlerdi. Bu yüzden cahiliye şiirinin ana temaları kadın, aşk, şarap, kabile 

savaşları gibi konular olmuştur.
418

 İçki ve şarap içmek, Araplar arasında çok 

yaygındı. Bu yüzden cahiliye edebiyatının önemli bir bölümünü içki ve şarap konusu 

teşkil etmiş, cahiliye şairleri şiirlerinde içki sofralarından sıkça bahsetmişlerdir.
419

 

Araplar arasında kumar da çok yaygındı ve kumar meclislerine katılmamak kınanma 

sebebi sayılırdı. Bir Arap şairinin karısına şöyle vasiyette bulunduğu rivayet edilir: 

“Ben ölürsem sakın aciz, konuşmaktan anlamayan, ikiyüzlü ve kumar bilmeyen 

birisiyle evlenme.”
420

 

                                                
415   Cevad ‘Ali, a.g.e, X, 205-219. İslam öncesi Araplarda evlilikle ilgili ayrıca bkz. İbn Habîb, s.340; 

Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 3-5;  Mustafa Öztürk, “İslam Öncesi Arap Toplumunda Ahval-i 

Şahsiyye Hukuku”, Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 

1-3 Temmuz 2011, İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2011), s. 238-252. 
416   İbn Habîb, a.g.e, s. 325-327; Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 52-53; Cevad ‘Ali, a.g.e, X, 201. 
417   İbn Habîb, a.g.e, s. 324. 
418  Apak, a.g.e, s. 116. 
419  Apak, a.g.e, s. 119. 
420  Apak, a.g.e, s. 119-120. Araplardaki kumar şekilleri hakkında bkz. İbn Habîb, a.g.e, s. 333-335. 
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Cahiliye döneminde yaygın olan kötü davranışlardan biri de zina idi. Bu 

ahlaksızlığı meslek edinen kadınlar, evlerinin kapılarına bayrak asmak suretiyle 

kendilerini izhar eder ve eve gelen erkeklerle ilişkide bulunurlardı. Cahiliye 

Araplarından kimileri de cariyelerine fuhuş yaptırmak suretiyle kazanç sağlıyordu.
421

 

Diğer taraftan erkeklerin yaptıkları zina, cahiliye döneminde bilinen ve haram 

sayılmayan bir fiil olup bu, erkekler için bir noksanlık ya da ayıplanan bir şey de 

değildi. Çünkü erkek erkekti ve kadınlarla ilişkide bulunmak, erkeklerin doğal 

haklarındandı ve ayrıca bununla iftihar ediyorlardı. Ancak evli kimselerin -özellikle 

de kadınların- kendi eşleri dışında bir başkasıyla ilişkide bulunması büyük bir ihanet 

kabul ediliyor ve bu namus suçunu işleyenler taşlanarak öldürülüyordu. Erkek, evli 

olmayan bir kadınla zina ettiğinde herhangi bir ceza ile karşılaşmıyordu. Ancak evli 

bir kadınla ilişkide bulunmuşsa o takdirde kadının eşinin şerefini çiğnediği ve ona 

zarar verdiği için intikam amacıyla ceza görüyordu.
422

 Ayrıca belirtmek gerekir ki 

onların nazarında zina, aleni olarak yapılan cinsel ilişkidir. Bu yüzden dost-metres 

edinmek suretiyle yapılan ilişki ayıp ya da haram değildir. Çünkü erkek de kadın da 

kendi rızaları ile bu ilişkide bulunmaktadır.
423

  

Bazı kabilelerin kız çocuklarını diri diri toprağa gömmesi olayı da İslam 

öncesi dönemde görülen cahilî davranışlardandır. Ancak hemen belirtelim ki 

Kur’an’da da zikredilen (Tekvîr, 81/8-9) bu davranış yalnızca bazı Arap kabileleri ile 

sınırlı olup sanıldığının aksine yaygın bir uygulama değildir. Âlûsî’ye göre kız 

çocuklarını diri diri toprağa gömme âdeti yalnızca Temimoğulları, Kinde ve bazı 

kabileler arasında yaygındı. Bu uygulamayı ilk başlatanın ise Rabîa kabilesi olduğu 

rivayet edilmektedir.
424

 Adnan Demircan eldeki rivayetlere göre bu vahşi 

uygulamaya Temîm, Huzâ’a veya Sakif gibi bazı Arap kabilelerinde rastlandığını 

belirtmektedir.
425

 Âdem Apak da kız çocuklarının gömülmesi uygulamasının 

                                                
421  İbn Habîb, a.g.e, s. 340. 
422  Cevad ‘Ali, a.g.e, X, 231-233. 
423

  Cevad ‘Ali, a.g.e, X, 218. 
424  Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, III, 42-43. 
425 Adnan Demircan, “Câhiliyye Araplarında Kız Çocuklarını Gömerek Öldürme Âdeti”, İstem 

Dergisi, Konya, 2004, c. II, Sayı. 3, s. 21. 
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özellikle Benî Temîm, Kureyş ve Kinde kabileleri arasında görüldüğünü 

söylemektedir.
426

 

Az sayıda bazı Arap kabileleri de mavi gözlü, cildi lekeli-benekli yahut topal 

olan kız çocuklarını uğursuzluk getireceği düşüncesiyle toprağa gömerlerdi.
427

 

Cahiliye Araplarından kimileri de fakirlik korkusuyla kız olsun-erkek olsun 

çocuklarını öldürürlerdi. Arapların akl-ı selim sahipleri bu fiili benimsemiyor ve 

öldürülmek istenen çocuğu üstlenmek suretiyle ailesinden alıyor, böylece onların 

öldürülmelerini engelliyorlardı. Haniflerden olan Zeyd b. Amr böyle yapanlar 

arasındaydı. Yine Sa’saa b. Nâciye’nin bu şekilde 95 çocuğu ölümden kurtardığı 

rivayet edilmektedir.
428

 Cahiliye Arapları arasında her ne kadar ahlakî düşüklük ve 

kötü davranışlar yaygın olsa da daha önce geçtiği üzere onların hepsi bu durumda 

değildi. Nitekim “Arapların faziletleri” olarak ifade edilen yiğitlik, cömertlik, sabır, 

ahde vefa, bağımsızlık ve özgürlüğe düşkünlük, zayıfı güçlüye karşı koruma, 

misafirperverlik, kendisine sığınanı himaye etme, kanaatkârlık gibi bir takım güzel 

hasletler de onlar tarafından benimsenmiş ve yaygınlık kazanmıştır.
429

 

Öte yandan Mekke, tüm Arap yarımadasındaki ticari faaliyetlerin 

merkezlerinden olup aynı zamanda pek çok etkinliğin icra edildiği bir kültür, sanat 

ve entelektüel faaliyet merkezi idi.
430

 Zira Kur’an öncesi Mekke toplumu dış 

dünyaya açık idi ve gerek Arap yarımadasıyla gerekse diğer ülkelerle canlı bir 

iletişim halindeydi. Mekkeliler bazen şehirlerine gelen yabancı tüccarlarla sohbet 

toplantıları yapar ve bu meclislerde fikir ve kültür teatileri olurdu. Bu yüzden 

Kur’an’ın zuhuru arifesinde vahyin insanlığa sunduğu mesajları almaya ve anlamaya 

hazır entelektüel bir zeminin bulunduğunu söyleyebiliriz.
431

 

                                                
426  Apak, a.g.e, s. 149-150. 
427  Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, III, 43-44. 
428  Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, 44-45. 
429  Apak, a.g.e, s. 123. 
430  Gölcük, a.g.e, s. 72. 
431  Gölcük, a.g.e, s. 73-74. 
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Bu kapsamda Süleyman Ateş, İslam öncesi Araplarının o dönemin en ilkel 

insanları olmadığını belirtmektedir. Çünkü ona göre ilkel insanlar arasından ne 

peygamber ne de filozof çıkar. Zira peygamberlik ve filozofluk için kültürel bir 

altyapı gerekir. Ayrıca müşrik Araplar, dönemin en ahlaksız, dinsiz insanları da 

değildi; onların da kendilerine göre birtakım ahlakî değerleri ve kitabî olmasa da 

şifahî bir dinleri ve namaz, zekât, oruç, hac gibi ibadetleri vardı. Zaten Kur’an’a göre 

onlar dinsiz, imansız değil; müşriktir; yani Allah’a iman ettiği halde O’nunla kendi 

aralarına birtakım aracılar yerleştiren kimselerdir. Dolayısıyla İslam öncesi cahiliye 

Arapları hakkında bütünüyle olumsuz tasvirler yapmak onlara haksızlık olacaktır.
432

 

Şevket Kotan da Müslümanların yazdıkları tarih ilminde ötekileştirmenin 

bariz izleri bulunduğunu ifade etmektedir. Hz. Peygamber’in ümmeti olarak 

Müslümanlar, aralarına giren düşmanlık sebebiyle cahiliye Araplarını sevmemiş ve 

İslam tarihini yazarken onları “öteki” olarak görmüşlerdir. Bunun neticesinde de, 

kurgusal olarak, ne kadar kötülük varsa hepsini ziyadesiyle yapan bir müşrik Arap 

toplumu tasviri ortaya çıkmıştır. Nihayetinde bunlar Allah’ın elçisine, ona tâbi 

olanlara karşı çıkıp onlarla savaşan ve onları yurtlarından ayrılmak zorunda bırakan 

bir topluluktur. Ona göre artık yerleşmiş bulunan bu algı sebebiyle bizim Arap 

müşriklerine dair tarih yazımımız, aramıza kan girmiş olan düşmanlarımız 

hakkındaki tarih yazımıdır ve büyük ölçüde bizim yargılarımızı ifade etmektedir. Bu 

yaklaşım Mekkeli müşriklerin nasıl bir Allah tasavvuruna sahip olduklarını 

anlamamızı da zorlaştırmıştır.
433

 

Cevad Ali de insanlar arasında, öğretici konumunda bulunanlara varıncaya 

kadar yaygın olan görüşün, cahiliye Araplarının İslam’dan önce büyük bir dinî 

çöküntü içinde oldukları ve onların dinî tefekkürlerinin ancak ilkel kabile dinlerinin 

dinî tefekkür düzeyinde kaldığı şeklindeki yaklaşım olduğunu belirtmekte ve buna 

                                                
432 Süleyman Ateş, “Kur’an Öncesi Arap Toplumunda Dini Düşünce ve İbadet”, Kur’an’ın 

Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, 

(İstanbul: İ.B.B. Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2011), s. 20. 
433 Kotan, M. Şevket, “Kur’an’da Cahiliye Araplarının Allah İnancı” (“Cahiliye Araplarının 

Ulûhiyet Anlayışı” Kitabı içinde), Edit. M. Mahfuz Söylemez, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 

2015), s. 169-170. 
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itiraz etmektedir. Ona göre Kur’an’ın da aksini ispat ettiği üzere bu, hatalı bir 

görüştür. Her ne kadar bu görüş onların çoğunluğu ve bedeviler için geçerli olsa bile 

bütün Arapları kapsayıcı genel bir hüküm olamaz. Özellikle de yerleşik hayat süren 

ve dış âlemle ilişki içinde bulunan Arap toplulukları için bu görüş doğru değildir.
434

  

Aynı şekilde o,  insanlar arasında yaygın olan “Araplar İslam’dan önce kör 

bir cehalet ve dalâlet içinde idiler, okumaz ve yazmazlardı, onlar arasında yazmayı 

bilenler az idi.” yargısının da doğru olmadığını belirtmektedir. Ona göre her ne kadar 

okuma-yazma bilenlerin oranı çok yüksek olmasa da zannedildiği gibi çok az da 

değildi. Ayrıca daha önce geçtiği üzere cahiliye kelimesinin “ilmin zıddı” olan 

cehalet anlamında tefsir edilmesi hatalıdır. Çünkü cahiliyeden kasıt sefihlik, 

ahmaklık, kabalık ve gururdur. O ayrıca “ümmî” kavramından hareketle cahiliye 

Araplarının okuma-yazma bilmediği iddiasına da karşı çıkarak bu kavramın esasen, 

kendilerine kitap verilmeyen anlamında olduğunu söylemektedir.
435

 İzzet Derveze de 

bu minvalde İslam öncesi Arapların sosyal, kültürel, dinî ve fikrî durumlarını 

incelediği çalışmasının önsözünde klasik kaynaklarda nakledilen rivayetlere karşı 

sorgulayıcı bir tavır içinde, dikkatli ve uyanık olunması gerektiği konusunda uyarıda 

bulunmaktadır. O, İslam öncesi Araplarını cehalet, geri kalmışlık, sefalet, barbarlık 

ve kültürel araçlardan mahrumiyet içerisinde gösteren anlatımlarla aslında risalet 

öncesi dönemin maddî gelişme, edebiyat ve düşünce hayatı bakımından 

küçümsenmesinin amaçlandığını belirtmektedir.
436

   

   Konuyla ilgili olarak Mustafa Öztürk, İslam öncesi Arap toplumunda ahval-i 

şahsiyye hukukunu incelediği çalışmasının
437

 giriş kısmında, asıl konuya geçmeden 

önce yaygın bir kanaat olan cahiliye döneminin külliyen karanlık bir zihniyet dünyası 

olarak algılanması üzerinde durarak bu algının isabetsizliğini ortaya koymaya 

çalışmaktadır. Ona göre cahiliye kelimesi İslamî kaynaklarda zemmedici bir dille 

                                                
434   Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 30. 
435

   Cevad ‘Ali, a.g.e, XV, 91-92.  
436  M. İzzet Derveze, ‘Asru’n-Nebî (Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı), çev. Mehmet 

Yolcu, (İstanbul: Düşün Yayıncılık, 2011), I, 10. 
437   Mustafa Öztürk, a.g.m, 229-274. Sayfalar. 
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kavramlaştırıldığı için bu kelimenin kollektif Müslüman bilincindeki karşılığı 

tamamen olumsuz olmuştur. Oysaki hılfu’l-fudûl örneğinin de gösterdiği gibi İslam 

öncesi Arapları arasında fazilet sahibi insanların ve güzel ahlakî değerlerin 

bulunduğuna dair kaynaklarımızda çok sayıda aktarım mevcuttur. 

O, cahiliye Araplarının birçoğunun ölümden sonraki hayata, hesap ve cezaya 

inandığını; dini ibadetler ve ritüeller konusunda o dönemde, namaz, abdest, boy 

abdesti, zekât, sadaka, oruç, itikâf, hac, umre, kurban, cenaze namazı gibi 

uygulamaların cari olduğunu belirtmekte, Kur’an ve sünnetteki ahkâmın hemen 

tamamıyla İslam öncesi dönemde de mevcut olduğunu ifade etmektedir. Diğer 

taraftan Kur’an’ın, muhatabı olan kimselerle ilgili verdiği bilgilerin doğruluğunda 

şüphe bulunmamakla birlikte ilahî kelamın, İslam öncesiyle ilgili atıflarını -kız 

çocuklarını diri diri toprağa gömmek örneğinde olduğu gibi- genelleştirerek almanın 

hata olacağını söylemektedir. Bu ve benzeri aktarımlardan sonra özetle Kur’an’ın 

nazil olduğu dönemde şirkin yaygın olmakla birlikte arızî olduğunu, aslî olanın ise 

Haniflik ve tevhid olduğunu iddia ederek Kur’an’ın yeni hükümler getirmek yerine, 

büyük oranda cahiliye dönemindeki hükümleri içeriyor olmasının da bu sebebe bağlı 

olabileceğini belirtmektedir.
438

 

 Bize göre Öztürk’ün yukarıdaki ifadelerinde haklı olduğu yerler bulunmakla 

birlikte bu tasvirlerde gerçeğe uygun düşmeyen kısımlar da vardır. Örneğin o, her ne 

kadar cahiliye Araplarının çoğunun ahirete inandığını ve yine o toplumda şirkin arızî, 

tevhidin ise aslî olduğunu söylese de o döneme ışık tutan rivayetler bunu 

desteklememektedir. Kur’an’da kıssaları anlatılan peygamberlerin hemen hepsinin 

Hicaz bölgesinde doğmuş ve yaşamış olmaları nedeniyle, onların sahip olduğu birçok 

dinî inancın temelinde Haniflik bulunsa da
439

 Hz. Peygamber’in risaleti öncesi 

döneme dair kaynaklardan edindiğimiz izlenim, putperestliğin toplumun bünyesini 

tamamen sardığı, müşrik zihniyetin hayatın her alanında büyük ölçüde hâkim 

                                                
438   Mustafa Öztürk, a.g.m, s. 229-235. 
439  Yaşar Düzenli, Üslup ve Semantik Açıdan Kur’an ve Şefaat, (İstanbul: Pınar Yayınları, 2006), 

s. 65.  
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olduğudur. Cahiliye toplumundaki tevhid zihniyetine sahip Hanifler ise çok sayıda ve 

baskın değildir. 

Mehmet Azimli de benzer yaklaşımla Hz. Peygamber’in bir devrimci değil 

bir ıslahatçı olduğunu çünkü onun, cahiliye döneminden kalan uygulamaların 

neredeyse %90’ını aynen devam ettirdiğini (ibkâ) söylemektedir. Hz. Peygamber 

Mekke ve Arabistan’daki insanlığın birikimi olan şeyleri hepten reddetmemiş, 

bunları alarak hazmetmiş ve yeni bir form oluşturmak suretiyle tadil etmiştir. Çok 

azını ise yasaklayıp (ilgâ) ortadan kaldırmıştır.
440

 Ona göre bu sebeple esasen çok da 

değişen bir şey olmamış; cahiliye döneminde iyi olanlar, İslam sonrasında da iyi 

olmaya devam etmiş, fıtratı bozuk kötü huylular da yine kötülüklerine devam 

etmişlerdir.
441

 Konuyla ilgili yapılan bilimsel bir çalışmada da Kur’an’da yer alan 

birçok inanç, ibadet, kıssa ve muamelat ahkâmı üzerindeki İslam öncesi dönemin 

izleri araştırılmış ve sonuç olarak Allah inancından cennet ve cehennem telakkisine, 

abdest ve namaz uygulamasından hac ve umre ritüellerine, kıssalardan evren 

tasavvuruna, nikâh ve evlilik ahkâmından ticari meselelere, hadlere, yiyecek ve 

içeceklere, harp ahkâmına, yönetim ve yargı telakkisine kadar bütün bunların İslam 

öncesi dönemde de -az çok farklılıklarla birlikte- mevcut olduğu tespit edilmiştir.
442

    

Bu çerçevede zaman zaman gerçeği yansıtmaktan uzak, ideolojik yorumlar 

yapılabilmektedir. Örneğin kimi çalışmalarda o toplumdaki mümtaz şahsiyetlerden 

birisi olarak Hz. Peygamber’in dedesi Abdulmuttab’in, ömrünün sonuna doğru 

putlara tapmayı terk ettiği, ahirete inandığı ve İslam âlimlerinin, fetret döneminde 

yaşamış olan Abdulmuttalib’in tevhid inancına sahip bir kimse olduğunu ve ahirette 

kurtuluşa ereceği ümidini taşıdıklarını söyledikleri gibi iddialar ileri 

sürülebilmektedir.
443

 Oysa Abdulmuttalib’in iyi bir insan olması, Hira’da inzivaya 

çekilip ibadet etmesi, Allah’a inancı, ahireti ve hesap gününü kabul etmesi gibi 

                                                
440  Azimli, a.g.e, s. 10.  
441  Azimli, a.g.e, s. 11. 

442 Bkz. Emrah Dindi, Kur’an’da İslam Öncesi Kültürün İzleri (Muamelat Örneği), İstanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2014, Yayımlanmamış Doktora Tezi. 

443  Bkz. H. Ahmet Sezikli, “Abdülmuttalib”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 1988, I, 273.  
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nakiller doğru olsa bile bunlar onu şirk zihniyetinden kurtarmamaktadır. Zira 

kaynaklarımızda onun, oğlu Abdullah’ın kurban edilmesi meselesinde olduğu gibi 

hayatındaki önemli olaylar esnasında ve sıkıntılı zamanlarında, her seferinde 

Kâbe’deki en büyük put olan Hübel’e gidip ondan medet umduğunu, orada dua 

ettiğini, tam bir teslimiyetle Hübel’in önünde çekilen fal oklarına göre hareket 

ettiğini görüyoruz.
444

 

Kotan da İslam öncesi Arap toplumunun dini yaşantısını araştırdığı, cahiliye 

dönemi Mekke dini olarak “Ahmesîlik” konusunu ele aldığı çalışmasında esasen 

İslam öncesi Mekkeli Arapların din anlayışını ifade eden en merkezî kavram 

konumunda olduğunu belirttiği bu dinî yapılanmanın tam olarak aydınlatılmadan 

Mekke toplumunun ve dinî durumlarının da tam olarak tespit edilemeyeceğini ifade 

etmektedir. Ona göre öncelikle Ahmesîliğin ortaya çıkışı, iddia edilenin aksine fil 

vakasından sonra değil; çok daha eskilere, en yakın tarih olarak Kusay b. Kilab 

zamanına hatta bu kadar kurumsallaşmamış haliyle Kusay öncesine 

dayanmaktadır.
445

 

O, Ahmesîliğin mahiyeti konusunda bu hareketin din olarak 

değerlendirilebilecek kadar önemli bir hadise olduğunu, onların kendilerini Allah’ın 

diğer Araplardan üstün kıldığı bir topluluk olarak gördüklerini, şiarlarının “ehlullah” 

olduğunu ve dine sıkı sıkıya bağlı olduklarını söylemektedir.
446

 Ona göre Ahmesîler 

temel ilkeleri Allah, putlar, hac ve ticaret olan “pür dindar” bir topluluktur. Buna 

                                                
444  Bkz. Nurettin Turgay, “Abdulmuttalib’in Dini İnancı”, Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından 

Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. Kültür Müdürlüğü 

Yayınları, 2011), 339-354. Sayfalar. 
445   Konuyla ilgili olarak İbn Hişâm’da geçen ifadeler şöyledir: “İbn İshak dedi ki: Bilmiyorum ki fil 

olayından önce mi sonra mı idi, Kureyş hums fikrini ortaya çıkarmıştı… Şöyle diyorlardı: Biz 

Harem ehliyiz. Bizim için layık olmaz ki hürmetten çıkalım ve Harem’in gayrını orayı tazim 

ettiğimiz gibi tazim edelim. Biz hums’uz. Hums Harem ehlidir.” Bkz. İbn Hişâm, a.g.e, I, 199. 
446  Makdisî konuyla ilgili olarak, hums fikrini Kureyş kabilesinin ihdas ettiğini belirtmektedir. Buna 

göre onlar Harem bölgesinin dışına çıkmıyor, diğer insanlarla birlikte Arafat’ta vakfe yapmıyor ve 

şöyle diyorlardı: “Biz Allah’ın ehliyiz; O’nun Hareminin dışına çıkmayız.” Bkz. Makdisî, a.g.e, 

IV, 32.  O, ayrıca Hums ehlinin hac günlerinde iç yağı ve süzme peynir tüketmediğini, et 

yemediğini ve evlere kapılarından girmediklerini haber vermektedir. Bkz. Makdisî, a.g.e, IV, 33-

34. Hums inancıyla ilgili olarak ayrıca bkz. İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye (Büyük İslam 

Tarihi), çev. Mehmet Keskin, (İstanbul: Çağrı Yayınları, 1994), II, s.472-473; Mahmûd Şükri 

Âlûsî, a.g.e, II, 289-292. 
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göre putperest müşriklerle ilgili oluşan yanıltıcı imajın aksine hangi dinsel geleneğe 

mensup olursa olsun genel olarak cahiliye Arapları dindar bir topluluktur. Onlar her 

ne kadar aracılar ihdas etmiş olsalar da hafızalarındaki merkezî kavram Allah’tır ve 

her şey buna göre organize olmaktadır. Kotan’a göre başta Kureyş olmak üzere 

neredeyse tamamı Ahmesî olan Hicaz Arapları belki de böylesine dindar 

olduklarından içlerinden peygamber çıkmaya en uygun topluluk idiler. Öyle ki 

onların Hz. Peygamber’in kendilerine tebliğ ettiği ilahî davete bu denli tepki 

göstermelerinin nedeni de dinsizlik değil, aşırı dindarlıktı. Çünkü onlar ehlullah 

olarak, kendilerini din konusunda her bakımdan yeterli görüyorlardı. Nitekim onların 

dindarlıklarına dair kaynaklarımızda çok sayıda veri mevcuttur.
447

 

  Buna karşılık Hikmet Zeyveli, Ahmesîliğin müstakil bir din 

görülemeyeceğini, bütün Arapların İslam’dan önceki dinlerinin genel anlamıyla 

putperestlik olduğunu, ancak Kureyş ve müttefikleri olan bazı Arap kabilelerinin 

önemli bazı imtiyazlar elde ettiklerini ve bu imtiyaz sahiplerine de “hums” dendiğini 

ifade etmektedir. Zeyveli Kur’an’da tasviri yapılan cahiliye toplumu ile Kur’an dışı 

kaynaklardaki tasvirlerin uyuşmadığını, bu nedenle öznelliğe açık olan diğer 

kaynaklar yerine öncelikle Kur’an’dan hareket edilmesi gerektiğini söylemektedir. 

Aksi takdirde Kur’an’da müşrik Araplara hitaben yapılan eleştirileri, tehditleri, 

şiddetli uyarıları anlamak mümkün olmayacaktır. Zira cahiliye Arapları bu kadar 

dindar iseler İslam’ın mücadelesinin kime ve neye karşı olduğu anlaşılmaz 

olacaktır.
448

 

Netice olarak her toplumda olduğu gibi İslam öncesi Arap toplumunda da 

faziletli insanlar ve ve bir takım ahlakî erdemler mevcuttu. Ancak genel itibariyle 

değerlendirildiğinde Kur’an öncesi dönemde ahlaksızlığın, hukuksuzluğun, zulmün 

ve adaletsizliğin baskın olduğu açıktır. Cahiliyenin temel özellikleri olarak, şirk, 

                                                
447  M. Şevket Kotan, “Cahiliye Dönemi Mekke Dini: Ahmesilik”, Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı 

Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. Kültür 

Müdürlüğü Yayınları, 2011), 177-188. Sayfalar. 
448 Bkz. Hikmet Zeyveli, M. Şevket Kotan’ın, “Cahiliye Dönemi Mekke Dini: Ahmesilik” tebliği 

müzakeresi, Kur’an’ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 

Temmuz 2011 İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2011), s. 189-192.  
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putperestlik, kabile asabiyeti, zulüm, haksızlık, adaletten, sulh ve nizamdan 

yoksunluk, insan haklarının çiğnenmesi, insanların soylarından dolayı ayıplanması, 

vahşiyane hareketler, kan davası, faiz, içki, kumar, zina gibi davranışlar sayılabilir. 

Bunların yanı sıra bilgisizlik de ayrıca zikredilmelidir.
449

 Öte yandan Hz. Cafer b. 

Ebî Talib’in Necaşi’ye hitaben söylediği “Ey Hükümdar! Biz cahiliye zihniyetine 

sahip bir kavimdik; putlara ibadet eder, ölmüş hayvan eti yer, fuhuş yapar, hısım 

akraba hakkını gözetmez, komşularımızı unuturduk ve kuvvetlinin zayıfı ezdiği bir 

topluluk idik. İşte biz bu durumda iken Allah bize nesebini, doğruluğunu, emanete 

riayetini ve iffetini bildiğimiz bir peygamber gönderdi…”
450

 sözleri de belli ölçüde 

dönemin din ve ahlak anlayışını yansıtması bakımından kayda değerdir. 

Diğer taraftan Kur’an-ı Kerim’in putperest Arapların zihniyet dünyalarına ve 

günlük yaşamlarına ışık tuttuğu açık olmakla birlikte, bu noktada Kur’an’ın yer 

verdiği nüzul dönemindeki hadiselerin bilgi aktarma amaçlı olmayıp kıssalarda 

olduğu gibi Kur’an’ın bilinç oluşturmak amacıyla kullandığı araçlar olduğunu da 

gözden kaçırmamak gerekir. Nitekim kimileri cahiliyeyi kötüleme ve İslam’ı 

yüceltme kaygısıyla Kur’an metnini bir araç olarak kullanmış ve bu suretle 

cahiliyedeki kimi tasvirleri genelleştirerek cahiliyenin doğru anlaşılmasına olumsuz 

etkide bulunmuştur.
451

 Örneğin, daha önce geçtiği gibi, cahiliye dönemi 

uygulamalarından biri olan kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi olayı ayet-i 

kerimeyle sabit olmakla birlikte (Tekvîr, 81/8-9) genel olarak cahiliyeyi kötüleme 

adına abartılmış ve toplumda yaygın bir âdet olarak düşünülmüştür.  

  Sağlıklı sonuçlara ulaşabilmemiz için nüzul dönemi Arap tarihini incelerken 

Kur’an’ı merkeze almakla birlikte, onu dönemin tasvirini yapan diğer kaynaklarla 

birlikte değerlendirmemiz uygun olacaktır. Zira Kur’an’ın müşrik Arapların din 

anlayışlarına bir alternatif getiren ve onlarla mücadele eden bir dinin kitabı olarak, 

onların dinlerine yönelik birçok eleştiriye yer vermesi gayet tabiidir. Kur’an’da yer 

                                                
449

   Sarıçam, a.g.m, s. 21. 
450   İbn Hişâm, a.g.e, I, 336. 
451  Adnan Demircan, “Kur'ân'ın Nüzûl Dönemi Putperest Arapları İçin Kaynaklığı Üzerine”, İstem 

Dergisi, Konya, 2004, c. II, Sayı. 4, s. 55-56. 
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alan tasvirler mutlak doğru olmakla birlikte bize tablonun tamamını değil, mücadele 

ortamını kendi cephesinden sunmaktadır. Bu yüzden Kur’an’da bize aktarılan kimi 

betimlemelerden hareketle gelişi güzel birtakım genellemeler yapmak doğru 

olmayacaktır.
452

 

  Öte yandan Kur’an’ın belli bir tarih diliminde, bir hitap olarak, çoğunlukla 

olaylar üzerine nazil olması onun kendine özgü bir dil kullanmasına neden olmuştur. 

Bu dilin bir özelliği olarak Kur’an’ın genelleme yaparak muhatabına bir şey 

söylemesi, her zaman bütün Araplara yönelik bir ifadesi olmayabilir. Bu muhatabı, 

Allah’a inanan yahut inanmayan birisi olabileceği gibi mesela ahirete iman eden 

veya etmeyen birisi, yine kız çocuğunu diri diri gömen biri olabileceği gibi tersi de 

olabilir. Bu yüzden Kur’an’daki genellemelerden yola çıkarak bütün cahiliye 

Arapları hakkında bir sonuca varmak yerine öncelikle yapılması gereken, ilgili 

ayetlerde geçen muhatapların kimler olduklarının tarihsel verilerle ortaya 

konulmasıdır.
453

 

2. Putperest Zihniyet ve Mekke Müşriklerinin Rubûbiyet Telakkisi 

2.1.  İslam Öncesi Dönemde Arap Yarımadasında ve Mekke’de Mevcut 

İnançlarla İlgili Bazı Hususlar 

Baştan belirtmek gerekir ki cahiliye Araplarının Kur’an öncesi döneme dair 

dinî inançlarının ayrıntıları ve özellikle de Allah tasavvurları konusunda kesin bilgi 

edinmemizi sağlayacak verilerden ne yazık ki mahrumuz. O dönem Arapları arasında 

yazının yaygın olmaması ve onların eser yazma alışkanlığına sahip olmamaları 

nedeniyle bu konularda bizi yeterince aydınlatacak bilgiler elimize ulaşmamıştır. Bu 

yüzden tüm çabalara rağmen cahiliye Araplarının Allah hakkındaki kanaatlerinin 

tespitinde hala belirsiz ve tartışmaya açık noktalar bulunmaktadır.
454

 Diğer taraftan 

İslam’dan önceki Arapların dinleri hakkındaki bilgilerimiz, ilk olarak güney 

                                                
452   Demircan, “Kur'ân'ın Nüzûl Dönemi Putperest Arapları İçin Kaynaklığı Üzerine”, s. 59-61. 
453

   Kotan, “Kur’an’da Cahiliye Araplarının Allah İnancı”, s. 170-171. 
454   Zekeriya Pak, “Cahiliye Araplarındaki Allah İnancının Kuran’dan Hareketle Tespitiyle İlgili Bazı 

Hususlar (Cahiliye Araplarındaki Allah İnancının Kur’anî Boyutu)”, Cumhuriyet Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sivas, 2001, c. V, Sayı. 1, s. 311. Kaya, a.g.m, s. 125. 
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Arabistan toplumları olan Sebeliler, Katabanlılar, Maînliler, Hadramutlular ile kuzey 

Arabistan ve Hicaz bölgesinde yaşamış olan Semudlular, Lihyanlılar, Safâlılar, 

Nabâtiler, Tedmürlüler gibi Arap toplumlarından kalma arkeolojik belgelere 

dayanmaktadır. Ancak bu kitabe ve belgelerde onların dinleri hakkında ayrıntılı bilgi 

verilmemiş, yalnızca tanrı veya put adlarına yer verilmiştir.
455

 

Cahiliye döneminin din anlayışına dair elimizde bulunan rivayetlerde tüm 

ilkel toplumlarda olduğu gibi kuzeyde yaşayan Arapların da putperestliğe ulaşmadan 

önce totemizm, animizm ve fetişizm gibi aşamalardan geçtiklerini gösteren belirgin 

izler bulunmaktadır. Totemizm hem sosyal hem de dinî bir içeriğe sahiptir. Kabileye 

ismini veren totem bir hayvan, bir bitki ya da tabii başka bir şey olabilmekle birlikte 

bunların çoğunlukla aslan, kaplan, köpek vb. gibi bir hayvan olduğu görülmektedir. 

Ancak zaman içerisinde Araplarda sosyal hayat geliştikçe totemist yapı da yerini 

animizm’e, yani ölüm sonrasının izlerini taşıyan ruhçuluğa bırakmıştır. Yaşamak için 

ihtiyaç duydukları şeylerin ruhlar tarafından karşılandığına inandıkları için ruhlara 

karşı ibadet mahiyetinde ayinler üretmişler, onlara karşı saygı ve itaat duygusu 

beslemişlerdir. Animizmin gelişimi de naturalizm yani tabiatperestlikle 

neticelenmiştir.
456

 

Hicaz bölgesinde yerleşmiş bulunan Ehl-i Kitab’ın cahiliye Araplarının din 

anlayışlarına etkisine gelince, İslam öncesi Mekke’sinde Yahudilerin varlıkları ve 

etkinlikleri hususunda Kur’an’da ya da diğer tarih kaynaklarında bahsedilmemesi, 

Mekke toplumuna ve İslam’a etki edecek nitelikte bir Yahudi cemaatinden söz 

edilemeyeceğini ve dolayısıyla Yahudi anlayışının İslam’ın tanrı anlayışına önemli 

bir etkisinin olamayacağını göstermektedir.
457

 Nitekim Yahudilik İslam öncesi 

dönemde Arap yarımadasına girmiş olmakla birlikte Yahudiler’in Yesrib’deki 

                                                
455  Mustafa Çağrıcı, “Arap” (İslam’dan Önce Araplarda Din), DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 1991, 

III, 316. 
456  Şemseddin Günaltay, İslam Öncesi Araplar ve Dinleri, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 1997), 

s. 61-63. Ayrıca bkz. Muhsin Demirci, Kur’an’ın Ana Konuları, (İstanbul: İFAV, 2012), s. 25. 
457  Resul Öztürk, “İslam Öncesi Arap Toplumunun Tanrı Tasavvuru ve Bu Tasavvurun İslam’ın Tanrı 

Tasavvuruna Etkisi Sorunu”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, İstanbul, 2007, Sayı. 

1, s. 141. Bkz. Çağrıcı, a.g.m, III, 320. 
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mevcudiyetleriyle kıyaslandığında Mekke’de neredeyse yok gibidirler.
458

 Ayrıca 

Yahudiler’in kendilerini diğer din mensuplarından üstün görmeleri bu dinin Araplar 

nezdinde hiçbir zaman beklenen ilgiyi görmemesine neden olmuştur.
459

 

Yahudiliğe nispetle İslam’dan önceki Araplar üzerinde Hıristiyanlığın 

etkisinin daha güçlü olduğu söylenebilir. Bu kapsamda putperestliğin iptidai ve sade 

yapısına nispetle Hıristiyanlıktaki mistik cazibe ve zengin kültür, ayrıca Hıristiyan 

misyoner ve rahiplerin telkinleri, putperest Arapların ilgisini ve gönlünü bu dine 

yönlendirmiştir.
460

 Öte yandan kuzey ve güney Arabistan’da yayılan Hıristiyanlar, 

Habeşistan’ın Yemen valisi Ebrehe eliyle Hicaz bölgesini de Hıristiyanlaştırmak için 

Mekke üzerine büyük bir ordu ile harekât düzenlemiş, ancak bunda başarısız 

olmuşlardır. Böylece Mekke, Medine ve Taif’i içine alan Hicaz bölgesinde 

Hıristiyanlık yayılma imkânı bulamamıştır.
461

 

  Hüseyin Atay, Hıristiyanlığın Arap yarımadasındaki durumundan 

bahsederken Hıristiyanlar’ın Arabistan’a getirdiği tanrı anlayışının putperest 

Arapların tanrı anlayışından üstün olmakla birlikte Yunan felsefesiyle karışık 

olmasından ötürü anlaşılmasının zor olduğunu ifade etmektedir. Bu yüzden o, 

Hıristiyanlığın İslam’ın tevhid anlayışı üzerinde bir etkisinin olamayacağına ve 

Hıristiyanlığın tevhid dini olmadığı için de tevhidi aşılamaktan uzak olduğuna dikkat 

çekmekte ve şöyle devam etmektedir: “Araplar her ne kadar putların maverasında bir 

tanrı kavramına sahip idiyseler de müşahhas (somut) putlar, mücerret (soyut) tanrı 

kavramına hâkimdi. Bundan dolayı Hıristiyan nazariyelerinin cahiliye şiirine 

etkilerini göremiyoruz.”
462

 

Temelde tevhid inancına dayanan Yahudilik ve Hıristiyanlığın cahiliye 

Arapları üzerindeki tesirleri teorik olarak mümkün olmakla birlikte, gerek İslam 

öncesi Araplarının yabancı etkilere açık bir din arayışı içinde bulunmamaları gerekse 

Yahudi ve Hıristiyanlarla olan olumsuz veya ilgisiz münasebetleri bu ihtimali 

                                                
458   Apak, a.g.e, s. 241. 
459   Apak, a.g.e, s. 242. 
460   Çağrıcı, a.g.m, III, 320. 
461   Apak, a.g.e, s. 246-247. 
462   Hüseyin Atay, Kur’an’ın Reddettiği Dinler, (Ankara: Atay ve Atay Yayınları, 1999), s. 118. 
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zayıflatmaktadır.
463

 Watt’a göre Hicaz Yarımadası Araplarının Yahudi ve 

Hıristiyanlar dışındaki Sâbiîler gibi tek tanrıcı gruplardan etkilenme ihtimali de 

tümüyle göz ardı edilmemelidir; ancak bu etki az olmalıdır.
464

 

Araplar cahiliye döneminde çeşitli dinlere sahiptiler. Onlardan Allah’a ve 

tevhide inanan kimseler olduğu gibi, Allah’a inanmakla birlikte onları Allah’a 

yaklaştıracağı, kendilerine fayda sağlayacağı yahut zarar verebileceği düşüncesiyle 

putlara tapanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar, Mecûsîler, hiçbir şeye inanmayanlar, 

Zındıklar, bu dünya hayatında insan üzerinde ilahların tahakkümü olduğuna 

inananlar, ölümden sonra hesabın, neşrin olmayacağına ve her şeyin yok olacağına 

inananlar da vardı.
465

 Yine cahilî Araplardan cinlere tapanlar vardı; Huzâ’a’dan 

Müleyh oğulları cinlere taparlardı.
466

 Bunlar dışında güneşe tapma, aya tapma, 

Dehrîler, Sâbiîler, Seneviyye, meleklere tapma, ateşe tapma gibi inançlar vardı.
467

 

Cahiliye Araplarında çeşitli şekillerde ruhlara tapınma ve ruhların günlük hayatta 

etkilerinin devam ettiğine inanç da mevcuttu.
468

 

Hz. Peygamber’in risaletinden önce Mekke toplumunda putlara tapmayı 

reddeden Hanifler de vardı. İbn Habîb bunlardan dört tanesinin isimlerini 

zikretmektedir: Osman b. Huveyris, Varaka b. Nevfel, Zeyd b. Amr ve Ubeydullah b. 

Cahş.
469

 Âlûsî eserinde Hz. Peygamber’den birkaç asır öncesinden itibaren 

Haniflerden yirmi bir kişi hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.
470

 Burada Hz. 

İbrahim’in getirdiği tevhid dininin izlerini taşıması ve Kur’an’ın ilk muhataplarının 

tek tanrı tasavvuruna muhtemel etkisi nedeniyle Haniflik üzerinde biraz durmak 

istiyoruz. 

                                                
463   Topaloğlu, “Allah”, II, 473. 
464   Watt, a.g.e, s. 54. 
465   Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 34. 
466  İbnü’l- Kelbî, Putlar Kitabı, çev. Beyza Düşüngen Bilgin, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 

2016), s. 75. 
467   Bkz. Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 215-244. 
468   Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 50. 
469   İbn Habîb, a.g.e, s.171-172. 
470   Bkz. Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 244-286. 
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Öncelikle ifade etmek gerekir ki Haniflik ve Hanifler meselesinde gerek 

etimolojisi gerek ne olduğu gerekse de kimlerin Haniflerden sayılması gerektiği gibi 

konularda birçok farklı görüş ve düşünce vardır. Kimileri Hanifliği Hz. İbrahim’in 

getirdiği din anlamında müstakil bir din kabul ederken kimileri ise bunun kurumsal 

bir din olamayacağını ve ancak Hz. İbrahim’in getirdiği tevhid dininden ve çeşitli 

dinî kaynaklardan beslenen bir takım insanların inançlarını ve bazı davranış 

biçimlerini yansıtan bir yaşam tarzı olduğunu belirtirler. Yine bazıları bu kelimeye 

“dalâletten hidayete yönelen” yahut “şirkten uzaklaşan” anlamında tamamen olumlu 

bir mana yüklerken bazı kimseler de Hanif kelimesinin “sapkın”, “dinden uzaklaşan, 

ikiyüzlü” gibi olumsuz anlamlara geldiğini ileri sürmüşlerdir.
471

 

Hanif kelimesi Sami dillerinde hem olumlu hem de olumsuz anlamlara sahip 

olan bir kelime olup bu kelimenin daha çok olumsuz yönünün (“kötülüğe meyilli”, 

“sapkın”, “mülhid”, “dinsiz”, “doğru yoldan uzaklaşan”, “ikiyüzlü” vb.) ağır bastığı 

görülmektedir. Cevad Ali de bazı dil bilginlerine dayandırarak Hanif kavramının 

Sâbiî, yani “bir kavmin dininden ayrılan” anlamına geldiği görüşünü paylaşır. Öte 

yandan Mekkeli müşrikler de Hz. Peygamber’i ve müminleri “Sâbiî” olarak 

nitelendirmişlerdir. Bu nedenle Cevad Ali Hanif kelimesinin, kavminin dininden 

çıkan ve putperest olmayanlar için kullanılmaya başlandığını belirtmektedir.
472

 

Cerrahoğlu da Hanif kelimesinin “bir şeyden dönmek”, “meyletmek” manasının en 

doğru kanaat olduğunu söylemektedir.
473

 

Hanif kelimesi her ne kadar Kur’an’da olumlu anlamda kullanılmış olsa da bu 

kullanım İslam öncesi cahiliye Araplarının bu kelimeyi hangi amaçla ve ne anlamda 

kullandıklarını tespit etmek için yeterli değildir. Zira muhtemelen Kur’an Mekkeli 

müşriklerin kendi putperest inançlarından uzaklaşan kimselere karşı olumsuz 

anlamda kullandıkları bu kelimeyi, benzer bir şekilde ancak buna olumlu mana 

yüklemek suretiyle istimal etmiştir. Yani müşrikler hanif kelimesini “putperestlik 

dininden çıkmış, dinsiz” anlamında hakaret amacıyla kullanırken Kur’an aynı 

                                                
471

   Bkz. İsmail Cerrahoğlu, “Kur’an-ı Kerim ve Hanifler”, AÜİFD, Ankara, 1963, S. 11, s. 84.   
472 Adnan Demircan, “Haniflik ve Hanifler Üzerine Bazı Düşünceler” (“Cahiliye Araplarının 

Ulûhiyet Anlayışı” Kitabı içinde), s. 150-152. 
473   Cerrahoğlu, “Kur’an-ı Kerim ve Hanifler”, s. 81. 
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kelimeyi “müşriklerin dininden olmayan, tevhide yönelen” anlamında artı değer 

yüklemek suretiyle kullanmış olmalıdır.
474

 

 Hanifliğin hususi bir din sayılıp sayılamayacağı meselesinde Demircan dinin 

genel tanımı açısından meseleye baktığımızda hanifliğin bir din olduğunu 

söylemenin mümkün olduğunu ancak hanif olarak zikredilen insanların klasik tanıma 

uygun olarak, bir dinde bulunması gereken ibadât ve muamelâta dair fıkhî ahkâma 

sahip olmadıkları, müşterek bir dinin mensupları olduklarına dair ortak bir duygu 

taşımadıkları, bir cemaatlerinin olmadığı ve onlara ait kutsal bir metne sahip 

olmadıkları için onları kurumsallaşmış bir dinin müntesipleri olarak görmenin zor 

olacağını ifade etmektedir.
475

 

 Cerrahoğlu da Hanifliğin dinî bir fırka olmadığını, yani bu kimselerin teşkil 

ettiği cemaatin belli bir grubu, Yahudilik ve Müslümanlık gibi hususi bir dini 

kastetmediğini; bunun bir alem olduğunu belirtmektedir. Ona göre İslam öncesi 

Arabistan’ında birkaç kişinin hakikati araması bazı kimseleri o dönemde de sahih bir 

dinin ve hâlis bir tevhidin bulunduğu düşüncesine sevk ettirmiştir ki bu, doğru 

değildir. Şayet öyle olsaydı müşriklerin İslam’dan endişe etmemeleri gerekirdi. 

Ancak onlar bilindiği gibi, İslam’ın yayılmasından büyük endişe duymuş ve ona 

şiddetle mukavemet göstermişlerdir.
476

 Belki tevhide uygun yaşamaya çalışan, ancak 

bir peygamber ve bir kitap takip etmeyen kişiler bulunmakla birlikte sonuçta Haniflik 

diye bir din yoktur.
477

 

Diğer taraftan Cerrahoğlu, Hz. İbrahim’in dinine niçin Haniflik denildiğini 

açık ve kesin olarak bilemediğimizi muhtemelen kelimenin aslında bulunan meyl ve 

inhiraf anlamlarından dolayı putperest müşriklerin, kendilerinden ayrılan bazı 

kimseleri dinsizlikle itham etmek, ayıplamak ve küçük düşürmek için bu sıfatla 

tavsif ettiklerini söylemektedir. Kendilerine Hanif denilen, putlara ve ahlaksız hayat 

tarzına savaş açmış olan kimseler de bu sıfatı benimsemiş ve onunla gurur 

duymuşlardır. Ancak belirtmek gerekir ki tarih ve siyer kitapları cahiliye 

                                                
474   Demircan, “Haniflik ve Hanifler Üzerine Bazı Düşünceler”, s. 154. 
475   Demircan, “Haniflik ve Hanifler Üzerine Bazı Düşünceler”, s. 159-160. 
476   Cerrahoğlu, “Kur’an-ı Kerim ve Hanifler”, s. 83-84. 
477   Azimli, a.g.e, s. 70. 
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dönemindeki Haniflerin müşterek akideleri hakkında bize yeterince bilgi 

sunmadıkları için onların inançları ve dinleri hakkında fazla bir bilgiye sahip 

değiliz.
478

 

Milattan sonraki yıllarda, daha çok Güney Arabistan’da olmak üzere Arap 

yarımadasında bir “Rahmân” inancıyla da karşılaşılmaktadır. Mekkelilerin de 

Yemen’le olan bağlantıları sebebiyle bu Rahmân inancına sahip oldukları ve bu 

kelimeyi Allah anlamında kullandıkları görülmektedir.
479

 Taberî bazı aklı kıt 

kimselerin cahiliye Araplarının bu kelimeyi bilmediklerini zannettiklerini belirttikten 

sonra, müşriklerin bilmedikleri için değil, bilakis yalanladıkları için “Rahmân da 

nedir? Senin bize emrettiğine secde eder miyiz?” (Furkân, 25/60) şeklinde tepki 

verdiklerini ifade etmektedir. O ardından da cahiliye dönemi meşhur şairlerin 

şiirlerinden Rahmân isminin Allah anlamında kullanıldığını gösteren iki beyite yer 

vermektedir.
480

 Cevad Ali’ye göre de cahiliye devrinde Mekke ehli Rahmân lafzını 

biliyordu. Bunda şüphe yoktur; onların Yemen’le ve Yahudilikle iletişim halinde 

olmaları buna sebep olmuştur. Belki de onlar Rahmân kelimesini Allah anlamında 

kullanmışlardır. Ancak bazı dil bilginleri ve tefsir âlimleri bu kelimenin cahiliyede 

Mekkeliler tarafından bilinmediğini söylemişlerdir.
481

  

Öte yandan “rahmet” kökünden türeyen ve her şeyin Rabbi Allah’ın -başta 

kulları olmak üzere- tüm varlık üzerindeki şefkat ve merhametini vurgulayan 

Rahmân isminin Kur’an’da ulûhiyetin özel isimlerinden biri olarak 57 defa 

zikredilmiş olması da
482

 onların bu ismi bildiklerini ve Allah ile Rab isimlerinden 

sonra bu ismin ulûhiyet ve rububiyet açısından önemini ortaya koymaktadır. Yine bu 

ismin içerdiği mana ve tecellileri bakımından başkaları hakkında kullanımı uygun 

görülmemiş ve bu isim yalnızca Allah’a has kabul edilmiştir.
483

 Ayrıca Kur’an’da bu 

                                                
478   Cerrahoğlu, “Kur’an-ı Kerim ve Hanifler”, s. 91. 
479   Çağrıcı, a.g.m, III, 316. 

480   Taberî, a.g.e, I, 130-131. 
481   Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 37-38.          
482   M. Fuâd ‘Abdülbâkî, a.g.e, s. 376-377. 

483   Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 347; Fahreddîn Râzî, a.g.e, I, 202. 
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ismin kullanımında dikkat çeken hususlardan biri, iki yer
484

 haricinde tamamının 

Mekkî surelerde yer alması bir diğeri ise sadece Meryem suresinde 16 kez 

zikredilmiş olmasıdır. Anlaşılan Allah Teâlâ, Kur’an’ın çağdaş muhatapları olan 

müşrik cahiliye Araplarına kendini tanıtırken, bu kritik süreçte onların da bildiği ve 

ikrar ettiği şekilde kendisinin her şeyi merhametiyle kuşattığını ısrarla hatırlatmakta 

ve onlardan Rahmân olan zatına yönelmelerini istemektedir.  

Ancak Mekkeli müşrikler Allah’ın isimlerinden biri olan Rahmân’ı tevhidi 

öne çıkardığı ve politeizmi reddettiği için kabul etmemişlerdir. Bu isim bazı Arap 

çevrelerinde ve özellikle Güney Arabistan’da onların taptıkları Allah’ın ismiyle aynı 

anlamı taşıyordu ve monoteist bir inancı ihsas ettiriyordu.
485

 Bu duruma Kur’an’da 

şöyle işaret edilir: “Onlara ‘Rahmân’a secde edin!’ dendiğinde ‘Rahmân nedir? 

Senin bize emrettiğine secde eder miyiz?’ derler ve bu söz onların nefretini artırır.” 

(Furkân, 25/60) Anlaşılan Mekkeliler Rahmân inancını benimsemeleri halinde bunun 

kullukta bulundukları putlarını terk etmelerini gerektireceğini anladıklarından 

Rahmân ismine tepkiyle yaklaşmış ve buna yanaşmamışlardır.  

Cahiliye Araplarında ahirete ve ölümden sonra yeniden dirilişe iman 

meselesine gelince, konu hakkında kesin bir şey söylemek pek mümkün 

görünmemektedir. Kur’an-ı Kerim’deki ilgili ayetlerden onların ahirete iman 

etmedikleri, bu yüzden sürekli uyarıldıkları ve azap ile tehdit edildikleri 

anlaşılmaktadır.
486

 Nitekim onlar Hz. Peygamber’i gayet iyi bilip tanımalarına 

rağmen haşri inkârdaki aşırılıklarından dolayı “Vücudunuz toprakta çürüyerek iyice 

dağılıp un ufak olduktan sonra yeniden dirileceğinizi haber veren adamı size 

gösterelim mi?” (Sebe’, 34/7) diyerek yeniden dirilme meselesini ve kendilerine 

                                                
484   Bakara, 2/163; Haşr, 59/22. 
485   Gölcük, a.g.e, s. 134. 
486  En’âm, 6/29; Nahl, 16/38; İsrâ, 17/50-51; Müminûn, 23/37; Duhân, 44/34-36; Câsiye, 45/24; 

Teğâbun, 64/7; Vâkıa, 56/47-48; Kâf, 50/3. Nitekim Mevlüt Güngör Kur’an merkezli yaptığı 

incelemede Mekke müşriklerinin farklı kanallardan kendilerine ulaşan bilgiler sebebiyle ahiret 

mefhumundan haberdar olduklarını ancak ölümden sonra dirilişe kesinlikle inanmadıklarını ifade 

etmektedir. Bkz. Mevlüt Güngör, “Kur’an Bağlamında İslâm Öncesi Mekke Toplumundaki Tanrı 

ve Ahiret İnancı”, Dinî Araştırmalar Dergisi, 2005, c. VIII, Sayı. 23, s. 21. Ancak bize göre 
sağlıklı sonuçlara ulaşabilmemiz için nüzul dönemi Arap tarihini incelerken Kur’an’ı merkeze 

almakla birlikte, onu dönemin tasvirini yapan diğer kaynaklarla birlikte değerlendirmemiz isabetli 

olacaktır. Aksi halde gerçeği ifade etmeyen sonuçlara ulaşmak muhtemel olacaktır. 
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bunu bildiren Allah’ın elçisini bir eğlence ve alay konusu yapmışlardır.
487

 Yine onlar 

inatlarından ve batıl inançlarından ötürü ahirete iman fikrini “güneşin batıdan 

doğduğunu söylemek” kadar gerçekleşmesi imkânsız bir düşünce olarak telakki 

etmişlerdir.
488

 Günlük yaşantılarında daha önce pek yer almayan ve gündemlerine 

gelmediği anlaşılan ölümden sonra dirilme fikrinin Kur’an’la birlikte vurgulu bir 

şekilde sunulması, müşrikleri ahirete dair bir takım sorular sormaya sevk etmiştir. 

Onlar kimi zaman merak kimi zaman alay etme kimi zaman da reddetme vb. amaçlı 

sorular sormuş, akabinde de yeniden dirilmenin mümkün olamayacağına kanaat 

getirmişlerdir.
489

 Ancak bize ulaşan bazı rivayetlerden onlardan bir kısmının ba’si 

kabul ettiği ve ölüm sonrası için bir takım ritüeller icra ettiği görülmektedir. 

İlk dönem müelliflerinden İbn Habîb Arapların çoğunun ölümden sonra 

dirilişe ve hesaba çekilmeye inandığını belirttikten sonra buna dair cahiliye 

şiirlerinden örnekler vermektedir.
490

 Ayrıca o dönemde kabri başında binek hayvanı 

boğazlanan kimselerin onun üzerinde iken haşredileceğine ve mahşer meydanına 

yürüme gitmeyeceğine inanıldığı için beliyye denilen uygulama mevcuttu.
491

 

Makdisî (ö. 355/966’dan sonra) cahiliye Araplarında ölümden sonra yeniden 

dirilmeye inanan kimseler olduğunu haber vermektedir.
492

 Âlûsî de cahiliye 

Araplarının şüphelerinin, yeniden dirilmenin ve beşer olarak peygamber 

gönderilmesinin inkâr edilmesiyle sınırlı olduğunu belirtmektedir.
493

 Izutsu konuyla 

ilgili olarak, Mekkelilerin öte dünya ve kıyamet gününe dair hiçbir şey öğrenmek 

                                                
487  Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî, el-Câmi’ li ahkâmi’l-Kur’an, thk. Ahmed Berdûnî-İbrahim 

Attafeyyiş, 2. Baskı, I-XX, (Kahire: Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye, 1964/1384), XIV, 262-263. 

488   Fahreddîn Râzî, a.g.e, XXV, 194. 
489 Bkz. Necmettin Irmak, Kur’an’da Cahiliye Dönemi Müşrik Arapların Ahiret İnancına 

Tepkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010, Yayımlanmamış 

Yüksek Lisans Tezi, s. 67-78. 
490   İbn Habîb, a.g.e, 322-324. 
491  İbn Habîb, a.g.e, s. 323-332; Makdisî, a.g.e, IV, 33; Apak, a.g.e, s. 277-278; Çağrıcı, a.g.m, III, 

319. Ancak Tâhir b. Âşûr, Mekkeli müşriklerin ölümden sonra yeni bir hayata inanmayan dehrî 

kimseler olduklarını belirttikten sonra cahiliye Araplarından kimilerinin yaptığı beliyye 

uygulamasını, onların Hıristiyanlaşmış Araplardan düşünmeksizin alıp kendi şirk inançlarına 

karıştırdıkları bir davranış olarak değerlendirmektedir. Bkz. Muhammed Tâhir b. ‘Âşûr, 

Tefsîru’t-Tahrîr ve’t-Tenvîr, I-XXX, (Tûnus: ed-Dâru’t-Tûnusiyye, 1984), I, 239-240.    
492  Makdisî, a.g.e, IV, 33. 
493  Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 198-200. 
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istemeyen seküler işadamları olduklarını ifade etmektedir. Müşriklere göre yeniden 

dirilme gibi şeyler olamazdı. Ancak yine de bunu genelleyip yeniden dirilme fikrinin 

İslam öncesi dönemde bilinmediğini söylemek isabetli değildir. Örneğin cahiliye 

şiirinde ölümden sonra hesaba çekilme düşüncesini içeren ahiret inancının var 

olduğuna dair önemli göstergeler vardır.
494

 

İslam öncesi Araplardaki ahirete iman konusu üzerinde duran Cevad Ali 

cahiliye Araplarının çoğunun ölümden sonra dirilmeye inanmadığını ifade 

etmektedir. Onlar ölümün bir son olduğunu, tekrar diriltilmeyeceklerini ve ba’sin 

akla yatkın olmadığını düşünüyorlardı. Bu yüzden de Hz. Peygamber’in ölümden 

sonraki dirilişi ve hesabı bildiren sözlerine şaşırıyorlardı.
495

 Ona göre cahilî 

Arapların pek azı ölümden sonra dirilişe ve hesaba inanıyordu. Ölümden sonraki 

hayata inanan müşrikler, mahşer yerine binekli olarak gitmesi düşüncesiyle ölen 

kişinin kabri başında “beliyye” dedikleri bir hayvanı aç ve susuz bırakmak suretiyle 

ölüme terk ederlerdi.
496

 Cevad Ali yukarıda zikredilen İslam öncesi Arapların büyük 

çoğunluğunun yeniden dirilişe inandığını ifade eden ve bu görüşü için cahiliye 

şiirlerinden istişhadda bulunan İbn Habîb’e cevap olarak, Kur’an’da da belirtildiği 

üzere bu düşüncenin doğru olmadığını söylemektedir. Zira müşrik Araplardan ahirete 

ve hesaba inanan kimseler çoğunluk sayılamayacak olan bir gruptur.
497

  

2.2.  Puta Tapıcılık ve Putperest Zihniyet  

Kur’an’ın nazil olmaya başladığı dönemde Hicaz bölgesinde hâkim inancın 

putperestlik olması münasebetiyle bu inancın kaynağına ve toplumdaki etkisine 

yakından bakmak istiyoruz. Bilindiği üzere önceki ümmetlerde olduğu gibi cahiliye 

Arapları da her şeyi yaratan ve her şeyin sahibi en yüce varlık olarak Allah inancına 

sahip idiler. İslam öncesi dönemde neredeyse bütün Araplar tarafından sahip olunan 

bu Allah inancının kaynağı ile ilgili olarak, Arapların çok tanrıcılıktan tek tanrıcılığa 

geçtiklerini ortaya koymaya çalışan birçok farklı görüş ileri sürülmüştür. Oysaki tam 

                                                
494  Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 143. 
495  Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 123. 
496  Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 129-130. 
497  Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 131. 
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tersi bir durum söz konusudur; Araplar daha önce sahip oldukları tevhid akidesini 

terk edip aslında iman ettikleri tek tanrıya sonradan birtakım ortaklar koşmak 

suretiyle şirke düşmüşlerdir.
498

 Kur’an müşriklerin ulûhiyet ve rubûbiyette Allah’a 

ortak koştukları bu, bir aslı ve delili bulunmayan ortakları isimlendirirken şürekâ 

(Rûm, 30/40), erbâb (Yusuf, 12/39), endâd (Bakara, 2/165), âlihe (Enbiyâ, 21/22) 

gibi ifadeleri kullanmıştır.  

Mekkeli müşrikler, kullukta bulundukları varlıkları (put, melek, cin vd.) 

şürekâ yahut diğer isimlerle isimlendirirken, onların da Allah’ın mülkünde O’na 

ortak olduklarına ve herhangi bir şekilde fayda ya da zarar verme kudretine sahip 

bulunduklarına inanıyorlardı. Zira ortak, ortağının bir benzeridir; ortaklıkta o da 

diğeri gibi bir paya sahiptir.
499

 Öte yandan müşriklerin kendi şürekâsı için daha çok 

“ilah” adını kullanmaları, onların bu varlıkları Allah Teâlâ ile neredeyse eşit 

seviyede önemli mabudlar olarak kabul ettiklerini göstermektedir. Çünkü ilah 

kavramı mabudu en güçlü şekilde vurgulayan kavramlardan biridir ve bu yüzden 

Kur’an onların bu inançlarını sert bir üslupla ve kesin bir şekilde reddetmiştir.
500

     

İslam öncesi Araplarının Allah’a ortak koştukları bu putlara tapınmalarının ne 

zaman ve nasıl başladığına dair elimizde kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Örneğin 

İbnü’l-Kelbî Arap yarımadasında putperestliğin başlangıcıyla ilgili olarak dört farklı 

aktarımda bulunmaktadır. Bunlardan birine göre putlara tapınma şöyle başlamıştı: 

Hz. İsmail’in çocukları Mekke’ye yerleşip orada hüküm sürmeye başladıktan bir 

müddet sonra aralarında anlaşmazlıklar çıktı ve onların bir kısmı Mekke’yi terk 

etmek zorunda kaldı. Mekke’den uzaklaşmak zorunda kalan kimseler Kâbe’ye olan 

                                                
498   Bkz. Ulutürk, a.g.e, s. 5-6; Topaloğlu, “Allah”, II, 472. 
499   Derveze, ‘Asru’n-Nebî, I, 334. 
500  Derveze, ‘Asru’n-Nebî, I, 336. Derveze cahiliye Araplarının Allah’a ortaklar koştukları şürekâ, 

erbâb, endâd ve âlihe kavramları ile evliyâ, şahitler ve şefaatçiler kavramlarını ayrı iki grup olarak 

değerlendirmektedir. Buna göre müşriklerden aydın, ileri görüşlü, dış dünya ve Ehl-i Kitapla ilişki 

kurabilen kimseler, Allah’ın ulûhiyet ve rubûbiyetini itiraf ediyor ancak evliyâ, şahitler ve 

şefaatçileri Allah’a ulaşabilmek için yalnızca birer vasıta ve arabulucu olarak görüyorlardı. 

Çoğunluğu oluşturan orta ve alt tabaka denebilecek halk kesimi ve bedeviler ise şürekâ, erbâb, 

endâd ve âliheyi baş tanrılar olarak görüyor ve onların da iyilik ve kötülüğe, fayda ve zarara, var 

etme ve yok etmeye gücü yeten kudret sahibi varlıklar olduklarına inanıyorlardı. Bkz. Aynı eser, 

I, 329-342. 
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saygılarından ötürü yanlarına o bölgeden bir taş alarak gittiler. Artık nerede 

bulunurlarsa orada o taşı bir yere koyar ve aynı Kâbe’yi tavaf ettikleri gibi onun 

etrafında dönerlerdi. Bu davranışları zamanla onları hoşlarına giden şeylere tapmaya 

götürdü ve asıl dinlerini unutup Hz. İbrahim’in dinini değiştirerek, kendilerinden 

önceki toplumlar gibi putlara tapmaya başladılar. Hz. Nuh’un kavminin taptığı 

putları bularak onlara yeniden tapar oldular.
501

 

Bir başka anlatımda Hz. İsmail’in dinini ilk değiştirenin, putları dikenin, 

sâibe, vasîle, bahîra ve hâmiye’yi getiren ilk kişinin Amr b. Luhay olduğunu 

söylemektedir. Buna göre o, Mekke’de hâkimiyeti ele geçirdikten sonra ağır bir 

hastalığa yakalandı. Kendisine tavsiye edildiği üzere Suriye’de sıcak bir pınarın 

bulunduğu Belkâ denilen yere giderek orada yıkandı ve iyileşti. Bu arada bölge 

halkının putlara tapmakta olduğunu gördü ve onların ne olduğunu sordu. Onlar da 

“Biz, bunlar aracılığıyla yağmur ve düşmana karşı yardım isteriz.” deyince, o 

putlardan kendisine de vermelerini istedi. Onlar da verdiler ve bunları Mekke’ye 

getirerek Kâbe’nin çevresine dikti. Böylece putlara tapınma başladı.
502

 

Bir aktarıma göre de putperestlik şöyle başladı: Hz. Âdem öldüğünde onun 

oğlu Hz. Şit’in oğulları, onu ilk indiği yerdeki bir mağaraya gömmüşlerdi. Hz. Şit’in 

oğulları zaman zaman Hz. Âdem’in mezarına gider ve saygı tavafında bulunurlardı. 

Daha sonra Hz. Âdem’in oğlu Kâbil’in çocuklarından birisi “Ey Kâbil oğulları, Şit 

oğullarının kutlu taşı var, onun etrafında dönüyor, ona saygı gösteriyorlar sizin bir 

şeyiniz yok.” deyip onlara bir put yaptı ve böylece o, put yapanların ilki oldu.
503

 

Farklı bir anlatım ise şöyledir: Amr b. Luhay Cürhümlüleri yurtlarından çıkarıp 

Mekke’ye hâkim olduktan sonra onun cinlerden olan Ebu Sümâme isimli dostu, Amr 

b. Luhay’a Hz. Nuh’un kavminin helak edildiği tufanda kaybolan putların yerlerini 

gösterdi. Ona bu putları getirmesini ve Arapları onlara tapmaya çağırmasını söyledi. 

O da kendisine söylenen yere gitti, putların bulunduğu yeri kazdı ve çıkardığı bu 

putları getirdi. Hac mevsimi geldiğinde de Arapları bu putlara tapmaya çağırdı ve 

                                                
501   İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 32-35; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, II, 308. 
502   İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 38-39. 
503   İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 94-96. 
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çağrısına uyan kabilelere bu putları teslim etti. Böylece Araplar arasında puta tapma 

süreci başlamış oldu.
504

 

Bilindiği gibi İslam tarihi kaynaklarında genellikle putperestliğin Amr b. 

Luhay tarafından, hastalığı döneminde putları Şam’dan Mekke’ye getirmesiyle 

başladığı belirtilmektedir.
505

 Ancak böylesine kapsamlı bir dinî dönüşümün yalnızca 

bir kişi ve bir olay üzerinden temellendirilmesi ve Amr b. Luhay’ın putperestliğin 

Arabistan’a girişinden sorumlu tutulması doğru değildir. Çünkü yapılan araştırmalar 

putperestliğin Arabistan’da çok eski devirlerden itibaren -hatta Hz. İbrahim’in 

yaşadığı dönemde bile- mevcut olduğunu ortaya çıkarmıştır.
506

 

Kaynaklarımız her ne kadar Hicaz yarımadasındaki putperest inanışı bu 

şekilde başlatmış olsa da meseleye yakından bakıldığında Amr b. Luhay’ın bu 

konudaki müdahalesinin farklı olduğu anlaşılmaktadır. Cevad Ali Hicaz ve 

çevresinde putperestliğin başlatıcısı olduğu iddia edilen Amr b. Luhay ile ilgili 

İslamî kaynaklarda geçen rivayetleri aktardıktan sonra kendi görüşünü ifade 

etmektedir. Ona göre Amr b. Luhay’ın birtakım putları Şam bölgesinden satın alıp 

Hicaz’a getirmesi ve onları Kâbe’ye ve çeşitli yerlere dikmiş olması ihtimal 

dâhilindedir. O, Şam beldesindeki putların yapılışını ve taşlarının kalitesini güzel 

bulduğu için hac yerlerine dikmek için bunlardan birkaç tane satın alıp dikti ve bu 

yüzden putlara tapma işi ona nispet edilmiş oldu. Ona göre Amr b. Luhay Araplar 

arasında şirki başlatan ve tevhide muhalefet eden ilk kişi değildi. Zira putlara ve 

heykellere tapma yalnızca Araplara has bir ibadet olmayıp Sâmîlerden olsun olmasın 

birçok topluluk tarafından bilinen ve günümüze kadar süregelen bir ibadet idi.
507

  

Mahfuz Söylemez’e göre ise Amr b. Luhay, Cürhüm kabilesi döneminde 

Kâbe ve Mekke’nin sarsılan imajını da dikkate alarak Suriye tarafına giderken 

                                                
504   İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 99-103. 
505  Bkz. İbn Hişâm, a.g.e, I, 77; İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 38-39; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye,  II, 

308; Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 194-195. 
506 Demircan, “Câhiliyye Araplarında Kız Çocuklarını Gömerek Öldürme Âdeti”, s.20-21. Bkz. 

Remzi Kaya, “Vahiy Öncesi Hicaz’da Müşrik Arapların İnanç Esasları”, Kur’an’ın Anlaşılmasına 

Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011, İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. 

Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2011), s. 126. 
507  Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 77-81. 
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görüştüğü putperest kabile liderlerine kendi putlarını da kutsal beyte koymayı 

önermiş olmalıdır. Böylelikle Amr b. Luhay onların tanrılarına bir meşruiyet 

kazandırırken Kâbe’nin de sarsılan itibarını düzeltmiş ve Mekke’ye saygın bir 

konum sağlamıştır.
508

 Böylece Amr b. Luhay Hicaz yarımadasındaki tapınılan putları 

Kâbe’ye yerleştirmek suretiyle eski dönemlerden beri bir ticaret merkezi olan 

Mekke’nin ticari yollarını da güven içerisinde açık tutmuş oluyordu. Amr b. Luhay 

tarafından geliştirilen bu yeni sistemle birlikte putperest inanışta da bir kırılma 

yaşanmış, kabileler arasında din bağlamında bir hoşgörü ortamının oluşmasıyla 

birlikte hem bütün Hicaz yarımadasındaki mevcut putlara bir meşruiyet 

kazandırılmış hem de kabilelerin birbirlerinin putlarına saygı duymaları, değer verip 

ibadet etmeleri sağlanmıştır.
509

 Söylemez’in ifadeleriyle “Kâbe’yi yarımada Arapları 

için bir panteon merkezine çeviren Amr b. Luhay’ın bu tutumu onun Arap 

paganizmini başlatan şahıs olarak anılmasına neden olmuştur… Kaldı ki böylesi bir 

kırılmanın tek öznesi olarak Amr b. Luhay’ı zikretmek çok da mantıklı olmayacaktır. 

Zira kabileciliğin bu denli baskın olduğu bir coğrafyada, bir kabile reisinin diğer 

kabilelere paganizm gibi tevhide münafi, yabancı bir anlayışı dayatması çok zor bir 

ihtimaldir.”
510

 

İslam öncesi dönemde Araplarda hayat, adeta putların etrafında dönüyordu. 

Onlar hayvanlarından ve ekinlerinden Allah’a ve ilahlarına pay ayırıyor, bunu 

yaparken ilahlarını daha çok gözetiyorlardı.
511

 Cahiliye Arapları herhangi bir 

anlaşmazlıkta, evlilik veya önemli durumlarda putların önüne gelip fal oku çekiyor 

ve çıkan sonuca göre hareket ediyorlardı.
512

 Putlarını hoşnut etmek için onlara 

kurbanlar, hediyeler takdim ediyor ve onların etrafında tavaf etmek suretiyle tazimde 

bulunuyorlardı. Savaş için Mekke dışına çıktıklarında bazı putlarını da kendilerine 

yardım etmeleri için yanlarında götürüyorlardı. Putların bulunduğu bölgelere yılın 

belli dönemlerinde hacca gidiyor, onlar için adakta bulunuyor, yeminlerinde putların 

                                                
508  M. Mahfuz Söylemez, a.g.m, s. 12. 
509  Söylemez, a.g.m, s. 13. 
510  Söylemez, a.g.m, s. 15. 
511  En’âm, 6/136. Ayrıca bkz. İbn Habîb, a.g.e, s. 331-332. 
512  İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s.65-66; İbn Habîb, a.g.e, s. 332. 
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adını zikrediyorlardı. Ayrıca her kabile kendi putunun etrafında tavaf yaparken putu 

için geliştirilen telbiyeyi getiriyordu.
513

 

Kureyş kabilesi, Kâbe’yi şöyle söyleyerek tavaf ederdi: 

“Lât hakkı için, Uzzâ hakkı için! 

Üçüncüleri Menât hakkı için! 

Onlar yükseklerden uçan turnalardır, 

Onların şefaatine ümit bağlanabilir.”
514

 

Kureyş, İsaf putu için şöyle telbiye getirirdi: 

“Buyur Allah’ım! Buyur! 

Buyur! Senin ortağın yoktur! 

Ancak bir ortağın vardır, o da senin hükmündedir. 

Sen ona ve onun sahip olduklarına hükmedersin!”
515

  

Nizâr kabilesinin de tavaf esnasında aynı telbiyeyi getirdiği görülmektedir.
516

 

Her kabilenin ayrı telbiyesi vardı. İbn Habîb eserinde 20 ayrı meşhur puta yapılan 

telbiyeleri tek tek zikretmektedir.
517

 Yine cahiliye Araplarının, kendi kabilelerinin 

putlarıyla adeta özdeşleştikleri görülmektedir. Çocuklarına putlarının isimlerini verir, 

savaşa çıkarken kendilerine yardım etmeleri için putları da yanlarında götürürlerdi. 

Şayet savaşı kaybetmişlerse bunun nedenini putlara gereken saygıyı 

göstermemelerine bağlarlardı. Herhangi bir nedenle memleketlerinin dışına 

çıktıklarında ya putlarını ya da onu temsil eden herhangi bir şeyi yanlarına 

                                                
513  Putlara yapılan ibadet şekilleri için bkz. Söylemez, a.g.m, s. 19-24. 
514  İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 55. 
515  İbn Habîb, a.g.e, s. 311; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, II, 309. 
516  İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 36. 
517  Bkz. İbn Habîb, a.g.e, s. 311-315. 
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alırlardı.
518

 Mekke ileri gelenlerinden Ebu Uhayha ölüm döşeğinde iken, kendisinden 

sonra kavminin Uzzâ’ya tapmayı terk edecekleri endişesinden dolayı ağlamış ve Ebu 

Leheb onu teselli etmişti.
519

 

  Kureyş kabilesinin putlarına gelince, onların Kâbe’nin içerisinde ve 

çevresinde çok sayıda putları vardı. Hz. Peygamber Mekke’yi fethettiğinde Kâbe’nin 

etrafında 360 tane put bulunuyordu.
520

 Bunların en büyüğü Hübel idi. Hübel 

Kâbe’nin içinde bulunuyordu ve önünde yedi tane fal oku vardı. Müşrikler bir 

anlaşmazlık olduğunda, bir yola çıkmaya veya bir işe niyetlendiklerinde gelir, onun 

önünde fal okları çekerlerdi. Abdülmuttalib de onun yanında Hz. Peygamber’in 

babası olan oğlu Abdullah için fal oku çekmişti.
521

 Arap yarımadasındaki en meşhur 

putlardan biri ve en eskisi olan Menât, Mekke ile Medine arasında el-Müşellel 

yöresinde Kudeyd denilen yerde bulunan, Medineli Evs ve Hazreç kabilelerinin 

taptığı put olup Kureyş kabilesi de dâhil olmak üzere bütün Arapların tazimde 

bulunduğu bir put idi. Taif’te bulunan ve Menât’tan sonraki en önemli put olan Lât, 

özelde Sakif kabilesi genelde ise bütün müşrik Araplar tarafından ilah olarak 

benimsenmiştir. Uzzâ ise Mekke yakınlarında Hurâd vadisinde bulunan, Kureyş 

kabilesinin en büyük putu olup Arapların çoğunluğu tarafından kutsal kabul 

edilmekteydi. Bütün müşrik Araplar Lât, Menât ve Uzzâ’nın Allah’ın kızları 

olduklarını iddia ediyorlardı.
522

  

İsâf ve Nâile isimli birbirine âşık iki kişi Kâbe’nin içinde işledikleri günahtan 

dolayı orada taş kesilmiş ve ibret amacıyla oradan çıkarılarak yeni yerlerine 

dikilmişlerdi. Ancak sonraki dönemde asıl gaye unutulmuş ve hacca gelen herkes 

                                                
518   Söylemez, a.g.m, s. 28. 
519   İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 60-61. 
520   Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 211. 
521  İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 65-66; Makdisî, a.g.e, IV, 114-115; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, II, 

395-396. 
522  Menât, Lât ve Uzzâ’nın özellikleri, bulundukları yerler ve onlara tapan kabilelerin isimleri için 

bkz. İbnü’l- Kelbî, a.g.e, s. 46-65; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, II, s. 314; Mahmûd Şükri 

Âlûsî, a.g.e, II, 202-205. İslam öncesi Arap yarımadasındaki yaklaşık elli put ve özellikleri için 

bkz. Söylemez, a.g.m, s. 31-47. 
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onlara tapmaya başlamıştı.
523

 Vedd, Süvâ, Yeğûs, Ye’ûk ve Nesr isimli putların 

hikâyesi ise şöyledir: Bu kimseler aslında dindar, iyi insanlar idiler. Ancak 

ölümlerinden sonra kendi suretlerinde putlar şeklinde yapılmış ve arkalarından gelen 

kuşaklar tarafından, gerçek neden unutularak zamanla kendilerine tapılmıştır.
524

 

Ayrıca Mekkeli her ev sahibinin evinde taptığı bir putu vardı. Birisi bir 

yolculuğa çıkarken evinde yaptığı son iş, eliyle ona dokunmak olurdu. Gittiği yerden 

döndüğünde de evine girdiğinde yaptığı ilk iş yine eliyle ona dokunmak olurdu.
525

 

Öte yandan bütün Arapların taptığı, ilah olarak benimsediği bir put yoktu. Bilakis her 

kabilenin kullukta bulunduğu kendine has putları vardı.
526

 İnsan suretinde yapılan 

putlar ağaçtan, altından yahut gümüşten olursa sanem, taştan olursa vesen 

deniliyordu.
527

 İbn Habîb Arap yarımadasında tapılmakta olan 20 adet putu, 

bulundukları mevkileri, hizmetçilerini ve onlara tapmakta olan kabilelerin isimlerini 

ayrı ayrı vermektedir.
528

 İbn Kesîr (ö. 774/1373) İbn İshak’tan (ö. 151/768) naklen, 

cahiliye Araplarının Kâbe’yle birlikte tazim ve ibadette bulundukları başka tağutlar 

(put evleri) da bulunduğunu, buraların da Kâbe gibi kapıcı ve hizmetçilerinin 

olduğunu aktarmaktadır. Kâbe’de olduğu gibi buralarda da kurbanlar kesilir, tavaflar 

yapılırdı. Ancak yine de Kâbe’ye duydukları saygı ve tazim daha fazlaydı.
529

 

Cahiliye Arapları ilah olarak benimsedikleri bu putların kendilerini 

desteklediğine, onları bela ve musibetlerden koruduğuna ve onlar sayesinde korku ve 

zarardan emniyette olduklarına inanıyorlardı. Müşrikler tanrı olarak niteledikleri 

putlarından problemlerinin çözümü ve ihtiyaçlarının karşılanması için niyazda 

bulunuyorlardı. Çünkü onlar ilahlarının kendi dualarını işittiği ve kendilerine yardım 

                                                
523  İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 39-40. Kitabın ilerleyen sayfalarında, bu ikisinin taş kesildiklerinde halka 

ibret olması için Kâbe’nin yanına dikildikleri, ancak zamanın geçmesiyle, putlara tapılmaya 

başlandığında bunlara da tapıldığı belirtilmektedir. Bkz. s. 66-67. Ayrıca bkz. İbn Habîb, a.g.e, s. 

311; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, II, 305, 313. 
524   İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 96-98; Makdisî, a.g.e, IV, 25. 
525   İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 72-73; İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, II, 313-314. 
526   Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 119. 
527   Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 212. 
528   Bkz. İbn Habîb, a.g.e, s. 315-319. 
529   İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, II, 314; Mahmûd Şükri Âlûsî, a.g.e, II, 212. 
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etmeye kadir olduğu inancına sahip idiler. Kuşkusuz onlarda da açık bir şekilde en 

yüce ilah düşüncesi vardı ve dillerinde Allah kelimesinin varlığı da bundan dolayı 

idi. Ancak onlar Allah’ın yanında diğer ilahların da nüfuzunun bulunduğunu, 

sözlerinin dinlendiğini ve bir kazanç sağlama yahut zarardan güvende olma 

konusunda onların da şefaatlerinin kabul edildiğini düşünüyorlardı.
530

 Mekkeli 

müşrikler putları şu şekillerde Allah’a ortak koşuyorlardı: Allah Teâlâ’yı çok 

uzaklarda, bir aracı olmaksızın erişilmesi imkânsız tasavvur ettikleri için putları 

Yüce Allah’a kullukta bir vasıta görüyorlardı. Putların meleklerin sureti olduğuna 

inanıyor ve putları Kâbe gibi kıble ediniyorlardı. Ayrıca her putta Allah’ın emriyle 

görevlendirilmiş bir şeytan bulunduğuna, putlara hakkıyla ibadet edenin ihtiyacını bu 

şeytanın karşılayacağına ve ibadet etmeyene de musibet getireceğine 

inanıyorlardı.”
531

 

İslam öncesi Arap müşriklerinin birtakım maddelerden yaptıkları putlara, 

yontulmamış taşlara, ağaçlara, hayvanlara, gök cisimlerine vs. tapmalarının sebebi, 

kuşkusuz sırf maddeleri için olmayıp onların sembol değeri taşımalarından dolayıdır. 

Ayrıca bu putperest inanç, o dönem insanlarının bilgi ve kültür eksikliğinden 

kaynaklanan bir durum da değildir; zira günümüzdeki bazı ileri toplumlarda da bir 

takım varlıkları kutsallaştırmak oldukça yaygındır. Öte yandan hiç kimse diktiği bir 

taşı yahut yonttuğu bir heykeli tanrı olarak tasavvur etmez. Yani hiçbir insan taşa, taş 

olarak tazimde bulunmaz; eğer bir yerde önünde huşû duyulan bir taş varsa bu, o taşa 

tanrının geldiğine ve ulûhiyet verdiğine inanıldığı içindir. Böylece o taşla ilişki kuran 

kimsenin tanrıyla ilişki kurduğuna inanılır.
532

  

Haddizatında put, yalnızca taştan yahut ağaçtan yapılan ve karşısına geçilip 

saygıyla ibadet edilen birtakım heykellerden ibaret değildir. Bunun ötesinde o, 

putperest zihniyetin, ulûhiyetin niteliklerine sahip olarak âlemde tasarrufta 

                                                
530  Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, s.24-28. Paganist Arapların putlara ibadet etmelerinin 

nedenleri hakkında ayrıca bkz. Söylemez, a.g.m, s. 17-19. 
531   Temizer, “Cahiliye Zihniyetinin Rubûbiyet Anlayışındaki Çelişki”, s. 14-15. 
532  Ekrem Sarıkçıoğlu, “Kur’an’a Göre Müşrikler ve Putperestler”, İslamî Araştırmalar Dergisi, 

Ankara, 1986, c. I, Sayı.1, s. 29. 
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bulunduğuna ve ayrıca sevgide, korkuda, umutta ve yönelişte yüce ve kutsal 

olduğuna inandığı birtakım varlıkları ifade eder. Başka bir ifadeyle Allah’ın dışında 

yüce bir varlık olarak fayda yahut zarar vermek gibi bazı ulûhiyet sıfatlarını haiz 

olduğuna ve onun iradesine teslim olunması gerektiğine inanılan her şey puttur. Zira 

kâinattaki hiçbir varlığa sırf kendisi için tapılmaz. Esasen Kur’an’daki birçok ayette 

putlara tapmakta olan müşriklerin aslında cinlere, meleklere, şeytana vb. taptıkları 

belirtilmektedir.
533

 

Cahiliye Araplarının putları için yaptıkları bütün ibadetleri ve iyilikleri sağlık, 

esenlik, servet kazanmak, zafere ulaşmak vb. gibi dünyevî gayelerle yaptıkları ifade 

edilmiştir. Cevad Ali “Madem cahiliye Arapları ölümden sonra yeniden dirilişe ve 

hesaba inanmıyorlar, o halde niçin putlara ibadet ediyor, onlar için kurbanlar 

kesiyorlardı?” sorusuna mukabil onların sırf dünyevî menfaatleri için putlara kullukta 

bulunduklarını ifade etmektedir. Yani Araplar putlarının kendilerine vereceği 

zarardan güvende olmak ve onların kendilerine ihsanda bulunmaları için onlara 

kulluk ediyorlardı. Yoksa onların ahiret gibi bir beklentileri yoktu.
534

 Derveze de 

cahiliye Araplarının toprak olduktan sonra tekrar dirileceklerine, dünya hayatında 

yapmış oldukları şeylerin karşılığını göreceklerine ve her şeyden hesaba 

çekileceklerine akıl erdiremediklerini söylemektedir. Ardından o “Arapların herhangi 

bir dine bağlanmakla, Allah’a iman etmekle, O’na yahut ortak koştuklarına ibadet 

etmekle amaçladıkları neydi?” sorusunu cevaplarken onların kullukta bulunmalarının 

birinci sebebinin dinin insanda vazgeçilmez bir duygu olduğu gerçeğini zikretmekte, 

ikinci sebebinin ise ibadette bulundukları Allah’ın ya da diğer batıl tanrıların 

himayesini elde etmek; böylelikle hem dünyalık beklentilerini temin etmek hem de 

onların vereceği zararlardan kendilerini güvende hissetmek olduğunu 

vurgulamaktadır. Kısaca onların bütün dindarlıkları yalnız dünyaya ve elde etmek 

istedikleri menfaatlere yöneliktir.
535

 Bize göre Mekkeli müşriklerin putlara kullukta 

bulunmalarının öncelikli sebebi dünyevî beklentiler olmakla birlikte onlarda yaygın 

                                                
533   En’âm, 6/100; Sebe’, 34/40-41; Nisâ, 4/117 vd.  
534   Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 128. 
535   Derveze, ‘Asru’n-Nebî, I, 421-422. 
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olmamakla beraber, ahiret inancının varlığından dolayı bunu yalnızca dünyaya 

hasretmek doğru olmayacaktır.
536

  

Öte yandan Araplar her ne kadar taptıkları putlar için kurbanlar kesseler, 

onlara tazimde bulunsalar da yine de Kâbe’nin hepsinden üstün olduğuna inanırlardı. 

Yolculukları sırasında putlara olan ibadetleri de sırf Kâbe’deki hareketlerini 

hatırlamak içindi; ona olan derin saygılarından dolayı böyle yapıyorlardı.
537

 Ayrıca 

İslam öncesi Arapları putlara derin bir saygıyla bağlı olmalarına rağmen onların 

putlarına yönelik hakaret ve saygısızlıkları da yok değildi. İstemedikleri bir sonuçla 

karşılaştıklarında onların verdikleri hükmü yok sayabiliyorlardı. Örneğin İmriü’l-

Kays öldürülen babasının intikamını almak için yola çıktığında Zülhalasa isimli 

putun önünde üç fal oku çekmişti. Her defasında da yasaklayıcı ok çıkması üzerine 

okları kırarak putun yüzüne fırlatmış ve hakaret içeren sözler söyleyerek oradan 

uzaklaşmıştı. Daha sonra da babasının intikamı için Benî Esed’e saldırmış ve 

intikamını almıştı.
538

 

Putların sahip olduğuna inanılan niteliklere gelince, putperest Araplara göre 

putlar yaratma sıfatı dışında bir tanrıda bulunması gereken bütün özelliklere sahipti. 

Her şeyden önce onlar diridir, yer ve içerler. Canlı oldukları için içlerinde evlenen ve 

çocukları olan bile mevcuttur. Yine putlar işitir, görür, bilir, hikmet sahibidir, razı 

olur, kızar, nefret eder, merhametli ve şefkatlidir, ebedîdir vd.
539

 Anlaşılan cahiliye 

Araplarının tanrı anlayışı, en üst basamakta Allah isimli yüce bir tanrının yer aldığı 

bir “tanrılar sistemi”dir. İnanç piramidinin en tepe noktasında Allah yer alırken 

ondan daha alt kademede farklı görevleri yerine getiren çeşitli tanrı ve tanrıçalar 

bulunmaktadır.
540

 

                                                
536  Kaldı ki cahiliye Araplarının sahip oldukları şefaat düşüncesinden kaynaklanan beklentilerinin 

yalnızca dünyevî olduğu meselesi de tartışmalı olup ileride bu konuya kısaca temas edilecektir. 
537   İbnü’l- Kelbî, a.g.e, s. 74. 
538

  İbnü’l-Kelbî, a.g.e, s. 91-92. Benzer örnekler için bkz. s. 79; 105-107. Ayrıca taptığı Sa’d isimli 

puta hakaret eden Arap’ın hikâyesi için bkz. İbn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, II, 312-313. 
539   Söylemez, a.g.m, s. 29. 
540   Resul Öztürk, a.g.m, s. 152. 
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2.3.   Mekkeli Müşriklerin Allah Tasavvuru ve Rubûbiyet Telakkisi 

Cahiliye Araplarının çeşitli durumlara dair inanç ve düşüncelerinin, büyük 

ölçüde onların Allah tasavvurlarıyla doğrudan ilişkili olduğu açıktır. Bu yüzden 

Mekkeli müşriklerin zihinsel arka planında yer alan Allah telakkilerinin tespit 

edilebilmesi, onların davranış kodlarının çözülmesi bakımından oldukça önemlidir. 

Bu şekilde onların çeşitli olgulara dair reflekslerini ve onları eyleme sevk eden en 

temel dinamiklerini anlamak mümkün olabilecektir.
541

 Ancak ne yazık ki daha önce 

de belirttiğimiz gibi o dönem Arapları arasında yazının yaygın olmaması ve onlarda 

eser yazma alışkanlığı bulunmaması nedeniyle Kur’an öncesi dönemde cahiliye 

Araplarının dinî inançlarının ayrıntıları ve özellikle de Allah tasavvurları konusunda 

kesin bilgi edinmemizi sağlayacak verilere yeterince sahip değiliz.  

Kur’an’ın ilk bölümlerinden edinilen izlenim, açık bir şekilde onun, Allah’a 

inanmakta olan insanlara hitap ettiği şeklindedir. Kur’an, muhatapları tarafından 

anlaşılmakta güçlük çekilen sekar, kâria, hutame vd. gibi bazı kelimeleri izah etme 

yoluna giderken “Senin Rabbin” yani “Allah” kelimesinin anlamını izah etmeyi 

gerekli görmemektedir. Kureyş suresinde yer alan “Bu evin Rabbi” ibaresi Mekkeli 

müşriklerin Allah’a kullukta bulunduklarını ve O’nu Kâbe’nin sahibi kabul ettiklerini 

göstermektedir.
542

 Cahiliye putperest Arapları kuşkusuz her şeyden ve herkesten 

yüce bir Allah tasavvuruna sahiptiler. Ancak onlar bu inançlarını şirke bulaştırmış; 

noksan, kusurlu ve çelişkili bir ulûhiyet anlayışına sahip olmuşlardır. 

Izutsu’ya göre de Allah kavramı sadece cahiliye dönemi Araplarının dinî 

görüşünde var olmakla kalmıyordu; bunun da ötesinde zaten kendisine ait oldukça 

gelişmiş bir içyapısı vardı. Buna göre Allah her şeyin yaratıcısı olup yeryüzünde 

yaşayan bütün canlılara yaşam verendir. O, adına en kutsal yeminlerin yapıldığı 

varlıktır, dinin sadece kendisine has kılındığı ‘Tek Allah’tır. O aynı zamanda 

Kâbe’nin Rabbidir.
543

 Cevad Ali cahiliye müşriklerinin gökleri, yeri ve ikisi arasında 

                                                
541  Düzenli, Kur’an ve Şefaat, s. 63-64.  
542  Watt, a.g.e, s. 53. Bkz. Aynı eser, s. 95. 
543  Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 158. 
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bulunan şeyleri Allah’ın yarattığını ikrar ettikleri ayetleri
544

 zikrettikten sonra onların 

bu ifadeleriyle Yüce bir İlah’ın varlığına inandıklarını ve Allah’ın her şeyin yaratıcısı 

olduğunu itiraf ettiklerini belirtmekte ve ardından da Arapların dua ve şiirleri 

içerisinde Allah’ın zikredildiği metinlere yer vermektedir. 
545

  

Müşrikler Allah’ın gökte olduğu inancına da sahiptiler. Bu yüzden onlar Hz. 

Peygamber’den, gökten yani Allah’ın katından bir mucize ve yazılı bir kitap 

getirmesini istemişlerdi. Vahyin ilk muhataplarının algısı böyle olduğu için 

Kur’an’da birçok mesaj da bu algı üzerinden verilmek istenmiştir. Esasen İslam’da 

Allah mekândan münezzeh kabul edilmesine rağmen müşriklerin Allah’ın gökte 

olduğu düşüncesine paralel olarak, örneğin “Gökte olanın sizi yerin dibine 

geçirmesinden emin misiniz yahut gökte bulunanın başınıza taş yağdırmasından 

güvende misiniz?” (Mülk, 67/16-17) buyurulmuştur.
546

 

Mekke müşriklerinin Allah tasavvurunda önemli bir yere sahip olan şefaat 

düşüncesi de onları açık bir şekilde şirke götüren bir inanç biçimiydi. Arapların 

zihinlerinin arka planında bu inanç öylesine köklü bir şekilde yer etmişti ki Kur’an, 

bu düşünceyi sarsmak ve kökünden söküp atmak için son derece sert bir üslup 

kullanmıştır. Zira onlar, doğrudan doğruya Allah’a dua ve niyazda bulunduklarında 

bu yakarışlarının O’nun tarafından kabul edilmeyeceğine inanıyorlardı. Bu dualarının 

Allah nezdinde makbul olması için, O’nunla sıkı ilişkisi bulunan birtakım özel 

vasıtaların gerektiğini, dua ve niyazlarında onlara da yer verilmesi lazım geldiğini ve 

ancak bu şekilde sonuç alabileceklerini düşünüyorlardı. Bu batıl inançları gereği 

Allah’ın dışında şefaatçi kabul ettikleri putlara ve diğer bazı varlıklara ibadette 

bulunuyor, onları da hoşnut etmeye çalışıyorlardı.
547

 

Öte yandan kimi oryantalistler, İslam öncesi Araplarının günlük 

yaşantılarındaki dua, deyim, atasözü ve şiirlerinde Allah kelimesini çok fazla 

                                                
544  Ankebût, 29/61, 63; Lokmân, 31/25; Zuhruf, 43/9, 87; Zümer, 39/38. 
545  Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 103-105. 
546  Azimli, a.g.e, s.73. 
547  Derveze, ‘Asru’n-Nebî, I, 332-333. 
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kullanmalarını normal karşılamamış, bunun İslamî dönemde Müslümanlar eliyle 

gerçekleştirilmiş bir tahrifat sonucunda oluştuğunu iddia etmişlerdir. Onlar ya 

cahiliye şiirini toptan reddedip bu şiirlerin İslam’ın doğuşundan sonra düzenlendiğini 

ve cahiliye dönemine nispet edildiğini ileri sürmüş ya da bu şiirlerin orijinalliğini 

kabul etmekle birlikte onlarda yer alan put isimlerinin değiştirilerek onların yerine 

Allah lafzının konulmasıyla tahrifata uğradığını iddia etmişlerdir.
548

 

Cevad Ali bunun tekellüflü bir yorum olup isabetli olmadığını ifade 

etmektedir. Zira öncelikle içinde put isimlerinin yer aldığı bütün şiirler Allah lafzını 

yerleştirmeye müsait değildir; şiirdeki ölçü ve mana buna imkân vermemektedir. 

Diğer taraftan İslamî dönemde aktarılan cahiliye şiirlerinde put isimleri de muhafaza 

edilmiştir. Şayet gerçekten put isimleri kaldırılıp bunların yerine Allah lafzı 

getirilmiş olsaydı elimizdeki şiirlerde put isimlerine rastlanmaması gerekirdi. Yine 

cahiliye Araplarının putperest oldukları, putlara inandıkları ve onlar adına yemin 

ettikleri bilindiği halde bu şiirlerden put isimlerinin kaldırılmasının bir yararı da 

olmayacaktır.
549

 Burada cahiliye dönemi Araplarının şiirlerindeki Allah lafzının 

kullanımına dair birkaç örneğe yer vermek istiyoruz.
550

 İmriu’l-Kays bir şiirinde 

şöyle seslenmektedir: 

      “Senin arzunu sadece Allah yerine getirebilir, 

      İyilik yolcunun en iyi azığıdır.”
551

 

 Abid b. el-Abras’a ait bir beyit şu şekildedir: 

      “İnsanlardan isteyen mahrum olur, 

      Allah’tan isteyen ise hüsrana uğramaz.”
552

 

                                                
548  Topaloğlu, “Allah”, II, 473. 
549  Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 113-115. 
550  İslam öncesi döneme ait dini içeriğe sahip bazı şiir örnekleri için bkz. Ali Bulut, “Cahiliye Şiirinde 

Bazı Dini Motifler”, On dokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Samsun, 2005, 

Sayı. 18-19, 213-235. Sayfalar. 

ر   “  551 رركَ  َاة ريَق   َْْكار َُ َري كل   َُّيرلَ  ك ْل          َُّْ ََ َْ  َاف  ََ  ” َُّللاَ  َ ر
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Meşhur cahiliye şairlerinden Tarafe b. el-‘Abd ise şöyle söylemektedir: 

  “Yemin olsun bilmezler çakıl taşlarıyla fal açanlar 

  Ve kuşlarla uğursuzluk arayanlar, Allah’ın ne yapacağını.”
553

 

Şair Nâbiga ez-Zübyânî’nin bir beyti ise şu şekildedir: 

 “Yemin ettim, şüphe edecek bir şey kalmadı, 

 Allah’tan başka kişinin gideceği bir yol yoktur.”
554

 

Esasen Allah lafzı cahiliye şairlerinin birçok şiirinde karşımıza çıkmaktadır. 

Genel olarak onların sözlerinde Allah lafzının kullanıldığı görülmektedir. Araplar 

yeminlerinde de bu ism-i celali kullanmaktaydılar.
555

 Yine cahiliye şiirlerinde yer 

alan dinî motiflere bakıldığında oldukça zengin bir literatürle karşılaşılmaktadır: 

Allah, Allah adına yemin, Kâbe adına yemin, Rab, Rahmân, tevhid, cennet, 

cehennem, ilah, yaratıcı, peygamber, tesbih, arş, ahiret, hesap, ceza, helak edilen 

milletler, zebur, rahip, puta tapma vd.
556

 

Görüldüğü üzere İslam öncesi Arapların Allah tasavvuru meselesiyle ilgili 

olarak Kur’an dışı kaynaklara baktığımızda öncelikle cahiliye dönemi şiir metinleri 

karşımıza çıkmakta, ancak bu noktada birtakım zorluklarla karşılaşılmaktadır. Zira 

cahiliye şiirlerine yönelik çok ciddi bir eleştiri olarak sıhhat problemi bir yana, bu 

şiirlerde yer alan bilgilerin tüm toplum tarafından benimsendiğini söylemek pek 

mümkün gözükmemektedir. Çünkü bu şiirlerdeki verilerin o dönem Araplarının 

inanç ve düşüncelerini yansıttığını düşünecek olursak o halde cahiliye Arabının 

Allah inancı konusunda hiç de kötümser bir durumda olmadığını söylememiz 

gerekecektir. Çünkü bu şiirlerde yer alan Allah telakkilerinin birçok yönüyle 

                                                                                                                                     
رخَ  “  552 لَ  للا   ََ   َب  َاَحَ           ََُّلفا  ك  َل َْسْفنَ   َ ر ْر   َكر   ” َا

رَ  “  553  َ َكْاَ  َْْرررك   َاف َهَ  اَف  ِ ْ َُ َرَ َاإ       َََُّ   قَ  ك ف ْر  ََ ت َْْر َكرَ  َاف َُررر   ” ََمَحر
 

ا   َابرَهخَ  “  554 ُّرَحكر  َ بَ  ر  يَق       َََُّررلَ  ََُّرْاَ  للا    َ سَسرك   .Bulut, a.g.m, s. 218-220 ” َاَُّسرلَ  اََُّعر  ُرَكرر َ 
555   Cevad ‘Ali, a.g.e, XI, 107-108. 
556   Bkz. Bulut, a.g.m, s. 218-232. 



154 

 

Kur’an’ın ruhuna pek de aykırı olmayıp neredeyse onunla paralellik arz ettiği fark 

edilecektir.
557

 

Burada çalışmamızla ilgisi bakımından önemine binaen cahiliye şiirlerinin 

mahiyeti ve güvenilirliği hususuna kısaca değinmek istiyoruz. Bilindiği üzere 

İslam’dan önce Araplar arasında kitabetin yok denecek kadar az olmasından dolayı 

pek çok cahiliye şiir ve nesri kaybolmuştur. Bu meseleyle ilgili Ebu ‘Amr b. el-A’lâ 

(ö. 157/771) “Arapların dediklerinden pek azı size ulaşmıştır. Eğer hepsi gelmiş 

olsaydı ilim ve şiir çok daha geniş olurdu.” demiş, Ahmet Emin de (1886-1954) 

“Bize ulaşan cahilî Arap şiiri Hz. Peygamber’in risaletinden ancak yüz elli sene 

öncesine ulaşır ki bu şiirin manaları ve konuları da çok geniş değildi” diyerek 

cahiliye edebiyatının ancak az bir kısmının bize kadar gelebildiğini ifade etmiştir.
558

 

İbnü’l-Kelbî’ye göre de Araplar İslam öncesi dönemdeki şiirlerinden sadece 

İslam’dan kısa bir süre öncesine ait olanları muhafaza edebilmişlerdir.
559

 Modern 

dönemde cahiliye şiirine yönelik en büyük eleştiri kuşkusuz Tâhâ Hüseyin’den 

(1889-1973) gelmiştir. O cahiliye şiiri denilen edebî eserlerin cahiliye dönemi ile 

uzaktan yakından alakası bulunmadığını, bunların İslamî dönemde ortaya çıkan 

çeşitli uydurma metinler olduğunu ifade etmektedir. Ona göre bu şiirler cahiliye 

dönemini anlatmaktan çok Müslümanların hayatlarını, temayül ve duygularını 

yansıtan İslamî döneme ait edebi ürünlerdir. O ayrıca cahiliye döneminden bugüne 

kadar sahih bir şekilde bize ulaşan şiirlerin çok az olduğunu ifade ederek, bu 

düşüncesinden hareketle bu şiirlerin o dönemi yansıtmayacağını söylemektedir.
560

 

Tâhâ Hüseyin cahiliye hayatını inkâr etmediğini ancak cahiliye şiiri olarak 

isimlendirilen bu şiirlerin o dönemi yansıttığı düşüncesini kabul etmediğini 

belirtmektedir. O, cahiliye dönemini araştırmak istediğinde kendilerine uydurma 

şiirler isnat edilen meşhur cahiliye şairlerinin şiirlerine değil, sıhhati konusunda 

                                                
557  Pak, a.g.m, s. 311-313. 
558

  İsmail Cerrahoğlu, “Kur’an-ı Kerim ve Hanifler”, s. 82. 
559  İbnü’l- Kelbî, a.g.e, s. 46. 
560  Tâhâ Hüseyin, Fi’ş-Şi’ri’l-Câhilî (Cahiliye Şiiri Üzerine), çeviren ve notlandıran. Şaban Karataş, 

(Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2003), s. 31-32. 
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hiçbir şüphe bulunmayan Kur’an’a baktığını ifade etmektedir. Zira cahiliye dönemini 

yansıtan en iyi ayna Kur’an’dır.
561

 O, cahiliye dönemi edebiyatının güvenilebilir 

tarihi veriler olmadığını, bu şiirlerin olsa olsa sağlam bilgileri ihtiva etmeyen, insan 

üzerinde zan ve vehimden başka bir tesir bırakmayan kıssa ve efsaneler olacağını 

söylemektedir. Bu yüzden araştırmacılar bu şiirlere karşı her zaman dikkatli ve 

temkinli olmalıdır. Zira cahiliye Araplarının bu şiirleri bize sağlam tarihî bir yolla 

ulaşmamıştır ve Kur’an’dan önceki döneme ait, gönül huzuruyla kabul 

edebileceğimiz Arapça bir metin yoktur.
562

 

Cevad Ali de eserinde cahiliye şiiri üzerinde durmuş ve konuya geniş bir yer 

ayırmıştır. Ona göre öncelikle ifade etmek gerekir ki şiirde intihal ve şiir uydurma 

yani masnû şiir, müsteşriklerin ya da onlardan sonraki modern araştırmacıların ele 

aldığı yeni araştırmalardan olmayıp bu eski bir konudur. Cahiliye Arapları da bunu 

biliyorlardı.
563

  Öte yandan şiir intihali sadece Arapların yaptığı bir şey değildir.
564

 O 

aynı şekilde Yunanlılar, Romalılar, Farslar ve İbraniler tarafından da yapılmış olup 

hala da devam etmekte olan bir afettir.
565

 Cahiliye şiirini rivayet edenler bazı şiirleri 

kasten değiştirmiş, bazı eski şiirleri de ilk cahiliye şairlerine nispet etmişlerdir.
566

  

Esasen Cevad Ali’nin belirttiği gibi cahiliye şairlerinin lisanı üzere daha 

düzgün bir biçime sokulmuş uydurma (menhul) cahiliye şiirinin yahut uydurma şiirin 

mevcudiyeti hiç kimsenin karşı çıkmadığı bir husustur. Arap dil bilginleri, 

müsteşrikler, eskiler, yeni araştırmacılar, mutaassıp muhafazakârlar, ilerleme ve 

yenilik taraftarları hepsi de bu konuda aynı düşünceye sahiptir. Bu noktada tartışma 

konusu, uydurma (masnû) şiirlerin hacminin sahih şiirlere oranla az ya da çok 

                                                
561  Tâhâ Hüseyin, a.g.e, s. 37. 
562  Tâhâ Hüseyin, a.g.e, s. 127-128. 
563  Cevad ‘Ali, a.g.e, XVII, 355, 375. 
564  Tâhâ Hüseyin de edebiyat ve tarih alanlarındaki bu uydurma ve intihallerin sadece Araplara özgü 

olmayıp bu durumun aynı şekilde bütün kadim edebiyatlarda yaygın olarak görülebilecek bir 

vakıa olduğunu belirtmektedir. Bkz. Tâhâ Hüseyin, a.g.e, s. 60-61, 126, 128. 
565  Cevad ‘Ali, a.g.e, XVII, 368. 
566  Cevad ‘Ali, a.g.e, XVII, 373. 
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olmasıdır.
567

 Ayrıca Cevad Ali muhtemel “Cahiliye şiirinde bunca uydurma, fasit ve 

şüphe uyandıran unsur varken bu şiirlerin bize ne faydası olacaktır?” sorusuna 

cevaben öncelikle, bu şiirlerden uydurma olanlarının bile cahiliye döneminin 

nazmına, olaylarına ve yorumlarına vakıf kişiler tarafından rivayet edildiğini söyler 

ve bu şiirlerin tarihçi için önemli olduğunu ifade eder. Yine ona göre cahiliye şiiri 

mukaddes bir şiirdir ve kimse ona kötülük yapmamalıdır; çünkü o ebedî bir mirastır. 

Öte yandan Cevad Ali, uydurulmuş bir şiir hakkındaki haberleri araştırmak suretiyle 

bu şiirlerin en eski kaynaklarına ulaşmak için gerekli incelemeleri yapmanın zaruri 

olduğunu da ayrıca vurgular.
568

 

Kur’an dışı kaynakların putperest Arapların Allah telakkilerini açıklama 

konusunda yetersiz kalması dikkatleri Kur’an üzerinde toplamaktadır. Ancak bu 

noktada da temkinli olunması ve nüzul sürecini dikkate almayan parçacı 

yaklaşımlardan kaçınılması gerekir. Her ne kadar Kur’an’da pek çok yerde göklerin, 

yerin ve içinde bulunanların Allah tarafından yaratıldığı müşrikler tarafından ikrar 

edilse
569

 ve yine onlar tarafından “Biz onlara, yalnızca bizi Allah’a yaklaştırsınlar 

diye ibadet ediyoruz” dense de (Zümer, 39/3) bütün bunlar vahiy sürecinin ilerleyen 

safhalarına ilişkin olmalıdır. Böylece müşriklerin inanç ve ibadet dünyalarında geri 

plana itilmiş, silik de olsa var olan Allah kavramı, vahyin onlara yönelttiği eleştiriler 

neticesinde belirginlik kazanmaya başlamış olmalıdır.
570

  

Şayet onlar Allah’ın her daim yanı başlarında bulunduğu bilinciyle ve O’nun 

hoşnutluğunu elde etmek gayesiyle yaşasa idiler hayatlarının merkezinde hep O 

olacak ve atacakları her adımda O’nun rızasını önceleyeceklerdi. Hayatın her alanı, 

onlar için Rabbin belirlediği istikamette şekillenecek ve varlık âlemi adeta dile gelip 

onlarla söyleşecekti. Yalnız başlarına kalsalar bile hiçbir zaman yalnızlık ve 

unutulmuşluk duygusuna kapılmayacak, her daim tasarrufta bulunan Rabbin onlara 

ve dış âleme yönelik tecellilerini fark edeceklerdi. Her sabah yeniden doğan güneşi, 

                                                
567  Cevad ‘Ali, a.g.e, XVII, 376. 
568  Cevad ‘Ali, a.g.e, XVII, 403-404. 
569  Müminûn, 23/84-89; Zümer, 39/38; Zuhruf, 43/87; Yunus, 10/31. 
570  Pak, a.g.m, s. 314-324. 
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açan her çiçeği, gökten inen her bir yağmur ve kar tanesini, doğan her bebeği, akıp 

giden yıldızları ve diğerlerini hep O’nun evrene yönelik kesintisiz ayetleri olarak 

okuyacaklardı.    

  Ne var ki Kur’an’ın nazil olduğu dönemde Araplar, yer yer karşılaştıkları 

Yahudiler ve Hıristiyanlardaki Allah tasavvurunun da etkisiyle iman ettikleri bu yüce 

varlığın her şeyin yaratıcısı ve sahibi olduğunu ikrar etmekle birlikte göklerde olan, 

uyuklayan, uyuyan, dünyanın işleyişine müdahale etmeyen, gücü azalmış, ihtiyar, 

uzaklarda, kendisine ulaşılabilmesi ancak şefaatçilerle/aracılarla mümkün olan bir 

Allah’a inanıyorlardı. Onlar ancak bir ölüm kalım durumunda yahut çok sıkıntılı 

zamanlarında Allah’ı hatırlıyor ancak diğer zamanlarda fiilen Allah’sız yaşıyorlardı. 

Bu yüzden onların asıl sorunu, inandıkları Allah ile iletişim problemi idi. Çünkü 

onların tasavvurlarına göre O’nunla iletişim, istedikleri her zaman gerçekleşebilen, 

kendi isteklerine göre sürdürülebilen bir ilişki olmadığı için O’nun kendileriyle 

sağlıklı bir iletişimini de mümkün görmüyorlardı.
571

  

D. DEĞERLENDİRME 

1. Önceki Ümmetlerin Rubûbiyet Telakkilerinin Değerlendirilmesi 

   Kur’an-ı Kerim’de hayat hikâyelerine yer verilen peygamberlere ve muhatap 

kitlelerine bakıldığında hepsinin Arap yarımadası sakinleri olduğu dikkati 

çekmektedir. Kur’an muhataplarına çağrıda bulunurken, tabii olarak, onların 

zihinlerinde yer etmiş olan ve atalarından tevarüs ettikleri hadiseler üzerinden 

mesajını iletmektedir. Kur’an’ın çağdaş muhataplarının Hz. Peygamber tarafından 

kendilerine anlatılan geçmiş toplumların kıssaları ve akıbetleriyle ilgili olumsuz bir 

tepkide bulunmamış olmaları da bu bilgilerin toplumsal hafızada varlığını 

sürdürdüğünü göstermektedir. Böylece Kur’an Mekke müşriklerinin zihinlerinde 

                                                
571  Müftüoğlu, a.g.m, s. 92-93. Bkz. Kaya, a.g.m, s. 123. 
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derin izler bırakmış olan bu kıssaları hatırlatmak suretiyle onlar üzerinden gerekli 

mesajı vermektedir.
572

   

  Kur’an’daki anlatımlardan anlaşıldığı üzere Hz. Nuh’un öncesi de dâhil aynı 

coğrafyada yaşamış olan önceki ümmetler, zihinleri ve kalpleri dumura uğratan, 

adeta felç eden şirk hastalığına yakalanmış ve bu inançlarını ısrarla sürdürmek 

istemişlerdir. Onların ne pahasına olursa olsun atalar dinine taassup derecesindeki 

körü körüne bağlılıkları onları hakikat dairesinden uzaklaştırmış ve kendilerine 

yabancılaştırmıştır. Bu problemi çözmek ve onları yeniden fıtratlarıyla buluşturmak 

üzere görevlendirilmiş olan Allah’ın elçilerine yine cahiliye taassubuyla, 

düşünmeksizin, sorgulamaksızın, herhangi bir bilgiye de dayanmaksızın karşı 

çıkarak gerek çevrelerindeki gerekse içlerindeki (Zâriyât, 51/20-21) rubûbiyet 

işaretlerine kayıtsız kalmışlardır.  

 Bilindiği üzere bu toplumlar gökleri, yeri ve aralarındaki her şeyi yaratan, 

rızık veren, her şeyin sahibi, öldüren, dirilten ve kâinatı idare eden yüce bir varlık 

olarak Allah’a inanıyor ve O’nu tasdik ediyorlardı. Ancak onlar âlemlerin Rabbini 

ulaşılması imkânsız, çok uzaklarda bir varlık olarak telakki ettikleri için kendilerine 

yakın buldukları ve Allah’ın kendilerine ulûhiyet verdiğine inandıkları daha düşük 

dereceli bir takım varlıkları ilahlar edinmişlerdi. Bunun neticesi olarak onlar Allah’a 

yapmaları gereken tazim ve ibadeti Allah ile aralarında şefaatçi kabul ettikleri bu 

taştan ve ağaçtan yaptıkları putlarına vd. varlıklara yöneltiyorlardı. İşte onların en 

büyük yanılgıları yaşamlarının merkezine, varlığını ve yüceliğini ikrar ettikleri ve her 

an tasarrufta bulunan göklerin ve yerin Rabbi yerine gerçekte hiçbir karşılığı 

olmayan, hayata dokunmayan, yalnızca kendilerinin ve atalarının uydurduğu bir 

takım isimlerden ibaret olan varlıkları yerleştirmeleriydi; böylece onlara kullukta 

bulunuyor ve onları hoşnut etmeye çalışıyorlardı.  

 Esasen onların yaşadıkları bunalımın nedeni, Allah ile nitelikli bir iletişim 

kuramamaları, yani bir iletişim problemidir. Onlar Allah’ın kendileriyle, yine 

kendileri gibi bir insan aracılığıyla iletişim kurmasını bir türlü kabullenememiş, 

                                                
572  Düzenli, Kur’an ve Şefaat, s. 65. 
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O’nun her an varlığa tasarrufta bulunduğu ve kullarıyla beraber olduğu duygu ve 

düşüncesini algılamakta zorlanmışlardır. Onlar sadece sıkıntılı zamanlarında, 

özellikle ölümle yüz yüze gelip başka hiçbir çıkar yol bulamadıklarında doğrudan 

Allah’a yönelmiş ve O’ndan istekte bulunmuşlardır. Diğer zamanlarda onlar için 

Allah, yaşamlarında bir karşılığı bulunmayan, delaleti açık olmayan bir varlık idi. 

Şirk düşüncesi zihinlerini dondurduğu için bu, her an yaşanmakta olan; yeni doğan 

bebekler gökten inen her bir yağmur ve kar taneleri, kendi yörüngesinde akıp giden 

yıldızlar, her sabah doğan güneş vb. mucizeleri görmezden gelmelerine neden olmuş 

ve Allah’ın gönderdiği elçilerden ayrıca mucize talebinde bulunmuşlardır.  

 Hz. Peygamber’in risaletinden önce Arabistan yarımadasında hayat sürmüş 

olan ve Kur’an’da akıbetlerinden bahsedilen bu topluluklar, şu hususlarda tevhidi 

parçalamış ve yoldan çıkmışlardır: Öncelikle Allah ile birlikte kendilerine ilahlık ve 

kutsiyet atfettikleri bir takım varlıkların huzurunda saygıyla eğiliyor, onlar adına 

kurbanlar kesiyor, adak adıyor ve daha başka çeşitli ritüellerle tazimde 

bulunuyorlardı. İkinci olarak Allah’ın dışında ihtiyaçlarının giderilmesinde, 

rızıklarının temininde, hastalık ve çeşitli sıkıntılarının giderilmesinde ve 

beklentilerinin karşılanmasında bu batıl tanrılarının da tasarruflarının bulunduğuna 

inanıyor ve bu durumlar için onlardan yardım istiyorlardı. Son olarak her şeyin 

yaratıcısı ve mâliki olarak Allah’ı kabul etmekle birlikte toplumsal düzen ve ilişkiler 

alanında O’nun rubûbiyetini benimsemiyor, ahlakî ve toplumsal yasaları ancak 

kendilerinin belirleyeceklerini iddia ediyorlardı.    

2. Ehl-i Kitab’ın Rubûbiyet Telakkisinin Değerlendirilmesi 

 Rab-abd ilişkisi bağlamında Yahudi kutsal kitabı Tanah dikkatli bir şekilde 

incelendiğinde Yahudilerin Rab Yehova ile sağlıklı bir iletişim kuramadığı hemen 

fark edilecektir. Tanah’ta Yahudilerin Allah’ın emir ve yasaklarına itaatsizlikleri ve 

O’na karşı güvensizlikleri, O’nu sürekli denemeye tabi tutmaları, göndermiş olduğu 

peygamberlerine gereken saygıyı göstermeyip zaman zaman Hz. Musa ile Hz. 

Harun’u dahi kendilerine üstün olma sevdasında bulunmakla itham etmeleri (Bkz. 

Sayılar, 16, 39) ve onlara itaatten kaçınmak istemeleri dikkati çekmektedir. Bunlara 
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karşılık Rab Yehova da sürekli onlara ihtarlarda bulunmakta ve onları açlık, korku, 

hastalık, vurgun, veba vb. birçok şekilde helak ile terbiye etmektedir. İstisnası 

bulunmakla birlikte Tanah boyunca karşımıza çıkan görüntü, rızıklandıran, müşfik, 

merhametli, kullarını esirgeyen, bağışlayan bir Allah tasvirinden ziyade; adeta bir 

kral ile tebaası arasındaki mücadeleyi andırmaktadır.
573

 

 Yahudilikteki Allah tasavvuruna göre Rab Yehova bütün insanların değil, 

yalnızca İsrailoğullarının Rabbidir ve bu yüzden O’nun desteği ve yardımı diğer 

milletler arasından seçtiği kendi kavmine yöneliktir. Tanah’a göre Allah bu kavme 

çeşitli nimetlerle ikramlarda bulunmasına ve düşmanlarına karşı onları 

desteklemesine rağmen İsrailoğulları bu nimetlere karşılık Rab Yehova’ya sık sık 

isyan ve itaatsizlik etmiş, Allah’ı onlarca kez denemiş ve O’nun gönderdiği bazı 

elçileri de öldürmüşlerdir. Allah da isyankâr bir topluluk olmalarından dolayı bu 

süreçte onları hastalık, açlık, musibet, korku, vurgun vb. şekillerde helak ile terbiye 

etmiştir. İsrailoğulları Rab-abd ilişkisi bağlamında Allah’a tam bir teslimiyet 

göstermeyip O’nunla sağlıklı bir iletişim kuramadıkları için bu bedelleri ödemek 

zorunda kalmış ve ortaya adeta bir kral ile tebaası arasında yaşanan bir 

gerilim/mücadele çıkmıştır.  

 Ahd-i Atik’teki ulûhiyet tasavvuruna bakıldığında Yahudilikte, Allah’ı 

tanıtmada O’nu görünüş itibariyle yaratılmışlara benzeten, O’na yaratılmışların 

hislerini veren teşbihî ifadelerin çokça yer aldığı görülmektedir. Diğer taraftan Ahd-i 

                                                
573  Câbirî de benzer şekilde, “Allah-Musa-İsrailoğulları” ilişkisini “Kral-Komutan-Ordu” ilişkisine 

benzetmektedir. O her zaman çok “sıkı” olmayan bu ilişkide zaman zaman gerginlikler de 

yaşandığını ifade ederek şöyle devam etmektedir: “İsrailoğulları Musa’ya karşı defalarca 

inatlaşmışlar, çoğu zaman ‘Rabbin’ kendilerine olan davranışlarından şikâyetçi olmuşlardır. Kimi 

zaman Musa, birçok münasebetle de Rableri onlara kızmıştır. Fakat her defasında Musa onları 

razı etmiş, bağışlanmaları için Allah’a dua etmiş, Allah da onları bağışlamış fakat sonra iş yine 

başa dönmüş, inatlaşma ve şikâyetler yeniden başlamıştır.” Bkz. Muhammed ‘Âbid el-Câbirî, 

Medhal ile’l-Kur’ani’l-Kerim (Kur’an’a Giriş), çev. Muhammed Coşkun, (Mana Yayınları: 

İstanbul, 2011), s. 498. Bu noktada katılmamakla birlikte, yeni sayılabilecek bir iddiaya da yer 

vermek istiyoruz. Buna göre “Tanrının krallığı” algılaması, zannedilenin aksine yalnızca 

Yahudilikte ve Hıristiyanlıkta olmayıp İslam’da da en azından onlarda olduğu kadar 

“Tanrının/Allah’ın krallığı” vardır ve önemlidir. Zira tarih boyunca “Tanrı/Allah” kendisini her 

zaman bir “kral” olarak tanıtmıştır. Bu yüzdendir ki Kur’an’da doğrudan yahut dolaylı olarak 

“Kral Allah” algısıyla ilişkisi olmayan hiçbir kavram bulunmamasına rağmen bu gerçek büyük 

ölçüde gözden kaçırılmıştır. Bkz. Halil Hacımüftüoğlu, a.g.e, s. 17-18. 
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Atik’te genel olarak ulûhiyetin sahip olduğu saygınlık, azamet ve aşkınlığı ihlal eden 

anlatımlar bulunmakla birlikte onda yer alan bazı nitelemelerin Kur’an’ın rububiyet 

takdimiyle örtüştüğü dikkat çekmektedir. Ancak burada Ahd-i Atik’te bu 

hususiyetlere vurgunun yeterli olmadığını ve ayrıca kendi içinde çelişkili olduğunu 

da belirtmek gerekir. 

 Kur’an-ı Kerim’de Yahudilerin rubûbiyet telakkisine yönelik tevhit temelinde 

iki hususta şiddetli tenkit yöneltilmiştir. Bunlardan birincisi Yahudi din geleneğinde 

önemli bir yeri bulunan ve kaybolan Tevrat’ı yeniden ortaya çıkardığı kabul edilen 

Hz. Uzeyr’in Allah’ın oğlu olduğu inancının benimsenerek kendisine tanrılık nispet 

edilmesidir. Bu husus Kur’an’da açık bir şekilde zikredilmekte ve kınanmaktadır. 

(Bkz. Tevbe, 9/30) Kur’an’ın onlara yönelttiği ikinci tenkit noktası ise Yahudilerin 

din adamlarını Allah’ın temsilcisi kabul edip onların bütün emir ve yasaklarını 

Allah’ın hükümleriyle eşdeğer görmeleridir (Tevbe, 9/31). Zira onlar din büyüklerini 

dinde Allah’ın ortakları görüyor ve onların bütün yönlendirmelerine kayıtsız bir 

şekilde itaat etmek suretiyle din adamlarına tazimde bulunmuş ve böylelikle tevhidi 

ihlal etmiş oluyorlardı. 

 Hıristiyanlıktaki telakkiye gelince, öncelikle Ahd-i Cedid’de Rab-abd ilişkisi 

bağlamında kul ile yaratıcısı arasındaki münasebetlere yer veren ve aradaki iletişimi 

yansıtan pasajların çok yetersiz olduğunu ifade etmek gerekir. Bilindiği üzere 

İncillerde özellikle Hz. İsa’nın kısa hayat biyografisi ile ahlakî ilke ve öğütler geniş 

yer tutmaktadır. Ahd-i Cedid’deki ulûhiyet tasvirinde görünüşte teşbih ifade eden 

antropomorfist ifadeler Ahd-i Atik’e göre az olmakla birlikte vardır. Mevcut 

İncillerde Hz. İsa sürekli “Allah’ın oğlu” olarak takdim edilmekte, Hz. İsa da Allah’ı, 

babası olarak zikretmektedir.  

 Ahd-i Cedid’deki genel ulûhiyet ve rubûbiyet telakkisi her şeyden önce 

yaratan ile yaratılan arasındaki kalın çizgiyi ihlal etmekte ve Hz. İsa özelinde ortak 

yetkilere sahip bir tanrı anlayışını karşımıza çıkarmaktadır. Zira Hz. İsa’da var 

olduğuna inanılan kudret ile Allah’ın kudreti aynılaşmaktadır. Diğer taraftan 

Allah’tan istenilmesi gereken dünyevî ve uhrevî inayet ve yardım Hz. İsa’dan 
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beklenmekte ve sonuçta ortaya birden çok rab çıkmaktadır. Rab-abd bağlamında 

dikkat çeken bir husus da şudur: Her ne kadar Hz. İsa Allah’ın oğlu olarak telakki 

edilse de bütün işleri idare eden, yaratılanlarla münasebette bulunan, onlara harikalar 

gösteren, her daim onların yardımına koşan, sıkıntılarını ve ihtiyaçlarını gideren yine 

Hz. İsa’dır.
574

 Allah adeta yalnızca ötelerde bir yerde, olan biteni takip etmekte ve 

gözlerini sevgili ve biricik oğlu üzerinde tutmaktadır. Sonuç olarak mevcut 

İncillerdeki Allah tasavvurunun Kur’an’da yer alan Allah telakkisiyle örtüşen 

tarafları bulunmakla birlikte, bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu tasavvurun 

sağlıklı bir Rab-abd ilişkisini yansıtmadığını, tevhidi parçaladığını ve Hz. İsa’ya -bir 

şekilde- tanrılık yakıştırmak suretiyle yaratıcı ile yaratılan arasındaki sınırı ihlal 

ettiğini söylemek mümkündür.  

  Kur’an-ı Kerim’in Hıristiyanlara yönelttiği en büyük eleştiri Hz. İsa’yı 

Allah’ın kulu ve elçisi mevkiinden çıkarıp ona bir tür ilahlık vasfı yakıştırmalarıdır. 

Kur’an’da bu husus çok açık bir şekilde belirtilmekte ve “Andolsun ki ‘Allah 

Meryem oğlu Mesihtir.’ diyenler kesinlikle kâfir olmuşlardır.” (Mâide, 5/17, 72) ve 

yine “Andolsun ki ‘Allah üçün üçüncüsüdür’ diyenler kesinlikle kâfir olmuşlardır.” 

(Mâide, 5/73) buyurulmaktadır. Kur’an nazarında Meryem oğlu Mesih yalnızca bir 

peygamberdir. Nitekim ondan önce de çok sayıda elçi gelip geçmiştir. Gerek Hz. İsa 

gerekse annesi Hz. Meryem, beşeriyetin bütün ölçülerine uygun olarak yemek yer ve 

her beşer gibi bedenlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlardı. Hal böyle iken nasıl 

olur da Hz. İsa Tanrı olabilir? (Mâide, 5/75). Aynı şekilde Kur’an’ın Yahudilere 

yönelttiği “din adamlarını, bütün emir ve yasaklarına riayet etmek suretiyle rabler 

edinme” eleştirisi (Tevbe, 9/31) şüphesiz Hıristiyanlar için de geçerlidir. Zira onlar 

da din büyüklerini Allah’ın temsilcileri makamında görüp onlara itaat etmek 

suretiyle tazimde bulunmuş olmaktadırlar. 

                                                
574  Burada söylenenler aynı zamanda çağdaş Hıristiyan algısıyla da örtüşmektedir. “Kanal Hayat”ta 

yayınlanan “Neden Hıristiyan Oldum?” program dizisinde insanların hayatına dokunan, onları her 

zaman işiten ve gören, ihtiyaçlarını gideren ve sürekli harikalar yaratan bir Rab İsa figürü 

işlenmektedir. Örnek olarak bkz. https://www.youtube.com/watch?v=eIUUHw8zMig; 

https://www.youtube.com/watch?v=Ufh7_ZBs-3o. 

https://www.youtube.com/watch?v=eIUUHw8zMig
https://www.youtube.com/watch?v=Ufh7_ZBs-3o
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  Ehl-i Kitab’ın ulûhiyet ve rubûbiyet tasavvuruyla ilgili olarak Kur’an-ı 

Kerim’e bakıldığında Yahudi ve Hıristiyanların, tevhid ilkesi bakımından doğru 

yoldan uzaklaşmasının iki noktada gerçekleştiği görülmektedir. Birincisi onlar 

dindeki makam ve mevkilerinden dolayı peygamberlere, evliya ve meleklere karşı 

hürmet ve tazimde aşırı gitmiş, onları ilahlık makamına yükseltmiş ve Allah’a ortak 

kılmışlardı. Böylece onları metafizik manada ulûhiyet ve rubûbiyete layık görmüş, 

onlara niyazda bulunmuş ve ihtiyaçlarının giderilmesi ve bağışlanmaları konusunda 

onların da katkılarının bulunduğuna inanmışlardı. Ehl-i Kitab’ın yoldan çıktığı ikinci 

husus ise dinî yaşantı alanında asıl görevleri Allah’ın dinini insanlara ulaştırmak ve 

öğretmek olan haham ve rahiplerini rabler edinmeleri ve onlara kendi arzu ve 

heveslerine göre dilediklerini helal dilediklerini de haram kılma yetkisini 

vermeleriydi. Böylece onlar da diğer topluluklar gibi, metafizik nitelikte, melekler ve 

din büyüklerini Allah’a ortak koşmak ve yine toplumsal ve ahlakî kuralları 

düzenleme yetkisini insanlara vermek suretiyle rubûbiyeti ihlal etmiş oldular.
575

     

3. Mekke Müşriklerinin Rubûbiyet Telakkilerinin Değerlendirilmesi 

Kur’an’ın nüzulünden önce Arap yarımadasında yaşamış olan ve Kur’an’da 

anlatılan müşrik toplumların rubûbiyet telakkilerini değerlendirdiğimiz bölümde 

söylediklerimiz, cahiliye Araplarının Allah tasavvuru için de geçerlidir. Mekkeli 

müşrikler de her şeyden ve herkesten yüce bir Allah tasavvuruna sahiptiler. Bunun da 

ötesinde Allah mefhumu cahilî Arapların dinî görüşünde kendisine ait oldukça 

gelişmiş bir arka plana sahipti. Buna göre onlar Allah’ın, her şeyin yaratıcısı 

olduğuna ve yaşayan bütün varlıklara hayat verdiğine inanıyor, O’nu, öldüren, 

dirilten ve varlığı idare eden en yüce varlık olarak tasdik ediyor, en büyük 

yeminlerini O’nun adına yapıyor, O’nun aynı zamanda Kâbe’nin Rabbi olduğunu 

biliyorlardı. Ancak onlar bu inançlarına şirk karıştırmış, Allah’ın yanı sıra kutsiyet 

atfettikleri bir takım varlıklarda da rubûbiyete has bazı niteliklerin bulunduğunu 

kabul etmek suretiyle çelişkili, noksan ve kusurlu bir Allah tasavvuruna sahip 

olmuşlardı. 

                                                
575  Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, s. 81-84. 
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Mekke müşriklerinin en büyük yanılgılarından biri âlemlerin Rabbini çok 

uzaklarda, kendisine ulaşılması mümkün olmayan bir varlık olarak telakki 

etmeleriydi. Sahip oldukları bu batıl Allah tasavvurları sebebiyle onlar Allah ile 

aralarında yakınlık ve iletişim sağladıkları inancıyla bir takım aracılar ihdas etmişler 

ve bu aracıları Allah nezdinde şefaatçiler edinmişlerdi.
576

 Esasen şefaat düşüncesinin 

gelip dayandığı nokta da işte bu, Allah’a yakınlaşma inancıdır. Kur’an nezdinde 

değil başkasına kendisine dahi fayda yahut zarar verme gücüne sahip olmayan bu 

varlıkların Allah katında şefaatçiler olarak kabul edilmeleri Allah’a izafe edilen 

yalanlardan ibarettir.
577

 İslam öncesi Arapların zihinlerinde çok köklü bir şekilde yer 

eden bu şefaat düşüncesi, müşriklerin Allah ile doğrudan iletişim kurmalarının 

önündeki en büyük engellerden biri haline gelmişti. Oysaki onları yaratan onlara şah 

damarından daha yakın idi. (Kâf, 50/16). Onlar bilmiyorlardı ki üç kişi gizlice 

konuşmaz ki dördüncüleri O olmasın. Beş kişi gizlice konuşmaz ki altıncıları O 

olmasın. Bundan daha az yahut daha çok da olsalar nerede olurlarsa olsunlar O, 

mutlaka onlarla beraberdir (Mücâdele, 58/7). Yine onlar gecenin bir vaktinde O’nun 

razı olmadığı sözleri kurgularken O’nun, kendileriyle beraber olduğunu ve onların 

yaptıkları her şeyi ilmiyle kuşattığını anlamıyorlardı (Nisâ, 4/108). Hakeza can 

boğaza gelip dayandığında ve onlar bakıp dururlarken Allah Teâlâ’nın o ölmekte 

olan kişiye onlardan daha yakın olduğunu kavrayamıyorlardı (Vâkıa, 56/83-85). 

Onlar ilahî rubûbiyetin yakınlığını hissedemedikleri için onun boşluğunu dolduracak, 

kendilerine daha yakın ve ulaşılabilir kabul ettikleri varlıkları rab yerine 

koyuyorlardı.   

Öte yandan onlar teorik olarak Allah’ı en yüce varlık kabul etmelerine 

rağmen pratikte günlük hayatları putların etrafında dönüyordu. Cahiliye Arapları 

                                                
576  Zümer, 39/3; Yunus, 10/18. 
577 Düzenli, Kur’an ve Şefaat, s. 73-74. Burada söz konusu edilen şefaat düşüncesinin hangi 

düzlemde olacağı tartışma konusudur. Kimileri cahiliye Araplarında ahiret inancının olmadığı ön 

kabulünden hareketle onların şefaat beklentilerinin sırf bu dünyaya yönelik olduğunu söylemiştir. 

Kimileri ise müşriklerin belli bir kesiminde de ahiret mefhumunun bulunduğunu ve burada bahis 

konusu olan muhatapların işte bu ahirete inanan kimseler oldukları ve onların şefaat 

beklentilerinin de ahiret hayatı için olduğu tezini savunmuştur. İlgili tartışma için bkz. A.g.e, s. 

82-87.     
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herhangi bir anlaşmazlık olduğunda, evlilik, savaş vb. önemli durumlarda putların 

önüne gelip fal oku çekiyor ve ne sonuç çıkarsa ona göre hareket ediyorlardı. Yine 

onlar putlarını hoşnut etmek amacıyla onlara kurbanlar, hediyeler sunuyor, onların 

etrafında tavaf ediyor, savaş için Mekke dışına çıktıklarında bazı putlarını da 

kendilerine yardım etmeleri için yanlarında götürüyor ve onlara daha başka pek çok 

ritüel ile tazimde bulunuyorlardı. Tapındıkları putları bu denli yüceltmelerine karşılık 

özellikle sıkıntılı zamanlarında, dara düştüklerinde var olduğuna inandıkları ve 

kendisine sığındıkları Allah Teâlâ, normal zamanlarda delaleti belirsiz bir lafızdan 

ibaretti. Yani her ne kadar kendilerini çaresiz hissettiklerinde, ölümle yüz yüze 

geldiklerinde Allah’ı hatırlasalar da esasen günlük hayatlarında fiilen Allah’sız 

yaşıyorlardı. 

Cahiliye Arapları da önceki ümmetlerin hayatî yanılgılarını devam ettirmiş ve 

varlığına iman ettikleri, her an tasarrufta bulunan Hakîm bir Allah yerine yaşamda 

hiçbir şekilde karşılığı bulunmayan, kendilerinin ve atalarının uydurduğu isimlerden 

ibaret olan batıl tanrılara ilahlık vasfı tanımışlardı. Kur’an Mekkeli müşriklerin 

putlarına yönelik ilk söylemi olarak Lât, Uzzâ ve Menât’ın Allah’ın haklarında hiçbir 

delil indirmediği, müşriklerin ve atalarının taktığı kuru isimlerden başka bir 

hakikatlerinin olmadığını belirtmiş ve ardından da onlara Rableri tarafından yol 

gösterici gelmiş olmasına rağmen onların ancak zanna ve nefislerinin arzusuna 

uymakta olduklarını bildirmiştir (Necm, 53/23). Zira Allah Teâlâ, müşriklerin putları 

ilah olarak isimlendirmeleri, onlara kullukta bulunmaları ve erkek çocuklarını 

putlarına, kız çocuklarını ise O’na nispet etmeleri hususlarında herhangi bir hüküm, 

bir kanıt indirmiş değildir. Onların bu söylemleri yalnızca geçmiş atalarının hak 

yolda oldukları tezine dayanıyordu ve başka bir delilleri de yoktu.
578

 Kur’an’da bir 

başka yerde de hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri Allah’a ortak koşmalarından 

                                                
578  Mâtürîdî, a.g.e, IX, 426. 



166 

 

dolayı inkâr edenlerin kalplerine korku salınacağı ve barınaklarının da cehennem 

olacağı bildirilmiştir (Âl-i İmran, 3/151).
579

  

Şirk bataklığına saplanan diğer toplumlar gibi Mekke müşrikleri de tevhidi 

bozarak “Mutlak Bir” düşüncesini parçalamış, durmaları gereken sınırı ihlal etmiş ve 

böylece Allah’a ait olan hakkı başkalarına da vermek suretiyle bütün varlık 

katmanlarını birbirine bağlayan ahenkli yapıyı bozmuşlardır. Şirk hem bariz bir hak 

gaspı olması sebebiyle en büyük zulüm (Lokmân, 31/13) hem de insanın kendisine 

ait olan aklını, ruhunu ve kalbini kendisi gibi yaratılmış olan bir başkasına vermesi 

nedeniyle bir bakıma insanın kendisinden vazgeçmesidir. Kendisine ait olmayan 

böyle bir kimsenin bağışlanması ise mümkün değildir (Nisâ, 4/48, 116).
580

  

Cahiliye Arapları Hz. Peygamber’in risaleti öncesinde Allah’ı göklerde ve 

çok uzaklarda, gücü azalmış, uyuklayan, uyuyan, yeryüzünde yaşananlardan 

habersiz, ihtiyar, kendisine ulaşılması ancak aracılarla mümkün olan bir varlık olarak 

tasavvur ediyorlardı. O’nu hayatlarından uzaklaştırdıkları, Allah’a rağmen bir hayat 

sürdükleri ve O‘nun insanı yaratıp daha sonra onun işlerine karışmadığını 

düşündükleri için ihtiyaçlarının karşılanması, rızıklarının temini, hastalıklarının şifa 

bulması vb. çeşitli istekleri için Allah ile aralarında şefaatçi kabul ettikleri ve hemen 

yanı başlarında her zaman kendileriyle beraber olduğuna inandıkları daha düşük 

derecedeki putlarından niyazda bulunuyorlardı. İbadette, yönelişte, korkuda ve 

umutta Allah’a ortak koşmak olan şirk anlayışı zihinlerini dondurduğu için onlar, her 

şeyin Rabbi Allah’ın yakın olan ve dualara icabet eden, sonsuz kerem sahibi, 

sıkıntıları gideren, her şeyi görüp gözetleyen, her şeyden hakkıyla haberdar olan, 

kendisine sığınılan, şifa veren, her şeyi kuşatan, gönüllerin gizlediğini de açığa 

vurduğunu da bilen, varlığı idare eden, yardım eden, zafer veren vd. hususiyetlerini 

algılamakta güçlük çekiyorlardı.  

                                                
579  Kur’an’da Mekkeli müşriklere yönelik Allah’ın, haklarında hiçbir delil indirmediği şeyleri O’na 

ortak koşmalarından dolayı yapılan diğer iki uyarı için bkz. A’raf, 7/33; Hac, 22/71. 
580  Düzenli, Evrensel Dengeler ve İnsan, s. 277-279. 



167 

 

Kur’an’a göre Rab Teâlâ gökleri, yeri, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı, yıldızları 

ve yarattığı diğer varlıkları kendi halleri üzere bırakmamış, onları hikmeti ve tedbîri 

gereğince bazı yasalar doğrultusunda emre amade kılmış, belli yasalara boyun 

eğdirmiştir (A’râf, 7/54).
581

 Böylece varlık âlemi O’nun yerleştirmiş olduğu bir 

takım fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalarla ayakta durmakta ve varlığını devam 

ettirmektedir. Bu bağlamda Mekkeli müşriklerin bir yandan O’na mahsus 

niteliklerden olan yaratma, yaşatma ve varlığı yönetme gibi özelliklerini tasdik edip 

öbür taraftan Allah’ın, maliki olduğu evrende sürekli gerçekleşen tasarruflarına 

kayıtsız kalmaları, O’nun hukukî ve ahlakî yaşama müdahale etmesini kabul 

etmemeleri açıkça tevhidi ihlal etmektir.  

Kuşkusuz onların bu zihniyete sahip olmalarının bir takım sebepleri vardır. 

Her şeyden önce Allah’ın diğer varlıklardan ayrı olarak onlara verdiği aklı 

kullanmayıp atalarını taklit etme, sorgulamama, duygularıyla ve düşüncesizce 

hareket etme gibi özellikleri onları şirk müptelası yapmıştır. Umumiyetle ölümden 

sonra dirilme inancına sahip olmamalarının ve hevâlarını ilah edinmelerinin bir 

neticesi olarak dünya merkezli-seküler bir hayat sürme arzuları da onları Allah’ın 

yarattığı fıtrattan uzaklaştırmıştır. Çünkü onlar ilahî çağrıya kulak vermeleri halinde 

artık dinî, hukukî ve ahlakî alanda yani günlük yaşantılarında istedikleri gibi hareket 

edemeyeceklerini çok iyi biliyorlardı. Toplumu yöneten ve yönlendiren elit kesimin 

tahakkümünü kanıksamış olmaları ve buna karşı çıkmaya cesaret edememeleri de 

onları bu şirk zihniyetine mahkûm etmiştir.  

Mekke müşrikleri sahip oldukları bu inanç ve düşünceleri sebebiyle tevhid 

anlayışından uzaklaşmış ve önceki topluluklarda olduğu gibi şu hususlarda şirke 

düşmüşlerdir: Yalnızca âlemlerin Rabbine yapılması gereken saygı, tazim ve ibadeti 

hiçbir şekilde layık olmadıkları halde kendilerine kutsiyet atfettikleri batıl tanrılara 

yapmak, bütün ihtiyaçları karşılayan ve sıkıntıları gideren kudret sahibi Rabbi 

bırakıp kendisine dahi bir fayda sağlamaktan aciz putlara tasarruf yetkisi vererek 

                                                
581 Ebû Hayyân el-Endelûsî, el-Bahrü’l-muhît, thk. Sıdkı Muhammed Cemil, I-X, (Beyrût: Dâru’l-

Fikr, 1420 h.), V, 67. 
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isteklerinin gerçekleşmesi için onlara yalvarıp yakarmak ve Allah’ı varlığı yaratan ve 

yaşatan olarak kabul ettikleri halde toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinde, hukukî ve 

ahlakî yasaların belirlenmesinde O’nun rubûbiyetini reddedip bu hususta kendilerini 

yetkili görmek. Böylece onlar kendi elleriyle diktikleri putlar karşısında kendilerini 

küçük düşürmüş, insanı çelişkiden ve çok sayıda ilaha kulluktan kurtarıp âlemlerin 

Rabbinin sevgi, şefkat ve merhametine ulaştıran, kalbe inşirah veren ve insanı özü ile 

barıştırıp özgürleştiren tevhid zihniyetinden mahrum kalmışlardır.     
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KUR’AN’DA RUBÛBİYET ve VAHİY-SİRET İLİŞKİSİ 

BAĞLAMINDA RUBÛBİYETİN NESNEL KARŞILIĞI 

A.  Kur’an’da Rubûbiyetin Takdim Biçimi 

Âlemlerin Rabbinin insanoğluna son hitabı olan Kur’an, tabii olarak yaşı, 

cinsiyeti, eğitimi, makamı, mesleği, zekâ durumu vs. ne olursa olsun bütün insanlara 

hitap etmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak Kur’an’ın ulûhiyet ve 

rubûbiyeti takdim biçimi de bütün insanları kuşatacak mahiyette olmuştur. O 

muhatap halkasını geniş tutmuş; hiçbir insanı bu ilahî lütuftan istifade etmekten 

mahrum bırakmamıştır. Nitekim buna bağlı olarak Kur’an’da sunulan rubûbiyet 

tasviri de son derece canlı ve yaratılmış varlığın ve idrakinin ulaşabileceği her şeyin 

ötesindedir. Her şeyden önce O, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan her şeyin 

maliki ve müdebbiri olarak bütün akıl sahiplerine, onların anlayabileceği bir dil ve 

üslupla hitap etmiş ve gözlerinin önünde her gün cereyan eden hadiseleri, ibret 

almaları gayesiyle, onların nazarlarına sunmuştur. 

Bu bağlamda Kur’an’da takdim edilen Rab Teâlâ gökleri, yeri yaratan ve 

onlara yasalarını koyan, geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getiren, tohumu ve 

çekirdeği yarıp filizlendiren, gökten su indirip onunla birbirine benzeyen ve 

benzemeyen çeşitli ekinler çıkaran, rahmetinin bir eseri olarak ölümünden sonra 

yeryüzünü dirilten, rahimlere akıtılan meniden insanı vücuda getiren, belli yasalarla 

hareket eden güneşi ve ayı insanların istifadesine sunandır. Yine O, göklerin ve yerin 

egemenliği kendisine ait olarak dilediğini yaratan, dilediğine kızlar, dilediğine 

erkekler, dilediğine de hem erkekler hem de kızlar bahşeden, insanların hem binek 

olarak hem de etinden, sütünden vd. nimetlerinden yararlanmaları için hayvanları 

kendilerine boyun eğdiren, semada burçlar yaratıp onları yıldızlarla süsleyen, 

yeryüzünün sarsılmaması için orada sabit dağlar, insanların yollarını bulmaları için 

de yollar, nehirler ve nice alametler yerleştiren, yarattığı canlıların yaşamlarını 
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sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları rızıklarla onları besleyen ve zerresinden 

küresine kadar tüm varlığı idare edendir.
582

   

Öte yandan insan varlığından şüphe duymadığı ve kendisine layıkıyla 

kullukta bulunmaya çalıştığı Rabbini ne derece bilip tanıyabilir? Bu hususta 

söylenecek söz şudur: Biz Allah’ın zatı, mahiyeti, hakikati ve künhü hakkında O’nun 

bize bildirdiği dışında bir bilgiye sahip değiliz. “Kur’an’dan anladığımıza göre insan 

Allah’ı fiilleriyle, sıfatlarıyla bir dereceye kadar tanıyabilir. Aslında bu, insanlara 

beşer ölçüsünde ileri bir marifet vermektedir. Bu usullerle insan Allah’ı yakından 

duyar, sezer, hisseder, hatta hususi tecellilere mazhar olabilir. Bu tecellilerle kalbi 

mutmain olur. Fakat zatının mahiyetini bilme hususunda varacağı rütbe O’nu 

bilememektir. Bu hususta insanın aczini itiraf etmesi takdir edilecek bir idrak örneği 

sayılmalıdır. Bunun daha ötesinde yol aramaya kalkışmak tasvir ve tasavvur 

sevdasına düşmek olur ki bu da aslında Allah’ı hakkıyla takdir edememek 

demektir.”
583

 Esasen Kur’an’ın gayesi Allah’ı zat ve sıfatlarının hakikatini bildirmek 

suretiyle O’nu insanlara olduğu gibi tanıtmak değildir. Bunun yerine Kur’an, insanın 

yaratıcısı ile olan karşılıklı münasebetini gözeterek O’nu insanların anlayabilecekleri 

birtakım sıfatlarla nitelemektedir. 

İslam ilim geleneğinde tevhid bazı âlimler tarafından “ulûhiyet tevhidi” ve 

“rubûbiyet tevhidi” olmak üzere iki farklı açıdan ele alınıp değerlendirilmiştir. Erken 

dönemlerde başlamış olması muhtemel bu telakkiye göre ulûhiyet tevhidi, Allah’ı 

zat, sıfat ve fiillerinde bir ve benzersiz kabul etmek, rubûbiyet tevhidi ise yalnızca 

O’na kullukta bulunmak ve sığınmaktır. Kelime-i tevhidde geçen “ilah” kelimesi de 

Müslüman âlimler tarafından genellikle “mabud” manasına alınmış ve bu ifade 

“Allah’tan başka tapınılacak yoktur” şeklinde anlaşılmıştır.
584

 İbn Teymiyye (ö. 

728/1328) de tevhid akidesini ulûhiyet tevhidi ve rubûbiyet tevhidi olmak üzere 

belirgin bir şekilde ayırarak ele almıştır. Ona göre rubûbiyet tevhidi Allah’ın 

                                                
582

 İlgili ayetler için bkz. Yûnus, 10/3; En’âm, 6/95, 99; Rûm, 30/50; Vâkıa, 56/59; İbrahim, 14/33; 

Şûrâ, 42/49-50; Yâsîn, 36/71-73; Hicr, 15/16; Nahl, 16/15-16; Hûd, 11/6; Secde, 32/5. 
583  Ulutürk, a.g.e, s. 256-257. 
584  Topaloğlu, “Allah”, II, 478. 
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yaratma, rızık verme, yönetme, tasarrufta bulunma, diriltme, öldürme vb. hususlarda 

tek olduğuna inanmaktır ve esasen bütün insanlar zaten bu fıtrat üzere 

yaratılmışlardır. Ulûhiyet tevhidi ise amelî tevhiddir ve Allah’ın, kullarının fiilleriyle 

birlenmesi demektir. Yani namazın, ibadetin, duanın ve kulluğun yalnızca Allah’a 

yapılmasıdır. Dünya ve ahiret saadeti de buna bağlıdır, zira bütün peygamberler ve 

ilahî kitaplar bunun için gönderilmiştir ve ulûhiyet tevhidi bütün peygamberlerin 

davetinin özüdür.
585

 Nitekim Mekke müşrikleri de Allah’ın her şeyin Rabbi olduğunu 

yani bu anlamdaki rubûbiyet tevhidini kabul ediyorlardı. Ancak bu ikrarları onları 

müşriklikten kurtarmıyordu. Çünkü onlar gerçek tevhid olan “ibadette Allah’ın 

birlenmesi”ni ihlal ediyor, Allah’tan başkasına da ibadet ediyorlardı.
586

  

İbn Teymiyye’nin ulûhiyet ile rubûbiyet arasındaki bu keskin ayrımı 

kuşkusuz onun ilah ve rab kavramlarına yüklediği anlamdan kaynaklanmaktadır. O 

“Ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5)” ayetini 

zikrettikten sonra bu ifadenin ilk kısmı olan ibadetin ilahlık kapsamında olduğunu, 

ikinci kısmı olan yardım dilemenin ise rubûbiyetle ilişkili bulunduğunu ifade 

etmektedir. Çünkü ona göre ilah “tam bir bağlılıkla, sevgiyle, yönelmeyle, saygı ve 

tazimle ibadet edilen” demektir. Rab ise “kulunu yetiştiren, terbiye eden, ona 

yaratılışını verip sonra onu ibadet ve diğer bütün şeylere hidayet eden”dir.
587

  

İbn Teymiyye’den sonra takipçilerinin de benimsediği bu görüş bize göre 

isabetli değildir. Bu ayrım teknik olarak kabul edilebilir olmakla birlikte bunu 

mutlaklaştırmak ve ulûhiyet ile rubûbiyeti birbirinden tamamen ayrı mütalaa etmek 

doğru olmayacaktır. Kur’an açısından ulûhiyet ile rubûbiyet arasında keskin bir fark 

yoktur, çünkü Kur’an-ı Kerim’de ilah ve rab kelimeleri eşanlamlı olarak birbirinin 

yerine kullanılmıştır.
588

 Ayrıca ulûhiyete layık olan varlığın rab, rubûbiyete layık 

                                                
585 Bkz. Berat Sarıkaya, İslam Düşüncesinde Tevhid (İbn Teymiyye Örneği), (İstanbul:  

Gümüşhane Üniversitesi Yayınları, 2013), s.77-89. Ayrıca bkz. Ebü'l-Abbas Takıyyüddin Ahmed 

b. Abdülhalim İbn Teymiyye, Mecmû’u’l-fetâvâ, thk. Abdurrahman b. Muhammed b. Kasım, 

(Medine-i Münevvere: Mecmeu’l-Melik Fahd litıbâati’l-Mushafi’ş-Şerîf, 1995/1416), X, 195. 
586   İbn Teymiyye, a.g.e, III, 101. 
587   İbn Teymiyye, a.g.e, I, 22.  
588   Bkz. Tevbe, 9/31; En’âm, 6/108 vd. 
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olanın da ilah olması icap eder.  Allah’ın dışında gerçek rab ve ilah bulunmadığı için 

Kur’an’da Allah’ın ulûhiyet ve rubûbiyeti birlikte takdim edilmiştir. Yine ilah ve rab 

kavramları arasında lazım-melzum ilişkisi vardır ve Kur’an’da Allah’tan başka ilah 

bulunmadığı hakikati, vahyin nüzulü süresince değişik vesilelerle vurgulanmıştır.  

Rab Teâlâ’nın evrendeki tasarrufu ve varlığı idaresiyle ilgili fiilleri 

konusunda O’nun her an bir iş, bir yaratma halinde (Rahmân, 55/29) olmasından 

dolayı Kur’an’da Allah’ı en çok tanıtan şeyin O’nun fiilleri olduğunu vurgulamak 

gerekir. Zira O, kendisini en fazla fiilleriyle ortaya koyar. Varlık olarak vücut bulan 

her şey ancak Allah’ın fiil ve icraatlarından ibarettir. Dirilten de O’dur, öldüren de. 

Zenginlik de fakirlik de O’ndandır. O dilediğini aziz, dilediğini zelil kılar. Dualara 

icabet eder, sıkıntıda olanların sıkıntısını giderir, hastalara şifa verir. Kısaca bütün 

işler O’na aittir.
589

 Ulutürk’ün ifadeleriyle “Kur’an’da insan, dilediğini yapan Fa’âl, 

devamlı yaratan Hallâk, insanı altı cihetten sarıp kuşatan Alîm bir Allah 

karşısındadır. Su üzerinde ürperen kabarcıklar gibi, parlayıp sönen sinema perdeleri 

gibi, varlık sahnesine sürüp çekilen görüntüler hep Cenab-ı Hakk’ın sonsuz 

fiilleridir. Fiiller isimlere, isimler sıfatlara, sıfatlar da zata delalet ederler.”
590

 Oysa 

cahiliye anlayışına göre insan Allah tarafından yaratıldıktan sonra yaratıcısıyla, tabiri 

caizse, bağlarını koparır ve yeryüzündeki hayatını bu andan itibaren bir başkasının 

ellerine, çok daha güçlü olan efendisinin ellerine teslim eder. Bu efendinin zorba 

egemenliği, onun bütün hayatı boyunca altında inim inim inlediği ölümüne kadar 

sürer. Bu zorba egemenliğin adı ‘dehr’ (zaman) dir.
591

 

Varlığı akılla bilinebilen ve âleme müdahil olmayan bir Tanrı anlayışına 

sahip olan deizmde ise, kâinattan bütünüyle aşkın olduğu için Tanrı, âlemde olan 

biten hiçbir şeyle ilgili değildir. Bu anlayışa göre Tanrı, ötelerin ötesinde bulunduğu 

ve kâinatın işleyişine hiçbir müdahalede bulunmadığı için bu telakki, dinî duygu ve 

düşünceyi de tatmin edemez. Çünkü inanan kişi için güvenip dayanma, bağlanma, 

                                                
589   Ra’d, 13/31; Âl-i İmrân, 3/154.  
590   Ulutürk, a.g.e, s. 31-32. 
591   Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 191; Bkz. Câsiye, 45/24. 
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teslim olma, dua ve niyazda bulunma vb. ameliyeler merkezî bir yer işgal ettiği için 

insan, kendisi de dâhil âlemle hiç ilgilenmeyen bir Tanrı’ya nasıl ve niçin kullukta 

bulunsun, dua etsin? Haddizatında böyle bir Tanrı’ya inanmanın pratikte bir karşılığı 

da yoktur.
592

 İnsan hayatında herhangi bir etkinliği bulunmayan ve ötelerde atıl halde 

bekleyen bir Tanrı’nın varlığı kabul edilse bile bu inanç, kurgusal bir tatminden öte 

pratik anlam ve değer ifade etmeyecektir.
593

 

Esasen A’râf suresinde (A’râf, 7/172) bildirildiği üzere rubûbiyet, insan 

benliğinde ikrar edilmiş ve yerleştirilmiş durumdadır. Ancak bu benimseme, insan 

fıtratında bulunan gizli bir kabiliyet olup onun açığa çıkarak karşılık bulması, dikkati 

yoğunlaştırmaya yahut bir uyarıya bağlıdır. Çünkü insanın bu şekilde benliğinde 

bulunup da farkında olmadığı bir takım bilinçaltı sezgileri, kendisine yapılan 

uyarılarla uyanır ve ortaya çıkar. Fakat Allah tarafından bildirilen ihtarlara rağmen 

bu şahitliğin gereğini yerine getirmeyen kimseler çoktur ki bunlar, inkâr ve küfürde 

diretmek suretiyle vicdanı ve fıtratıyla ters düşerek kendilerini ziyan eden 

mahrumlardır.
594

  

Bütün varlıklar aynı yaratıcının eseri olduğu için Kur’an’ı okuyan insan, canlı 

varlıklarla olduğu gibi cansız varlıklarla da arasında bir sıcaklık olduğunu hisseder. 

Tabiatın kendisini saygıyla karşıladığı, bütün eşyanın kendisiyle dost olduğu hissine 

kapılmaktan kendini alamaz. Seküler, materyalist akımlarda olduğu gibi, tabiatı ve 

her şeyi kendisiyle mücadele edilmesi gereken bir rakip, bir düşman olarak görmez. 

Bilakis atomundan galaksisine kadar varlık alanında vücut bulan her şeyin O’nun bir 

ayeti ve eseri olup her birinin, fıtrî vazifesini ve Allah’ı tesbihatını sadakatle yerine 

getirdiğini bilir.
595

 

                                                
592  Bkz. Mehmet S. Aydın, Din Felsefesi, 9. Baskı, (İzmir: İzmir İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 

2001), s. 182-184. 

593  Sinan Öge, Allah’tan Âleme İlahî Fiiller, (Ankara: Araştırma Yayıncılık, 2009), s. 7. 

594  Yazır, a.g.e, IV, 340-341. 
595  Ulutürk, a.g.e, s. 79. 
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Izutsu, tanrı ile insan arasındaki dilsel (şifahi) olmayan bu iletişimle ilgili 

olarak Kur’anî anlayışa göre Tanrı’nın insanlara her an ayet üstüne ayet gönderdiğine 

işaret etmektedir. Bu bağlamda yağmur, rüzgâr, göğün ve yerin yapısı, gece ve 

gündüzün değişmesi, rüzgârların yön değiştirmesi gibi tabiat hadiseleri dediğimiz 

şeylerin tümü, basit doğal olgular olarak anlaşılmamalı; bilakis Tanrı’nın insanlara 

müdahale ettiğini gösteren ‘işaretler’ ve ‘semboller’, insanların iyiliği için tanrının 

gücü ve lütfunun delilleri olarak görülmelidir.
596

 Ancak şirk zihniyeti, kişiyi içindeki 

ve dış dünyadaki sayısız belgelere karşı duyarsızlaştırdığı ve zihnini dondurduğu için 

müşrik zihni, göklerde ve yerde sayısız ayetleri/işaretleri gördüğü halde görmezden 

gelir de çeker gider (Yusuf, 12/105).   

H. A. Ali de haricî âlem ile enfüsî yön kapsamında ilahî inayet/rubûbiyet 

ilkesinin en mükemmel şekilde işlediğine dikkatleri çekmektedir. Zira hayatta en çok 

ihtiyaç duyulan şeyler tabiatta bol miktarda mevcuttur. En başta ihtiyaç hissedilen 

şey havadır. Bir insan her ne kadar yemeden içmeden belli bir süre hayatını devam 

ettirebilirse de havasız yaşayamaz. Bu yüzden hava her yerde yaygın biçimde 

bulunacak şekilde sunulmuştur. Yine bir taş parçası, bir çiçek tomurcuğu, bir insan 

yavrusu veya bir karınca yumurtası, bunların hepsi belirlenmiş bir doğum planına 

sahiptir. Hepsi için yaşama şartları henüz dünyaya geldiklerinde hazırlanmıştır.
597

  

Allah’ın rubûbiyetinin tecellilerinden biri de bu kâinatın, atomlardan 

galaksilere kadar hassas bir saat gibi işlemesidir. Her gün yeni yeni ilim dallarının 

ortaya çıkması, kâinatın düzeninde cari olan kanunlara işaret etmektedir. Çünkü 

düzenli olmayan bir yapıdan kanun elde edilemez.
598

 Bütün bir varlık âlemi, 

kendisine yerleştirilen bu yasalarla hayatiyetini devam ettirmektedir. Aksi takdirde 

bozulma ve fesat, kaçınılmaz olacaktır. Öte yandan Kur’an’ın değişik yerlerinde 

geçen “bi’l-hak” ifadesi, âlemde varlık kazanan hiçbir şeyin sebepsiz ve değersiz 

olmadığını belirtir ve yaratılmış olan her bir nesnenin “değer yüklü” olduğunu 

vurgular. H. A. Ali ayrıca bütün âlemde varlığını aşikâr bir şekilde hissettiren 

                                                
596  Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 206. 
597   Bkz. H. A. Ali, a.g.m, s. 207-208. 
598  Ulutürk, a.g.e, s. 212. 
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rubûbiyetin, belli bir amaca matuf olduğuna işaret etmektedir. Çünkü kâinattaki her 

şey birbiriyle irtibatlı ve özel bir amaca uygun olarak düzenlenmiş olup hiçbir şey 

boş yere yaratılmamıştır. Bu çok özel amaç ise, Allah’ın birliğinin, ahiretin varlığının 

ve vahyin ispatıdır.
599

 

Evrene hâkim olan bu yüksek düzen, ona şahit olan ve akıl sahibi bir varlık 

olarak insanın bu mükemmel işleyişi ortaya çıkaran Rabbine, her alanda tam bir 

teslimiyetini gerektirmekle birlikte kimileri bu tevhidi parçalamış ve şirke 

düşmüşlerdir. Bu açıdan tevhidi dört kısma ayırmak mümkündür: Birincisi 

bulunması zorunlu varlık olarak sadece Allah’ı kabul etmek, ikincisi gökleri, yeri ve 

bu ikisinin arasındaki her şeyi yalnız Allah’ın yarattığına inanmak, üçüncüsü 

bunların arasındaki her şeyin yönetimini yalnızca Allah’a tahsis etmek ve son olarak 

da ibadeti sadece her şeyin sahibi olan Allah’a hasretmek. Kur’an’ın nüzul 

döneminde olduğu gibi bugün de insanların çoğu, varlığı zorunlu olanın ve her şeyin 

yaratıcısının Allah olduğunu ikrar etmekle birlikte gerek kâinatın yönetiminde 

gerekse ibadet ve tazimde O’na ortaklar koşmak suretiyle tevhidi ihlal etmektedir.  

Kur’an’dan anlaşıldığına göre Allah’tan evrene yönelik rubûbiyet alanında 

O’nun dışında hiçbir varlığın en ufak bir payı yoktur. Bütün bir kâinat tek bir ilahın 

yaratmış olduğu külli bir nizamdır ve Allah, var ettiği bu düzenin idaresinde 

ortaksızdır. Bu açıdan otoritenin sahibi ve mâliki olan Allah, hem metafizik anlamda 

hem de toplumsal ve ahlakî ilişkilerin düzenlenmesi konusunda yegâne Rabdir; 

emretme ve nehyetme yetkisine sahip olan da ancak O’dur. Bu yüzden O, insanlara 

kendisinin ulûhiyetini/rubûbiyetini tanımalarını ve O’na kullukta bulunmalarını 

emretmektedir.  

Kur’an’ın tevhid merkezli bir inancı ikame etmesi ve Allah’ın dışında 

ulûhiyet ve rubûbiyet alanında hiçbir varlığa yetki vermemesi, tabii olarak O’nun 

otoritesinin biricikliği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Kur’an’a göre sıradan işler olarak 

görülen ihtiyaçları karşılama, himaye etme, imdat ve yardıma koşma, dualara icabet 

etme gibi hususların bir ucu bütün bir kâinat nizamını yaratan ve yöneten bir 

                                                
599  Bkz. H. A. Ali, a.g.m, s. 212-218. 
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otoriteye dayanmaktadır. Bu kudret ve otorite bölünemez bir bütündür. Bu yüzden 

yaratma gücünün bir kimsede, rızıklandırma yetkisinin bir başkasında, öldürme ve 

yaşatmanın bir diğerinin kontrolünde olması düşünülemez. Hâkimiyet ve 

egemenliğin yalnızca Allah’a ait olması aynı zamanda yüce otoritenin vahdaniyetinin 

bir gereğidir. Bu açıdan ihtiyaçları karşılayan ve yardım eden Allah olduğu gibi 

egemenlik ve otorite sahibi de O’dur.
600

 Bu yüzden ulûhiyete has bu niteliklerden 

birini müstakil olarak bir başkasına tanıyan herkes Kur’an nazarında müşrik 

sayılmıştır. Allah’a ortak koşulan şeyler ister Allah’a eşit tutulsun, ister birtakım yarı 

tanrılar sayılsın, ister yaratmada hiçbir katkısı olmayan şefaatçiler kabul edilsin 

sonuç aynıdır.  

Tevhidin tam olarak gerçekleşebilmesi için ona tâbi olan kimsenin hayatının 

her alanında; duygu, düşünce ve davranışlarında külli iradeyi yaratıcı, mutlak hâkim 

ve şâri’ olarak benimsemesi ve yaşantısını buna göre düzenlemesi gerekir. Zira 

hayatın bazı alanlarında Yüce Yaratıcı’yı dikkate almamak ve O’nun ilahî emir ve 

yasaklarını belirleyici kabul etmemek imanın tevhid vasfını ortadan kaldırır ve bu 

durumdaki bir kimseye muvahhid denemez.
601

 Zaten insanların ulûhiyet ve rubûbiyet 

meselesinde en fazla bocaladıkları ve yanıldıkları husus da Allah’ın birliği meselesi 

yani tevhiddir. Bu yüzden Kur’an Allah’ın varlığı meselesinden ziyade O’nun tekliği 

üzerinde hassasiyetle durmuştur. İnsanlık tarihi bu sapmaların canlı şahididir. 

İnsanların büyük çoğunluğu yüce bir yaratıcı olarak Allah’ı kabul etmekle 

birlikte O’na çeşitli yollarla ortaklar koşmakta (Yûsuf, 12/106) ve fiilî olarak “Allah 

yokmuş gibi” yaşamaktadır. Varlığına ve kudretine iman ettikleri Yüce Zat’ın 

yanısıra kendilerine kutsiyet atfettikleri bir takım varlıklar, onların kalplerinde ve 

zihinlerinde adeta bir tür şaşılık ortaya çıkarmaktadır. Şirk mensuplarındaki bu 

hastalık, zamanla Allah’ın dışında kutsallığına inandıkları varlıklar lehine gelişme 

göstermekte ve bu süreç sonunda onların nezdinde âlemlerin Rabbi, günlük hayattaki 

karşılığı bakımından -neredeyse- varlığı ile yokluğu müsavi bir konuma gelmektedir. 

                                                
600  Mevdûdî, Kur’an’ın Dört Temel Terimi, s. 38-40. 
601  Demirci, a.g.e, s. 45-46. 
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Oysaki Allah ile beraber yaşamak, kulun atacağı adımlarda O’nun rızasını 

gözetmesini ve Rabbinin her daim yanı başında olduğu bilinciyle hayatının 

merkezine O’nu yerleştirmesini gerektirmektedir.      

Tevhidde kolaylık, inşirah ve şeref vardır. İnsan tevhide iman ettiğinde batıl 

tanrıların esaretinden ve bağlarından kurtularak akıl, ruh ve gönül dinginliğine 

kavuşur. Gerçek özgürlüğünü elde eder ve kendisi gibi yaratılmış olan sahte ilahların 

kulu ve kölesi olmaktan kurtulur. Müşrik insan ise sıkıntılı insandır; ruhunun ve 

vicdanının derinliklerindeki tevhidin sesi onu sürekli rahatsız eder. Zira selim fıtrat 

Allah’ın varlığını ve birliğini zorunlu olarak itiraf eder. Kendisine Allah’ın mührü 

vurulmuş hiçbir insan, fıtratını tahrip etmediği sürece O’nun mevcudiyeti ve 

vahdaniyeti hususunda tereddüde düşmez. Çünkü düşünen ve aklını kullanan bir 

kimse için, bir yanılsama ve kurgudan ibaret olan şirkin varlıkta geçerli olabilecek 

hiçbir karşılığı yoktur. Bu yüzden Kur’an bir yandan inancın merkezine dünya ve 

ahiret hayatında egemenlik sahibi tek otorite olarak Allah’ı benimsemek olan tevhidi 

yerleştirirken diğer taraftan da bir çelişki dini olan ve insanı huzursuz kılan şirkle 

amansız bir mücadele başlatmıştır.  

Kur’an’ın takdim ettiği rubûbiyet anlayışından hareketle denebilir ki Rabbi ile 

sağlıklı iletişime sahip olan bir kul, hayatında hiçbir zaman ümitsizlik ve imkânsızlık 

duygusuna kapılmaz. Çünkü onun sürekli yanı başında bulunan ve kendisini gözeten 

bir Rabbi vardır ve O, kulunu asla bir başına/yardımsız bırakmayacaktır.
602

 Kulun 

yapması gereken Rabbinin yolunda dünyevî hiçbir karşılık beklemeksizin mücadele 

etmek ve gerisini O’na havale etmek, O’nu vekil kılmaktır;
603

 zira vekil olarak Allah 

yeter
604

  ve O ne güzel vekildir! (Âl-i İmran, 3/173). Rabbini vekil olarak gören 

kimse, kendisinin mutlaka iki güzellikten birine, yani şehadete yahut zafere 

ulaşacağını (Tevbe, 9/52) ve her halükârda kazançlı çıkacağını bilir. Allah Teâlâ da 

bu süreçte kendisine güvenip dayanan müminlerin vekili olarak, hak davada onlara 

                                                
602   Enfâl, 8/17; Tâhâ, 20/46 vd. 
603  Nisâ, 4/81; Ahzâb, 33/48; Hûd, 11/12; Zümer, 39/38 vd.     
604  Nisâ, 4/132, 171; İsrâ, 17/65; Ahzâb, 33/3 vd. 
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sebat verir, üzerlerine sekinetini indirir ve onları dilediği şekilde destekler. Bu 

yüzden Rab olarak Allah’a iman eden kendisini güvende hisseder ve Allah’tan başka 

hiç kimse onu korkutarak yolundan alıkoyamaz; çünkü o, Allah’ın kuluna yeterli 

olduğunun bilincindedir (Zümer, 39/105). Kul, rubûbiyetin kendisine sağladığı bu öz 

güven duygusu ile sıradan bir insanın göze alamayacağı büyük mücadelelere girişir 

ve Hz. İbrahim’de, Hz. Musa’da ve diğer elçilerde olduğu gibi, ilahî çağrıyı ortadan 

kaldırmak isteyenlere karşı verdiği mücadelede muvaffak olur. 

Âlemlerin Rabbi kendisine güvenip dayanan kullarını mücadele ortamında 

yalnız bırakmayıp onların Mevla’sı ve destekçisi olarak her zaman olduğu gibi, 

ümitlerinin tükendiği ve çaresiz kaldıklarını hissettikleri en kritik zamanlarda
605

 da 

üzerlerine sekînetini/güven duygusunu indirmiş ve onları görünmez ordularıyla 

desteklemiştir.
606

 Bunların birinde Hz. Musa beraberindeki İsrailoğulları ile birlikte 

firavunun zulmünden uzaklaşırken firavun da ordusuyla birlikte onların peşine düşüp 

nihayet Kızıldeniz önünde onlara yetişmişti. Hz. Musa’nın kavmi firavun ve 

ordusunun kendilerine yetiştiğini ve artık onlardan kurtulamayacaklarını 

zannettiklerinde Hz. Musa Rabbinin inayetinden emin olarak onlara “Hayır, 

muhakkak ki Rabbim benimle beraberdir ve O bana bir çıkış yolu gösterecektir” 

(Şuarâ, 26/61-62) demişti de nihayetinde firavun, ordusuyla birlikte boğulup mağlup 

olmuş ve Allah’a güvenenler esenliğe ulaşmıştı. Yine Hz. Peygamber Medine’ye 

hicret yolunda Hz. Ebubekir’le birlikte Sevr dağındaki mağaraya sığındığında ve 

müşrikler onların çok yakınına gelip de Hz. Ebubekir’in endişelenmeye başladığı 

esnada Hz. Peygamber yol arkadaşını rahatlatmak amacıyla ve Rabbine tam bir 

güvenle “Üzülme! Allah bizimle beraberdir” (Tevbe, 9/40) demişti. Bu kritik süreçte 

Allah, elçisine sekînetini indirmiş ve onu görünmez ordularıyla desteklemişti de 

âlemlerin Rabbinin sözü üstün gelmişti. 

                                                
605   Tevbe, 9/40; Yusuf, 12/110; Şuarâ, 26/61-65; Enbiyâ, 21/77; Saffât, 37/116 vd. 
606   Tevbe, 9/26, 40; Fetih, 48/4, 18 vd. 
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B. VAHİY-SİRET İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA KUR’AN’DA 

RUBÛBİYET TASVİRLERİ 

İnsanı var eden âlemlerin Rabbi onu varlığın anlamından da haberdar etmiş, 

şaşkın bir halde yolda bırakmamış ve ona rehberlik etmiştir.
607

 O, kullarının üzerinde 

kudret ve tasarruf sahibi olarak (En’âm, 6/18) yaşanan hayatın içerisinde adeta 

onların ellerinden tutmuş,
608

 onlara yol göstermiş
609

 ve onlarla birlikte savaşa 

çıkmıştır (Enfâl, 8/12, 17). Gerek önceki ümmetlerin kıssalarına gerekse Allah’ın son 

elçisi olan Hz. Peygamber’in tevhid mücadelesine bu gözle bakıldığında Rab 

Teâlâ’nın, kullarıyla olan canlı, dinamik ve yaşanan ana ilişkin tasarruflarını izhar 

eden rubûbiyet tasvirleri dikkati çekecektir. Göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbi ve 

hâkimi olarak Allah Teâlâ gören gözler ve akleden kalpler için tarihe, topluma ve 

âleme yönelik müdahaleleriyle
610

 varlığını sürekli hissettirmektedir.    

Kur’an toplu bir şekilde indirilmiş “yazılı bir kitap” olmayıp yirmi üç yıllık 

bir zaman dilimi içinde peyderpey nazil olmuş “sözlü bir hitap” olduğu için onu 

yazılı bir metin şeklinde değil, muhatap olduğu insanlara diyalog çerçevesinde 

indirilmiş şifahi bir hitap olarak okumak gerekmektedir. Bu diyaloğun metni 

elimizdeki mevcut mushafta yer almakla birlikte onun doğru okunmasını sağlayacak 

satır araları ve arka plan bilgisi Hz. Peygamber’in sîretinde bulunmaktadır. Bu 

durumun tabii bir neticesi olarak vahyin mesajını kendi diyalojik bütünlüğü içinde 

anlayabilmek, ancak hem onun yazılı bir metin olarak bütünlüğünü, yani siyak-sibak 

ilişkisini/metin içi bağlamı hem de -daha da önemli olmak üzere- hitap-muhatap 

bütünlüğünü/metin dışı bağlamı dikkate almakla mümkün olacaktır. Bunun tek yolu 

ise Kur’an’ın nazil olduğu vasatı bizlere resmeden rivayet malzemesini işlemekten 

                                                
607   Âl-i İmrân, 3/103; Yunus, 10/57, 108; Fetih, 48/28; A’lâ, 87/2-3 vd. 

608   Tevbe, 9/14; Fetih, 48/10. 

609
  Tâhâ, 20/46; Şuarâ, 26/62. 

610   Rahmân, 55/29; En’âm, 6/18. 
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geçmektedir.
611

 Zira kimi yerde anlam, ayetlerin açık ifadelerinde yer almayıp ilgili 

ayet pasajlarının nazil olduğu tarihsel zeminde bulunmaktadır. 

Öte yandan Kur’an’ı nazil olduğu ortamdan yalıtmak suretiyle keyfî bir 

yaklaşımla, kendisine vahyedilen Hz. Peygamber’den ve içine doğduğu toplumdan 

bağımsız olarak ele almak yalnızca onun getirdiği dini değiştirmekle kalmayacak, 

aynı zamanda onun ortaya çıkardığı İslam toplumunun hüviyetini değiştirmeye de 

teşebbüs etmek anlamına gelecektir. Bu yüzden Kur’an’ı doğru anlamak için 

öncelikle Hz. Peygamber’i ve O’nun tebliğ ve beyanı ile ortaya çıkmış olan ilk İslam 

toplumunu yani ilahi kelamın hitap ettiği bağlamı anlamak gerekir.
612

 Ayrıca 

Kur’an’ın gönderiliş amacının gerçekleşmesi de onun, muhataplarıyla kurmuş olduğu 

canlı diyaloğun adımlarını takip etmekle mümkün olacaktır. Zira o hidayet kaynağı 

olarak muhataplarıyla sürekli iletişim halinde bulunmuş, onların atacağı adımlarda 

onlara yol gösterici ve rehber olmuştur. Kuşkusuz Allah’ın her şeyin Rabbi 

olmasının bir gereği olarak O’nun tarihe ve âleme yönelik süregelen bu tasarrufları 

yalnızca Kur’an’ın nazil olduğu zamanla sınırlı olmayıp bu, dünya döndükçe devam 

edecek olan bir süreçtir; bugün de öyledir, yarın da öyle olacaktır.     

Kur’an-ı Kerim, Hz. Peygamber’in hayatındaki gelişmeleri -ana hatlarıyla- 

baştan sona kadar birbiriyle bağlantılı ve birbirini açıklayan bir “dizi anlatım” 

niteliğindedir. Onun çağrısına olumlu yahut olumsuz karşılık verenlerin tavırlarının 

periyodik olarak yansımalarını Kur’an’daki ayet gruplarında bulmak mümkündür.
613

 

Ayrıca kuşku yok ki Kur’an Hz. Peygamber’in yaşadığı topluma ve döneme ilişkin 

en doğru ve en güvenilir bilgileri ihtiva etmektedir. Diğer taraftan Hz. Peygamber’in 

müşriklerle ve diğer din mensuplarıyla fiili mücadelesinin Mekke ve Medine 

dönemlerini yansıtan birçok tablo Kur’an’da yer almakla birlikte şunu da belirtmek 

gerekir: Kur’an’da Hz. Peygamber’in muhatap olduğu toplumla olan mücadelesinin 

                                                
611  Muhammed Coşkun, Kur’an Yorumunda Sîret-Nüzûl İlişkisi, (İstanbul: Fikir Yayıncılık, 

2014), s. 16-17. 
612 Tahsin Görgün, Anlam ve Yorum: Dini Metinlerin Anlaşılması ve Yorumlanması,        

(İstanbul: Gelenek Yayıncılık, 2003), s. 165.  
613  Derveze, Kur’ânü’l-Mecîd (Kur’an’ı Anlamada Bir Yöntem Çalışması), çev. Vahdettin İnce, 

(İstanbul: Ekin Yayınları, 1997), s. 119-120.  
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bütün ayrıntılarına yer verilmemiş, O’nun içinde yaşadığı çevreyle ilgili birçok olay 

ve gelişme Kur’an’da yer almamıştır. Bu yüzden Hz. Peygamber’in yaşadığı 

olayların ve muhataplarıyla mücadelesinin bütün safhalarının Kur’an’da yer 

almadığını da hatırda tutmalıdır.
614

      

Esasen Kur’an’ı nazil olduğu bağlam içerisinde ve Hz. Peygamber’in hayatı 

eşliğinde tefsir etmeye ve yorumlamaya çalışmak yeni bir şey değildir. Klasik 

tefsirler ve esbab-ı nüzul literatürü incelendiğinde bunun sayısız örneklerini görmek 

mümkündür. Bu noktada yeni olan şey, adının konulmak suretiyle bunun bir metod 

olarak geliştirilmesidir.
615

 Burada ayrıca belirtilmesi gereken bir husus Kur’an’ı Hz. 

Peygamber’in sîreti eşliğinde okumaya çalışmanın, onu esbab-ı nüzul rivayetleri 

üzerinden yorumlamaktan çok daha geniş bir çerçeveyi dikkate almayı 

gerektirmesidir.
616

 Çünkü klasik yöntem Kur’an’ı büyük ölçüde esbab-ı nüzul 

aktarımlarından hareketle tefsir etmeye çalışırken bu yöntem Kur’an’ın bütününe 

yönelik çok daha kapsamlı bir çalışmayı içermektedir. 

Kur’an’ı sîret eşliğinde yorumlama yöntemi isabetli bir metot olmakla birlikte 

bu, bir takım zorlukları ve engelleri de beraberinde getirmektedir. Her şeyden önce 

surelerin nüzul sürecini ve bu süreçte her bir ayetin zamanını tam olarak tespit 

edebilmek pek mümkün gözükmemektedir. Ayrıca bazı surelere ve ayetlere ilişkin 

olarak rivayetlerde yer alan malumatların birbiriyle çelişkili olması işi daha da 

karmaşık hale getirmektedir. Vahiy-sîret ilişkisi yöntemini uygularken bu problemi 

bir nebze olsun aşmanın yolu, her bir ayeti kendi nazil olduğu ortam ile 

ilişkilendirmeye çalışmak yerine genel olarak ayet pasajlarını Hz. Peygamber’in 

sîretini ve o dönemde yaşanan olayları aktaran kaynaklardan edinilen bilgiler 

                                                
614 Derveze, Kur’ânü’l-Mecîd, s. 16-17. Derveze Kur’an’a göre Hz. Peygamber’in hayatını 

incelemeye çalıştığı diğer bir eserinde de Kur’an üzerinde derinlemesine çalışırken Hz. 

Peygamber’in risalet öncesi ve risalet dönemiyle ilgili dinî, fikrî, sosyal ve ekonomik hayatla ilgili 

pek çok ayet bulunduğunu fark etmesi sebebiyle böyle bir çalışma yapmak istediğini ifade 

etmektedir. O böylece Hz. Peygamber’in çağı ve ortamını şimdiye kadar kimsenin yapmadığı 

şekilde yalnızca Kur’an’dan hareketle aydınlatmaya ve genellikle dikkatlerden kaçan tabloları 

resmetmeye çalıştığını belirtmektedir. Bkz. ‘Asru’n-Nebî, I, 14-16.   
615   Coşkun, a.g.e, s. 41. 
616   Coşkun, a.g.e, s. 41. 
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eşliğinde değerlendirmekten geçmektedir.
617

 Biz çalışmamızın bu aşamasında, 

mevzubahis zorlukları da dikkate alarak çalışmamızın başından itibaren teorik olarak 

çerçevesini çizmeye çalıştığımız dinamik rubûbiyet olgusunu, nüzul sırasına göre
618

 

Kur’an’da yer alan, gerek tarihe/topluma gerekse âleme yönelik ilahî tasarrufları 

resmeden bazı rubûbiyet tabloları eşliğinde sunmak istiyoruz.   

1. Rab-İnsan İlişkisi Bağlamında Kur’an’da Rubûbiyet Tasvirleri 

  Âlemlerin Rabbi olan Allah Teâlâ’nın insanla olan münasebeti, O’nun varlık 

âlemine çıkardığı ilk insanla birlikte başlamış ve kesintisiz bir şekilde devam 

etmektedir. İnsan içinde bulunduğu bu evrende ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve 

hayatını devam ettirebilmesi için Rabbine muhtaç bulunduğu gibi onun anlamlı ve 

esenlikli bir yaşam sürdürebilmesi de Rabbi ile kuracağı sağlıklı/nitelikli bir ilişki ile 

mümkündür. Nitekim Kur’an’dan anlaşıldığına göre insan hayatında rubûbiyetin 

nüfuz etmediği herhangi bir alandan söz etmek mümkün değildir. Bu kapsamda 

olmak üzere insanın Rabbinin yolunda atacağı her adımında Rabbi de onunla 

birliktedir ve istikamet üzere yürüdüğü sürece onu desteklemektedir. Bu açıdan 

rubûbiyet, Kur’an’ın bütününde ve hayatın her alanında varlığını hissettirmekle 

birlikte bu bölümde bunların tümünün incelenmesi mümkün olmadığından biz yalnız 

örnek olay anlatımları üzerinden bazı rubûbiyet tasvirlerini ele alacağız.   

                                                
617 Coşkun, a.g.e, s. 40. Kur’an’daki sureleri siret olaylarına uygun bir şekilde tasnif etmenin 

zorlukları hakkında ayrıca bkz. Câbirî, Medhal İle’l-Kur’ani’l-Kerim, s. 278-279, 289-290. 
618  Burada esas alacağımız nüzul sıralaması İzzet Derveze’nin “et-Tefsîrü’l-Hadîs” isimli, sureleri 

nüzul sırasına göre tefsir ettiği çalışmasındaki Kur’an kronolojisi olacaktır. Buna göre surelerin 

nüzul sıralaması şöyledir: Mekkî Sureler: Fâtiha, ‘Alak, Kalem, Müzzemmil, Müddessir, Tebbet, 

Tekvîr, A’lâ, Leyl, Fecr, Duhâ, İnşirâh, ‘Asr, ‘Âdiyât, Kevser, Tekâsür, Mâûn, Kâfirûn, Fîl, Felak, 

Nâs, İhlâs, Necm, ‘Abese, Kadir, Şems, Burûc, Tîn, Kureyş, Kâria, Kıyâme, Hümeze, Mürselât, 

Kâf, Beled, Târık, Kamer, Sâd, A’râf, Cin, Yâsîn, Furkân, Fâtır, Meryem, Tâhâ, Vâkıa, Şuarâ, 

Neml, Kasas, İsrâ, Yunus, Hûd, Yusuf, Hicr, En’âm, Sâffât, Lokmân, Sebe’, Zümer, Mümin, 

Fussilet, Şûrâ, Zuhruf, Duhân, Câsiye, Ahkâf, Zâriyât, Ğâşiye, Kehf, Nahl, Nûh, İbrahim, Enbiyâ, 

Müminûn, Secde, Tûr, Mülk, Hâkka, Meâric, Nebe’, Nâziât, İnfitâr, İnşikâk, Rûm, ‘Ankebût, 

Mutaffifîn, Ra’d, Hac, Rahmân, İnsân, Zilzâl. Medenî Sûreler: Bakara, Enfâl, Âl-i İmrân, Haşr, 

Cum’a, Ahzâb, Nisâ, Muhammed, Talâk, Beyyine, Nûr, Münâfikûn, Mücâdele, Hucurât, Tahrîm, 

Teğâbün, Saff, Fetih, Mâide, Mümtehine, Hadîd, Tevbe, Nasr. Bkz. İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-

Hadîs (Nüzul Sırasına Göre Kur’an Tefsiri), (İstanbul: Ekin Yayınları, 1998), VII, 455. 
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1.1. Önceki Ümmetlerin Kıssalarında Rubûbiyet Tasvirleri 

Önceki peygamberlerin kendi kavimleriyle olan mücadelelerini nakleden 

anlatımlardaki rubûbiyet tasvirlerine geçmeden önce Kur’an’da büyük yekûn teşkil 

eden kıssalarla ilgili genel bazı ilkelere işaret etmek istiyoruz. Öncelikle Kur’an’da 

geçmiş peygamberlerin toplumlarına ilettiği mesajları ve kavimlerinin onlara 

gösterdiği inkârcı tutum ve davranışları aktaran kıssalarda görüldüğü üzere, bu 

topluluklarla Hz. Peygamber’in muhatap olduğu toplum ve onların Hz. Peygamber’e 

tepkileri arasında birçok benzerlik bulunduğunu belirtmek gerekir. Zaten bu 

kıssalara yer verilmesinin asıl nedeni de budur. Kendi toplumlarında ezici bir 

çoğunluk, geçmiş kutlu elçileri nasıl inkârla, onları yalanlamalarıyla, büyücülük, 

sefihlik, şairlik vb. şeylerle itham etmeleriyle ve yine mucizeler istemekle, onları ve 

kendilerine gönülden bağlananları alay, eğlence konusu yapmalarıyla, 

komplolarıyla, tehdit, hile ve tuzaklarıyla karşılamışlarsa Allah’ın son elçisi olan 

Hz. Peygamber de aynı tepkilerle karşılanmıştı. Kur’an bu kıssaları anlatmak ve 

ondan önce de benzer tavırların gösterildiğini hatırlatmak suretiyle elçisini üstlenmiş 

olduğu risalet görevinde azim ve kararlılık göstermesi için teşvik etmiş, yeri gelmiş 

teselli etmiş, yeri gelmiş diğer peygamberlerini desteklediği gibi onu da 

destekleyeceğini bildirmiştir. Bu kıssaların anlatılması aynı zamanda inkârcıların da 

konumlarını tespit etmekte; onların ikiyüzlülüklerini göstererek yanlışlarını ortaya 

koymakta, onları uyarmakta ve sert bir şekilde eleştirmektedir.
619

 

Ne var ki Kur’an’da anlatılan kıssalar genellikle yalnızca “Peygamber 

kıssaları” olarak değerlendirilmiş ve konu ile ilgili birçok kitap bu ismi almıştır. 

Oysaki Kur’an bu kıssaları sadece hikâye maksadıyla anlatmamakta, bilakis onları 

İslam davetinin hedefleri için kullanmaktadır. Kıssalarda geçen olaylar o sırada 

Allah’ın elçisinin yaşamakta olduğu şartların özelliklerine göre şekil alarak, o 

şartları yansıtacak biçimde anlatılmakta ve buna bağlı olarak kıssanın başı yahut 

sonu anlatılmaktadır. Bu yüzden kıssalar her ne kadar geçmiş peygamberlerin hayat 

hikâyelerini anlatıyor olsa da her defasında onlar, ilgili peygamberin hikâyesini 

                                                
619  Derveze, ‘Asru’n-Nebî, II, 103. 
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aşarak Hz. Peygamber’in çağrısının o andaki aşamasına uygun düşecek şekilde 

gerçekleşmekte, Muhammedî davetin “şimdi”sine ya da geleceğine yarayacak 

dersler içermektedir. Zira Kur’an bir kıssa/hikâye kitabı değil, ilgili kıssaları mesajın 

hedefe ulaşması için kullanan bir davet kitabıdır. Bu açıdan peygamber ve geçmiş 

toplulukların kıssalarını peygamberlerin kendilerine verilen mesajı toplumlarına 

iletmek için verdikleri mücadele bakımından değerlendirecek olursak, Kur’an 

kıssalarının “şimdi”si tam da Muhammedî davetin “şimdi”sidir. Böylece Kur’an’da 

anlatılan kıssaların temel özelliğinin “hedefi olan kıssalar” oldukları, onların 

Kur’an’ın bir “söylem biçimi” durumunda bulundukları ve kendi başlarına birer 

amaç olmadıkları ortaya çıkmış olmaktadır.
620

 

Kur’an bir hidayet kitabı olması hasebiyle ele aldığı her konuyu muhatabının 

hidayetine vesile olacak bir üslupla takdim etmiş ve insana bildiği, tanıdığı ve 

ünsiyet kurabileceği çeşitli malzemeler üzerinden çağrıda bulunmuştur. Bu açıdan 

Kur’an kıssalarında da asıl amaç “tarih dersi” vermek olmayıp “tarih üzerinden” 

ders vermektir. Bu yüzden o, anlattığı olayları kronolojik ya da ayrıntılı bir şekilde 

değil kendi tarih perspektifi doğrultusunda sunar; insana, geleceğinin inşasında 

ihtiyaç duyduğu erdemleri kıssa üslubuyla anlatır ve sünnetullah çerçevesinde 

toplumların tâbi oldukları yasaları onlara böylece bildirir. Öte yandan Kur’an 

kıssalarındaki gerçek kahraman, olayların etrafında döndüğü kişiler değil, onlar 

üzerinden bildirilen tarihî yasadır. Bunlar bütün zamanlarda her bir fert ve toplum 

için geçerli olan evrensel yasalar olduğu için Kur’an bu anlatımlarla geçmiş 

toplulukları helak eden sebepleri hatırlatmak suretiyle muhatabının benzer bir 

akıbete uğramaması için ondan davranışlarını kontrol etmesini ister.
621

 

Örneğin, nüzul sırasına göre Kur’an’ın bir toplumun peygamberi ile olan 

ilişkisinden bahseden ilk suresi olan Fecr suresinde Arapların yakından bildikleri ve 

hâlâ kalıntıları bulunan Âd, Semûd toplulukları ile firavunun akıbetleri 

hatırlatılmakta ve böylelikle onlar gibi inkârcı tavırda bulunmaları halinde başlarına 

                                                
620  Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ani’l-Kerim, s. 293-299. Ayrıca bkz. Câbirî,  Fehmü’l-Kur’an, I, 15- 

16, 257-258. 
621   Düzenli, Evrensel Dengeler ve İnsan, s. 160-162. 
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gelecekler Kureyş’e bildirilmiş olmaktadır.
622

 Necm suresinde ise Âd ve Semûd ile 

birlikte daha önce helak edilen Hz. Nuh’un kavmi de hatırlatılmaktadır. Bunlar bir 

taraftan Kur’an’ın muhatapları olan Kureyş’e Muhammedî daveti inkâr etmekte ısrar 

etmeleri halinde karşılaşacakları mukadder son konusunda uyarıda bulunurken öbür 

taraftan Allah’ın elçisi Hz. Peygamber’i teselli etmekte ve nasıl ki önceki elçiler 

eninde sonunda muzaffer olmuşlarsa en nihayetinde onun da zafer elde edeceği 

hususunda onu temin etme işlevini görmektedir.
623

 

Kur’an’daki kıssalarla ilgili dikkat çeken bir husus da şudur: Kur’an-ı 

Kerim’de takdim edilen dinamik rubûbiyet telakkisi Kur’an’ın edebî üslubuyla ayrı 

bir canlılık kazanmakta, her şeyin Rabbi Allah Teâlâ’nın yaşanmakta olan hayata 

ilişkin daimi tasarrufları Kur’an üslubunun güçlü anlatım aracı olan tasvir sanatıyla 

birleştiğinde, hadiseler adeta canlı birer tabloya dönüşmektedir. Kur’an onlara öyle 

bir canlılık ve hareketlilik kazandırır ki zihinde oluşan soyut mefhumlar dahi 

hareketli bir şekle bürünür. Böylece insan tiplerinin canlanıp hayat kazandığı ve 

beşer tabiatının mücessem bir hal aldığı görülür. Bu şekilde olaylar, zihinde oluşan 

tablolar, kıssalar ve manzaralar canlı ve hareketli bir duruma gelir. Kur’an’ı okuyan 

kişi onun bu tasvirini -okunmakta olanın bir kelâm veya bir misal olduğunu unutup- 

bizzat şahit olduğu bir hadise olarak zihninde canlandırır. Öyle ki o artık tasvir 

edilen sahnedeki insanlardan biriymiş gibi olayların seyrinden etkilenir ve 

duygularını jest ve mimikleriyle açığa vurur. Bundan sonra anlatılan kıssa hayatın 

hikâyesi olmaktan çıkar ve bizzat hayatın kendisi olur.
624

 Böylece rubûbiyetin gereği 

olarak O’nun her şeyin sahibi olması, olan-biten her şeyi görmesi, işitmesi, bilmesi, 

tarihe, topluma ve âleme an be an tasarrufta bulunması, kulunun yanında, onun 

dostu ve yardımcısı olarak olayların seyrine yön vermesi bu tasvir yöntemiyle canlı 

tablolar halinde zihinde canlanır. 

                                                
622

   Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ani’l-Kerim, s. 300-301. 
623   Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ani’l-Kerim, s. 302-303. Ayrıca bkz. Gölcük, a.g.e, s. 184, 212. 
624  Seyyid Kutub, Kur’an’da Edebî Tasvir, çev. Kamil M. Çetiner, (İstanbul: Hikmet Neşriyat, 

2011), s. 54.  
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1.1.1. Hz. Âdem 

Âlemlerin Rabbinin yaratıp değer verdiği ve yaratmış olduğu varlıklardan 

birçoğuna üstün kıldığı (İsrâ, 17/70) insanla olan münasebeti, ilk insan olan Hz. 

Âdem’le birlikte başlamıştır. Allah Teâlâ’nın Hz. Âdem’e ilk inayeti, onu varlık 

âlemine çıkarıp yeryüzünün halifesi
625

 olarak onurlandırmış olmasıdır (Bakara, 

2/30). Şüphe yok ki O’nun Hz. Âdem’in şahsında vermiş olduğu bu şeref payesi, 

bütün insanları içine alan umumi bir in’amdır.
626

 Ayrıca Allah Hz. Âdem’i eşiyle 

birlikte açlığın, çıplak kalmanın, susuzluğun ve güneşin bunaltıcı sıcağı altında 

kalmanın söz konusu olmadığı (Tâhâ, 20/118-119) cennette ağırlamış ve onlara 

diledikleri nimetlerden bol bol ikramlarda bulunmuştur.
627

  

 Allah’ın, Hz. Âdem’e bütün varlıkların isimlerini öğretmesi de (Bakara, 2/31) 

ona yönelik lütuflarından biridir. Rab Teâlâ yarattığı varlıkların cinslerini ona ayrı 

ayrı bildirmiş ve aynı zamanda onların durumlarını, dinî ve dünyevî faydalarını da 

öğretmiştir.
628

 Fahreddin Râzî Allah’ın Hz. Âdem’e varlıkların isimlerini öğrettiğini 

bildiren bu ayetin aynı zamanda ilmin faziletine delalet ettiğini ve böylece Allah’ın, 

Hz. Âdem’i yaratmasındaki hikmetinin kemalini, onun ilmini ortaya çıkarmakla 

gösterdiğini ifade etmektedir. Şayet, herhangi bir şeyin ilimden daha şerefli olması 

imkân dâhilinde olsaydı, Allah’ın ilim ile değil de bu şeyle onun üstünlüğünü izhar 

                                                
625   Kelime anlamı olarak halife, başkasının ardından gelip ona halef olan kimse demektir. Taberî 

kelimenin bu temel anlamını esas alarak insanoğlunun, yeryüzünün yeni halefleri olduğunu 

belirtmektedir. Zemahşerî de yeryüzünün önceki sakinleri melekler olduğu ve Hz. Âdem ile 
zürriyeti onlara halef olduğu için Allah’ın, meleklere “size halife” şeklinde hitap ettiğini 

söylemiştir. Ancak o, Hz. Âdem’in Allah’ın yeryüzündeki halifesi olduğu için buradaki anlamın 

“benim halifem” şeklinde de olabileceğini ifade etmektedir. Fahreddin Râzî de benzer şekilde 

Hz. Âdem’in cinlerin yerine halife kılındığı görüşündedir. Bkz. Taberî, a.g.e, I, 475-477; 

Zemahşerî, a.g.e, I, 124; Fahreddin Râzî, a.g.e, II, 388-389. Mamafih halife kelimesi genel 

kabule göre “Allah’ın vekili, yeryüzünde O’nun hükümlerini yaşatan, uygulayan, dünyayı imar, 

insanları idare ve terbiye eden, dünyadaki diğer bütün canlılardan üstün olan, onları emri altına 

alan” anlamında da kullanılmıştır. Bkz. Süleyman Hayri Bolay, “Halife”, DİA, İstanbul, TDV 

Yayınları, 1988, I, 359.  

626    Fahreddin Râzî, a.g.e, II, 383.  

627    Bakara, 2/35; A’râf, 7/19. 

628    Zemahşerî, a.g.e, I, 126. 
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etmesi gerekirdi.
629

 Nitekim ilk nazil olan ayetlerde el-Ekrem olan Rabbin insana 

kalemle yazmayı ve bilmediği şeyleri öğretmesinin, ilk vurgulanan hususiyetler 

arasında bulunması (‘Alak, 96/4-5) dikkat çekicidir. Yine bir başka Mekkî ayette 

Rahmân olan Rabbin, yaratmış olduğu insana beyanı (konuşma yeteneği) 

öğretmesinden (Rahmân, 55/3-4) ve bu sayede onun duygu ve düşüncelerini 

başkalarına anlatabilme imkânını elde etmesinden bahsedilmiştir. Böylece insan, 

Rabbi tarafından kendisine bahşedilen bu lütufla ve ilim elde etme yönüyle diğer 

canlı türlerinden ayrılmış olmaktadır.
630

 

 Âlemlerin Rabbinin Hz. Âdem’e merhamet etmesi ve onu bağışlaması da 

O’nun rubûbiyetinin tecellilerindendir. Kur’an’da anlatıldığı üzere Allah Teâlâ Hz. 

Âdem ile eşini, kendilerine yasaklanan ağaca yaklaşmamaları için apaçık düşmanları 

olan şeytanın ayartmalarına karşı uyarmasına rağmen
631

 onlar şeytanın vesveselerine 

kulak vermiş ve ilahî emre karşı gelmişlerdir.
632

 Şeytan Hz. Âdem ile eşine, yeminle 

ve kendisinin mutlak surette onların iyiliği için nasihatte bulunduğunu söyleyerek   

“Rabbiniz size bu ağacı sırf melek olmayasınız yahut ölümsüz olmayasınız diye 

yasakladı”
633

 şeklinde vesvese vermek suretiyle
634

 onların ayaklarını kaydırmış ve 

onları içinde bulundukları konumdan çıkarmıştır.
635

 Hz. Âdem ile eşi kendilerine 

üstün bir mevki bahşeden ve sayısız ikramlarda bulunan Rablerine karşı işlemiş 

oldukları bu günah sebebiyle büyük pişmanlık duymuş ve hemen Rablerinden 

öğrendikleri kelimelerle tevbe ederek yine O’nun merhametine ve bağışlayıcılığına 

                                                
629    Fahreddin Râzî, a.g.e, II, 399. 

630    Fahreddin Râzî, a.g.e, XXIX, 338. 

631    Bakara, 2/35; A’râf, 7/22; Tâhâ, 20/117. 

632    Bakara, 2/36; A’râf, 7/22; Tâhâ, 20/115, 121. 

633    A’râf, 7/20; Tâhâ, 20/120. 

634  Zemahşerî bu ifadede melek olmanın beşeriyetten daha üstün olduğuna delil bulunduğunu 

söyleyerek ibareyi “Sizin meleğe dönüşmemeniz amacıyla yahut ölümsüz kimselerden 

olmamanız için”, şeklinde ifade etmiştir. O ardından ayetteki “melekeyni” ifadesinin 

“melikeyni” yani iki melik/kral şeklinde de okunduğunu belirterek buna göre anlamın Tâhâ 

suresi 120. ayette geçtiği gibi “bitmez tükenmez bir mülke sahip olmamanız”, yani sizin hiç 

ölmeyip cennetin ebedî sakinlerinden olmamanız için” şeklinde olacağını söylemektedir. Bkz. 

Zemahşerî, a.g.e, II, 95.  

635    Bakara, 2/36; A’râf, 7/22. 
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sığınmışlardır: “Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve 

merhamet etmezsen mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.” (A’râf, 7/23).
636

 Rab 

Teâlâ Hz. Âdem’in bu yakarışlarına icabet etmek suretiyle onu seçip arındırarak 

tevbesini kabul buyurmuş ve doğru yola ulaştırmıştır.
637

 Yanı sıra kulu Hz. Âdem’i 

seçtiği ve diğer insanlara karşı üstün kıldığı bazı müstesna kulları arasında zikretmek 

suretiyle de (Âl-i İmrân, 3/33) tüm insanlar arasında onu ayrıca onurlandırmıştır. 

1.1.2.  Hz. Nuh  

 Hz. Nuh, Rabbinin rehberliği ve nezaretinde yürüyen peygamberlerin tevhid 

mücadelesinde hareket metodu bakımından özgün rubûbiyet tasvirleri barındıran ve 

Kur’an’da Muhammedî davetin gelişim seyrine paralel anlatılan peygamberlerden 

biridir.
638

 O Allah’ın elçisi olarak çok uzun bir süre boyunca
639

 müşrik kavmini 

tevhide davet etmiş, onları Rableri ile buluşturmaya çalışmış ve bu uğurda birçok 

haksız tepki ve tehdide maruz kalmıştır.
640

 Nuh suresinde tafsilatlı olarak anlatıldığı 

gibi o gece-gündüz, gizli-açık bir ömür süren uzun bir mücadelenin sonunda geldiği 

noktayı Rabbine takdim ediyor. Buna göre kavminin yanlışta ve isyanda ısrar 

etmelerine rağmen o bıkmadan, usanmadan ve karamsarlığa düşmeden onları 

hidayetin aydınlığına her davet edişinde onlar ne yazık ki kendilerine hayat verecek 

                                                
636    Hz. Âdem’in Rabbinden aldığı kelimelerin neler olduğuna dair farklı rivayetler için bkz. Taberî, 

a.g.e, I, 579-586. Abdullah b. Mesud’dan (ö. 32/652-653) nakledilen bir rivayete göre Allah’a en 

sevimli gelen sözler Hz. Âdem’in hata işlediğinde söylediği şu sözlerdir: Allah’ım! Sen her  türlü 

noksanlıktan münezzehsin, sana hamd ederiz. Senin ismin mübarektir, şanın yücedir ve senden 

başka ilah yoktur. Ben kendime zulmettim, beni bağışla. Şüphesiz senden başka günahları 

bağışlayacak kimse yoktur.” Bkz. Zemahşerî, a.g.e, I, 128-129. 

637     Bakara, 2/37; Tâhâ, 20/122. 
638    Birçok surede Hz. Nuh’un kıssasına yer verilmektedir. Mekke döneminin ortalarından itibaren 

başlayan bu anlatımlar tekrar ederek yahut farklı sahneler eklenerek yaklaşık olarak dönemin 

sonuna kadar devam etmiştir. Nüzul sürecine göre bu anlatımlar için bkz. Kamer, 54/9-16; A’raf, 

7/59-64; Şuarâ, 26/105-121; Hûd, 11/25-49; Nuh, 71/1-28; Müminûn, 23/23-30. 
639   “Andolsun ki biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik de o bin yıldan elli yıl eksik bir süre onların 

arasında kaldı. Sonunda onlar zulümlerini sürdürürken tufan kendilerini yakalayıverdi.” 

(Ankebût, 29/14) 
640   Hz. Nuh’un kendi milleti ile mücadelesine daha önce ayrıntılı olarak yer vermiştik (Bkz. II. 

Bölüm, “Önceki ümmetlerin rubûbiyet telakkileri” başlığı). O yüzden bu bölümde onun Rabbine 

duyduğu güvenle risalet vazifesini istikamet üzere sürdürmesi, tevhid çağrısı sürecinde yaşadığı 

sıkıntılarda Rabbine iltica etmesi ve akabinde Allah’ın ona inayeti üzerinde durmak istiyoruz.     
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çağrıyı duymamak için parmaklarını kulaklarına tıkıyorlardı. Yine Hz. Nuh’a 

görünmemek yahut onu görmemek için elbiselerine bürünüyor, hakikate inatla 

direniyor ve büyüklük taslıyorlardı. Bu sahne bir İslam davetçisinin çağrısını 

duyurmak için her fırsatı değerlendirmesini ancak buna mukabil muhataplarının 

dalalette direnmesini yansıtan bir tablodur. İşte Hz. Nuh değişik yöntemlerle, 

kesintisiz bir mücadele ve güzel bir sabırla, elindeki bütün imkânları seferber ederek 

dokuz yüz elli sene boyunca milletinin aklına, kalbine ve vicdanına seslendikten 

sonra öğütlerinin fayda vermemesi üzerine Rabbine yönelerek kavmini O’na şikâyet 

etmekte ve yine O’nun yardımına sığınmaktadır.
641

 

Allah’ın elçisinin, kavminin selameti için verdiği mücadelenin nihayetinde 

toplumun ileri gelen kimseleri dediler ki: “Ey Nuh! Bizimle mücadele ettin ve bize 

karşı mücadelede çok ileri gittin. Eğer doğrulardan isen kendisiyle tehdit ettiğin 

azabı bize getir.” (Hûd, 11/32). Hz. Nuh, kavminin ısrarla kendisini yalanlamasına, 

ona hakaret etmesine ve İslam davetinin önünün tamamen kesilmesine karşı artık 

Rabbinden aralarında hükmünü vermesini istiyor:  “Ben yenik düştüm, bana yardım 

et!” (Kamer, 54/9-10),
642

 “Artık benimle onların arasında sen hükmünü ver. Beni ve 

                                                
641 Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an (Kur’an’ın Gölgesinde), trc. Bekir Karlığa vd., (İstanbul:   

Hikmet Yayınevi, 1970), XV, 252-255. 

642  Kur’an’da Allah’ın yardımı hususu geniş yer tutmaktadır. Genellikle doğrudan yardımı ifade eden 

n-s-r (نصر) fiili kullanılmakla birlikte zaman zaman da e-y-d (أيد) gibi kelimelerle Allah’ın 
desteğine dikkat çekilmektedir. Bu anlatımlarda Allah Teâlâ gönderdiği elçilerine yardım etmeyi 

kendi üzerine aldığını bildirmekte (Sâffât, 37/171-172) ve kendisine iman eden kullarına yardım 

etmesinin kendisinin üzerinde bir hak olduğunu belirtmektedir (Rûm, 30/47). Bazı ayetlerde 

Allah’ın, gönderdiği elçilere ve müminlere mutlaka yardım edeceği bildirilirken (Mümin, 40/51) 

bazı yerlerde de bu yardım şartlı olarak vadedilmektedir (Muhammed, 47/7; Hac, 22/40). Yine 

kimi yerde gerek peygamberlerin gerekse mümin kulların Allah’tan yardım isteklerine yer 

verilmektedir (Kamer, 54/10; Müminûn, 23/26; Ankebût, 29/30; Bakara, 2/250; Âl-i İmrân, 
3/147). Zira O, yardımı yakın olandır (Bakara, 2/214), yardım edenlerin en hayırlısıdır (Âl-i İmrân, 

3/150), ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır! (Enfâl, 8/40; Hac, 22/78), dost ve yardımcı olarak O 

yeter! (Nisâ, 4/45), yardım ancak O’nun katındandır (Âl-i İmrân, 3/126; Enfâl, 8/10) ve O’nun 

yardım ettiği kimseleri yenilgiye uğratacak yoktur (Âl-i İmrân, 3/160). Bunların ötesinde Allah 

Teâlâ bazı ayetlerde de isim zikrederek yardımda bulunduğu savaşlardan ve esenliğe ulaştırdığı 

kimselerden bahsetmektedir (Âl-i İmrân, 3/123; Tevbe, 9/25, 40; Enbiyâ, 21/77; En’âm, 6/34; 

Yusuf, 12/110). Bununla birlikte Allah’ın muradı, İslam’ın düşmanlarına müminlerin elleriyle 

azap etmek suretiyle onları rezil rüsvay kılarak yardımda bulunmasıdır (Tevbe, 9/14). Bu yüzden 

aslolan mümin kulların güçleri yettiğince kuvvet toplayarak, sonuna kadar mücadele ederek ve 

Rablerine güvenip dayanarak O’ndan yardım dilemeleridir. Zira Allah Teâlâ kendisine iman eden 

kullarının tarafında bulunmakla birlikte O, sünneti gereği, müslim-gayri müslim ayrımı 
yapmaksızın kim daha çok güç toplar, mücadele eder ve gerekli tedbirleri alırsa onu muzaffer 
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beraberimdeki müminleri kurtar.” (Şuarâ, 26/118), “Rabbim! Beni yalanlamalarına 

karşı bana yardım et!” (Müminûn, 23/26), “Onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. 

(Rabbim!) Sen de bu zalimlerin sadece sapkınlıklarını artır! …Rabbim, kâfirlerden 

yeryüzünde, orada mesken tutacak hiç kimseyi bırakma.” (Nuh, 71/24-25). Hz. 

Nuh’un bu dualarına karşılık âlemlerin Rabbi, müminlere lütufta bulunmak üzere 

kendi gözetiminde salih kullarını esenliğe ulaştıracak geminin yapılmasını istiyor: 

“Gözlerimizin önünde (nezaretimiz altında) ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap.”
643

 

Hz. Nuh kendisine inananlarla birlikte geminin yapımını bitirdiğinde evrenin mutlak 

hâkimi göğün kapılarını, bardaktan boşanırcasına yağan bir su ile açarak yeri de 

coşkun kaynaklar halinde fışkırtarak ve her iki suyu birleştirmek suretiyle (Kamer, 

54/11-12) hakikate direnen bu milleti tufanda boğarak helak etti. Allah’ın dışında o 

iman ettikleri ve çok güvendikleri putları da dâhil kendilerine yardım edecek hiç 

kimseleri olmadı! (Nuh, 71/25). 

Kur’an’da Nuh Peygamber’in putperest toplumuna karşı verdiği mücadelenin 

anlatılması, İslam daveti ile Kureyş müşrikleri arasındaki mücadeleye bir örneklik 

teşkil etmiş ve Hz. Peygamber ile ona inananları Allah’ın mukadder yardımı ile 

teselli etmiştir. Zira Hz. Nuh’un yaşadığı sıkıntıların benzerini Hz. Peygamber de o 

dönemde yaşamaktaydı. Boykot yıllarının akabinde İslam’a hamilik yapan Ebu 

Talib ile Hz. Haticenin vefatı ve İslam Peygamberi’nin davet için gittiği Taif’ten eli 

                                                                                                                                     
kılmaktadır. Kaldı ki Allah’ın yardımı da ancak müminlerin çabalarına bağlı olarak ortaya çıkacak 

ve O, kendi yolunda yürüyenleri yalnız bırakmayarak onları destekleyecektir. Diğer taraftan 

Allah’ın en büyük yardımı, kulunu istikamet üzere, razı olacağı bir hal üzere yaşatması ve 

mücadele ortamlarında onun ayağını sabit kılmasıdır. Zaten Allah’ın kuldan istediği onun 

mücadelesinde muzaffer olması değil, şartlar ne olursa olsun istikamet üzere “yolda” olmasıdır. 
Nitekim Kur’an’da bazı peygamberlerin düşmanları tarafından öldürüldükleri (Âl-i İmrân, 3/21, 

112), bazı müminlerin de ateş dolu çukurlarda can verdikleri (Burûc, 85/4-8) ve hak yolda 

dayanılması güç çok büyük sıkıntılarla karşılaştıkları bildirilmektedir (Bakara, 2/214). Bu açıdan 

müminin hedefi dünyevî zaferler elde etmek değil, ancak onu can yakıcı bir azaptan kurtaracak 

olan Allah’a ve elçisine tam bir imanla O’nun uğrunda malıyla ve canıyla mücadele etmek 

olmalıdır (Saff, 61/10-12). Mücadele neticesinde başarı elde edilmesi ise, tabii ki güzel ve arzu 

edilen bir durumdur (Saff, 61/13). Haddizatında Kur’an’da iki yerde Allah’ın yardımı ile 

fetih/zafer arasında doğrudan bir ilişki kurulmuş (Saff, 61/13; Nasr, 110/1), bir yerde de O’nun 

müminlere indirdiği sekinetin ardından yakın bir fetih müjdelenmiştir (Fetih, 48/18). Bu durumun 

da dünyevî zaferlerin O’nun yardımlarının yalnızca bir boyutunu teşkil ettiğini gösterdiği 

söylenebilir. 

643  Hûd, 11/37; Müminûn, 23/27. 
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boş dönmesi, Mekkeli müşriklerin ellerini güçlendirmiş ve onlar Müslümanlar 

üzerindeki tazyiklerini artırmışlardı. Ayrıca Hz. Peygamber’in Mekke’de tevhid 

çağrısının önünün büyük ölçüde tıkanması da tasvir edilen duruma benzer bir 

sahnedir. Diğer taraftan Hz. Nuh’un kendi halkına söyledikleri Hz. Peygamber’in 

muhatapları için bir söyleme dönüşmekte ve buna göre Hz. Nuh’un yerine Hz. 

Peygamber’i, onun kavminin yerine de Kureyş müşriklerini yerleştirmek mümkün 

olmaktadır. Yani burada adeta Hz. Nuh, doğrudan Mekkeli müşriklere 

seslenmektedir ve “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla” kabilinden bir durum 

söz konusudur. Böylece Mekke’de tevhid mücadelesi veren Müslümanların kalpleri 

pekiştiriliyor ve onlara önceki ümmetler üzerinden inandıkları hak davada sabır ve 

sebat göstermeleri telkin edilmiş oluyordu.
644

 

1.1.3.  Hz. İbrahim 

  Kur’an-ı Kerim’de yirmiden fazla surede kendisinden bahsedilen ve özel bir 

mevkie sahip olan
645

 Hz. İbrahim’in putperest müşrik kavmi ile olan mücadelesi, 

içinde birçok rubûbiyet tablosu barındırmaktadır. Tek başına bir ümmet
646

 ve 

Allah’a yönelen bir önder olarak Hz. İbrahim birçok kez ilahî sınanmadan geçirilmiş 

ve Rabbine duyduğu tam bir güven ve teslimiyetle birçok ilahî inayete mazhar 

olmuştur. Ayrıca Yahudi ve Hıristiyanların yanı sıra Mekke müşriklerinin de Hz. 

İbrahim’i sahiplenmek istemeleri
647

 ve onun muhatap olduğu kavmin de putlara 

kullukta bulunan kimselerden oluşması, Kur’an’da aktarılan diyalogların önemini 

artırmaktadır. Bunların bir kısmı Kur’an’da nüzul sırasına göre 56. sırada yer alan 

Sâffât suresi ile 73. sıradaki Enbiyâ suresinde Hz. İbrahim’in putları devirmesi ve 

                                                
644   Câbirî, Fehmü’l-Kur’an, II, 231-237. 
645  “İyiliği şiar edinerek bütün benliğini Allah'a teslim eden ve İbrahim'in, Allah'ı bir tanıyan dinine 

tâbi olan kimseden dince daha güzel kim vardır? Allah İbrahim'i dost edinmiştir.” (Nisâ, 4/125)  
646  Zemahşerî Nahl suresi 120. ayette geçen ve Hz. İbrahim’i tavsif eden “ümmet” ifadesinin iki 

anlama gelebileceğini söylemektedir. Bunlardan birincisi bütün güzel sıfatları kendisinde 

barındırması yönüyle “tek başına bir ümmet” olması, ikincisi ise kendisinden, hayırlı olan şeyleri 

almaları için insanlara “imam, önder” olmasıdır. Bkz. Zemahşerî,  a.g.e, II, 641-642.   
647  “İbrahim ne Yahudi ne de Hıristiyan idi; fakat o Hanif bir Müslüman idi, müşriklerden de değildi.” 

(Âl-i İmran, 3/67). Bu ayetin tefsiri ve müşriklerin Hz. İbrahim’i sahiplenmek istemeleriyle ilgili 

olarak bkz. Şehâbeddin Mahmûd el-Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî fî tefsîri’l- Kurʾâni’l-‘Azîm ve’s-

seb‘ı’l-mesânî, I-XV, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1994), II, 188-189; Yazır, a.g.e, III, 501. 
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akabinde yaşanan hadiseler olarak ayrıntılı biçimde ve canlı sahneler halinde 

aktarılmaktadır.  

Sâffât suresindeki anlatıma göre Hz. İbrahim babasını ve kavmini Allah’ın 

dışında bir takım uydurma tanrılara kullukta bulundukları için kınamış ve ardından 

onların bayram şenliği münasebetiyle uzaklaştıkları bir sırada putların bulundukları 

mabede gelmiş ve onları yere sermişti. Akabinde ibadette bulundukları putlarının 

devrilip kırıldığını gören müşrikler koşarak Hz. İbrahim’e gelmiş ve bunu niçin 

yaptığını sormuşlardı. Buna karşılık Hz. İbrahim “Yonttuğunuz putlara mı 

tapıyorsunuz? Hâlbuki sizi de, o yontup yaptığınız şeyleri de Allah yaratmıştır.” 

deyince “Onun için bir bina yapın ve derhal onu ateşe atın!” dediler. Sonrasında Rab 

Teâlâ, âlem ve bütün kulları üzerinde tasarruf sahibi olarak hiçbir ümit emaresinin 

görünmediği bir vasatta elçisi Hz. İbrahim’i ateşten ve düşmanlarının elinden 

kurtarmış, putperest kavmin planlarını bozmuş ve onları küçük düşürmüştü. 

Ardından Hz. İbrahim âlemlerin Rabbinin yardımıyla bu büyük badireyi atlattıktan 

sonra “Ben Rabbime (O’nun emrettiği yere) gideceğim. O bana yol gösterecektir.” 

diyerek oradan uzaklaşmıştı (Sâffât, 37/85-99). 

Enbiyâ suresindeki anlatım ise biraz daha tafsilatlıdır. Buradaki anlatımda 

Hz. İbrahim onlara “Şu karşısına geçip tapmakta olduğunuz heykeller de ne 

oluyor?” dediğinde kavmi, babalarını onlara tapar bulduklarını söylemişti. Hz. 

İbrahim ise hiçbir geçerliliği olmayan bu sözlerine karşılık onları kınamış ve gerçek 

Rabbi onlara bildirmişti: “Hayır dedi, sizin gerçek Rabbiniz, yarattığı göklerin ve 

yerin Rabbidir ve ben buna şahitlik edenlerdenim.” Sonrasında Hz. İbrahim onlar 

ayrılıp gittikten sonra putlarına bir oyun oynayacağını söylemiş, ardından da putları 

paramparça etmiş ve yalnızca en büyük putu bırakmıştı. Müşrikler mabede gelip de 

putlarına yapılanı gördükleri ve “Bunu ilahlarımıza sen mi yaptın ey İbrahim?” 

dediklerinde Hz. İbrahim, bir an için onları vicdanlarıyla buluşturmak amacıyla 

“Hayır, belki de bu işi şu büyükleri yapmıştır. Hadi onlara sorun, eğer 

konuşuyorlarsa!” demişti. Bu söz üzerine müşrikler kullukta bulundukları putların 

daha kendilerini korumaktan ve konuşmaktan bile aciz olduklarını anlamış, ne var ki 

kısa bir süre sonra tekrar eski inançlarına ve tartışmalarına dönmüşlerdi. 
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Nihayetinde Hz. İbrahim’i yakmak amacıyla şehrin ortasında büyük bir ateş yakmış 

ve onu ateşe atmışlardı. Ancak Allah Teâlâ kulu Hz. İbrahim’i yalnız bırakmamış, 

ona yardımda bulunarak ateşi onun için bir esenlik yapmış, böylece elçisini bu 

büyük sıkıntıdan kurtarmış ve galip getirmişti (Enbiyâ, 21/51-71). 

Hz. İbrahim’le ilgili olarak bu anlatılanlar, hem nazil olduğu dönem hem de 

Hz. İbrahim’in kavmiyle aynı inancı taşıyan Mekke müşriklerine yönelik taşıdığı 

mesaj ve uyarılar bakımından oldukça mühimdir. Sâffât suresinin Mekke döneminin 

ortalarından sonra veya sonlarına doğru, Enbiyâ suresinin ise Mekke döneminin 

üçüncü aşamasında indiğini düşündüğümüzde
648

 bu rubûbiyet tasvirleri daha anlamlı 

hale gelir. Bilindiği gibi bu dönemler Hz. Peygamber ve ona inananlar açısından 

dayanılması güç zorlukların yaşandığı zaman dilimleriydi.
649

 Zira Hz. Ömer’in 

Müslüman olması, Habeşistan’a hicret eden muhacirlerin orada iyi karşılanmaları ve 

Müslüman olanların sayılarının günden güne artması, Mekke ileri gelenlerini daha 

radikal tedbirler almaya sevk etmişti. Bunun neticesinde onlar Müslümanlara ve 

onları himaye eden Haşimoğulları ile Muttaliboğulları’na boykot uygulama kararı 

almışlardı. Yaklaşık üç yıl süren dayanılması güç bu boykot yıllarının ardından da 

Ebu Talip ile Hz. Hatice’nin bir-bir buçuk ay arayla vefat etmeleri Hz. Peygamber 

ve yeni İslam cemaati için çok daha zor zamanların başlaması anlamına geliyordu. 

İşte bu atmosferde nazil olan Sâffât ve Enbiyâ surelerinde anlatılan Hz. İbrahim’in 

müşrik kavmi ile olan mücadelesi ve nihayetinde onun Allah’ın yardımıyla esenliğe 

ulaşıp Allah düşmanlarının bütün tuzaklarının bozularak küçük düşürülmeleri, hem 

İslam cemaatine bir moral kaynağı hem de Mekke müşriklerine bir ihtar oluyordu. 

Hz. İbrahim kıssasının anlatıldığı Sâffât suresinin son kısmında yer alan ayet 

pasajı ile de (Sâffât, 37/171-179) Müslümanların moral ve motivasyonu üst düzeyde 

tutulurken bu, müşrikler için mukadder sonun ihbarı anlamına geliyordu. İlgili 

ayetlerde Allah’ın üzerine aldığı bir söz olarak O’nun risaletle görevlendirdiği 

                                                
648  Bkz. Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an (Kur’an’ın Anlamı ve Tefsiri), trc. Muhammed Han   Kayanî 

vd., (İstanbul: İnsan Yayınları, 1987), III, 265; V, 9. 
649  Bkz. İbn Hişâm, a.g.e, I, 350-353; Kasım Şulul, İlk Kaynaklara Göre Hz. Peygamber Devri 

Kronolojisi, (İstanbul: İnsan Yayınları, 2014), s. 326-341. 
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elçilerine mutlaka yardım edileceği ve nihayetinde Allah’ın ordularının galip 

geleceği bildiriliyordu.
650

 Müşriklere yönelik bu ihtar, Hz. Peygamber’in zafere 

ulaşacağı ile ilgili hiçbir emarenin bulunmadığı ve İslam cemaatinin günlerini baskı 

ve zulüm altında geçirdiği bir zamanda verilmişti. O yıllarda Müslümanların dörtte 

üçü ülkelerini terk ederek hicret etmek zorunda kalmış, Allah’ın elçisi ile birlikte 

Mekke'de kalan 40-50 Müslüman ise her bakımdan çaresizlik içinde türlü zulüm ve 

işkenceye dayanmaya çalışıyordu. Böyle bir ortamda Hz. Peygamber’in ve bir avuç 

zayıf ve çaresiz Müslümanın zafer elde edeceğini hiç kimse tahmin dahi edemezdi. 

Hatta çoğu insan bu hareketin Mekke dağları arasında yok olup gideceğini 

sanıyordu. Ancak Allah’ın rızası ve cennet dışında hiçbir beklentisi olmayan
651

 bu 

az sayıdaki müminler topluluğu, hükümranlık ve saltanat sahibi olan âlemlerin 

Rabbinin de desteğiyle daha 15-16 yıl bile geçmeden Mekke’yi fethetmiş ve İslam 

yeryüzünü aydınlatmaya başlamıştı.
652

 

Hz. İbrahim’in putlara ve gök cisimlerine tapan müşrik kavmi ile olan 

mücadelesinde yaşanan diğer bir sahne de En’âm suresinde (En’âm, 6/74-81) 

geçmektedir. Burada Hz. İbrahim önce putperest olan babasını bir takım putları ilah 

edinmesinden dolayı kınadıktan ve onunla birlikte mensubu olduğu kavminin de 

apaçık bir sapkınlık içinde bulunduğunu bildirdikten sonra bu kez yıldızlar, ay ve 

güneş gibi bir takım gök cisimlerinin neden rab olamayacağını onların 

anlayabileceği tarzda, aklî istidlallerde bulunmak suretiyle ortaya koymaktadır.
653

 

                                                
650   Daha önce de belirttiğimiz gibi Rab Teâlâ’nın buradaki yardım ve inananların üstün geleceği 

vaadi, yalnızca elde edilecek dünyevî bir takım zaferler şeklinde anlaşılmamalıdır. O’nun, 

peygamberlerine ve müminlere yardımı, kimsenin karşı koyamayacağı güçlü deliller yahut 

istikamet üzere sebat ve kararlılık vermesi şeklinde olabileceği gibi dünyevî bir takım zafer ve 

hükümranlıklar vermesi şeklinde de olabilir. Bu yüzden kimi zaman ellerindeki güç ve 

imkânların yetersizliğinden dolayı Allah’ın elçileri ve Müslümanlar, düşmanları karşısında 

yenilmiş olsalar da onlar gerçekte galiptir. Ayrıca bkz. Fahreddin Râzî, a.g.e, XXVI, 363.  
651   Seyyid Kutub, Yoldaki İşaretler, çev. Mustafa Özel, 8. Baskı, (İstanbul: Özgün Yayıncılık,    

1999), s. 37.  
652    Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, V, 9. 
653   Ancak klasik ve çağdaş birçok tefsirde Hz. İbrahim’in bu şekilde akıl yürütme yoluyla önce 

yıldız, ay ve güneşi rab edindiği ve nihayetinde bu yolla gerçek Rabbini bulduğu ifade 

edilmektedir. Örnek olarak bkz. Taberî, a.g.e, IX, 356-361; Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, V, 

304-311. Zemahşerî ise Hz. İbrahim’in putlara, güneşe, aya ve yıldızlara tapan kavmine dinleri 

hakkında düşmüş oldukları yanlışlığı göstermek ve onları düşünerek delil çıkarmaya 
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Zira rab olmak, görece üstün de olsa gelip geçici özelliklere sahip olmakla elde 

edilebilecek bir mevki değildir. Bu yüzden Hz. İbrahim göz kamaştırıcı şekilde, 

insanların erişemeyeceği konumda bulunmalarına rağmen bir doğup bir kaybolan 

yıldızlar, ay ve güneşin rab olmaktan uzak bulunduğunu böylece kavmine 

göstermiştir. Akabinde onun “Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü gökleri ve 

yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah’a ortak koşanlardan değilim.” demesi üzerine 

kavmi onunla tartışmaya ve onu Allah’a ortak koştukları putlarıyla tehdit etmeye 

başlamışlardı. Buna mukabil Hz. İbrahim Rabbine gönülden imanı ve Rabbinin 

kendisiyle birlikte olduğu duygusunun verdiği öz güvenle tevhid çağrısına devam 

etmiş ve kendisini tehdit ettikleri şeylerden korkmadığını ve Allah’a ortak 

koşmalarından ötürü asıl korkması gerekenlerin kendileri olduğunu onlara 

bildirmişti. 

Hz. İbrahim’in tevhid mücadelesinin bir sahnesini içeren bu ayetler Sâffât 

suresinden önce 55. sırada nazil olan En’âm suresinde geçmekte olup zaman 

bakımından yaklaşık olarak Mekke döneminin sonlarına tekabül etmektedir. Bu 

dönemde Hz. Peygamber ve ona inanan bir grup insan oldukça sıkıntılı bir süreçten 

geçiyor ve İslam cemaatinin etrafındaki çember gittikçe daralıyordu. Böyle zor bir 

merhalede hemen tüm Arap yarımadası sakinlerinin öncü ve rehber kabul ettiği Hz. 

İbrahim’in inanç değerlerinin zikredilmesi, Muhammedî davet açısından büyük 

önem arz ediyordu. Bu vesileyle adeta çağlar öncesinden Hz. İbrahim üzerinden 

Mekke müşriklerine sesleniliyor ve onlara büyük saygı duydukları, ataları ve 

peygamberleri olmasıyla ve onun yaptığı Kâbe’yi korumakla övündükleri İbrahim 

Peygamber’in izinden ayrıldıkları ve yanlış yolda oldukları bildirilmiş oluyordu. 

Nasıl ki bugün Hz. Peygamber ve onun getirdiği dine inananlar şirki reddederek 

kâinatın tek sahibine teslim olmuşlarsa daha önce İbrahim Peygamber de aynısını 

yapmıştı. Yine bugün Hz. Peygamber’le tartışan müşriklerle aynı inancı taşıyan 

                                                                                                                                     
yönlendirmek için bu şekilde konuştuğunu söylemektedir. Fahreddin Râzî de Zemahşerî ile aynı 

kanaatte olup muhakkık âlimlerin pek çoğunun birinci yaklaşımın yanlışlığı hususunda ittifak 

ettiklerini söyleyerek bu münazaranın Hz. İbrahim’in kavmini tevhide daveti sırasında geçtiğini 

belirtmekte ve meseleyi delilleriyle uzun uzadıya izah etmektedir. Bkz. Zemahşerî, a.g.e, II, 40; 

Fahreddin Râzî, a.g.e, XIII, 38-42.   
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zorba kimseler dün de Hz. İbrahim’le tartışmış ve mücadele etmişlerdi. Böylece 

Mekke müşriklerine doğrudan mesaj veriliyor ve onların aslında Hz. İbrahim’le 

hiçbir bağlarının bulunmadığı bildiriliyordu.
654

    

Yine Hz. İbrahim’in İslam daveti ve tevhid mücadelesi Hz. Peygamber’in 

Mekke’deki İslam davetinden iki-üç bin yıl önce gerçekleşmiş olmakla birlikte bu 

mücadele, sonraki İslam daveti için bir modeldi. Her ne kadar şahıslar, mekânlar ve 

zamanlar farklı olsa da davetin senaryosu aynıydı. Böylece M.Ö. 2000’li yıllarda 

Sümer kentlerinin birinde Hz. İbrahim’in önderliğinde müşrik Nemrud ve avanesine 

karşı yürütülen çaba ve mücadele, M.S. VII. yüzyılın Mekke’sinde Hz. 

Peygamber’in önderliğinde Mekke müşriklerine karşı verilen mücadele için birebir 

model teşkil ediyordu. Bu yüzden geçmişte Hz. İbrahim özelinde yaşananları 

anlatan ayetler, doğrudan Hz. Peygamber’e ve Mekkeli müşriklere hitap ediyordu. 

Böylece Hz. Peygamber ve ona iman edenler neler yapmaları gerektiğini, hangi 

zorluklarla karşılaşacaklarını öğreniyor ve aynı zamanda onlara bu sıkıntıların 

akabinde elde edecekleri başarı ve mükâfatların müjdesi verilmiş oluyordu. O halde 

İslam cemaati Hz. İbrahim örneğindeki gibi hiçbir şekilde taviz vermemeli,  dirençli 

olmalı ve hak davalarında kararlılık göstermelidir.       

Hz. İbrahim’in dönemin hükümdarı Nemrud ile olan diyaloğu da (Bakara, 

2/258) bir yandan rubûbiyete mahsus kimi vasıfları sıralarken diğer taraftan rab 

olma iddiasında bulunan şımarık kişinin yaşadığı acizliği gözler önüne sermekte ve 

her şeyin Rabbi Allah’ın tartışılmaz hükümranlığını ortaya koymaktadır. 

Kur’an’daki bu kısa anlatımda geçtiği üzere Nemrud, Allah’ın kendisine bahşettiği 

mülk ve saltanattan dolayı ilahlık iddiasında bulunarak insanları tevhid dinine davet 

eden Hz. İbrahim’le tartışmaya girmişti. Onun Hz. İbrahim’e, iman ettiği Rabbini 

sorması üzerine Allah’ın elçisi “Benim Rabbim hayat veren ve öldürendir,” 

dediğinde Nemrud “Ben de diriltir ve öldürürüm” demişti.  Bunun üzerine Hz. 

İbrahim ona hiçbir şekilde demagoji yapma imkânı vermemek ve tartışmayı gereksiz 

yere daha fazla uzatmamak için bu kez meydan okuyarak “Allah güneşi doğudan 

                                                
654  Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, I, 464. 
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getirmektedir, haydi sen de onu batıdan getir” deyince Nemrud söyleyecek bir söz 

bulamamış, şaşırıp kalmıştı. 

Öyle anlaşılıyor ki Nemrud Allah’ın varlığını inkâr eden biri değildi. O da 

aynı Mekke müşrikleri gibi O’nun varlığını ve yüceliğini kabul etmekle birlikte 

dünyanın yönetilmesi ve bir takım ihtiyaçların karşılanmasında O’nun dışındaki bazı 

varlıkların da tasarrufu olduğuna inanıyordu. Nemrud Allah’ın kendisine bir lütfu 

olan iktidar nimetine mukabil O’na şükretmesi gerekirken inkârı ve nankörlüğü 

tercih etmişti. Diğer taraftan ayetin başında yer alan “Görmedin mi?” ifadesi 

kınayıcı ve tahkir edici bir üsluba sahip olup Nemrud’un dik kafalılığının ve gerçek 

Rabbe mahsus olan yetkiyi kendinde görmesinin çirkinliğini yansıtmaktadır. Yanı 

sıra esasen sürekli şahit olunmakla birlikte insanlığın tam olarak idrakinden aciz 

kaldığı diriltme ve öldürme olguları, insanı yaratılmışların ötesinde fonksiyonları 

olan yüce bir varlığa yönlendirmektedir. Buna rağmen Nemrud’un bunu hafife 

alarak polemik konusu yapması üzerine Hz. İbrahim, bu şımarık ve nankör kişiyle 

tartışmayı uzatmamak için bu gizli evrensel iki yasa yerine apaçık ve gözle görünür 

olan diğer evrensel yasayı zikretmek suretiyle ona meydan okumuştu. Böylece Hz. 

İbrahim rubûbiyetin tecellilerinden hem enfüste gerçekleşen diriltme ve öldürmeye 

hem de âfakta her gün şahit olunan güneşin doğup batması olgularına dikkat çekerek 

muhatabını aciz bırakmış ve meydan okuma hedefine varmıştı.
655

 

1.1.4.  Hz. Musa 

  Kur’an’da Hz. Musa’nın gerek kendi kavmi İsrailoğulları ile diyaloğunda 

gerekse firavunla olan mücadelesinde birçok rubûbiyet tasvirine yer verilmiştir. 

Bunlardan birinde Allah’ın gerekli uyarılarda bulunmaları için Hz. Musa ile Hz. 

Harun’u dönemin firavununa göndermesi olayında gerçekleşen diyaloglar, bunu 

                                                
655  Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, II, 59-62. Hz. İbrahim’in putları kırdığı için hapse atılmasından 

sonra, ateşe atılmak için hapisten çıkarıldığında Nemrud ile arasında geçen bu tartışmada Hz. 

İbrahim’in, Rabbini tanıtırken “O’nun öldüren ve dirilten” olduğunu söylemesi esasen yeterli idi. 

Zira mutlak kudret sahibi ve her türlü noksanlıktan uzak âlemlerin Rabbi dışında hiç kimse 

öldürmeye ve özellikle de diriltmeye kadir değildir. Ancak Nemrud’un bu akıldan yoksun cevabı 

karşısında Hz. İbrahim, ona bu yönde cevap vermek yerine hiçbir şekilde mukabelede 

bulunamayacağı bir başka delil getirerek muhatabını çaresiz bırakmıştır. Bkz. Zemahşerî, a.g.e, I, 

305-306. 
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okuyan yahut dinleyen kimse için adeta gözlerinin önünde yaşanan canlı bir sahneye 

dönüşmektedir. Allah Teâlâ Hz. Musa ile Hz. Harun’u bu vazifeyle 

görevlendirdiğinde onlar “Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz onun bize karşı aşırı 

davranmasından yahut azmasından korkuyoruz.” demişlerdi. Kuşku yok ki onların bu 

endişeleri gayet tabii idi; çünkü firavun zulümde ve taşkınlıkta sınır tanımayan azgın 

bir kimse olarak ün salmıştı. Buna karşılık âlemlerin Rabbi onlara, kendisinin onlarla 

birlikte olacağını ve onları firavunun vereceği zarardan koruyacağını bildirmişti: 

“Korkmayın, çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm.” (Tâhâ, 20/45-46).  

Böylece Allah onlardan her türlü korkuyu ve endişeyi silip bertaraf ediyordu. Yani 

ben sizin yanınızdayım, sizi firavunun zulmünden korur ve ona karşı size yardım 

ederim. Sizin firavunla aranızda geçecek bütün konuşmalarızı işitir ve yaşayacağınız 

olayları görürüm. Sizi korumak ve size yardım etmek için yapmam gereken her şeyi 

yaparım. Böylece düşmanlarınızdan gelecek tehlikelere karşı sizin emniyetinizi 

sağlarım.
656

    

Sahnenin devamında Allah’ın onlardan firavuna bildirmelerini istediği 

uyarıda göklerin ve yerin Rabbinin, aynı zamanda firavunun da Rabbi olduğunun iki 

kez vurgulanması ayrıca dikkat çekicidir: “Ona gidin ve şöyle deyin: ‘Şüphesiz biz 

Rabbinin elçileriyiz, İsrailoğullarını serbest bırak ve bizimle gönder. Onlara işkence 

etme. Sana Rabbinin katından bir ayet/mucize getirdik. Selâm doğru yola uyanlara 

olsun.’” (Tâhâ, 20/47). Bu etkili rubûbiyet vurgusu neticesinde firavun yüce bir 

kudret sahibi ile muhatap olduğunu anlayınca bu kez “Rabbiniz de kimmiş ey 

Musa?” şeklinde sormak zorunda kalmıştı. Buna mukabil Hz. Musa Allah’ın bazı 

üstün sıfatlarını sıralayarak “Bizim Rabbimiz her şeye yaratılış özelliğini veren, 

sonra da doğru yolu gösterendir” diyerek  (Tâhâ, 20/49-50) Rabbinin mülkün sahibi, 

her şeyi üstün bir sanat ile yaratan ve yaşatan olduğunu bildirmek suretiyle firavunu 

göklerin ve yerin Rabbini tanımaya ve O’na imana davet etmişti.  

Nüzul sırasına göre Tâhâ suresinden iki sure sonra 47. sırada gelen Şuarâ 

suresinde ise Hz. Musa ile firavun arasında geçen diyalogda rubûbiyet vurgusunun 

                                                
656  Mâtürîdî, a.g.e, III, 66. 
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genişleyerek devam ettiği görülmektedir. Öncelikle belirtelim ki burada da Hz. Musa 

firavunun kendisini öldürmesinden korktuğunu söylemesine karşılık, Allah Teâlâ 

asla böyle bir şeyin olmayacağını ve kendisinin onlarla birlikte bulunacağını tekrar 

bildirmiştir. Yani endişe etmenize hiç gerek yok. Ben size düşmanlarınıza karşı 

yardım ederim. Sizin onlarla aranızda geçen münasebetleri düzenler ve böylece zarar 

vermek isteyenlere karşı size yardımcı olurum. Düşmanlarınıza karşı sizi galip getirir 

ve onların sizin üzerinizdeki güç ve saltanatını kırarım.
657

 Akabinde Hz. Musa, Hz. 

Harun’la birlikte firavuna giderek Rabbinin kendisine elçilik vazifesi verdiğini 

söylemesinden sonra firavun bu kez de “Âlemlerin Rabbi dediğin de nedir” diye 

sormuştu. Buna karşılık olarak Hz. Musa “O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan 

her şeyin Rabbidir; O sizin de önceki atalarınızın da Rabbidir. O doğunun, batının ve 

ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir” (Şuarâ, 26/21-28) diyerek gerçek Rabbin 

bütün varlığın maliki olduğunu ve O’nun egemenliğinin -firavun ve saltanatı dâhil- 

her şeyi kuşattığını ifade etmişti. Yani her gün gerçekleştiği üzere güneşi doğdurup 

batıran, doğuyu ve batıyı tayin eden ve bu şekilde cansız cisimleri hareket ettirmek 

suretiyle bütün evreni yöneten, bütün varlık âleminin üzerinde hüküm süren, 

hepsinin sahibi ve maliki ancak O’dur. Ve O dilerse bizi yükseltir de sizi helak 

ederek alçaltır.
658

  

Hz. Musa’nın firavunla mücadelesinde âlemlerin Rabbinin kulunun Mevla’sı 

ve destekçisi olduğunu gösteren bir hadise de final sahnesinde yer almaktadır. 

Bilindiği gibi Hz. Musa ile İsrailoğulları Allah’ın yönlendirmesiyle Mısırdan çıkmak 

üzere geceleyin yola koyulmuşlardı. Firavunla ordusu da sabahleyin onların ardına 

düşmüş ve nihayet Kızıldeniz’e ulaştıkları yerde onlara yetişmişlerdi. Artık 

birbirlerini yakından görebiliyorlardı. İçinde bulundukları durum, önlerinde deniz ve 

arkalarında düşman olduğu halde kurtuluşlarının imkânsız olduğunu ve bütün 

ümitlerin tükendiğini gösteriyordu. İşte o zaman İsrailoğulları “Artık yakalandık” 

dediklerinde Hz. Musa, Rabbine duyduğu güvenle onlara “Asla! Rabbim şüphesiz 

benimle beraberdir ve bana yol gösterecektir.” (Şuarâ, 26/61-67) demişti. 

                                                
657  Fahreddîn Râzî, a.g.e, XXIV, 495.  
658  Yazır, a.g.e, VI, 286-287.    
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İsrailoğulları, arkalarında güçlü ve kalabalık bir ordu, önlerinde ise denizin 

bulunduğu bu ümitsiz görünen durumda Allah’a ve elçisine kötü bir takım zanlarda 

bulunmaya başlamış ve Hz. Musa’ya çıkışarak kabalıkla “Senin bizi düşüreceğin 

durum bu muydu? İşte bize ulaştılar” demişlerdi. Allah’ın elçisi kavminin bu 

sözlerine mukabil onlara Allah’ın vaadini ve zaferi hatırlatmak suretiyle onları 

bastırmıştı.
659

 Yani iş sizin zannettiğiniz gibi değildir. Onlar size asla 

ulaşamayacaklar. Şüphesiz Rabbim benimle birliktedir ve O bana bir çıkış yolu 

gösterecektir. O bizi firavun ile ordusundan güvende olacağımız bir yola iletecektir. 

Sonunda Allah’ın inayeti ile Hz. Musa ve ona inananlar kurtulmuş ve firavun, 

ordusuyla birlikte boğularak helak olmuştu.
660

  

Hz. Musa kıssası ile ilgili olarak bu anlatılanların yer aldığı her iki surenin 

Mekke döneminin yaklaşık olarak beşinci yılında nazil olduğunu dikkate 

aldığımızda
661

 Müslüman cemaatin içinde bulunduğu bu sıkıntılı dönemde daha önce 

gerçekleşmiş olan ilahî yardımın vurgulanmasının önemi daha iyi anlaşılır. Zira 

bilindiği üzere bu dönemde Hz. Peygamber ve Müslümanlar çetin bir imtihandan 

geçmekteydiler. Mekkeli müşrikler İslam cemaati üzerindeki baskı ve işkenceyi 

artırdığı için Hz. Peygamber hak dine iman edenleri Habeşistan’a göndermiş ve bir 

nebze olsun güvende olmalarını istemişti. İşte böylesine her yönden kuşatıldıkları ve 

adeta nefes almakta zorlandıkları bir zamanda Allah Teâlâ Hz. Musa ile firavun 

mücadelesi üzerinden yeni İslam cemaatine, kendisinin inananlarla birlikte olduğunu 

ve kendisinin birlikte olduğu kimselerin de er ya da geç esenliğe ulaşacaklarını 

böylece müjdelemiş oluyordu. 

Öte yandan Hz. Musa ile kavminin içinde bulundukları şartların Hz. 

Peygamber ve ona iman edenlere göre çok daha ağır olduğu açıktır. Hz. Musa, 

                                                
659 İbn ‘Atiyye el-Endelüsî, el-Muharrerü’l-vecîz, I-VI, thk, ‘Abdusselam Abdüşşâfiî Muhammed, 

(Beyrût: Dârü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1422), IV, 232-233. 

660  Taberî, a.g.e, XVII, 581. 

661
 Nüzul sırasına göre 45. sırada yer alan Tâhâ suresi ile 47. sırada gelen Şuarâ suresi, Mekke 

döneminin ortalarına doğru nazil olmuştur. Hz. Ömer’in Müslüman olma sürecinin anlatıldığı 

kaynaklarda onun Tâhâ suresinin ilk bölümlerini okuyarak etkilendiği ve Müslüman olmaya karar 

verdiği bilgisi yer alır. Hz. Ömer Mekkî 6. yılda Müslüman olduğuna göre bu iki sure ondan kısa 
bir zaman önce indirilmiş olmalıdır. Bkz. İbn Hişâm, a.g.e, I, 342-348; Şulul, a.g.e, s. 323-324. 
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firavun ile avanelerinin baskısı altında ezilen köle bir topluma mensup iken Hz. 

Peygamber Kureyş kabilesinin bir mensubuydu ve ailesi, diğer kabilelerle en 

azından eşit bir statüye sahipti.  Ayrıca Hz. Musa, firavunun sarayında yetişmiş, 

orada büyümüş ve bir cinayet suçlaması nedeniyle kaçak olarak uzun yıllar 

kaldıktan sonra hayatı uğruna kendisinden kaçtığı hükümdara gitme emri almış 

bulunuyordu. Hz. Peygamber için ise geçmişiyle ilgili herhangi bir sıkıntılı durum 

söz konusu değildi. Bir de firavunun sahip olduğu imparatorluk ve saltanat, 

zamanının en güçlü iktidarıydı ve Kureyş’in gücü onunla kıyas edilemeyecek 

durumda idi. Ancak firavun bütün bu saltanatına rağmen Hz. Musa’ya ve ona 

inananlara hiçbir zarar veremedi ve nihayetinde mağlup olan kendisi oldu. Burada 

ayrıca Müslümanları eziyet ve baskıyla sindirmeye çalışan Kureyş’e de bir mesaj 

vardır: Allah'ın kendisiyle birlikte olduğu kişiyi kimse yenilgiye uğratamaz. Firavun 

bütün güç ve iktidarına rağmen Hz. Musa karşısında nasıl çaresiz kalmış ve başarısız 

olmuşsa siz de ey Kureyş, Hz. Peygamber karşısında çaresiz kalacak, mağlup ve 

başarısız olacaksınız.
662

  

1.1.5.   Tâlût ile Câlût  

  Savaş meydanlarında sonucu yalnızca güç ve imkânların değil, aynı 

zamanda, istikamet üzere sebat gösterip elinden geleni yaptıktan sonra Allah’ın 

yardımına dayanmanın belirlediğini gösteren örnek anlatımlardan biri de Tâlût ile 

Câlût kıssasıdır.
663

 Bu anlatımda geçtiği üzere Hz. Musa döneminden sonra 

İsrailoğulları peygamberlerine gelerek, mağlup oldukları düşmanlarıyla savaşmaları 

için kendilerine bir komutan göndermesini istemişlerdi. Bu talep üzerine 

peygamberleri Allah’ın onlara melik/komutan olarak Tâlût’u gönderdiğini söylemiş 

ve akabinde Tâlût ordusuyla birlikte şehirden ayrılmıştı. Ordu susamış bir şekilde 

yolda ilerlerken Tâlût, Allah’ın onları bir nehirle imtihan edeceğini ve eliyle bir 

avuç müstesna, kim ondan kana kana içerse onların geride kalacaklarını ve 

                                                
662   Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, IV, 14. Hz. Musa ile firavun arasında yaşananları anlatan ayetlerin 

Mekke ortamına mesajları hakkında ayrıca bkz. Vatandaş, a.g.e, I, 359-360. 
663   Bkz. Bakara, 2/246-251. 
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kendisiyle birlikte devam etmeyeceklerini söylemişti.
664

 Küçük bir azınlık dışında 

herkes nehirden doyasıya su içtiği için ırmaktan geçen kimselerin sayısı oldukça 

azalmıştı. Bu durumu gören ve Câlût’un ordusunun çok güçlü, sayıca da kalabalık 

olduğunu bilen bazı kimseler “Bugün bizim Câlût’a ve askerlerine karşı koyacak 

gücümüz yok” demişlerdi. Bu kimselere, Tâlût’un ordusunda bulunan, sayı 

bakımından az fakat seçkin, Allah’a kavuşacaklarından kuşku duymayan ve O’nun 

kendileriyle beraber olduğunun bilincinde olan küçük bir grup “Allah’ın izniyle
665

 

nice az topluluk çok topluluğa üstün gelmiştir, Allah sabredenlerle beraberdir” 

şeklinde karşılık vermişti. Çünkü onlar Rab Teâlâ’nın kulları üzerinde tasarruf 

sahibi olduğunu, dilediği takdirde müminlerin elleriyle zalimlerin belini kıracağını 

çok iyi biliyorlardı. Ayrıca onlar “Allah’ın izniyle” demek suretiyle de zaferi kendi 

güçlerine değil doğrudan Allah’a dayandırıyor ve bütün kuvvetlerini toplayarak 

O’nun himayesine sığınmış oluyorlardı. Câlût’un ordusuyla karşılaştıklarında ise 

“Ey Rabbimiz! Yüreğimizi sabırla doldur, bize direnme gücü ver, kâfir kavme karşı 

bize yardım et” diyerek düşmanın üzerine yürümüşlerdi. Nihayetinde sayıca az ve 

zayıf olmalarına rağmen Allah ile birlikte olmanın verdiği güçle bu sabırlı, kararlı ve 

küçük grup savaşın sonucunu belirleyen etkin kuvvet olmuş ve zafere ulaşmıştı.
666

 

                                                
664

    Hayati öneme sahip bir savaşa giderken ordudaki asker sayısını büyük ölçüde azaltacak böylesine 

zor bir sınama dikkat çekicidir. Anlaşılan Allah Teâlâ ordunun düşmanla karşılaşmasından önce 

kalbi iman ve cihad arzusuyla dolu olanı, nifak sahibi kimselerden ve tereddüt edenlerden 

ayırmak istiyordu. Böylece sayısı az da olsa zafer de dâhil dünyalık bir beklentisi bulunmayıp 

bütün benliğiyle Rabbine teslim olan, varlığını O’nun uğrunda feda etmekten çekinmeyen ve 

yalnızca Allah’ı razı etmeyi gaye edinen bir ordunun teşekkül etmesi murad ediliyordu. Esasen 

asker sayısı az da olsa Allah’ın kendileriyle beraber olduğuna inanarak savaşa çıkan böyle bir 

ordu, karşı konulması zor bir ordudur.     

665   Düzenli, Kur’an’ın önemli kavramlarından biri olan “izin” kelimesini vahyin nüzul sürecini 
dikkate alarak, Kur’an’da Allah’ın iznine bağlanan geniş kullanım alanlarıyla incelediği 

çalışmasında, tevhid inancının zorunlu bir sonucu olarak Allah merkezli bir dünya görüşünün 

inşasında yer alan bu kavramın anahtar bir role sahip olduğunu ifade etmektedir. Buna göre en 

küçüğünden en büyüğüne evrende cari olan ve olacak olan bütün var oluş ve kesintisiz işleyiş, 

ancak O’nun yerleştirmiş olduğu ilke ve yasalara bağlı olarak gerçekleşmektedir. Hiçbir kimse 

ve hiçbir şey bu yasaların dışında hareket etme imkânına sahip değildir. Zira Allah Teâlâ, her 

zaman ve her mekânda varlığın özüne yerleştirdiği bu yasalarıyla devrededir. Geniş bilgi için 
bkz. Düzenli, Kur’an ve Şefaat, s. 197-270. 

666   Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, I, 549-551. 
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Medine döneminin başlarında Bedir savaşından önce nazil olduğu 

anlaşılan
667

 bu ayetlerde Allah’ın bütün sonuçların üzerindeki iradesinin bariz 

işaretleri bulunmaktadır. Ayrıca zafer için belirleyici olanın yalnızca çokluk değil; 

bilakis ihlas, sabır, Allah’a ve O’nun yardımına güvenmek olduğu, sabredenlerin ve 

Allah’ın inayetine sığınarak ihlasla cihad edenlerin nihayetinde zafere ulaşacakları 

vurgulanmaktadır. Öte yandan kıssada anlatılan Tâlût komutasındaki 

İsrailoğullarının durumu ile Müslümanların içinde bulundukları koşullar arasında da 

paralellik vardır. Nasıl ki İsrailoğulları çeşitli baskılara ve düşman saldırılarına 

maruz kaldıkları için savaşı istemişlerse Hz. Peygamber’in önderliğindeki İslam 

toplumu için de benzer bir durum söz konusuydu. Yanı sıra Bedir savaşında İslam 

ordusunun sayı bakımından düşman ordusunun yaklaşık üçte bir oranında, az sayıda 

olması da dikkat çekicidir. Anlaşılan Allah Teâlâ bu kıssa ile İslam cemaatini 

yakında gerçekleşmesi mukadder büyük bir savaş için hazırlamakta ve böyle bir 

durumda kendisinin onlarla birlikte olduğunu bildirerek aynı Tâlût’un az sayıdaki 

ordusu gibi onlardan savaşta peygamberine teslimiyet göstermelerini, ihlas ve 

sabırla cihad etmelerini istemektedir. Böyle hareket etmeleri halinde nasıl ki Tâlût 

ve ordusu Allah’ın yardımı sayesinde bütün şartlar aleyhlerine görünmesine rağmen 

muzaffer olmuşlarsa İslam ordusu da yine O’nun desteğiyle zafere ulaşacaktır.
668

   

1.1.6.   Ashâb-ı Kehf  

 Kur’an’da yer, zaman, kişi vb. ayrıntılara girilmeksizin İslam davetinin o 

anki aşamasına uygun düştüğü için anlatılan kıssalardan biri de âlemlerin Rabbine 

gönülden inanmış birkaç muvahhid yiğit gencin hikâyesidir.
669

 Kıssadan 

                                                
667  Taberî ile Fahreddin Râzî’nin tefsirlerinde Sahabe’den naklettikleri rivayetlerde nehri geçenlerin 

sayısının Bedir ashabı kadar -üç yüz on küsür kişi- olduğunun belirtilmesi de bu kıssanın nüzulü 

ile Bedir savaşı arasında fazla bir zaman diliminin olmadığına işaret sayılabilir. Onlar ayrıca Hz. 

Peygamber’in Bedir günü ashabına söylediği şu sözünü aktarmaktadır: “Siz bugün nehri geçtikleri 

zamanki Tâlût'un ordusunun sayısı kadarsınız.” Bkz. Taberî, a.g.e, IV, 489-491; Fahreddin Râzî, 

a.g.e, VI, 511.  
668  İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs,  V, 279-281. 
669 Kehf, 18/9-26. Biz kıssanın çalışmamızla ilgili kısmı ile yetiniyoruz. Ashâb-ı Kehf kıssası 

hakkında çeşitli görüşler ve ayrıntılı bilgi için bkz. Taberî, a.g.e, XV, 155-210; Fahreddin Râzî, 

a.g.e, XXI, 441-446; Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, III, 140-143; Mustafa Öztürk, Kıssaların 

Dili, (Ankara: Ankara Okulu Yayınları, 2013), s. 323-345. 
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anlaşıldığına göre Ashâb-ı Kehf, tevhid inancını yaşama imkânı bulunmadığı, 

insanın insana kulluk ettiği ve şirkin toplumun bünyesini tamamen sardığı bir 

dönemde tevhid mücadelesi vermişti. Allah Teâlâ güçlü imanlarından ve İslam 

davasına sadakatle bağlılıklarından ötürü bu gençlerin hidayetlerini artırmış ve 

kalplerini hiçbir etki karşısında sarsılmaz, dayanıklı hale getirmişti.
670

 Böylece onlar 

kararlı ve korkusuz bir şekilde müşrik iktidarın karşısına dikilerek “Bizim Rabbimiz 

göklerin ve yerin Rabbidir. Biz O'ndan başkasına asla ilah demeyiz. Yoksa saçma 

sapan konuşmuş oluruz.” (Kehf, 18/14) diyerek onları evrenin Rabbine imana davet 

etmiş ve ardından da Allah’ın dışında bir takım ilahlar edindikleri için kendi 

milletlerini kınamışlardı. Onlar son derece açık, net ve kesin; tutumlarında herhangi 

bir gevşeklik, belirsizlik ve çekimserlik göstermeksizin şirk inancını sert ifadelerle 

mahkûm etmişlerdi. Böylelikle kendi inançlarını açığa vurdukları için artık o 

toplumla bir arada yaşama imkânı kalmadığından kendi aralarında bir durum 

değerlendirmesi yapmış ve içlerinden birinin “Mağaraya çekilin ki Rabbiniz size 

rahmetini yaysın ve içinde bulunduğunuz durumda yararlanacağınız şeyler 

hazırlasın” (Kehf, 18/16) önerisiyle mağaraya sığınma kararı almışlardı. 

Nihayetinde onlar imanla dolup taşan, Rahman’ın yardımını ve yakınlığını hisseden 

müminler olarak Allah’ın inayetiyle zalim saltanat sahiplerinin zararlarından 

emniyette çok uzun bir süre, içinde rahmet, şefkat ve huzur bulunan bir uykuya 

daldırılmışlardı.
671

   

Ashâb-ı Kehf kıssası âlemlerin Rabbinin tarihe ve topluma müdahalesini 

yansıtan ve aynı zamanda O’nun, kendisine gönülden bağlanan kullarını hiçbir 

zaman yalnız ve çaresiz bırakmadığını, onlara inandıkları hak yolda sabır ve sebat 

etme gücü verdiğini gösteren örnek bir rubûbiyet tablosudur. Ayrıca Rablerine iman 

ederek O’na güvenen bu gençler ve müşrik kavimleriyle Hz. Peygamber ve ona 

inananlar arasında büyük benzerlikler bulunmaktadır. Bilindiği gibi Hz. 

Peygamber’in getirdiği tevhid dinine iman edenlerin büyük çoğunluğunu Kureyşli 

                                                
670  Görüldüğü üzere âlemlerin Rabbinin kuluna en büyük yardımlarından biri de buradaki gençlerde 

olduğu gibi, hidayetini artırmak suretiyle onun ayaklarını hak yolda sabit kılması ve onu inandığı 
değerlerden uzaklaştırabilecek bütün ayartmalara karşı kalbini pekiştirmesidir.    

671  Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, IX, 404-406.         
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gençler oluşturuyordu ve onların babaları müşrik olup nebevî davete düşmanlık 

besliyorlardı.
672

 Bu gençler de Ashâb-ı Kehf dönemi gençleri gibi imanlarından 

sonra şirk dinine dönmeleri için babalarının işkence ve eziyetlerine maruz 

kalıyorlardı.
673

   

Öte yandan Mekke döneminin sonlarına doğru inen surelerden biri olan Kehf 

suresinde anlatılan bu kıssa ile o dönemde baskılardan bunalan ve bir çıkış yolu 

arayan İslam cemaatine, şartlar her ne kadar aleyhlerine gözükse de Allah Teâlâ’nın 

onlarla birlikte olduğuna ve onlara bir çıkış yolu göstereceğine işaret edilmektedir. 

Böylece Allah’a iman etmiş birkaç gençten oluşan mağara ashabı üzerinden bir 

yandan Mekke’de baskı ve işkence gören Müslümanlar teselli edilmiş, 

cesaretlendirilmiş, onlara moral ve motivasyon sağlanmış ve aynı zamanda 

müminlerin geçmişte hangi şartlar altında imanlarını muhafaza etmeye çalıştıkları 

gösterilmiş olmaktadır. Diğer yandan da Ashâb-ı Kehf’in durumunu soran Mekke 

müşriklerine, mağarada uyutulan bu kimselerin Hz. Peygamber’in çağrısına icabet 

eden Müslümanlar gibi tevhid ehli oldukları ve onlara işkence yapan dönemin 

iktidar sahiplerinin de Mekke oligarşisine karşılık geldiği bildirilmekte ve onlara 

uyarıda bulunulmaktadır.
674

 

1.2. Hz. Peygamber Döneminde Rubûbiyet Tasvirleri 

1.2.1. Hz. Peygamber’in İlahî Risalete Mazhar Olması  

Allah’ın elçisi için, kendisine gelen ilk vahiy “İkra!” emriyle
675

 birlikte 

Rabbinin rehberliği ve nezaretinde uzun bir yürüyüş başlamış oldu. Yirmi üç yıl 

                                                
672    İbn Kesir’in de belirttiği gibi batıl dinlerinde inatçı ve ısrarcı olan yaşlı kimselere nazaran gençler 

hakikati kabul etmeye daha yatkın ve doğru yola erişmeye daha müsaittirler. Nitekim Hz. 

Peygamber İslam davetine başladığında ona icabet edenlerin çoğunluğunu toplumun gençleri 

teşkil ediyordu. Bu gençlerin anne-babaları ise -çok azı dışında- şirk dini üzere kalmaya devam 

etmiş ve ilahi çağrıya kulak tıkamışlardır. Bkz. İsmail b. Ömer İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-

‘azîm, I-VIII, thk. Sâmi b. Muhammed es-Selâme, 2. Baskı, (Riyâd: Dâru Taybe, 1999/1420), V, 
140.    

673
     Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 486-487. 

674     Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, III, 135-136. 
675    Bkz. Muhammed b. İsmâîl el-Buhârî, Sahîhu’l- Buhârî, I-IX, thk. Muhammed Züheyr b. Nâsır 

en-Nâsır, (Medîne: Dâru Tavkın-Necât, 1422 (h), Bed’ül-vahy, 1, (3). 
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sürecek olan bu zaman zarfında Rabbi, elçisine hamilik yapacak; ona yol gösterecek, 

onun ellerinden tutacak, onu koruyacak ve yalnız bırakmayacaktı. Hz. Peygamber de 

bu yürüyüş süresince O’nun adı ile adımını atacak, hayata ve olaylara O’nun 

gösterdiği yerden bakacak; varlığı, varlığın amacını, kitabı, hayatı, ölümü, insanı, 

toplumu, kısaca insanı ilgilendiren ne varsa hepsini Rabbinin okumasını istediği 

şekilde okuyacaktı. Âlemlerin Rabbinin Mekke Arap toplumu üzerinden tarihe 

yaptığı bu müdahaleyle birlikte artık insanlık tarihinde yeni bir sayfa açılmış oldu. 

Kur’an’ın nüzul sürecinde Hz. Peygamber’in risaletinin ilk yılında bir-iki 

istisna hariç ilk vahiy pasajında olduğu gibi rab terkiplerinin tamamının “Rabbuke” 

şeklinde gelmiş olması, Rab-abd ilişkisi bakımından üzerinde durulması gereken bir 

husustur. Anlaşılan bu nazik süreçte Allah Teâlâ seçtiği elçisini risalet vazifesi için 

özel olarak hazırlamak ve onu bu ağır yükü taşıyabilecek duruma ulaştırmak 

istiyordu. Böylece Rabbi olarak onun maliki ve efendisi olup onu yaratan, yaşatan, 

terbiye eden, sonsuz keremi ile ona ihsanda bulunan, ihtiyaçlarını karşılayan, 

sıkıntılarını gideren, bilmediklerini öğreten ve onu şaşırmışlığı üzere bırakmayıp 

ona hidayet ederek yol gösterenin kendisi olduğunu bildirmiş oluyordu. Ayrıca 

içerisinde sahiplenme, şefkat ve merhamet barındıran bu hitap, Hz. Peygamber’in 

Rabbi ile olan duygusal bağını güçlendiriyor ve onu güven telkin eden rubûbiyetle 

buluşturuyordu. 

Rab Teâlâ, elçisine vahyettiği ilk ayet pasajında “Rabbuke” hitabıyla bir 

yandan kulu ile tabii yakınlığını hissettirirken diğer yandan rubûbiyetin ayrılmaz bir 

parçası olan yaratma ve kerem sahibi olma hususiyetlerini vurgulamaktadır. Her iki 

sıfat da Hz. Peygamber’in içinde yaşadığı toplum tarafından ikrar edilen ilahî 

nitelikler olduğu için O, böylece elçisine aşina olduğu bu vasıflarla seslenmiş 

oluyordu. İki kez zikredilen yaratma eylemi, mutlak kudretin alameti ve Rab 

olmanın en bariz vasfı olup bütün varlık alanlarını kuşatmakta ve zerresinden 

küresine kadar vücut bulan her şeyin O’nun tasarrufuyla varlık alanına çıktığını 

göstermektedir. Allah Teâlâ’nın sonsuz kerem sahibi olması ise var ettiği bütün 

mahlûkatı kendi ihtiyaçlarıyla baş başa bırakmayıp onlara nihayetsiz keremiyle 

ihsanda bulunması, yaşamaları ve varlıklarını devam ettirmeleri için zaruri olan 
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maddî-manevî bütün ihtiyaçlarını karşılaması anlamına gelmektedir. Böylece Hz. 

Peygamber’e risalet vazifesinin en başında, yürüyüşü boyunca Rabbinin kendisiyle 

birlikte olacağı ve karşılaşacağı sıkıntılarda her şeye gücü yeten ve kerem sahibi bir 

Rab tarafından destekleneceği telkininde bulunulmuş olmaktadır. 

1.2.2.   İlk Vahyin Akabinde Allah’ın Hz. Peygamber’i Teskin Etmesi ve 

Mekke Eşrafına Karşı Savunması  

Allah Teâlâ’nın, elçisine yönelik ilk inayetlerinden biri gerek ilk vahyin 

nüzulü akabinde gerekse fetret-i vahiy sürecinde yaşadığı olağanüstü hadiselerden 

dolayı tabii, beşerî bir refleks olarak korkuya kapılan, aklını yitirmekten yahut 

mecnun olmaktan endişelenen
676

 resulünü teskin etmesidir (Kalem, 68/2-7). O, ilgili 

ayetlerde doğrudan elçisini muhatap alarak kaleme ve satır satır yazdıklarına 

kasemle “Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun/cinlenmiş değilsin” buyurmuş, 

yaşadığı şeylerin hakikat olduğu ve Rabbinden geldiği hususunda en ufak bir 

şüpheye dahi kapılmaması gerektiğini ona bildirmek suretiyle kalbini 

pekiştirmiştir.
677

 Nitekim akabinde Hz. Peygamber için kesintisiz bir mükâfat 

                                                
676   Buhârî vahyin başlangıcına dair rivayetleri zikrederken ilk vahyin akabinde Hz. Peygamber’in, eşi 

Hatice’ye yaşadığı tecrübeyi anlattıktan sonra kendisi için endişelendiği (لَقَْد َخِشيُت عَلَى نَفِْسي ) 

sözünü, buna mukabil Hz. Hatice’nin de onu teselli ettiği bilgisini nakletmiştir. Bkz. Buhârî, 

Bed’ül-vahy, 1, (3). Buhârî, Sahih’inde bir başka yerde ise vahyin bir süre kesilmesinden dolayı 

Hz. Peygamber’in çok üzüldüğünü ve kendisini atmak için birkaç kez dağların zirvesine çıktığını 

bildiren bir rivayete yer vermiştir. Bkz. Buhârî, Ta’bîr, 91, (6982). İbn İshak ile İbn Sa’d da 

eserlerinde Hz. Peygamber’in Hira mağarasında Cebrail (a.s)’den ilk vahyi aldıktan sonra o güne 

değin en nefret ettiği şey olan mecnun yahut kâhin olmaktan korktuğu bilgisini aktarmış, 

devamında da Hz. Peygamber’in yaşadığı bu endişeden sonra kavminin karşısına bu şekilde 

çıkmamak için intihar etmeyi düşündüğü bilgisine yer vermişlerdir. Bkz. Muhammed b. İshak, es-

Sîretu’n-Nebeviyye, thk. Ahmed Ferid el-Mezîdî, I-II, (Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 2004), 

I, 168; Muhammed b. Sa’d, et-Tabakâtü’l-Kübrâ, thk. Ali Muhammed Ömer, I-XI, (Kahire: 

Mektebetü’l-Hancî, 2001), I, 166. (Bu rivayetlerin bir eleştirisi için bkz. Hüseyin Kahraman-

Mehmet Şakar, “Hz. Peygamber’in İlk Vahyin Akabinde İntiharı Düşünmesi İle İlgili Rivayetlerin 

Tahlil ve Tenkidi”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Bursa, (2017/1), Sayı. 26, s. 

151-189). Bize göre Allah Resulünün intihar düşüncesine sahip olması mümkün değildir. Zira ona 

bu vazifeyi veren Rabbinin onu bu denli çaresiz bırakmayacağı aşikârdır. Ancak bütün rivayetler 

birlikte değerlendirildiğinde o dönemde Hz. Peygamber’in takati zor bir tecrübe karşısında, tabii 

olarak,  ruhsal açıdan sıkıntılı bir süreçten geçtiği anlaşılmaktadır. 
677  Klasik ve çağdaş tefsirlerde Allah Resulüne yönelik “Sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun 

değilsin” hitabının genellikle Mekke müşriklerine bir mesaj niteliğinde olduğu, onları hedef aldığı 

ifade edilmiştir. Örnek olarak bkz. Fahreddin Râzî, a.g.e, XXX, 600; Mevdûdî, Tefhîmu’l-

Kur’an, VI, 391. Esasen ayetlerin (Kalem, 68/2-7) üslûbu ve bağlamı bu değerlendirmeye de 

müsait olmakla birlikte hem klasik kaynaklarımızdaki ilgili rivayetler hem de cahiliye Araplarının 
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olduğu hatırlatılmış, kendisine risalet vazifesi sürecinde yaşadığı ve yaşayacağı 

çeşitli eza ve sıkıntılara karşılık bitmez tükenmez bir ödül verileceği söylenmiştir 

(Kalem, 68/3). Bu ödülün mahiyeti ise ahiret hayatında Rabbinin ona sunacağı 

müstesna nimetler, dünya hayatında da sıkıntıya düştüğünde yanında bulacağı 

O’nun inayeti ve yardımıdır.
678

  

Hz. Peygamber’e nübüvvet gibi saygın bir makamı lütfeden Rabbinin 

katındaki bu mükâfat şüphesiz her türlü yoksunluğu gideren, her türlü boşluğu 

dolduran, müşriklerin tüm ithamlarını
679

 değersizleştiren engin bir karşılık, bir 

yakınlık ifadesi ve yüreklendirici bir tesellidir. Öyle ya, Rabbinin şefkat ve 

merhamet içeren bir üslupla resulünü onurlandırmasından daha değerli ne olabilir ve 

böyle bir şerefe sahip bir kimse ne kaybedebilir!
680

 Ardından âlemlerin Rabbi, o 

toplumda yaşayan biri olarak Mekkeli müşriklerin cin telakkilerinden belli ölçüde 

etkilendiği için tabii olarak endişelenen elçisini teskin ve taltif etmeye devam 

etmektedir: Sana arız olması muhtemel bir takım kötülüklerden endişe etmene hiç 

gerek yok. Çünkü “Sen elbette yüce bir gelenek/ahlâk
681

 üzeresin.” (Kalem, 68/4). 

                                                                                                                                     
toplumsal muhayyilesinde cinler ve cinlenmeyle ilgili güçlü bir arka plan bulunduğu gerçeği 

dikkate alındığında buradaki hitabın, vahyin başlangıç aşamasında ve henüz “Kitap nedir, iman 

nedir bilmeyen” (Şûrâ, 42/52), “Bu kitabın kalbine indirileceğini hiç ümid etmeyen” (Kasas, 

28/86) Hz. Peygamber’in kalbini pekiştirmek için geldiğini söylemek, kanaatimizce daha isabetli 

olacaktır. Kur’an’da nüzul sırasına göre Mekke müşriklerinin Allah’ın elçisine “mecnun” 

ithamında bulunmaları ve onlara cevaben Hz. Peygamber’in cinlenmiş olmadığını vurgulayan 

ayetler için bkz. Kalem, 68/51; Tekvîr, 81/22; Hicr, 15/6; Sâffât, 37/36; Tûr, 52/29. 
678  Tâhir b. ‘Âşûr, a.g.e, XXIX, 62-63.   

679 Mekke müşriklerinin en büyük ithamlarından biri Hz. Peygamber’in cinlenmiş/mecnun olduğu 
iddiasıydı. Bilindiği gibi cahiliye dönemi Araplarında cinlerin büyük bir nüfuzu olduğuna 

inanılırdı. Onlardan cinleri Allah’a ortak koşanlar, cinlerin yaratıcı olduğuna inananlar, cinleri 

Allah’ın yakınları sayanlar, cinleri Allah’a ulaşmada aracı kabul edenler, cinlerin fayda ve zarar 

verme gücüne sahip olduğuna ve nihayet onların gaybı bildiklerine, şair ve kâhinleri yönettiğine 

inananlar çoktu. Onlar bu şekilde şair ve kâhinlerin cinlerden bilgi ve ilham aldıklarına inandıkları 

için Hz. Peygamberin de onlar gibi cinlerin etkisi altına girdiğini düşünüyorlardı. Bu yüzden Hz. 

Peygamber onlara ilahi risaletle görevlendirildiğini ve gelen vahiyleri bildirdiğinde ilk planda onu 

mecnunlukla itham ettiler. Çünkü müşriklere göre bu tür edebî değeri yüksek fevkalade sözler, 

ancak cinler vasıtasıyla gayptan elde edilebilecek bilgilerdi. Mekkeli müşriklerin cin telakkileri 

için bkz. Hüseyin Çelik, “İslam Öncesi Mekke’de Ruh ve Cin İnancı”, Kur’an’ın Anlaşılmasına 

Katkısı Açısından Kur’an Öncesi Mekke Toplumu, 1-3 Temmuz 2011 İstanbul, (İstanbul: İ.B.B. 
Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2011), s. 319-328.   

680  Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, XV, 143. 
681  Klasik tefsirlerde ayette geçen “huluk” kelimesine farklı anlamlar verilmiştir. Mukâtil b. Süleyman 

(ö. 150/767) bu kelimeyi “İslam dini” olarak ifade etmiş, Taberî ise bunun “ahlak, Hz. 
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Yani sen Allah Teâlâ’nın ilk insanla birlikte başlattığı peygamberlik zincirinin son 

halkasısın. Endişelenmene gerek yok, çünkü sana gelen vahiy senden önce de nice 

elçiye gönderilmiştir. Senin üzerinde bulunduğun yol/din, geçmişi insanlık tarihini 

kuşatan büyük bir geleneğe sahiptir. Senden önce de nice elçi, Rabbinin kendisine 

vahyettiği İslam’ı insanlara tebliğ ve en güzel şekilde temsil etmiştir. İşte sen 

böylesine köklü ve değerli bir yol üzerindesin! Yine ilk vahyin akabinde 

endişelendiğini söyleyen Hz. Peygamber’e onu yatıştırmak için eşi Hz. Hatice’nin 

dediği gibi “Hayır! Andolsun ki Allah seni asla mahcup etmez. Çünkü sen akrabanı 

gözetirsin, işini göremeyen aciz kimselere yardım edersin, yoksula kazandırırsın, 

misafire ikramda bulunursun, hak uğrundaki sıkıntılarda insanlara yardım 

edersin.”
682

  

Allah Teâlâ’nın, kulu ve elçisine yönelik bir desteği de İslam davetinin 

başlamasıyla birlikte Mekke ileri gelenlerinin Hz. Peygamber’e yönelik “mecnun”, 

ithamına karşı ona sahip çıkıp onu Mekke eşrafına karşı savunmasıdır. Zira 

Mekkeliler Hz. Peygamber’in böylesi büyük bir işe kalkışma nedenini ve toplumun 

                                                                                                                                     
Peygamberi terbiye eden Kur’an ahlakı” gibi anlamlara geldiğini söyledikten sonra ‘Abdullah b. 

‘Abbas, Mücahid ve Dahhâk’in bu kelimeden maksadın “din” olduğunu söylediklerini ve buna 

göre anlamın “Şüphesiz ki sen büyük bir din üzeresin” şeklinde olduğunu aktarmıştır. Mâtürîdî 

“Kur’an’dır, çünkü onu terbiye eden Kur’an’dı” şeklinde açıklamış, Fahreddin Râzî de 

“kâmil/övülen ahlak” olarak anlamıştır. Bkz. Mukâtil b. Süleyman, Tefsîru Mukâtil b. 

Süleyman, thk. Abdullah Mahmûd Şehhâte, I-V, (Beyrût: Dâru İhyâi’t-Türâs, 1423 (h), IV, 403; 

Taberî, a.g.e, XXIII, 149-152; Mâtürîdî, a.g.e, X, 136; Fahreddin Râzî, a.g.e, XXX, 601. 

Anlaşılan bu ifade İslam geleneğinde hem takip edilen yol/gelenek/âdet hem de insanda huy 

olarak bilinen nitelikler/ahlak anlamında değerlendirilmiştir. Aynı kelime Şuarâ suresi 137. ayet-i 

kerimede “din/gelenek/âdet” anlamında gelmiştir: “(Hz. Hûd’a kavminden inkârcı kimseler 

dediler ki) Bizim tuttuğumuz yol önceki atalarımızın sürüp gelen âdetlerinden başka bir şey 

değildir”. Ayrıca cahiliye şiiri ve atasözlerinde “ahlak” kelimesine rastlanmadığını, bu kelimenin 

tekili olan “hulk” kelimesinin ise nadiren kullanılmış olduğunu belirtmek gerekir. Cahiliye 

edebiyatında, güzel ahlak anlamında, “mürüvvet” ifadesi ve ahlaki muhtevaya sahip “hayır”, 

“maruf”, “hak” gibi kavramlar daha sık kullanılmıştır. Bkz. Apak, a.g.e, s. 115. Öte yandan 

konuyla ilgili yapılan müstakil bir çalışmada “huluk” kelimesinin, ayetin nüzul sebebi, bağlamı, 

Kur’an bütünlüğü içindeki yeri, tefsir rivayetleri ve dilsel veriler dikkate alındığında yaygın 

kanaatin aksine Hz. Peygamber’in ahlakıyla ilgisinin bulunmayıp onun köklü bir dinî gelenek 

üzere olduğunu ifade ettiği belirtilmektedir. Bkz. Suat Koca, “Aydınlıkta Saklanan Bir Ayet: Ve-

inneke le-‘alâ hulukin azîm (68/el-Kalem:4) Ayeti Çerçevesinde Kur’an’da Huluk Kavramını 

Yeniden Düşünmek”, AÜİFD, Ankara, (2014), 55: 2 s. 27-58. Bize göre de huluk kelimesinin 

öncelikli anlamı ilk dönem tefsirlerinde de belirtildiği gibi Hz. Peygamber’in üzerinde bulunduğu 

dinî geleneği ifade etmesidir. 
682  Bkz. Buhârî, Bed’ül-vahy, 1, (3). 
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tamamına cephe almayı gerektirecek bu çağrının sebebini anlamaya çalışmak yerine 

sahip oldukları cin telakkilerinden hareketle onu hemen cinlerin etkisi altına 

girmekle itham etmişlerdi. Buna mukabil âlemlerin Rabbi asıl dalalette olan 

kimselerin Allah resulüne böyle mesnetsiz bir ithamda bulunan Mekke eşrafı 

olduğunu bildirerek onlara gözdağı vermiştir (Kalem, 68/5-6).
683

 Yine bu 

tartışmaların canlı olduğu dönemde, ilk nazil olan surelerden Tekvîr suresinde 

Mekkelilere hitaben, doğumundan itibaren gözlerinin önünde olan, yıllarca onunla 

arkadaşlık yaptıkları, kendisine güvendikleri ve bu yüzden de görüşlerine 

başvurdukları arkadaşlarının mecnun/cinlenmiş olmadığı açık bir şekilde 

vurgulanmıştır: “Arkadaşınız (Muhammed) mecnun değildir.” (Tekvîr, 81/22). İlgili 

ayetlerde kullanılan dile dikkat edildiğinde Allah Teâlâ’nın adeta elçisinin 

sözcülüğünü yaptığı ve onun bir şey söylemesine ihtiyaç bırakmadan onu Mekke 

ileri gelenlerine karşı savunduğu kolayca fark edilecektir. 

1.2.3.  Fetret-i Vahyin Akabinde Hz. Peygamber’in Teselli Edilmesi ve 

İlahî İnayet 

 Hz. Peygamber’e ilk vahiy geldikten sonra bir müddet vahiy kesilmişti.
684

 

Bu yüzden Allah’ın elçisi endişeye kapılmış ve bu durumdan oldukça muzdarip 

                                                
683 Kalem suresi 6. ayette geçen meftûn kelimesine genellikle “delilik”, “akıl yoksunluğu” anlamı 

verilmiştir. Ancak ayetlerin bağlamı dikkate alındığında buradaki meftûn kelimesinin daha çok 

mecnunlukla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Fahreddîn Râzî ve Beyzâvî gibi müfessirler 

ilgili ayetleri açıklarken bu kelimeyi “cinlenmek suretiyle belaya uğramış olan kimse” şeklinde 

izah etmekte ve bu anlama ağırlık vermektedir. Bkz. Fahreddîn Râzî, a.g.e, XXX, 602; Beyzâvî, 

a.g.e, V, 233. 

684 Vahyin bir müddet inkıtaya uğraması anlamında fetret-i vahiy, ilk olarak ‘Alak suresinden sonra 

gerçekleşmiş olup bu kesinti süresi kaynaklarda asgari on iki gün ile azami üç sene arasında farklı 
süreler olarak geçmektedir. İbn Abbas ile kimi tâbiîn âlimleri bu sürenin on iki, on beş, yirmi beş 

yahut kırk gün olduğunu belirtmişlerdir. Zemahşerî de kesin bir süre bildirmemekle birlikte vahyin 

günlerce gelmediğini söylemek suretiyle bu inkıtanın günlerle ifade edilebilecek kadar az 

sürdüğünü benimsemiş olmaktadır. Esasen iki buçuk yahut üç yıllık bir süre gerek Hz. Peygamber 

gerekse ilk İslam cemaati için takati zor uzun bir dönemdir ve isnadı problemli olan bu görüş aklen 

de doğru görünmemektedir. Ayrıca vahiydeki bu kesinti bir defaya mahsus olmayıp kaynaklarda 

beş ayrı fetret dönemi zikredildiği için fetret-i vahiyden değil feterât-ı vahiyden bahsetmek daha 

doğru olacaktır. Esasen vahyin birbiri peşi sıra gelmemesi tabii bir durum sayılmalıdır. Anlaşılan 

Hz. Peygamber’in yaşamış olduğu bu tedirginliğin asıl nedeni, onun henüz vahyin tabii işleyişine 

vakıf olmamasıdır. Nitekim daha sonraki zamanlarda vahyin gecikmesi onda -bu şekilde- herhangi 

bir endişeye sebep olmamıştır. Fetret-i vahiyle ilgili rivayetler hakkında geniş bilgi için bkz. 
Mustafa Akçay, “Vahiyde Fetret Problemi Üzerine Bir İnceleme”, Sakarya Üniversitesi İlahiyat 
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olmuştu. Vahiydeki bu kesintinin ardından Müddessir suresinin ilk ayetleri nazil 

oldu. Vahyin bir süre gelmeye devam etmesinden sonra ikinci kez inkıtaya uğraması 

yine Hz. Peygamber’i ziyadesiyle üzmüş, onu endişeye sevk etmiş ve yatağa 

düşürmüştü. Zira kavminden bir takım kimseler “Rabbi onu terk etti ve ona kızdı” 

diyerek propaganda yapıyorlardı.
685

 Bunun üzerine Allah Teâlâ Rabbi olarak onu 

terk etmediğini ve ona kızmadığını/darılmadığını bildirmek suretiyle elçisinin 

tedirginliğini gidermiş ve onu rahatlatmıştı (Duhâ, 93/3). Ardından ahiretteki 

konumunun dünyadaki durumundan daha iyi olacağını
686

 bildirmiş ve sonrasında 

                                                                                                                                     
Fakültesi Dergisi, Sakarya, 2000, Sayı. 2, s. 79-88; Faruk Vural, “Sebepleri ve Sonuçları 

Bakımından Fetret-i Vahiy Meselesi Üzerine Bir İnceleme”, Bozok Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 2015, c. VIII, Sayı. 8, s. 83-102.    
685 Bkz. Buhârî, Tefsîru’l-Kur’ân, 65, (4950); İbn İshak, a.g.e, s. 179-180; Taberî, a.g.e, XXIV-484-

487. Hz. Peygamber’in fetret-i vahiy sürecinde iç dünyasında yaşadığı bu endişede aynı zamanda, 

hayret uyandıran samimiyeti ve onun Allah’ın elçisi, tebliğde bulunduğu vahyin de O’ndan 

olduğuna dair derin imanı göze çarpmaktadır. Çünkü o kendisine bir vahiy geldiğinde onu 

bildirmiş, vahiy kesildiğinde de bunu ilan etmiştir. Zaten Kur’an’da birçok yerde geçtiği üzere 

Allah Teâlâ resulünden kendisinin gaybı bilmediğini ve bir melek de olmadığını insanlara 

bildirmesini istemiştir. Bkz. Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 165. 
686  “Muhakkak ki ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır.” (Duhâ, 93/4) ayeti klasik tefsirlerde 

Allah’ın, ahirette Hz. Peygamber için hazırladığı nimetleri zikretmek suretiyle elçisini 

müjdelemesi olarak izah edilmiştir. Bkz. Mukâtil b. Süleyman, a.g.e, IV, 732; Taberî, a.g.e, 

XXIV, 487; Fahreddîn Râzî, a.g.e, XXXI, 193. Ayrıca Kur’an’da dört ayrı yerde daha yan yana 

gelen bu ibare, (ى  ;yine dünya ve ahiret anlamında kullanılmıştır. (Bkz. Necm, 53/25 (اآلخرة -األول

Nâziât, 79/25; Leyl, 92/13; Kasas, 28/70) Ancak Fahreddîn Râzî, tefsirinin devamında  “Benim 

aklıma, mananın ‘gelecek haller, senin için geçmiş hallerinden daha iyi olacaktır’ şeklinde olması 

gerektiği geliyor.” demektedir. Buna göre Allah, elçisine lütufta bulunarak adeta her geçen gün 

onun izzetine izzet, makamına makam katacağını vadederek “Sen sakın sana darıldığımı 

zannetme, bilakis ben gelecek her günde senin izzet ve makamını artıracağım” demek istemiştir. 

Hz. Peygamber’in ve hâlihazırdaki İslam cemaatinin mevcut durumuna ve vahyin nüzul ortamına 

çok da uygun düşmeyen bu izah, sonraki müfessirler tarafından da rağbet görmüştür. Örneğin M. 

Hamdi Yazır ayette geçen “ahiret (son)” ve “ûlâ (ilk)” kelimelerinin yalnızca dünya ve ahiret 

anlamında olmayıp bunun Hz. Peygamber’in bulunduğu hale nazaran “ilk hal” ve “son hal” 

manasında olmasının daha uygun düşeceğini belirtmektedir. Buna göre Hz. Peygamber için 

hayatın başlangıcına nazaran peygamberlik dönemi daha hayırlı, ilk peygamberlik dönemine 

nazaran da peygamberliğinin son dönemleri daha hayırlı olacaktır. Dünya hayatına göre de ahiret 

hayatı daha güzel olacaktır. Kısaca Rabbinin ona lütuf ve ikramları sayesinde yaşayacağı günler 

yaşadığı günlerden daha hayırlı olacaktır. Bkz. Yazır, a.g.e, IX, 545-547. Derveze de aynı şekilde 

burada zikredilen müjdenin ahireti de kapsamakla birlikte Muhammedî davetin geleceğinin 

başlangıcından daha iyi olacağını ve davetin başarıya ulaşacağını da içerdiğini ve Hz. 

Peygamber’i rahatlatma amacına matuf olduğunu belirtmektedir. Zira bir sonraki ayette Allah 

Teâlâ’nın Hz. Peygamber razı oluncaya kadar onun arzuladıklarını vereceği vadinde bulunması bu 

müjdenin dünya hayatının şartlarına ait olmasının daha öncelikli olduğunu göstermektedir. Bkz. 

Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 163. Mevdûdî’ye göre de bu müjde Kur’an’ın geleceğe dair 

verdiği haberlerden olup aynıyla gerçekleşmiştir. Nitekim bu haberin verildiği dönemde çok az 

sayıda bir Müslüman cemaati, İslam davetinin karşısında yer alan büyük bir mukavemetle karşı 
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yine “Rabbuke” hitabıyla Rabbinin ona vereceği lütuflarla onu ziyadesiyle memnun 

ve razı edeceğini de müjdelemişti (Duhâ, 93/4-5).  

Rabbinin, resulünü terk etmesi yahut ona darılması şöyle dursun O, 

doğumundan itibaren Rabbi olarak onu gözetmiş; büyütmüş, himaye etmiş ve ona 

maddî-manevî sayısız lütuflarda bulunmuştur (Duhâ, 93/6-8). Nitekim o, dünyaya 

yetim olarak gelmesine rağmen Allah onu çaresiz bırakmamış ve en güzel şekilde 

barındırmıştır. O altı yaşına kadar anne şefkatiyle büyümüş, ardından dedesi 

Abdülmuttalib’in istisnai sevgi ve korumasıyla muhatap olmuştu. Sonrasında ise 

amcası Ebu Talip’ten gerçek bir babanın sevgi ve şefkatinden daha fazla ilgi görmüş 

ve peygamberliği döneminde de devam edecek olan, kendisini yeğenine siper 

edecek derecede himaye görmüştü.
687

 Allah’ın onun üzerindeki nimetlerinden biri 

de çelişkili düşünceleri, yanlış inançları bulunan ve ahlaki davranışları bozuk olan 

bir cahiliye toplumunda büyümüş olmasına rağmen elçisinin kalbinin o ortamda 

huzur bulmaması ve cahilî hayata meyletmemesidir.
688

 Bununla birlikte o, hak dinin 

inanç ve amelleri hakkında bir bilgisi de bulunmadığı için tam bir şaşırmışlık hali 

üzereydi ve ne yapacağını bilemez durumdaydı. Rabbi ona kim olduğunu, nereden 

geldiğini ve ölümünden sonra ne olacağını bildirmek suretiyle doğru yolu göstererek 

büyük bir lütufta bulunmuştu. Yine onu varlığın anlamını idrak etmek olan hidayetin 

                                                                                                                                     
karşıya idiler ve o şartlarda hiç kimse bu küçük topluluğun hayret verecek derecede muzaffer 

olacağına en ufak bir ihtimal gözüyle dahi bakmıyordu. Zira İslam’ın mumu her an sönecek 

gibiydi ve hak dini ortadan kaldırmak için her taraftan fitne rüzgârları esiyordu. Bkz. Mevdûdî, 

Tefhîmu’l-Kur’an, VII, 147, 149; Aynı yazar, Hz. Peygamber’in Hayatı, I, 367-369.    
687  Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, VII, 150-151. 

688  Taberî, tefsirinde “Seni dalalette bulup da sana doğru yolu göstermedi mi?” (Duhâ, 93/4) ayetine 

“Seni, bugünkü halinin dışında bulup da sana doğru yolu göstermedi mi?” şeklinde açıklama 
getirdikten sonra ayette geçen “Dâllen” kelimesinin tâbiî müfessir Süddî (ö. 127/745) tarafından 

"Kavminin üzerinde bulunduğu durumda olmak" şeklinde izah edildiğini nakletmektedir. Buna 

göre Hz. Peygamber, risaletinden önce kırk yıl boyunca kavmi ile aynı durumda olmaktadır. Bkz. 

Taberî, a.g.e, XXIV, 489. İbnü’l-Kelbî de Mekkeli müşriklerin ibadette bulundukları el-Uzzâ 

isimli put hakkında bilgi aktarırken Hz. Peygamber’in bir gün ondan şöyle bahsettiğini 

nakletmektedir: “Ben kavmimin dini üzereyken el-Uzzâ’ya boz bir koyun sundum.” Bkz. İbnü’l-

Kelbî, a.g.e, s. 55. Bize göre gerek Süddî’nin izahı gerekse İbnü’l-Kelbî’nin naklettiği rivayet bir 

peygambere yakışmayacak niteliktedir ve kabulü mümkün değildir. Kaldı ki böyle bir durum olsa 

idi Hz. Peygamber putlara savaş açtığında kavminin onu risaletinden önceki bu durumundan 

dolayı kınaması gerekirdi. Mamafih nübüvvet öncesi bu dönemde Hz. Peygamber’in inanç 

bakımından bir karmaşa yaşadığını ve neye nasıl inanması gerektiğini bilmediğini de belirtmek 
gerekir.        
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aydınlığına ulaştırarak içinde bulunduğu sıkıntılı ruh halinden kurtarmış ve 

hakikatin esenliğine ulaştırmıştı. Zira bir kimseyi inanç sistemlerinin karmaşasından 

ve dalaletten kurtararak ona doğru yolu göstermek en büyük ihsandır ki hiçbir nimet 

ona denk olamaz.
689

   

Allah’ın bir yetim olarak dünyaya gelen ve maddî imkânları yeterli olmayan 

bir aileye mensup olmasına rağmen Hz. Peygamber’i risalet öncesi hayatında 

koruyup kollaması ve onun ihtiyaçlarını karşılaması da O’nun elçisi üzerindeki 

rubûbiyet tecellilerindendir. Bilindiği gibi Hz. Peygamber’e babasından bir dişi deve 

ile bir cariyeden başka miras kalmamıştı. Ancak o, Rabbinin lütfuyla önce Şam’a 

yapmış olduğu ticaret seferinden büyük kâr elde etmiş, Hz. Hatice ile evlenmesinden 

sonra da hanımının bütün malını ona hibe etmesiyle zenginlik sahibi olmuş ve 

böylece peygamberlik vazifesi öncesi hayatında ciddi bir maddi sıkıntı 

yaşamamıştır.
690

 Öte yandan Hz. Hatice’yle evliliğiyle birlikte ekonomik 

durumunun iyileşmesi ve geçim endişesinin ortadan kalkması, onun zihnen 

rahatlamasını sağlamış, artık kalbi ve zihni, kâinat ve varlıkların anlamıyla daha çok 

meşgul olmaya başlamıştı. Artık o zaman zaman yanına yeteri kadar yiyecek alarak 

inzivaya çekilmek suretiyle hayatın anlamını, kavminin sürdürmekte olduğu inanç 

ve geleneklerindeki sapkınlıkları düşünmeye ve onların davranışlarındaki 

bozuklukları sorgulamaya başlamıştı.
691

 Böylece Rab Teâlâ kulunu nasıl yetim 

bulup barındırmış, şaşırmış halde bulup doğru yola eriştirmiş ve ihtiyaç sahibi bulup 

zenginleştirmiş ise aynı şekilde bundan sonra da onu kendi haline terk etmeyeceğini 

bildirerek teselli etmiştir. 

1.2.4.   Risalet Vazifesinin İlk Dönemlerinde Hz. Peygamber’in Göğsüne 

Genişlik Verilmesi ve Kevser Müjdesi 

 Hz. Peygamber kendisine gelen ilk vahiylerle birlikte olan biteni tam olarak 

idrak etmeye çalışırken Allah Teâlâ elçisini tedirginlikten kurtarmak ve rahatlatmak 

                                                
689  Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, XVI, 255-256. 
690  Bkz. Yazır, a.g.e, IX, 557.  
691  Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 166-167. 
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için onun üzerindeki nimetlerini zikretmeye devam etmiştir. Bu minvalde Allah’ın 

elçisinin risalete mazhar kılınarak göğsüne genişlik/inşirah verilmesi, belini büken 

yükün kaldırılması ve şanının yüceltilmesi de (İnşirâh, 94/1-4) Rabbinin ona 

ihsanlarındandır. İnşirah “kalbin ilahî bir nur, Allah’tan gelen huzur, sükûnet ve bir 

rahatlık ile genişletilmesidir.”
692

 Hz. Peygamber’in risalet öncesi şaşkınlığı; hayatın 

ve ölümün anlamına, ne yapması ve neye nasıl inanması gerektiğine dair onu 

içinden çıkılamaz derecede bunaltan sorular karşısındaki çaresizliği dikkate alınırsa 

onun ilahî yol gösterme/hidayet ile birlikte iyice daralmış göğsünün inşirah 

bulmasının ve sevinçle dolmasının anlamı daha iyi anlaşılır. Zira o sorular Hz. 

Peygamber’i ezdikçe eziyor ve adeta belini büküyordu. Varlığın anlamının ve 

hakikatin kendisine bildirilmeye başlamasıyla birlikte sırtındaki yük hafiflemeye ve 

iç dünyasındaki şaşkınlığı izale olmaya başlıyordu. Ayrıca elde edilebilecek en 

büyük paye olan ilahî risaletin kendisine verilmesiyle birlikte şanı yüceliyor ve en 

büyük şerefe sahip oluyordu.
693

 Peygamberlik vazifesi verilmeden önce kendi 

halinde yaşayan ve mensubu bulunduğu toplum dışında pek tanınmayan bir kimse 

olan Hz. Peygamber, ilahî seçime mazhar olmasıyla birlikte artık toplumda göz 

önündeki simalardan biri oluyor, diğer insanların da gündemine girmeye başlıyor ve 

Rabbinin elçisi sıfatıyla kıyamete dek şanı yüceliyordu. Duhâ suresinde zikredilen 

ilahî ikramlara böylece İnşirâh suresinde yenileri eklenmiş ve henüz peygamberlik 

vazifesinin başlarında olan Hz. Peygamber’e Rabbinin ihsanları hatırlatılarak o 

yüreklendirilmiştir.  

Hz. Peygamber Kureyşlileri İslam’a davet etmeye başladığında Mekke eşrafı 

onun çağrısını etkisiz kılmak ve onu yalnızlaştırmak amacıyla insanları ondan uzak 

tutuyordu. Allah resulünün yanında sadece bir avuç Müslüman vardı ve bu dönemde 

oğlu Kasım’dan bir ay sonra küçük oğlu Abdullah’ın da vefat etmesi
694

 üzerine Hz. 

Peygamber iyice sıkıntılı idi. Müşrikler toplumda yalnızlaşan, tevhid daveti fazla 

                                                
692

   Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 449. 
693  Bkz. Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 172-173; Mevdûdî, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, I, 

366-367. 
694   Bkz. Şulul, a.g.e, s. 207. 
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karşılık bulmayan ve erkek çocuğu da kalmayan İslam Peygamber’i hakkında 

öldükten sonra onun adının silineceğini, getirdiği dinin ortadan kalkacağını ve 

nihayet ondan kurtulacaklarını söylemeye başlamışlardı. İşte böylesi bir zamanda 

Rabbi onu yine yalnız bırakmamış, dünyevî ve uhrevî ihsanlar içeren Kevser
695

 

muştusu ile elçisini müjdelemiş ve teskin etmiştir (Kevser, 108/1). Zira Allah’ın bir 

kimseyi risalet vazifesi için seçmesi ve onun gözetimini üstlenerek inayette 

bulunması sahip olunabilecek en büyük hayırdır. Kim bu durumda ise onun “sonu 

kesik” olması düşünülemez. Allah’ın rahmetinden kesilmiş ve uzaklaştırılmış kimse 

bu vasfa daha layıktır.
696

    

Kureyş’in ileri gelenleri zayıf ve çaresiz gördükleri ayrıca erkek çocuğu da 

kalmayan Hz. Peygamber’e karşı kendi iktidarlarının kuvvetine inanıyor ve bu 

güçleri karşısında onun ve ona iman edenlerin silinerek yok olacaklarını 

                                                
695  Hz. Peygamber’e verildiği bildirilen Kevser’le ilgili farklı izahlar yapılmıştır. Râgıb İsfahânî 

Kevser’in cennette kendisinden birçok nehrin çıktığı büyük nehir, Allah Teâlâ’nın elçisine verdiği 

büyük hayır olduğunu belirtmiş, İbn Manzûr Kevser’i yukarıdakilere ilaveten Kur’an, nübüvvet, 

Allah’ın Hz. Peygamber’in ümmetine kıyamet günü vereceği büyük hayır, İslam, Hz. 

Peygamber’in getirdiği dinin üstün gelmesi, düşmanlarına karşı ona yardım edilmesi, ümmetine 

şefaat etmesi, sayılamayacak kadar çok hayır gibi nimetlerle açıklamıştır. Zemahşerî “kevser” 

kelimesinin Arapçada “fev'al” vezninde olup çoklukta fazlalığı ifade ettiğini ve alabildiğine çok 

anlamına geldiğini söylemektedir. Zira oğlu yolculuktan dönen bir bedevi kadına “oğlun ne 

getirdi” denildiğinde “kevser getirdi” der ki bu, çok çok şeyler getirdi demektir. Ardından İbn 

Abbas’ın, “insanların ‘onun cennette bir nehir olduğunu’ söylediğini” kendisine hatırlatan Sa’id b. 

Cübeyr’e “bu da çok hayırdan biridir” şeklinde mukabelede bulunduğunu aktarır. Fahreddîn Râzî 

müfessirlerin ayette geçen bu kelime hakkında cennet ırmağı, havuz, Hz. Peygamber (s.a.s)'in 

ailesi, ümmetin uleması, nübüvvet, İslâm, ümmet-i Muhammed’in mensuplarının çokluğu, Hz. 

Peygamber (s.a.s)'deki meziyetler, ilim, güzel ahlak, şefaat makamı gibi açıklamalar yaptıklarını 

belirtmektedir. Tâhir b. Âşûr benzer nimetleri sıraladıktan sonra bu muştu ile Hz. Peygamber’in 

müjdelenmesinin ve ayrıca kendisine “sonu kesik, hayırdan mahrum” diyenlerin onun zihninde 

oluşturabileceği kötü düşüncelerin yok edilmesinin murad edildiğini belirtmekte ve onların 

“ebter” sözünü geçersiz kılmak için buna “kevser” sözüyle mukabele edildiğini söylemektedir. O 

ayrıca müfessirlerin yaptıkları izahları kapsayacak şekilde bu kelimeyi en geniş manada “çok 

hayır” ile açıklamaktadır. Bkz. Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 703; İbn Manzûr, a.g.e, V, 133; 

Zemahşerî, a.g.e, IV, 806-807; Fahreddîn Râzî, a.g.e, XXXII, 313-316; Tâhir b. Âşûr, a.g.e, 

XXX, 572-573. Kevser nimetini bütün bunları kapsayacak şekilde “Hz. Peygamber’e dünya ve 

ahirette verilen devamlı ve çok hayır” şeklinde tanımlamak daha kuşatıcı olacaktır. Bkz. Necdet 

Ünal, “Kur’an-ı Kerim’de Kevser Kavramı”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Şubat 

2017, c. X, Sayı. 48, s. 760-766. Öte yandan her ne kadar bu ayette geçmiş zaman kipi kullanılmış 

olsa da M. Hamdi Yazır’ın belirttiği gibi bir şeyin aslını, kaynağını ve sebeplerini vermek esasen 

onun gelecekteki bütün sonuçları ve mahsulleri ile tamamını vermek demektir. Bu yüzden Kevser 

dünya ve ahirette Hz. Peygamber’e verilecek olan bütün hayırları kapsamaktadır. Bkz. Yazır, 

a.g.e, X, 220-221.   
696  Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 186-187. 
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düşünüyorlardı. Onlara göre Allah’ın elçisi davasında başarısız olacak ve nesli de 

devam etmeyeceği için öldükten sonra artık onu hatırlayan kalmayacaktı. Âlemlerin 

Rabbi ise böyle bir vasatta şartlar her ne kadar aleyhine gözükse de elçisinin üstün 

geleceğini ve buna mukabil asıl Mekke müşriklerinin “ebter”
697

 olduklarını ve 

tarihten silinip gideceklerini müjdeliyordu (Kevser, 108/3). Ne var ki hiç kimse 

sadece Mekke’de değil Arabistan’da da meşhur ve muktedir olan Kureyş’in nasıl 

“sonu kesik” olabileceğini düşünemiyordu. Zira onlar mal, mülk ve evlat 

bakımından büyük bir refah içindeydiler; ticaret onların elindeydi ve hac ibadeti de 

onların nizamları altında yapıldığı için Arabistan yarımadasındaki bütün kabileler 

üzerinde nüfuzları vardı. Ancak çok uzun bir zaman geçmeden Allah’ın vaadi 

gerçekleşti ve Hz. Peygamber henüz hayatta iken bu günleri yaşadı.
698

 Böylece 

tevhid daveti Allah’ın inayeti, elçisinin ve İslam cemaatinin eliyle karşı konulamaz 

bir şekilde yeryüzünde kök saldı da suyun üzerindeki köpük mesabesindeki şirk 

kaybolup gitti (Ra’d, 13/17).   

1.2.5. Hicret Sırasında İlahî Yardım ve Hz. Peygambere Güven 

Duygusu İndirilmesi  

Bilindiği gibi Mekke döneminin sonlarına doğru İslam daveti büyük bir 

kuşatma altında idi ve İslam cemaati için çember iyice daralmıştı. Hüzün yılı ve 

akabinde Hz. Peygamber’in halkını tevhide çağırmak için gittiği Taif’ten eli boş 

dönmesi Mekke müşriklerini daha çok cesaretlendirip saldırganlaştırırken bu, 

Müslümanlar için daha da sıkıntılı günlerin başlangıcı anlamına geliyordu. 

Böylesine ümitlerin tükenmeye ve çaresizliğin kendini iyice hissettirmeye başladığı 

                                                
697 Mukâtil b. Süleyman, “Asıl soyu kesik olan sana kin besleyendir.” (Kevser, 3/108) ayetinin 

tefsirinde geride kendisine varis olacak erkek çocuğu kalmayan ve bu şekilde ölüp giden kimselere 

“ebter” denildiğini ve oğlu Abdullah’ın vefatı üzerine bu sebeple müşriklerin önde gelenlerinden 

Âs b. Vâil’in Hz. Peygamber’i bu sıfatla nitelediğini söylemektedir. İbn Ebî Hâtim de Süddî’den 

naklen Kureyş’in, erkek çocukları ölmüş bulunan kimseye ebter dediğini söyleyerek Âs b. Vâil 

olayını zikretmektedir. Taberî ise yukarıdaki rivayetleri aktardıktan sonra bu sözü söyleyen kişinin 

kimilerine göre Ukbe b. Ebî Muayt kimilerine göre de Kureyş’ten bir topluluk olduğunu 

söylemektedir. O ayrıca farklı bir bilgi olarak tâbiî müfessir İkrime (ö. 105/723)’nin bu ayeti izah 

ederken, Hz. Peygamber’e vahiy geldiğinde Kureyşlilerin “Muhammed yalnız bırakıldı, bizden 

koparıldı” sözleri üzerine bu ayetin nazil olduğunu söylediğini ifade etmektedir. Bkz. Mukâtil b. 
Süleyman, a.g.e, IV, 880; İbn Ebî Hâtim, a.g.e, X, 470-471; Taberî, a.g.e, XXIV, 697-700. 

698  Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, VII, 265, 270. 
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bir dönemde hac münasebetiyle Medine’den gelen önce altı kişilik, bir sonraki yıl da 

on iki kişilik bir grup Evs ve Hazreçlinin Müslüman olarak beldelerine dönmeleriyle 

bir ümit ışığı belirmişti. Medinelilerin ertesi yıl yetmiş beş kişiyle yine hac için 

Mekke’ye gelip Allah resulüyle Akabe’de bir gece gizlice buluşarak ona biat 

etmeleri ve onu canları pahasına koruyacaklarına dair söz vererek Medine’ye davet 

etmeleriyle İslam ve Müslümanlar için yeni bir dönem başlamış oldu.
699

 

Hz. Peygamber ortaya çıkan bu yeni durumla birlikte Müslümanlara küçük 

gruplar halinde hicret ederek Medine’ye gitmeleri talimatı vermişti. Onlar Mekke’yi 

terk ettikten sonra Mekke ileri gelenleri kendileri açısından son derece tehlikeli olan 

bu gelişme üzerine telaşa kapıldılar ve Dârü’n-Nedve’de bir durum değerlendirmesi 

yaptılar. Çünkü onlar bu şekilde jeo-politik konumu çok mühim olan Medine’nin 

yurt edinilmesiyle Müslümanların bir araya gelip güç birliği yaparak Mekke’ye 

baskı uygulayabileceklerini ve aynı zamanda Kızıldeniz kıyısı boyunca Yemen’den 

Suriye’ye uzanan ve Kureyş’le diğer kabilelerin en büyük geçim kaynağı olan ticaret 

yolunun Müslümanların eline geçmiş olacağını çok iyi biliyorlardı. Bu ticaret 

yolundan yılda 250 bin altın gelir elde ediliyordu.
700

 Dârü’n-Nedve’deki toplantının 

nihayetinde her kabileden bir gencin katılımıyla oluşacak bir grubun Allah’ın 

elçisini öldürmesi üzerine kurulu bir plan ortaya çıkmıştı. Onlar kendilerince 

kusursuz ve kesin netice alacaklarını düşündükleri bir tuzak kurarken âlemlerin 

Rabbi de kulu ve elçisini yalnız bırakmıyor ve onların tuzaklarına karşılık 

veriyordu
701

 (Enfâl, 8/30). Burada dikkat çeken bir husus, Mekke eşrafının Hz. 

Peygamberi ortada kaldırmak için attıkları bu adıma mukabil bizzat Allah tarafından 

karşı adımın atılması ( كُُرَّللاََّ كُُروَنََوَيَم   .ve onların tuzaklarının geçersiz kılınmasıdır (َويَم 

Böylece bütün tuzakları kuşatan ve bütün planları geçersiz kılan Allah’ın inayetiyle 

                                                
699   Bkz. İbn Hişâm, a.g.e, I, 454. 
700  Mevdûdî, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, III, 383-385. Bkz. Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, 

V, 347. 
701  Fahreddin Râzî ayette geçen “Hayru’l-mâkirîn” ifadesinin “tuzak kuranların en kuvvetlisi, en 

güçlü tuzak kuran” anlamında olduğunu ifade etmektedir. Zira Allah Teâlâ, fiilleri karşısında her 

türlü tuzağın geçersiz olacağını beyan için “en hayırlı” ifadesini “en güçlü, en şiddetli” anlamında 

kullanmıştır. Râzî ayrıca buradaki “hayr” kelimesinin tafdîl ifade etmediğini, bizatihi kendisinde 

bir hayır bulunduğunu belirtmektedir. Bkz. Fahreddîn Râzî, a.g.e, XV, 478.  
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Hz. Peygamber onların tuzaklarından emniyette olarak dostu Hz. Ebu Bekir’le 

birlikte Medine’ye gitmek üzere yola çıktı.  

Hicret esnasındaki ilahî yardımlardan biri de Kur’an’da zorlu Tebük seferinin 

konu edildiği bağlamda anlatılan ve Hz. Peygamber’in Hz. Ebu Bekir’le birlikte 

Sevr mağarasında gizlendikleri zaman gerçekleşen inayettir. Mekkeli müşrikler Hz. 

Peygamber’in Mekke’den ayrıldığını öğrendiklerinde hemen onu aramaya çıkmış ve 

bu kalabalık müşrik topluluğundan bir grup onların saklandıkları mağaranın 

yakınına kadar gelmişlerdi. İz süren müşrikler bu kadar yaklaştıklarında Hz. 

Peygamber endişeli olan Hz. Ebu Bekir’e “Korkma, Allah bizi savunmak için 

yanımızdadır” buyurdu. Hz. Ebu Bekir ise üzgündü ve “Bize ulaştılar ey Allah’ın 

elçisi! Ben tek kişiyim ama sen ölürsen bu ümmet helak olur.” dedi. Buna karşılık 

Hz. Peygamber “Korkma” dedi ve ardından “Allah’ım, bizi onların bakışlarından 

gizle” diye dua etti. Allah, elçisinin duasına icabet etti, ona sekînetini
702

 indirdi ve 

onu görünmez ordularla destekledi.
703

 Buhârî’deki anlatımda ise Hz Ebu Bekir 

mağaranın ağzına kadar gelen müşriklerin kendilerini göreceği endişesine kapılarak 

“Ey Allah’ın resulü, eğer bunlardan biri ayağını biraz daha kaldıracak olsa bizi 

                                                
702  Tefsir ve sözlüklerde sekîne kelimesine birbirine yakın anlamlar verilmiştir. Mâtürîdî sekînetle 

ilgili söylenen melekler, vakar, Allah’ın yardımı, rahmeti, itmi’nânı gibi anlamları zikrettikten 

sonra bunun aslının “kalplerin şiddetli korku ve üzüntüden sonra sükûnet ve itmi’nân bulması” 

olduğunu belirtmektedir. Râgıb İsfahânî “müminin kalbini teskin eden ve ona emniyet duygusu 

veren melek, korkunun yok olması”, İbn Manzûr da “durulmak, ağır başlılık/vakar, istikrar 

bulmak, sükûnet, itmi’nân, rahmet, yardım” gibi anlamlar zikretmiştir. Bkz. Mâtürîdî, a.g.e, V, 

326; Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 417; İbn Manzûr, a.g.e, XIII, 213-214. Kur’an’da üçü de Medenî 

surede olmak üzere altı yerde geçen sekîne kelimesinin beş tanesi Hz. Peygamber ve müminlerle, 

biri de İsrailoğulları ile ilgilidir. Bu kullanımlar bütün genişliğine rağmen yeryüzünün 

Müslümanlara dar geldiği Huneyn savaşı (Tevbe, 9/26), Hz. Peygamber’in hicret sırasında yol 

arkadaşı Hz. Ebu Bekir’le birlikte gizlendikleri ve görülüp yakalanmalarının an meselesi olduğu 

Sevr mağarası (Tevbe, 9/40), üç tanesi de Hz. Peygamber’le birlikte Müslümanların her türlü riski 

göze alarak yola çıktıkları ve çok kritik anların yaşandığı Hudeybiye seferi (Fetih, 48/4, 18, 26) 

ortamında yer almıştır. Bir tanesi de Tâlût’un hükümdarlığının alameti olarak Câlût’un ordusuyla 

büyük bir savaşın öncesindedir. Bu kullanımlarda ortak yön kritik vasatta müminlerin imdadına 

yetişip onları yaşadıkları endişeden kurtaran bir hâlet-i ruhiye ve özgüven duygusu olmasıdır. 

Ayrıca belirtilmesi gereken bir husus bunların iki tanesinde sekîne ile birlikte “sizin görmediğiniz 

ordular”, birinde de “göklerin ve yerin ordularının Allah’a ait olması” şeklinde gelen ifadelerle 

müminlerin “birtakım ordularla” ayrıca desteklenmiş olmasıdır. 
703  Mukâtil b. Süleyman, a.g.e, II, 171. Taberî Hz. Ebu Bekir’in endişesi karşısında Hz. Peygamber’in 

şöyle söylediğini nakletmektedir: “Korkma, şüphesiz Allah bizimle birliktedir ve O bize yardım 

edecektir. Müşrikler bizim yerimizi bilmeyecek ve bize erişemeyeceklerdir.” Bkz. Taberî, a.g.e, 

XI, 463-465; Benzer anlatım için bkz. Mâtürîdî, a.g.e, V, 373-374. 
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görecekler” dediğinde Hz. Peygamber “Ey Ebubekir, üçüncüleri Allah olan iki kişi 

hakkında ne düşünebilirsin?”
704

 buyurmuştu. Yani Allah, yardımı ve korumasıyla 

bizimle beraberdir ve bizi onlardan koruyacaktır. O kendisine inananlara sahip 

çıkacak, nerede olursak olalım himayesi hep üzerimizde olacaktır. Bu yüzden hüzne 

yer yoktur diyerek arkadaşını teselli etmişti.
705

 Nihayetinde onlar peşlerine düşen 

müşriklere yakalanmaksızın yollarına devam ettiler ve selametle Medine’ye vardılar. 

Hz. Peygamber’in müşriklere yakalanmamak için Mekke’den çıkmadan önce 

yatağına Hz. Ali’yi yatırıp zaman kazanmak istemesi ve çıktıktan sonra da doğrudan 

Medine yönüne değil de farklı istikamete yönelmesi
706

 gibi almış olduğu birtakım 

tedbirler dikkat çekicidir. Allah’ın peygamberi sıfatıyla O’nun himayesinde 

olduğunu bilen Allah resulünün elinden gelen tedbirleri eksiksiz alması, zafer ve 

başarı elde etmek isteyen müminler için önemli bir örnektir. Öte yandan Hz. 

Peygamber’in gerekli önlemleri almakla birlikte yakalanmalarının an meselesi 

olduğu mağarada bulundukları sırada büyük bir tevekkülle Rabbinin himayesine 

sığınması, beşerî tedbirlerin tükendiği yerde de âlemlerin Rabbine olan itimadın 

yitirilmemesi gerektiğini gösteren örnek bir davranıştır.
707

 Ayrıca bu olay Allah 

Teâlâ’nın, elçisine ve kendi sözüne sağladığı desteği çarpıcı bir şekilde gözler önüne 

sermektedir. Kuşkusuz Allah aynı yardımı başka toplumların eli ile de tekrarlayacak 

kudrete sahiptir. Ancak bu Müslüman topluluk cihada çağırıldığında yere çakılıp 

kalmayan ve işi ağırdan almayan bir topluluk olmalıdır. Böylece bu ilahî destek, 

Allah’ın sözünün ötesinde başka bir kanıt arayanlar için yaşanmışlığın 

inandırıcılığını yansıtan bir örnek olarak karşımıza çıkmaktadır.
708

  

                                                
704    Buhari, Tefsîru’l-Kur’ân, 65, (4663). 
705    Bkz. Yazır, a.g.e, IV, 540.  

706   Hz. Peygamber Medine’ye yola çıktığında sürekli alternatif yolları tercih etmiştir. O’nun hicret 
güzergâhını gösteren bir harita için bkz. Ahmet Önkal, “Hicret”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 

1998, XVII, 458.  
707    Komisyon, Kur’an Yolu, I-V, (Ankara: DİB Yayınları, 2007), III, 13. 
708    Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, VII, 291. 
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1.2.6. Allah’ın Savaş Meydanında Kendisine İnananların Yanında 

Olması 

1.2.6.1. Bedir Savaşı 

Kur’an-ı Kerim’de “Hak ile batılın ayrıldığı gün (yevmü’l-furkân)”
709

 olarak 

zikredilen (Enfâl, 8/41), hicretin ikinci yılında Bedir savaşı günü yaşananlar Allah 

Teâlâ’nın tedbîrini ve her zaman kendisine güvenen kullarıyla birlikte bulunduğunu 

gösteren birçok rubûbiyet tablosu içermektedir. Rab Teâlâ o günün hâkimi olarak bu 

savaşın gerçekleşmesi ve Müslümanların küfrün belini kırması, yaşayacak olanın bir 

delil üzere yaşaması ölecek olanın da bir delil üzere helak olması için bu savaşın 

maddi ve psikolojik bütün sebeplerini hazırlamıştır (Enfâl, 8/42). Zira o gün 

Mekkeliler kervanlarını korumak amacıyla yola çıktıklarından kervanın 

kurtulduğunu öğrendiklerinde birçok kimse artık geri dönmek istemişti. 

Müslümanlarda da savaşa gönülsüz kimseler vardı ve sanki göz göre göre ölüme 

sürülüyorlarmış gibi bu konuda Hz. Peygamber’le tartışmışlardı. (Enfâl, 8/5-6).  

Ancak Allah Teâlâ her iki tarafı da birbirlerine olduklarından az göstermek suretiyle 

(Enfâl, 8/44) savaşa teşvik etmiş
710

 ve böylece İslam’ın yeryüzünde kök salması için 

bir kez daha tarihe ve topluma müdahalede bulunmuştu. 

                                                
709   “Yevmü’l-furkân”, klasik tefsirlerde Allah’ın hak ile batılın arasını açık bir şekilde birbirinden 

ayırdığı ve O’nun desteği ile hakkın batıla karşı zaferini ilan ettiği Bedir günü/zafer günü olarak 

izah edilmiştir. Bkz. Taberî, a.g.e, XI, 200-201; Mâtürîdî, a.g.e, V, 224; Zemahşerî, a.g.e, II, 

223.   

710    Bkz. Taberî, a.g.e, XI, 211-212. Burada henüz savaş başlamadan önce savaşa istekli olmaları için 

her iki orduya da karşısındakinin az gösterilmesinden bahsedilmektedir. Savaş başladığında ise 

Allah’ın inayetiyle müşrikler İslam ordusunu olduklarından iki kat fazla görmüş (Âl-i İmrân, 

3/13) ve bu da onları moral olarak zayıflatmıştı. Yani bu az yahut iki katı olarak görme hadisesi 
savaşın farklı merhalelerine aittir ve ikisi arasında herhangi bir çelişki yoktur. Bkz. Fahreddîn 

Râzî, a.g.e,  VII, 157-158; Muhammed b. Ali eş-Şevkânî, Fethü'l-kadîr: el-Câmi’ beyne 

fenneyi’r-rivâ ve’d-dirâye min ‘ilmi’t-tefsîr, I-VI, (Beyrût: Dâru İbn Kesîr-Dâru’l-Kelimi’t-

Tayyib, 1414 h.), I, 369. Ancak Taberî, burada İslam ordusunun müşrik ordusunu kendilerinin 

iki katı olarak gördüğünü ifade etmektedir. O, Abdullah b. Mesud rivayetini aktararak o gün üç 

yüz on küsür kişi olan Müslümanların, yaklaşık bin kişi yani kendilerinin üç katı yahut daha 

fazla olan düşman ordusunu kendilerinin sadece iki katı kadar, diğer bir durumda da yalnızca 

kendileri kadar gördüklerini söylemektedir. Buna göre yukarıda zikredilen Enfâl suresi 44. ayete 

de uygun olarak, müşrik ordusu Müslümanları olduklarından az gördükleri gibi Müslümanlar da 

onları olduklarından daha az görmüş olmaktadır. İlgili tartışma ve rivayetler için bkz. Taberî, 

a.g.e, V, 241-253. Mâtürîdî de burada müminlerin müşrikleri yalnızca kendilerinin iki katı kadar 
gördükleri kanaatindedir. Bkz. Mâtürîdî, a.g.e, II, 320.    
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Bilindiği gibi o gün Müslümanlar, savaşmaktan ziyade Mekkeli müşriklerin 

Şam’dan dönmekte olan büyük ticaret kervanlarını ele geçirmek için Medine’den 

çıkmışlardı. Kervanda 1000 deve yüklü büyük ticari eşya vardı. Mekke’deki 

neredeyse bütün erkek ve kadınların o kervanda bir yükü bulunuyordu. Kervan en az 

50.000 dinar değerindeydi.
711

 İslam ordusu kafileyi karşılamak ve yolunu kesmek 

gibi kolay bir sefer amacıyla yola çıktığından asker sayısı ve teçhizat bakımından 

oldukça zayıf durumda idi.
712

 Hz. Peygamber onların bu durumundan dolayı 

“Allah’ım! Onlar yalın ayak, sen onları donat; onlar çıplak, sen onları giydir; onlar 

aç, sen onları doyur; onlar yoksul, sen onları lütfunla zenginleştir.” diye dua 

etmişti.
713

 İslam ordusunda yalnızca 313 savaşçı, 70 deve, iki tane de at vardı.
714

 

Kureyş ordusu ise tam teçhizatlı 900 ile 1000 civarında savaşçıdan oluşuyordu.
715

 Bu 

yüzden Hz. Peygamber Kureyş ordusunun savaş günü Bedir ovasına indiğini 

gördüğünde şöyle dua etmişti: “Ey Allah’ım! İşte Kureyş kendini beğenmişlik ve 

gururla geldi. Onlar sana düşmanlık etmekte ve senin elçini yalanlamaktadır. Bana 

vadettiğin yardımına sığınıyoruz, onları helak eyle.” Yine o “Allah’ım! Eğer bugün 

bu topluluk helak olursa sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmayacak” diyerek 

Rabbine sığınmıştı.
716

 

İslam’ın müşriklerle ilk büyük savaşı olan bu muharebede İslam ordusu savaş 

hazırlığı bakımından müşrik ordusuyla kıyaslanmayacak durumda olmasına rağmen 

Müslümanlar asla geri adım atmamış, savaş kararı alınmasından savaşın bitimine 

kadar büyük bir azim ve fedakârlık göstermiş ve Allah’a güvenip dayanmışlardı. 

Onlar istişare yaparak ellerindeki imkânlar çerçevesinde gerekli tedbirleri almış ve 

iki güzellikten birine ulaşmak için (Tevbe, 9/52) savaşa girmişlerdi.  Allah Teâlâ da 

Bedir’de savaş öncesinden başlamak üzere savaşın bitimine kadar müdahil olmuş ve 

                                                

 711  Ebû Abdullah Muhammed b. Ömer b. Vâkıd el-Vâkıdî, el-Meğâzî, thk. Marsden Jones, 3. Baskı, 

I-III, (Beyrut; ed-Dâru’l-‘Âlemiyye, 1989), I, 27. 

712
  Bkz. Mâtürîdî, a.g.e, II, 320-321. 

713   Vâkıdî, a.g.e, I, 26. 
714   Vâkıdî, a.g.e, I, 23, 27. 
715   İbn Hişâm, a.g.e, I, 617. 
716   İbn Hişâm, a.g.e, I, 621, 627. 
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Müslümanlarla birlikte olup onlara çeşitli yardımlarda bulunmuştur. En başta O, 

kervan yahut Mekke ordusundan birinin mutlaka İslam ordusunun olacağını 

müjdeleyerek onları yüreklendirmişti. Müslümanların tercihi başından beri kervanı 

ele geçirmekti ancak ilahî takdîr, hakkı ortaya çıkarmak ve batılı iptal etmek için 

şartları adım adım savaş yönünde hazırlıyordu (Enfâl, 8/7-8). Savaştan bir önceki 

gece Allah katından olmak üzere İslam ordusunu beden ve zihin olarak dinlendiren 

ve korkularını gideren bir uyku bürümüştü (Enfâl, 8/11).
717

 Ayrıca Müslümanlar 

Bedir kuyularını kontrolü altında tutmak için kuyulara yakın yerde karargâh 

kurmuştu fakat yerleşilen alan yumuşak kum olduğu için ordu hareket etmekte zorluk 

çekiyordu. Allah’ın bir lütfu olarak savaştan bir önceki gece yağan yağmur, hem 

üzerlerine bir güven duygusu indirmiş hem de bulundukları zemini elverişli hale 

getirmiş ve işlerini kolaylaştırmıştı.
718

 Yine savaş başlangıcında müşriklere İslam 

ordusu olduğunun iki katı gösterilmek suretiyle Mekke ordusunun direnci kırılmıştı 

(Âl-i İmrân, 3/13). Savaş başladığında da Allah Teâlâ bir yandan meleklere 

vahyederek onlara kendisinin iman edenlerle beraber olduğunu ve İslam ordusunun 

kalplerini sabır ve sebatla tahkim etmelerini söylemiş bir yandan da kendisinin 

inkârcı müşriklerin kalplerine korku salacağını bildirmişti (Enfâl, 8/12). Âlemlerin 

Rabbi bunlara ilaveten Müslümanları müjdelemek, yüreklendirmek, kalplerini 

pekiştirmek ve onların Allah’ın yardımına güvenlerini artırmak için onlara birbiri 

ardınca dizilmiş bin (Enfâl, 8/9) ve üç bin (Âl-i İmrân, 3/124)
719

 melekle yardım 

edeceğini bildirmişti.
720

 Böylece Allah’ın inayeti ile İslam ordusu Mekke 

                                                
717   Bkz. Taberî, a.g.e, XI, 59-60; Mâtürîdî, a.g.e, V, 160. 

718   Bkz. Taberî, a.g.e, XI, 61-62; Mâtürîdî, a.g.e, V, 221.  
719   Müfessirlerin çoğu Âl-i İmrân suresi 124. ayetin Bedir savaşıyla ilgili olduğunu kabul etmiştir. Bu 

ayetin Bedir savaşı mı yoksa Uhud savaşıyla mı ilgili olduğu hususunda farklı görüşler için bkz. 

Fahreddîn Râzî, a.g.e, VIII, 349-351. 
720  Bedir savaşında meleklerin yardımı hususunda farklı değerlendirmeler yapılmıştır. Müfessirlerin 

çoğu konuyla ilgili özellikle siyer kitaplarında yer alan çok sayıda rivayete istinaden meleklerin 

bizzat savaşmak suretiyle Müslümanlara yardım ettiğini söylerken kimileri de söz konusu 

yardımın, meleklerin Müslümanların kalplerine müjde ve kuvvet vermeleri, ayaklarını sabit 

kılmaları, onlara muzaffer olacaklarını bildirmeleri ve kâfirlerin kalplerine de korku salmaları 

şeklinde olduğunu söylemiştir. Fahreddîn Râzî, İbn Abbas’ın “Melekler Bedir gününden başka bir 

günde savaşmamışlardır. Bedir'in dışındaki savaşlarda sadece sayı ve destekçi olarak bulunmuşlar 

fakat savaşa katılmamışlardır.” rivayetini aktararak bunun çoğunluğun görüşü olduğunu 

belirtmekte ve kendisi de bu görüşe yakın durmaktadır. O ardından da Ebû Bekir el-Esamm’ın (ö. 
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müşrikleriyle yapmış oldukları hayatî öneme sahip bir savaşı kazanmış ve 

müşriklerin önderlerinden birçoğunu da öldürmek suretiyle onlara büyük bir darbe 

indirmiştir.
721

  

Allah’ın savaşın sonucunu belirleyen iradesi Kur’an’da kullanılan üslup ile de 

izhar edilmiştir. Zira müminlerin isteksiz tutumlarına rağmen Hz. Peygamber’i 

evinden çıkaran bizzat onun Rabbidir (Enfâl, 8/5).
722

 Yine O, savaş meydanında 

adeta melekleriyle birlikte hazır bulunmuş; müminleri yardımlarıyla destekleyerek 

onlara sabır ve sebat vermiş ve müminlerin eliyle müşrik ordusunun kalbine korku 

salmak suretiyle savaşın sonucunu doğrudan etkilemiştir. Bunların da ötesinde 

Müslümanların üstün inanç, gayret ve fedakârlıklarıyla ulaşılan zaferin aynı zamanda 

Allah Teâlâ’nın yardımıyla elde edildiğini vurgulamak üzere öldürme ve atma fiilleri 

                                                                                                                                     
200/816) meleklerin bizzat savaştığı düşüncesini reddettiğini belirterek onun delillerini dört 

madde halinde sıralamış ve bunların ancak Kur’an’ı ve nübüvveti inkâr eden kişiye yakışacağını 

ifade etmiştir. Râzî meleklerin yardımı konusunda açık olan hususun, ihtiyaç halinde onların 

bizzat savaşa katıldıklarını, böyle bir durum olmaması halinde ise müminlerin kalplerini 

güçlendirmek için orada bulunduklarını söylemek olacağını belirtmektedir. Sonrasında da 

Zemahşerî’nin görüşüne yer vererek ona göre meleklerin yardımının müminlerin kalplerine 

kuvvet vermek, onları cesaretlendirmek ve Allah'ın yardımına güvenlerini artırmak şeklinde 

olduğunu aktarmaktadır. Bkz. Fahreddîn Râzî î, a.g.e, VIII, 351-353. Ancak Râzî, tefsirinde 

meseleyi tartıştığı bir başka yerde ise meleklerin savaşmak için değil ayette de belirtildiği üzere 

müminlere müjde ve moral olması amacıyla indiklerini belirterek bunun daha doğru olduğunu 

vurgulamaktadır. Bkz. Fahreddîn Râzî, a.g.e, XV, 460. Bize göre de meleklerin yardımından 

bahsedilen ayetlerde fiilî olarak melek ordusu göndermekten ziyade ilahî yardım gönderileceği 

bildirilmekte olup akabinde de (Âl-i İmrân, 3/126; Enfâl, 8/10) bunun sırf Allah’tan bir müjde ve 

Müslümanların kalplerinin O’nun yardımıyla mutmain olması amacına matuf olduğu 

belirtilmektedir. Öte yandan meleklerin doğrudan savaştıklarına ilişkin yapılmış olan itirazlara 

ikna edici bir cevap da verilememiştir. Konu hakkında iki çalışma için bkz. İsrafil Balcı, “Bedir 

Savaşıyla İlgili Mucizevi Rivayetlerin Kur’an, Hadis ve Tarih Verilerine Göre Kritiği”, İstem 

Dergisi, Konya, 2009, Sayı. 13, s. 85-124; Musa Koçar, “Hz. Peygamber’in Savaşlarında 

Meleklerin Yardımı Problemi”, IV. Kutlu Doğum Sempozyumu, 19-20 Nisan 2001 Isparta, 

(Isparta: S.D.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, 2002),  s. 57-68. Ayrıca hadis, siyer/meğâzi ve tefsir 

edebiyatında meleklerin doğrudan savaştıklarını bildiren ilgili rivayetleri bir arada görmek ve 

bunların bir değerlendirmesi için bkz. Büşra Nur Güler, “Sîret-Nüzûl İlişkisi Bağlamında Bedir ve 

Hendek Savaşı’nda Meleklerin Yardımı Meselesi”, Hadis ve Siyer Araştırmaları Dergisi, 2017, 

c. III, Sayı. 1, s. 43-74.  
721 Allah Teâlâ’nın savaş meydanlarında müminlere yaptığı yardımlar için ayrıca bkz. Münir 

Muhammed Gadban, Nebevi Hareket Metodu, trc. Tarık Akarsu, 7. Baskı, I-II, (İstanbul: Nehir 

Yayıncılık, t.y.), II, 86-104.  

722 Bu ifade Hz. Peygamber’in kendi iradesi dışında hareket ettiği şeklinde anlaşılmamalıdır. 

Kuşkusuz Allah’ın elçisi ile O’na iman edenler, kervana baskın yaparak onu ele geçirmek 

amacıyla kendi arzularıyla Medine’den çıkmışlardı. Ancak onların bir hesabı olduğu gibi âlemlerin 
Rabbinin de bir hesabı vardı. 
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bizzat Allah’a izafe edilmiştir (Enfâl, 8/17). Haddizatında savaş herkesin gözü 

önünde gerçekleşmişti; öldüren de belliydi öldürülen de, atan da belliydi atılan da. 

Ancak burada bütün sebeplerin, gizli ve açık amillerin üstünde hükümranlık sahibi 

olan ilahî iradenin geçerliliği söz konusudur.
723

 Her an faaliyette olan ve bütün işleri 

yöneten Rab Teâlâ tarihin dönüm noktalarından birinde ve her iki tarafın da farklı 

hesaplarla çıktıkları yolda olmasını istediği sonucu olmasını dilediği şekilde 

gerçekleştirmişti.
724

 

1.2.6.2. Uhud Savaşı 

  Uhud gazvesi, “Allah’ın günleri”nin
725

 (Âl-i İmrân, 3/140) insanlar arasında 

dönüp durduğunu gösteren, Allah’ın -sünneti gereği- İslam cemaatinin sabrederek 

Allah’ın emrine karşı gelmekten sakındığı takdirde O’nun yardım vaadinin 

gerçekleşeceği, aksi takdirde -mümin de olsalar- yenilgiye uğramaktan 

kurtulamayacakları hakikatini (Âl-i İmrân, 3/152) teyit eden bir savaştır. Bilindiği 

                                                
723    Bkz. Yazır, a.g.e, IV, 389-390. 

724    Burada önemli bulduğumuz bir hususa dikkat çekmek istiyoruz. Savaş meydanlarında yahut sair 

zamanlarda Müslümanların elde ettikleri başarılarda Allah’ın inayet ve teyidiyle birlikte onların 
ortaya koydukları üstün ferformans ve fedakârlık, gözden uzak tutulmamalıdır. Her ne kadar 

Kur’an dilinde zafer Allah’a izafe edilse de bu, müminlerin elleriyle kazanılmakta ve Allah, 

İslam düşmanlarını müminlerin üstün çabalarıyla rezil rüsvay etmektedir (Tevbe, 9/14). Aksi 

takdirde rubûbiyetin yalnızca Allah’tan yana ve tek taraflı olarak değerlendirilmesi, 

Müslümanların çabalarını önemsizleştirerek onların tarihin öznesi olmaları için gerekli adımları 

atmalarının önünde bir handikap oluşturabilecektir.        

725   “Eyyâmullah” terimi Kur’an’da Allah-insan, Allah-toplum ve Allah-tarih ilişkisini ortaya koyan 

ve tarihsel zaman ve olayları ifade edebilecek bir şekilde kullanılan en müstesna kelimelerden 

biridir. Esasen bu ifade İslam öncesi dönemde Araplar tarafından bilinen ve tarihi olay ve 

hadiseler anlamında kullanılan “Eyyâmü’l-Arab” kelimesinin bir benzeridir. Buna göre tarihin 

işleyişi herhangi bir yasaya bağlı olmaksızın, gelişigüzel bir şekilde değil ancak Allah’ın 

toplumlar için belirlediği yasalara dayalı olarak cereyan eder. Toplumlar bu yasalara bağlı olarak 
yükselir/gelişme gösterir yahut alçalırlar. Bu aynı zamanda her an faaliyette olan Allah’ın güç ve 

otorite olarak tarihin merkezinde bulunduğunu göstermektedir. “Allah’ın günleri” ifadesinin 

delaleti hususunda üç farklı yaklaşım vardır. Kimilerine göre bu kelime, Rab Teâlâ’nın elçilerine 

ve müminlere yardım edip onları düşmanlarına karşı üstün kıldığı zamanlar iken kimileri 

“Eyyâmullah” ifadesinin Allah’ın elçilerini dinlemeyip onlara karşı mücadele eden inkârcı ve 

zalimlere yönelik Allah’ın ceza ve helakinin gerçekleştiği günler anlamına geldiğini 

söylemektedir. Müfessirlerin çoğunluğuna göre ise bu ifade hem nimet hem de helak günlerine 

delalet etmektedir. “Eyyâm” kelimesi Kur’an’da dört yerde (Âl-i İmrân, 3/140; Yunus, 10/102; 

İbrâhîm, 14/5; Câsiye, 45/14) “Allah’ın günleri”ni ifade edecek şekilde geçmekte ve bu 

kullanımlarda toplumlar için bu tarih yasasının önemine dikkat çekilmektedir. Terim hakkında 

geniş bilgi için bkz. Rıza Korkmazgöz, “Dinamik Tarih Algısının Kur'anî 
İfadesi: Eyyamullah”, Kelam Araştırmaları Dergisi, 2012, c. X, Sayı. 2, s. 155-174.      
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gibi Mekkeli müşrikler Bedir’de İslam ordusu karşısında ağır bir mağlubiyet yaşamış 

ve başta Ebu Cehil olmak üzere birçok liderlerini kaybetmişlerdi. Bunun üzerine Ebu 

Süfyan komutasındaki ticaret kervanı Mekke’ye ulaştığında Kureyşliler, 

Müslümanlardan Bedir’in intikamını almak amacıyla yapılacak bir savaş için bu 

kervanda bulunan bütün malları tahsis etme kararı aldılar. Bu kervanda bin deve ve 

elli bin dinar değerinde ticaret malı vardı. Ayrıca Benî Kaynuka Yahudilerinin 

ihanetleri yüzünden Medine’den sürülmeleri diğer Yahudi kabilelerinin İslam 

cemaatine kin beslemelerine neden olmuş ve Yahudi liderlerden Ka’b b. Eşref, 

Mekke’ye giderek Müslümanlarla savaşmaları halinde kendilerinin de onlara destek 

vereceği vaadinde bulunmuştu. Böylece bir yıl süren uzun bir hazırlık dönemi 

boyunca iki bin tanesi paralı olmak üzere toplam üç bin kişilik güçlü bir ordu teşkil 

ettirildi. Orduda yedi yüz zırhlı, iki yüz atlı asker ve üç bin deve vardı. Bu savaşta 

kadınlar da müşrik ordusundaki askerleri desteklemek ve onların savaştan 

kaçmalarını önlemek amacıyla develerin üzerinde muharebeye katıldılar. 

   Mekke’de büyük bir savaş için hazırlıklar yapılırken Hz. Peygamber’in 

amcası Abbas b. Abdülmuttalib Allah’ın elçisine bir mektup göndererek onu bu 

önemli gelişmelerden haberdar etti. Bu yüzden müşrikler Ebu Süfyan komutasındaki 

büyük bir orduyla Medine’nin karşı tarafında bulunan Uhud mevkiine geldiklerinde 

Müslümanları savaşa hazırlıklı bulduklarında şaşırdılar. Hz. Peygamber her zaman 

yaptığı gibi savaş öncesinde ashabıyla istişarede bulunarak müşrik ordusuna nerede 

karşılık vermelerinin daha uygun olacağını onlarla müzakere etti. Allah’ın elçisi 

Medine’de kalıp savunma savaşı yapma taraftarıydı ve şehir dışında düşmanla 

karşılaşmak isteyenlere “Ben sizin hezimete uğramanızdan korkuyorum” dedi. 

Ancak özellikle Bedir savaşına iştirak edemeyen kimselerin ve Hz. Hamza gibi bazı 

büyük sahabilerin şehir dışında müşriklerle savaşma konusundaki ısrarlarından 

dolayı Hz. Peygamber İslam ordusuna bu yönde emir verdi. Böylece Müslümanlar 

bin kişi ile yola çıktı ancak Abdullah b. Übey’in ordunun yaklaşık üçte biriyle İslam 

ordusundan ayrılıp geri dönmesiyle Müslümanlar yedi yüz kişi kaldılar.  

   Hz. Peygamber savaş öncesinde başlarına Abdullah b. Cübeyr’i tayin ettiği 

elli kişiden oluşan bir okçu grubu, atlı düşman askerlerini engellemeleri için bölgeye 
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hâkim bir nokta olan Ayneyn tepesine yerleştirdi ve onlara -galip gelinse dahi- hiçbir 

suretle orayı terk etmemeleri talimatını verdi. Savaş başladığında Allah’ın inayetiyle 

çok geçmeden İslam ordusu müşrikleri bozguna uğratmış, Mekkeliler kadınlarıyla 

birlikte kaçmaya başlamış ve savaş alanından çıkarılmışlardı. Ancak okçuların, 

savaşın bittiği düşüncesiyle ganimetten mahrum kalmamak için tepeyi terk 

etmelerinin akabinde Halid b. Velid’in atlı askerleriyle savaş alanına inmesi ve onları 

gören müşrik ordusunun da geri dönmesi üzerine Müslümanlar iki kuvvet arasında 

kalmış ve savaşın seyri değişmişti. Özellikle Hz. Peygamber’in öldürüldüğü şayiası 

İslam ordusunun moralini bozmuş ve Müslümanlar için büyük bir imtihan başlamıştı. 

Nihayetinde Hz. Peygamber’in hayatta olduğunu öğrenen Müslümanlar yeniden 

toparlanarak direnç göstermiş ve İslam ordusu Uhud kayalıklarına çekilmişti. Bunun 

üzerine Ebu Süfyan bir grup askeriyle kayalıklara ulaşmaya çalıştıysa da 

Müslümanların taşlarla karşılık vermesi üzerine başarılı olamamış ve savaş böylece 

sona ermişti. Savaşın ertesi günü Hz. Peygamber müşrikleri korkutmak ve onların 

geri dönerek Medine’ye saldırmalarını engellemek amacıyla İslam ordusuna 

müşriklere karşı yürüme emri vererek Hamrâülesed gazvesine çıkmış ancak 

Mekkelilerin geri dönmekten vazgeçmeleri üzerine herhangi bir çatışma yaşanmadan 

geri dönülmüştü. Bu savaşta Müslümanlar yetmiş şehid vermiş, müşriklerden ise 

yirmi iki kişi öldürülmüştü. Her ne kadar bu muharebede müşrikler üstün gelmiş 

olsalar da yine de Müslümanları ortadan kaldırma ve Medine’yi işgal etme 

amaçlarını gerçekleştiremeden geri dönmek zorunda kalmışlardı.
726

 

   Kur’an’daki anlatıma göre Rab Teâlâ bu savaşta başından sonuna kadar 

kendisine güvenip dayanan kullarıyla birlikte olmuş ve onların attıkları adımlara 

mukabil tasarruflarda bulunmuştur. O, savaş henüz başlamadan önce düşman 

ordusunun yaklaşık dörtte biri kadar bir sayıya sahip olan ve savaş teçhizatı 

bakımından da zayıf durumda bulunan İslam ordusunu teşvik etmek ve kalplerini 

pekiştirmek amacıyla onlara Bedir’deki yardımını hatırlatarak düşmanın saldırması 

                                                
726  Uhud savaşı hakkında geniş bilgi için bkz. Vâkıdî, a.g.e, I, 199-300; İbn Hişâm, a.g.e, II, 60-105; 

Hamidullah,  Hz. Peygamber’in Savaşları, s. 47-62; Muhammed Hamidullah-Casim Avcı, “Uhud 
Gazvesi”, DİA, İstanbul, 2012, TDV Yayınları, XLII, 54-57.    
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halinde beş bin melekle yine yardım edeceğini müjdelemiştir.
727

 Nitekim savaşın 

başlarında Müslümanlar Allah’ın inayetiyle düşmanı bozguna uğratmış ve müşrikler 

savaş alanından kaçmaya başlamışlardı. Ancak zafer Müslümanlara bu kadar yakın 

iken akabinde onların zaaf göstererek ganimet hırsıyla Hz. Peygamber’in emrine 

karşı gelmeleri onlara pahalıya mal olmuş (Âl-i İmrân, 3/152) ve keder üstüne keder 

yaşamışlardı.
728

 Allah Teâlâ müminleri bu üzüntüleriyle başbaşa bırakmamış ve 

Bedir’de olduğu gibi (Enfâl, 8/11) onları dinlendiren ve korkularını gideren bir uyku 

indirip sıkıntılarını hafifletmek suretiyle onlara yine lütufta bulunmuştu (Âl-i İmrân, 

3/154). Diğer taraftan müşriklerin böylesine üstünlük sağladığı ve Hz. Peygamber’in 

etrafında yalnızca bir grup sahabinin kaldığı bir durumda elçisini ve ona gönülden 

iman edenleri yok olmaktan kurtarması da O’nun kendisine güvenen kullarına olan 

yardımlarındandır. 

  Bu muharebe Allah’ın tüm toplumlar için belirlemiş olduğu yasa gereğince, 

savaş stratejisine bağlı kalan ve sonuna kadar savaş disiplinini elden bırakmayan 

kimselerin -kim olursa olsun- galip geleceklerini göstermesi bakımından önemlidir. 

Öte yandan Allah’ın izni/yasası gereği İslam cemaatinin başına gelen bu musibet, 

gerçek müminleri ortaya çıkarmış ve ikiyüzlü kimseleri de ifşa etmiştir (Âl-i İmrân, 

3/166-167). Müslüman saflarında bulunan kimileri de ortaya çıkan bu olumsuz 

durumla birlikte Allah hakkında yanlış zanda bulunmaya başlamış ve cahiliye/müşrik 

zannıyla, O’nun, risaletle görevlendirdiği elçisini yalancı çıkardığını, onu müşrikler 

karşısında yardımsız bıraktığını ve böylece inkârcıların ona üstün geldiğini 

                                                
727 Hz. Peygamber’in müminleri nişanlı beş bin melekle müjdelemesi, ancak onların savaşta sebat 

gösterip Allah’a tam bir teslimiyet göstermeleri şartına bağlı olarak söylenmiştir (Âl-i İmrân, 

3/125). Nitekim İslam ordusu savaş esnasında sabretmeyip ganimet elde etmek arzusuyla Hz. 

Peygamber’in emrine muhalefet ettikleri için vaadedilen melekler inmemiştir. Burada meleklerin 

ineceği vaadinin önceden bildirilmesi, onların savaşta kararlılık göstermelerini sağlamak ve 

Allah’ın onlara yardım edeceğinden emin olmaları amacıyladır. “Size yetmez mi?” ifadesi ise 

düşman karşısında sayıca az ve güç bakımından zayıf olan Müslümanların zaferden pek ümitli 

olmamaları nedeniyle söylenmiş olup akabindeki “Elbette yeter” sözü, bu olumsuz havayı ortadan 

kaldırmak içindir. Bkz. Zemahşerî, a.g.e, I, 411. 

728  İslam ordusu Uhud’da Hz. Peygamber’in öldürüldüğü şayiası, onun yüzünün yaralanması, yetmiş 

Müslümanın şehid edilmesi, savaşın başlarında elde edilmiş olan zafer ve ganimetin elden 

kaçırılması ve nihayetinde müşriklerin üstün gelmesi gibi üzüntülerle keder üstüne keder 
yaşamıştır. Bkz. Zemahşerî, a.g.e, I, 427. 



229 

 

söylemeye başlamışlardı.
729

 Hâlbuki yaşananlar son derece tabii idi ve esasen gerçek 

müminler de bunu Allah katından gelen bir imtihan olarak değerlendirmiş ve 

üzerinde bulundukları yolun doğruluğundan herhangi bir şüpheye kapılmaksızın 

yollarına devam etmişlerdir. Nitekim Uhud savaşının hemen akabinde müşriklerin 

İslam cemaatini ortadan kaldırmak için Medine’ye geri döndükleri haberi üzerine bu 

duyum onların imanını artırmış ve “Allah bize yeter. One güzel vekildir!” (Âl-i 

İmrân, 3/173) diyerek yaralı oldukları halde müşrik ordusunun üzerine tekrar sefere 

çıkmışlardır. Diğer taraftan bu muharebenin emre itaatsizlik sebebiyle kaybedilmiş 

olmasına rağmen Allah Teâlâ onları affettiğini bildirmiş (Âl-i İmrân, 3/152), Hz. 

Peygamber de, beşerî bir zaaf göstererek Ayneyn tepesini terkeden okçular da dâhil 

olmak üzere, ashabına herhangi bir kınamada bulunmamıştır. 

  Kur’an’da Uhud savaşı bağlamında bahsedilen kayda değer bir husus da 

şudur: Mücadele ortamlarında her şey kendi tabii seyrinde cereyan ettiğinden zafer 

yahut yenilgi olmak üzere her iki ihtimale de açık bir süreç yaşanmaktadır ve bu 

kapsamda -yenilginin ötesinde- Allah’ın elçisinin hayatını kaybetmesi de pekâlâ 

mümkün olabilecek bir durumdur.
730

 Nitekim savaş esnasında Hz. Peygamber’in 

öldürüldüğü haberi yayıldığında bu her ne kadar İslam ordusu arasında önce bir şok 

etkisi yapmış olsa da Müslümanlar Allah’ın geçmiş peygamberler hakkında bildirdiği 

üzere onun da öldürülmüş olabileceğini kabullenmişlerdir. Bu şayia onlar arasında 

bir durgunluğa, zaafa ve savaştan çekilme düşüncesine sebep olmuşsa da onlar 

hemen toparlanmış ve onun getirdiği din uğrunda savaşmaya devam etmişlerdir.
731

 

Kur’an’ın beyanına göre nihayetinde Hz. Peygamber de diğer elçiler gibi ölümlüdür 

ve ondan önce de nice peygamber gelip geçmiştir. O ölse yahut düşmanları 

tarafından öldürülse dahi Allah’ın dini yaşamaya devam edecektir. Onun getirmiş 

olduğu hakikatlere değil de şahsına bağlı olarak hareket edenler Allah’a ve onun 

dinine hiçbir zarar veremezler (Âl-i İmrân, 3/144).         

                                                
729

  Taberî, a.g.e, VI, 164. 

730 Daha önce geçtiği üzere Kur’an’da isim bildirilmeksizin bazı peygamberlerin gönderildikleri 

kavimler tarafından haksız yere öldürüldükleri bilgisi yer almaktadır (Âl-i İmrân, 3/21, 112). 

731  İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-‘azîm, II, 128. 
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1.2.6.3. Benî Nadîr Gazvesi 

  Benî Nadîr Yahudileri Medine’de çok verimli tarım arazilerine ve hiç 

kimsenin ele geçiremeyeceğine inandıkları muhkem kalelere sahip olan, iki-üç bin 

nüfuslu, güçlü bir topluluktu. İslam ordusunun Uhud savaşında aldığı yara onları 

sevindirmiş ve Müslümanlara karşı cesaretlendirmişti. Her ne kadar İslam cemaati ile 

aralarında bir anlaşma metni bulunuyor olsa da Hz. Peygamber’i ve Müslümanları 

ortadan kaldırmak için fırsat kolluyorlardı. Nitekim onlar Hz. Peygamber’in Uhud 

savaşından dört ay sonra yaşanan Bi’r-i Maûne katliamından kurtulan ‘Amr b. 

Ümeyye’nin Medine’ye dönüş yolunda yanlışlıkla öldürdüğü iki Âmirlinin fidyesi 

konusunu görüşmek ve bu hususta onlardan yardım istemek için bir grup ashabıyla 

birlikte yurtlarına gelmesini bir fırsat olarak gördüler. Hz. Peygamber’le görüşme 

esnasında ona bu konuda yardımcı olacaklarını söyleyip kendisinden biraz 

beklemesini istediler. Ardından da kendi aralarında Allah’ın elçisine bir tuzak 

kurdular ve onu önünde bulunduğu evin üzerine bir kişiyi çıkararak üzerine büyük 

bir kaya parçası atmak suretiyle öldürmeyi planladılar.
732

 

Bu suikast girişiminden haberdar olan Hz. Peygamber hemen yerinden kalktı 

ve doğruca Medine’ye dönerek bir durum değerlendirmesi yaptı. Daha sonra Benî 

Nadîr Yahudilerine elçi göndererek kendisine kurdukları bu tuzak sebebiyle 

aralarındaki anlaşmayı bozmuş olduklarını söyledi ve onlardan on gün içerisinde 

Medine’yi terk etmelerini istedi. Aksi takdirde yakalananların öldürüleceğini bildirdi. 

Onlar da savaş olması halinde münafıklardan Abdullah İbn Übey’in iki bin askerle 

kendilerine yardıma hazır olduğunu bildirmesi üzerine şehri terk etmeme kararı 

aldılar. Bunun üzerine Hz. Peygamber onları kuşatma altına aldı ve bir taraftan da 

görebilecekleri yerde bulunan onlara ait kale dışındaki bazı hurma ağaçlarını 

kesmeye ve evlerini yıkmaya başladı. Nihayet on beş gün süren bir kuşatmadan sonra 

                                                
732 Başka bir anlatıma göre ise Benî Nadîrliler Hz. Peygamber’e haber göndererek İslam’ı kabul 

etmeleri için üç arkadaşı ile birlikte gelerek kendilerinden üç hahamla tartışmasını istemişler ve 

bu vesileyle ona bir suikast planı hazırlamışlardı. Bu plandan haberdar olan Hz. Peygamber bunun 

üzerine elçi göndererek onlardan şehri terk etmelerini istemişti. Bkz. Muhammed Hamidullah, 

Hz. Peygamber’in Savaşları, çeviren. Nazire Erinç Yurter, (İstanbul: Yeni Şafak Gazetesi, t.y.), 

s. 103-104. 
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Abdullah İbn Übey’den kendilerine bir yardım gelmeyeceğini anlayan Benî 

Nadîrliler sayıca az ve zayıf olmamalarına rağmen, müminlerin kararlı tutum ve 

mücadeleleri neticesinde Allah’ın kalplerine saldığı korku sebebiyle Hz. 

Peygamber’e haber göndererek Medine’den ayrılacaklarını bildirdiler ve 

savaşmaksızın şehri terk ettiler.
733

  

Kur’an’da Benî Nadîr’in yurtlarından çıkarılmalarına işaret eden anlatımda 

Yahudi topluluğunu bulundukları sağlam kalelerinden indirenin on beş gün boyunca 

onları muhasara altında tutan Müslümanlar değil de doğrudan Allah olduğu 

belirtilmektedir (Haşr, 59/2).
734

 Zira varlığı idare eden ve her an faaliyette olan 

göklerin ve yerin Rabbi aslında gayet güçlü olan bu Yahudi toplumuna hiç 

ummadıkları yerden gelmiş ve müminlerin eliyle onların kalplerini korkuyla 

doldurmuştu. Böylece onlara kendi elleriyle evlerini yıktırmış ve onları çok 

güvendikleri kalelerinden çıkarmıştır. Öyle ki Müslümanlar dahi Benî Nadîr’in bu 

şekilde kolayca yurtlarını terk edeceklerini beklemiyordu. Öte yandan aynı ayette bu 

topluluğun kalelerine sığınma amaçlarının Müslümanlardan değil de doğrudan 

Allah’tan korunmak olduğunun vurgulanması da dikkat çekicidir. Bu da açıkça ifade 

etmektedir ki Hz. Peygamber’in komutasındaki İslam ordusu Allah’ın yeryüzündeki 

askerleridir ve O, kendi uğrunda verdikleri her mücadelede onlarla birliktedir. İslam 

cemaatinin kazandığı her zafer aynı zamanda O’nun tasarrufu ve inayetiyle elde 

edildiği için de başarı doğrudan Allah’a izafe edilmektedir. Nitekim bu gazvede 

diğerlerinde olduğu kadar fazla çaba sarf edilmeden ve kan akıtılmadan büyük bir 

zafer elde edilmiş ve Müslümanların güç ve iradesi yanında onların güçlü kalelerinin 

öneminin olmadığı gösterilmiştir. 

  

                                                
733  Benî Nadîr gazvesi ile ilgili geniş bilgi için bkz. Vâkıdî, a.g.e, I, 363-374; İbn Hişâm, a.g.e, II, 

190-192; Ebü’l-‘Abbas Takıyyüddin Ahmed b. Ali b. ‘Abdülkadir Makrîzî, İmtâ‘u’l-esmâ bimâ 

li’n-nebî mine’l-ahvâl ve’l-emvâl ve’l-hafede ve’l-metâ’, thk. Muhammed Abdülhamid en-

Nemîsî, I-XV, (Beyrut: Dârü’l-Kütübi’l-‘İlmiyye, 1999/1420), I, 188-190; Nadir Özkuyumcu, 

“Nadîr (Benî Nadîr)”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 2006, XXXII, 275-276. 

734 Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi Kur’an dilinde böyle ifade edilmekle birlikte bu zaferin 

İslam uğrunda on beş gün süresince üstün gayret gösteren fedakâr müminler eliyle elde edildiğini 
unutmamak gerekir (Bkz. Tevbe, 9/14). 
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1.2.6.4. Hendek Savaşı 

  İslam cemaatinin varlık-yokluk mücadelesi verdiği büyük savaşlardan biri 

de Kur’an’da “Ahzâb” olarak isimlendirilen, ancak daha çok Medine’yi savunmak 

için kazılan hendekler sebebiyle “Hendek savaşı” olarak bilinen savaştır. 

Medine’den sürülen Benî Nadîr Yahudilerinin başını çektiği bir topluluk tarafından 

savaşa teşvik edilen Kureyş liderliğinde, hicretin beşinci yılında bölgedeki Arap 

topluluklarının bir araya gelerek oluşturduğu bu büyük ordunun amacı, 

Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak ve bu sorunu kalıcı olarak çözüme 

kavuşturmaktı. Böylece Yahudiler Kureyş, Gatafân kabileleri, Ehâbişler ve küçük 

bazı topluluklarla görüşerek onları Müslümanlara karşı savaşmak için ikna etmeye 

çalıştılar ve bunda başarılı da oldular. Bu çabalar neticesinde o günün şartlarında 

karşı konulması zor, donanımlı on bin yahut biraz daha fazla askerî bir güç 

oluşturuldu. Diğer taraftan savaş hazırlıkları Müslümanlara hissettirilmeden gizlice 

yürütüldüğünden Hz. Peygamber kendilerine yönelik bu büyük imha girişimden 

ancak son zamanlarda haberdar olmuştu. O hemen gerekli istişareleri yaparak 

atılması gereken adımları tespit etmiş ve savunma hazırlıklarına başlamıştı. Ancak 

Medine’nin çevresine kazılmasına karar verilen yerler belirlenerek hemen 

çalışmalara başlanmış olmakla birlikte altı gün boyunca gece gündüz demeden kazı 

çalışması yapılmış yine de bir mevkide hendek yeterli genişlik ve derinliğe 

ulaşamadan düşman kuvvetleri Medine’ye dayandığı için çalışmaya son verilmişti. 

Bu savaşta Müslümanların sayısı toplam üç bin idi.
735

  

Hz. Peygamber ve İslam cemaati on beş yirmi gün boyunca devam eden bu 

büyük kuşatma süresince çok zor günler geçirdiler. Zira müttefik kuvvetler çok 

kalabalık olarak hem kuzeyden hem güneyden gelmişlerdi ve hendeği geçmeleri 

halinde Müslümanların onları durdurabilme imkânları yoktu. Medine'yi baştanbaşa 

korku sarmış ve dayanılmaz sıkıntı şehrin her yanını ve herkesi kuşatmıştı. İlahî 

sınama sonuç bakımından eksiksizdi ve imtihan her şeyi en ince noktasına kadar 

                                                
735  Hendek savaşı ile ilgili geniş bilgi için bkz. Vâkıdî, a.g.e, II, 440-496; İbn Hişâm, a.g.e, II, 214-

233; Makrîzî, a.g.e, I, 221-244; Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, s. 63-78. 
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ölçüyor, herkesin gerçek değerini ortaya çıkarıyordu. Müminlerle münafıklar 

arasındaki ayrım gayet netti ve hiçbir kuşkuya yer bırakmıyordu. Karşılaşılan 

sıkıntı ve felaketin büyüklüğünden gözler sağa sola kaymış, yürekler yaşanan 

korkudan nefes almakta zorlanır olmuş, hançerelere dayanmıştı. Kimileri Allah 

hakkında olumsuz birtakım zanlarda bulunuyor, O’nun kendilerini yardımsız 

bıraktığını ve artık kaçacak bir yer bulunmadığını düşünmeye başlamıştı. Bu, 

benzeri görülmemiş bir imtihandı ve müminler sarsıldıkça sarsılmışlardı.
736

  

İslam ordusu bir yandan şehri kuşatan düşman kuvvetlerini durdurmaya 

çalışırken diğer yandan anlaşmalı olduğu Yahudi kabilesi Benî Kureyzâ’nın 

anlaşmayı bozarak Müslümanlara saldırmaya hazırlandığı haberi gelmişti. Ortaya 

çıkan yeni durum bu kritik süreçte Benî Kureyzâ’yı daha büyük bir tehlike haline 

getirmişti; zira onlarla Müslümanlar arasında hendek de yoktu ve bu, İslam 

cemaatinin çepeçevre kuşatılması anlamına geliyordu. Bunların üstüne bir de 

münafıkların moral bozucu propagandaları eklenince durumun vahameti daha da 

artmıştı. Dışarıdan bakıldığında bir çıkar yol, bir kurtuluş emaresi görünmüyordu. 

Savaşın şiddetini artırdığı günlerden birinde Hz. Peygamber ve ashabı öğlen, ikindi, 

akşam ve yatsı namazlarını vaktinde kılamamış ve bunun üzerine Allah’ın elçisi 

şöyle dua etmişti: “Müşrikler bizi ikindi namazını kılmaktan alıkoydular. Allah 

içlerini ve kalplerini ateşle doldursun!”. Hz. Peygamber savaşın sonlarına doğru ise 

Rabbine şöyle yakarmıştı: “Ey kitabı indiren, hesabı çabucak gören Allah’ım! 

Düşman gruplarını hezimete uğrat, onları mağlup eyle!”
737

 Peygamber 

hanımlarından Ümmü Seleme, kendisinin Hz. Peygamber’le birlikte Müreysî 

gazvesi, Hayber’in fethi, Hudeybiye seferi, Mekke’nin fethi ve Huneyn savaşı gibi 

birçok savaşa  katıldığını ancak bunlar içerisinde Hz. Peygamber için en yorucu ve 

Müslümanlar için de en çok korku duyulan gazvenin Hendek savaşı olduğunu 

bildirmiştir.
738

 

                                                
736  Kur’an’ın ilgili tasvirleri için bkz. Ahzâb, 33/10-12. 
737  Makrîzî, a.g.e, I, 237-238, 242. 
738  Makrîzî, a.g.e, I, 235. 
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Her ne kadar şartlar Müslümanların aleyhine olsa da müttefik kuvvetler 

birkaç kez teşebbüs etmelerine rağmen hendeği aşmada başarılı olamamış, Benî 

Kureyzâ da beklendiği gibi Müslümanlara zarar verememişti. Hz. Peygamber ve 

ashabı Allah’ın inayetiyle büyük bir direnç göstermiş, müminler karşılaştıkları bu 

zorluğu Allah’ın daha önce kendilerine vadettiği Rabbanî bir seçim olarak 

görmüş
739

 ve bu sıkıntılar, müminlerin ancak imanlarını ve teslimiyetlerini 

artırmıştı (Ahzâb, 33/22). Zaman düşman kuvvetlerin aleyhine işliyor, günler 

geçtikçe onların erzaklarıyla birlikte ümitleri de tükeniyordu. Bu arada Hendek 

savaşına katılmak amacıyla Gatafân kabilesiyle birlikte Medine’ye gelen Benî 

Eşca’ kabilesinin reisi Nuaym b. Mes’ûd’un gizlice Hz. Peygamber’e gelerek 

Müslüman olması ve akabinde Benî Kureyzâ ile Kureyş liderliğindeki müşrik ordu 

arasında güvensizlik ortamı oluşturması, savaşın seyrini Müslümanların lehine 

çeviren bir başka gelişme olmuştu. Böylece düşman saflarında çözülmeler başlamış 

ve nihayet soğuk kış gecelerinden birinde Allah’ın gönderdiği fırtına ile O’nun 

görünmeyen orduları
740

 müşrik ordusunun direncini kırmış ve onları başarısız 

olarak beldelerine dönmeye mecbur bırakmıştı (Ahzâb, 33/9).  

Rab Teâlâ yine kritik bir süreçte kendisine inanıp güvenen ve ellerinden 

geleni fazlasıyla yapan kullarını kendi çaresizlikleriyle baş başa bırakmamış, 

onların dostu ve yardımcısı olarak ayaklarını sabır ve teslimiyette sabit kılmış ve 

Müslümanlar üstün gelmiştir. Diğer taraftan Kur’an’da daha önceki anlatımlarda 

olduğu gibi buradaki anlatımda da zaferin, kuşatma öncesindeki hendek kazımından 

savaşın sonuna kadar olağanüstü şartlarda mücadele veren, adeta ölüp ölüp dirilen 

İslam cemaatine değil de Allah’a izafe edilmesi (Ahzâb, 33/25) dikkat çekicidir. 

                                                
739  Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 16. 
740  Zemahşerî, Buhârî’de ve diğer birçok kaynakta zikredilen “Bana Sabâ rüzgârı ile yardım edildi. 

Âd kavmi de Batı rüzgârı ile helak edildi.” (Bkz. Buhârî, Ebvâbü’l-istiskâ, 15, (1035) hadisini 

zikrettikten sonra Allah tarafından gönderilmiş olan görünmez orduların bin kadar melek 

olduğunu ifade etmektedir. Allah Teâlâ soğuk bir kış gecesinde soğuk Sabâ rüzgârı göndermek 

suretiyle onların dayanma güçlerini kırmıştı. Bu fırtına ile yerden kalkan topraklar yüzlerine 

vuruyor, melekler çadırların direklerini söküp çıkarıyor, çadır iplerini kesiyor, ateşlerini 

söndürüyor ve kazanlarını ters çeviriyordu. Allah da onların kalplerine korku salmıştı. Bkz. 

Zemahşerî, a.g.e, III, 525-526. Bize göre melekleri bu şekilde tasvir etmek yerine yukarıda 

zikredilen hadiste olduğu gibi Allah’ın yardımını Sabâ rüzgârı ile açıklamak daha isabetli 

olacaktır.  
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Zira mevcut şartlarda karşı konulması imkânsız görülen ordu, Müslümanların adeta 

insanüstü mücadeleleri mukabilinde âlemlerin Rabbinin takdîr ve inayetiyle hiçbir 

sonuç alamadan, kin ve öfkeleriyle geri dönmek zorunda kalmıştı. Mutlak güç 

sahibi ve yegâne galip olarak Allah’ın bu süreçte müminlerle birlikte bulunması ve 

onları görünmez ordularıyla desteklemesi, müminleri muzaffer kılmak için kâfi 

gelmişti! (Ahzâb, 33/9, 25). Bu zaferin hemen akabinde aynı şekilde Allah, 

Müslümanlarla aralarındaki anlaşmayı bozmalarından ve büyük ihanetlerinden 

dolayı Benî Kureyzâ’yı da o çok güvendikleri kalelerinden indirmiş ve yine 

müminlerin elleriyle onların kalplerine korku salarak onları toprakları, yurtları ve 

mallarıyla birlikte Müslümanların eline teslim etmişti (Ahzâb, 33/26-27). 

1.2.6.5. Huneyn Gazvesi 

  Kur’an’da adı zikredilen iki savaştan biri olan Huneyn gazvesi, zaferin elde 

edilmesinde müminlerin canları pahasına savaşmalarının yanı sıra Allah’ın 

desteğinin belirleyici olduğunu göstermesi bakımından güzel bir örnek teşkil 

etmektedir (Tevbe, 9/25). Hz. Peygamber Mekke’nin fethinden sonra Hevâzin 

kabilesinin, genç komutanları Malik b. Avf liderliğinde bölgedeki Sakîf ve diğer 

bazı müşrik kabilelerle birlikte Müslümanlarla savaşmak için bir ordu hazırladığı 

haberini aldı. Bu haberi teyit ettirdikten sonra hemen harekete geçti ve on iki bin 

kişiden oluşan ordusuyla yola çıktı. Müşrik ordusu ise dört bin kişiden oluşuyordu. 

İslam ordusu bu şekilde çok sayıda savaşçı ile yola çıktığında ordudaki kimi 

Müslümanlar “Bugün artık bize üstün gelebilecek ordu yoktur” diyerek zafer için 

kendilerine yeteceklerini düşünüyordu. Müşrik ordusu daha önce yola çıktığı için 

Müslümanlar gelmeden önce dar geçitleri olan Huneyn vadisinde pusu kurmuş ve 

onları beklemeye başlamıştı.  

İslam ordusunun öncü birlikleri sabahın alaca karanlığında dar geçide 

ulaştığında önce düşman okçu birlikleri tarafından saldırıya uğradı ve akabinde 

orduda bozulma baş gösterdi. Bu esnada Allah resulü, “Ey Allah’ın ve elçisinin 

yardımcıları! Ben Allah’ın kulu ve elçisiyim! Ey Ensar topluluğu! Ey Rıdvan 
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biatında bulunanlar! Ey Bakara suresi ashabı!
741

 Bana gelin!” diyerek İslam 

ordusunu toparlamaya çalışıyordu. Ne var ki korku Hz. Peygamber’in yakın 

çevresinde bulunanlar hariç herkesi sarmıştı ve kimse onu işitecek durumda değildi. 

Savaş bir süre böyle devam ettikten sonra Hz. Peygamber’in amcası Abbas’ın gür 

sesiyle Allah’ın elçisinin sözlerini orduya duyurmasıyla birlikte savaşın seyri 

değişti. Savaşın başlangıcında kendi güçlerine güvenen, ancak orduda görülen 

bozulmayla birlikte yeryüzü olanca genişliğine rağmen kendilerine dar gelen ve 

kaçacak yer arayan Müslümanların imdadına yine âlemlerin Rabbi yetişti. İslam 

ordusunun iki yüz şehit verdiği bu muharebede O, elçisinin duasına icabet etmiş, 

elçisine ve müminlere güven duygusu içeren sekînetini indirmiş, onları görünmez 

ordularla desteklemiş ve nihayetinde İslam ordusu galip gelmiştir (Tevbe, 9/26).
742

   

Huneyn savaşı Müslümanların ilk kez on iki bin kişilik sayıya ulaştığı bir 

muharebeydi. Bu savaşta Müslümanlardan kimileri zaferin asıl müsebbibini; 

savaşta muzaffer kılan ve kalplere sebat veren Yüce Zat’ı unutmuş ve sayılarının 

çokluğunu yeterli görmüşlerdi. Bu yüzden Allah Teâlâ onlara henüz savaşın 

başlarında iken bu gafletlerinin neticesini göstermiş, yeryüzü olanca genişliğine 

rağmen onlara daracık gelmiş ve bozularak arkalarını dönüp kaçmaya 

başlamışlardı.
743

 Onlar Allah’ın inayetiyle galip gelebileceklerini, aksi takdirde O 

yardımını esirgediğinde kimsenin onları üstün getiremeyeceğini unutmuşlardı (Âl-i 

İmran, 3/160). Allah Teâlâ Huneyn savaşı bağlamında kendisi ile bağlarını gevşeten 

                                                
741  Yani Bakara suresi 285. ayette “Rasul Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de” 

şeklinde bahsedilen kimseler. 
742  Huneyn savaşı hakkında bkz. İbn İshâk, a.g.e, II, 547-571; Vâkıdî, a.g.e, III, 885-922; İbn Sa’d, 

a.g.e, II, 138-144; Fahreddîn Râzî, a.g.e, XVI, 18-20; Hamidullah, “Huneyn Gazvesi”, DİA, 

İstanbul, 1998, TDV Yayınları, XVIII, 376-377. 
743 Şevki Ebu Halil, Tarih Boyunca Müslümanların Zafer ve Yenilgi Sebepleri, trc. Mahmut 

Sevim, (İstanbul: Polen Yayınları, 2005), s. 63-64: Hamidullah, Hz. Peygamber’in Savaşları, s. 

91-95. Kur’an’da adı zikredilen Bedir ve Huneyn savaşları, Allah’ın desteğinin önemini gösteren 

iki büyük savaştır. Bedir savaşında İslam ordusu düşman ordusunun üçte birinden daha az sayıda 

ve savaşa hazırlık bakımından çok yetersiz olmasına rağmen müminler bu muharebeyi yalnızca 

O’nun rızasını arzulayarak ve sadece O’na güvenip dayanarak büyük bir mücadele neticesinde 

kazanmışlardı. Huneyn savaşında ise Müslümanlar, müşrik ordusunun üç katı bulunmasına ve iyi 

bir savaş teçhizatına sahip olmalarına rağmen neredeyse büyük bir bozgun yaşayacaklardı. Zira bu 

savaşta İslam ordusundan bazı kimseler, sahip oldukları imkânların tek başına onları zafere 

ulaştıracağını zannetmiş ve Allah’ın desteğine her daim muhtaç olduklarını unutmuşlardı. 
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ve kendisi dışında başka bir güce güvenip dayanan mümin kullarının yaşadığı 

bozgunu böylece gözler önüne sermektedir. Buna göre asıl olan sayıca çok olmak 

değil, azınlık da olsa inandığı değerlere sıkı sıkıya bağlı, kararlı ve fedakâr 

olmaktır. Kaldı ki sayı çokluğu kimi zaman bizatihi kendisi bozguna sebep olur. 

Çünkü mensubu bulundukları inanç sisteminin özünü kavramaktan uzak olan 

kimseler zor zamanlarda çabucak sarsılır; ayakları titremeye başlar ve akabinde de 

içinde bulundukları ordunun saflarında bir kargaşa ve bozulmaya sebebiyet verirler. 

Böylece hezimet kaçınılmaz olur.
744

  

2. Rab-Âlem İlişkisi Bağlamında Kur’an’da Rubûbiyet Tasvirleri 

Rab Teâlâ’nın an be an yaratmayı sürdürdüğü ve maliki bulunduğu kâinattaki 

tedbîr ve tasarrufunu yansıtan rubûbiyet tasvirlerine geçmeden önce Allah-âlem
745

 

ilişkisiyle ilgili bazı hususlara kısaca işaret etmek istiyoruz. Öncelikle belirtmek 

gerekir ki İslam ilim geleneğinde Allah’ın isim ve sıfatları, Allah-âlem ilişkisi 

bağlamında büyük ölçüde âlemden Allah’a doğru olmak üzere sadece tek yönlü ele 

alınmış ve bu bağlamda bütün unsurlarıyla kâinat yalnızca Allah’ın varlığına, 

birliğine ve üstün niteliklerine delalet eden bir eser olarak değerlendirilmiştir. Buna 

bağlı olarak ilahî fiillerden hareketle evrenin metafizik değerine ilişkin tatmin edici 

bir söylem inşa edilememiş, dolayısıyla da Allah inancı bir takım teorilerin zihinsel 

dünyasından çıkarılıp bir yaşam ilkesi haline getirilememiştir. Oysaki fert ve 

toplumların, varlık sebeplerinin bilincinde ve farkındalık sahibi bir hayat 

                                                
744  Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, VII, 218. 

   745 Burada âlem kelimesini daha ziyade akıl ve şuur sahibi kimseler dışındaki varlıkları ifade etmek 
için kullandığımızı belirtmek istiyoruz. Bilindiği üzere bu kelimenin “âlem” şeklindeki tekil hali 

Kur’an’da yer almamakta, “âlemîn” formundaki kullanımlarının ise 42 tanesi “Rabbu’l-‘âlemîn” 

şeklinde olmak üzere toplam 73 yerde geçmekte ve hemen hepsinde de akıl sahibi varlıkları ifade 

etmektedir. Bkz. Zekeriya Pak, “‘Âlemîn’ Kelimesinin Kur’an’daki Anlamı Üzerine”, s. 1-24. Dinî 

literatürde insanlar, cinler ve melekler gibi akıl sahibi varlıkları ifade etmek için daha ziyade 

âlemûn-âlemîn, diğer varlıkları belirtmek için de avâlim şeklinde çoğulu kullanılır. Bkz. Süleyman 
Hayri Bolay, “Âlem”, DİA, İstanbul, TDV Yayınları, 1989, II, 357.  



238 

 

sürdürebilmeleri için Kur’an’ın ortaya koyduğu “her yönüyle fail bir Allah” inancını 

benimsemeleri zorunludur.
746

  

 Allah Teâlâ’nın varlık alanına çıkardığı âlem üzerindeki kesintisiz inayeti ve 

müdahalesi, yaşamı devam ettirmek ve onu her yönüyle geliştirmek amacıyla kâinata 

yerleştirmiş olduğu, her gün şahit olduğumuz ilke ve yasalar yoluyla 

gerçekleşmektedir. Güneş ısı ve ışık sağlamak, okyanuslardaki suyu buharlaştırarak 

düzenli bir şekilde su çıkarmak için vardır. Rüzgârlar serinlik ve sıcaklık sağlamak 

için eser, denizdeki su damlacıklarını havaya sürükleyerek bulut katmanlarının 

arasına sokar ve daha sonra bu bulutları tekrar suya dönüştürmek suretiyle yağmura 

sebep olur. Yeryüzü büyüme ve hayatın devamlılığı için adeta ev sahipliği yapar, 

bağrına ekilen tohumlara ve bitkilere hayat sunar. Böylece Allah’ın âleme 

yerleştirmiş olduğu düzen durmaksızın işler ve tabiattaki her şey varlık sebebine 

uygun olarak hünerini sergiler.
747

 Bütün tabiat her şeyin Rabbi Allah’a itaat ettiği, 

göklerdeki ve yerdeki herkes ve her şey ister istemez kendisini O’nun iradesine 

teslim ettiğinden
748

 Kur'an kâinata “Müslüman” gözüyle bakar.
749

 

 Çağdaş insan âlemde gördüğü şeyleri birbirinden ayrı, bağımsız ve tek başına 

zannetmektedir. Oysaki kâinat adeta içten içe birbirine bağlı büyük bir ağ gibidir ve 

maddenin yapı taşları olan atomlar ve atom altı parçacıklar arasında bütünsel bir 

ilişki ve iletişim vardır. Bu anlamda evrende gözetilmesi gereken denge, insanın da 

dâhil olduğu bütünsel evren kavrayışının farkına varmak, evrendeki bütün parçaların 

içten içe birbirine bağlı bulunduğu, aralarında bir iletişim ve etkileşimin olduğu ve 

                                                
746  Sinan Öge, a.g.e, s. 7. Zira Allah-âlem ilişkisi bağlamında işletilmesi gereken tefekkür faaliyetinin 

hem âlemden Allah’a/aşağıdan yukarıya hem de Allah’tan âleme/yukarıdan aşağıya yürütülmesi 

gerekirken bu ameliyenin ikinci boyutu ihmal edilmiştir. İslam ilim geleneğindeki mevcut 

tefekkürler âlemden Allah’a doğru yoğunlaşmış ancak aynı yoğunluk Allah’tan âleme doğru 

işletilememiştir. Kur’an’ın amacı ise yalnızca âlemden hareketle bir Allah tasavvuru oluşturmak 

değil aynı zamanda sağlıklı bir Allah telakkisinin gölgesinde bir âlem tasavvurunun da 

oluşturulmasıdır. Bkz. Öge, a.g.e, s. 349.  

747
  H. A. Ali, a.g.m, s. 208. 

748  Âl-i İmran, 3/83; Fussilet, 41/11; Rûm, 30/26. 

749 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, çev. Alparslan Açıkgenç, (Ankara: Ankara Okulu 
Yayınları, 1998), s. 114. 
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esasen hepsinin aynı bütünün parçaları olduğunu fark etmektir.
750

 Zira kâinatta 

bulunan, en büyüğünden en küçüğüne kadar her şey, her canlı türü kendi yapısına, iç 

düzenlemesine ve çevresindeki uyuma muvafık bir hareket biçimi sergilemektedir. 

Buna aykırı düşen davranışlar gayri tabii olur ve bu şekilde evrendeki ahengi bozan 

varlıklar fıtrat, genel düzen ve denge adına zarar görür ve ortadan kaldırılırlar. 

Özellikle insan unsurundan kaynaklanan bozulma ve sapmalar neticesinde bütün 

çevre kendi tabii yaratılış, hedef ve işlevinden uzaklaşmak suretiyle (Rûm, 30/41) 

kendi kendini dahi ortadan kaldırmış olabilir.
751

 

Kur’an’ın rubûbiyeti takdim biçimi başlığı altında da ifade ettiğimiz gibi 

Kur’an’da Allah’ı en çok tanıtan şey O’nun fiilleridir. Kâinatın Rabbi varlığını ve 

kudretini fiilleriyle izhar eder. Bu anlamda esasen göklerde ve yerde
752

 cereyan eden 

tabii hadiseler içerisinde her şeyin sahibi olan Allah Teâlâ’nın fiilleri kapsamı 

dışında kalan bir şey yoktur. Kendisinden yararlandığımız güneş, rüzgârla birlikte 

gelen yağmur, istirahat ettiğimiz gece, maişetimizi temin ettiğimiz gündüz, teneffüs 

ettiğimiz hava, içtiğimiz su, bindiğimiz hayvan, yediğimiz meyve ve sebze, 

giydiğimiz kıyafet vd. ancak her şeyin Rabbi Allah’ın kâinattaki tedbîr ve tasarrufu 

ile mümkün olmaktadır.
753

 “Allah’ın kâinatta kozmik ve beşerî düzeyde neler 

yaptığını tespit amacıyla Kur’an’a bakan bir kişi, birbirinden farklı yüzlerce fiilin 

tekrarlarıyla birlikte iki binden fazla bir sayıda Allah’a nispet edildiğini 

görecektir.”
754

 Tahlîk (yaratma), takdîr (ölçü tayin etme), tedbîr (yönetme), terzîk 

(rızıklandırma), inşâ (ilk kez yapma), ibdâ’ (örneksiz yaratma), sun’ (sanatlı 

yaratma), ihyâ (diriltme), imâte (öldürme), ifnâ (yok etme), inbât (bitki bitirme), 

                                                
750  Düzenli, Evrensel Dengeler ve İnsan, s. 194. 

751  Celal Yeniçeri, Uzay ve Varlık Ayetleri Tefsiri, 3. Baskı, (İstanbul: Erkam Yayınları, 2006), s. 

193-194. 

752 Kur’an’da 176 kez bir arada zikredilen “semavat” ve “arz” kelimeleri birlikte göz önünde 

bulundurulduğunda bu kelimelerin bütün âlemi, yani kâinatı ifade ettiği anlaşılır. Bu ifadelerin 

geçtiği ayetlerde Allah Teâlâ’nın gökleri ve yeri yarattığı, bunların maddî ve mânevî tasarruf ve 

hâkimiyetini kendi idaresinde bulundurduğu, göklerin ve yerin sırlarını sadece kendisinin bildiği 

ve semâvât ve arzda bulunan şuurlu-şuursuz her şeyin kendisine boyun eğdiği bildirilir. Bkz. 

Bolay, “Âlem”, II, 357.   

753  Öge, a.g.e, s. 163-164. 

754  Öge, a.g.e, s. 347. 
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inmâ (geliştirme, büyütme), ibdâ (başlatma), i’âde (eski haline döndürme), inzâl 

(indirme, lütufta bulunma) ve teshîr (boyun eğdirme) O’nun tabiattaki kesintisiz 

tasarruflarını yansıtan fiillerinin başlıcalarıdır.
755

 

İlahî fiiller içerisinde Allah-âlem ilişkisinin merkezinde yer alan 

yaratma/yoktan var etme eylemi temelde üç şeyi gerektirmektedir. Birincisi 

yaratılacak nesne ile ilgili bir önbilgi lazımdır. İkincisi herhangi bir şeyi yoktan var 

etmek bir gücü iktiza eder, zira kudret bulunmaksızın bir fiilin meydana gelmesi 

mümkün değildir. Üçüncüsü de varlık dünyasına getirilen şeyin sıfatlarının, zaman 

ve mekânının belirlenmesi için gerekli olan hür iradedir. Böylece Rab Teâlâ’nın ilim, 

irade ve kudret sıfatlarıyla birlikte Allah-âlem ilişkisi seçici bir yaratıcılıkla başlamış 

olur.
756

 Bu şekilde başlayan yaratma mefhumu da yalnızca var etmekten ibaret 

olmayıp gerek kavramın muhtevasında bulunan “bir ölçüye göre takdîr etme” 

gerekse âlem ve unsurlarının yaratılışını hikâye eden ayetlerdeki “tedbîr” ve “takdîr” 

ifadeleri, yaratmanın aynı zamanda bir ölçü ve plana göre vuku bulduğunu 

göstermektedir.
757

 

Kur’an’a göre Allah Teâlâ bir şeyi yaratıp ona suretini verdiğinde eş zamanlı 

olarak ona varlık kanunlarını; gelişimi ve hayatiyetini devam ettirmesi için gerekli 

imkânları ve fiziki güçlerini de hemen yerleştirir. Kur’an bu varlık alanına çıkarma 

ve şekil verme olayını yaratma/halk, vücuda getirilen bu varlıklara temel niteliklerini 

yahut hareket kanunlarını yerleştirmeyi ise emr ve takdîr kelimeleriyle belirtir. 

Nitekim ilk inen surelerden biri olan A’lâ suresinin 2. ve 3. ayetlerinde Allah bir şeyi 

yaratıp ona şekil verdiğinde ona bir iç veya doğal yapı, dinamik davranış kanunu 

                                                
755 Bu fiiller ve bunlara dair M. Hamdi Yazır’ın bazı değerlendirmeleri için bkz. Abdülhamit 

Sinanoğlu, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Tefsirinde Allah ve Âlem, Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Van, 1995, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 42-51. 

756 Halife Keskin, İslam Düşüncesinde Allah-Âlem İlişkisi, (İstanbul: Beyan Yayınları, 1996), s. 

173. 

757  Öge, a.g.e, s. 132. 



241 

 

yani onun takdîrini de yüklediğini açıkça ifade eder. Bu aynı zamanda onun gideceği 

yolu (hidayet), yöneldiği yön ve hedefi de gösterir.
758

  

Bu çerçevede “takdîr” ile “hidayet” ayrı bir öneme sahiptir. Örneğin kuzey 

kutbunda hayatını sürdüren bir hayvan türü ekvatorda görülmeyecektir. Bu, tabiattaki 

dağılım yasasının, bir tertibin yani takdîr-i ilahinin eseridir. Yine hidayetin ilk 

biçimi, yani bütün mahlûkatın ihtiyaç duyduğu şeyleri elde etmesi bakımından 

tabiatın yönlendirmesi de aynı şekilde ilahi inayetin bir parçasıdır. Hidayetin ikinci 

aşaması ise, duyumlar ve düşünme melekesidir. Her ne kadar daha aşağı derecedeki 

hayvanlar düşünme ve anlama yeteneğine sahip olmasalar da hayatlarını devam 

ettirmeleri için ihtiyaç duydukları barınma, beslenme, güvenlik gibi şeyler için duyu 

organlarının gücüne sahiptir.
759

 

Allah Teâlâ her bir varlığın yaratılış gayesine uygun olarak onlar arasında bir 

iletişim sistemi meydana getirdiği gibi kendisiyle yarattığı varlıklar arasında da bir 

iletişim sistemi kurmuştur. Buna bağlı olarak varlık alanına çıkan her şey O’nun 

tabiatına yerleştirmiş olduğu yasalar çerçevesinde hareket etmektedir.
760

 Bilindiği 

gibi rüzgârların hareketi, bulutların oluşumu, yağmurların yağdırılması vd. tabiat 

hadiseleri göklerin ve yerin Rabbinin kâinata yerleştirmiş olduğu bir takım kanunlar 

çerçevesinde gerçekleşmektedir. Buradan çıkarılacak sonuç ise, bütün bu 

oluşumların failinin söz konusu kanunlar olmayıp o sebep-sonuç ilkelerini de tesis 

edenin Allah olduğu gerçeğini hatırdan çıkarmamaktır. Zira rüzgârı hareket ettiren 

kudret, dilerse onu dindirir de gemiler denizin üzerinde kalakalırlar (Şûrâ, 42/33).
761

 

 Semâvât ve arzdaki düzen ve denge, Kur’an’da ısrarla üzerinde durulan 

konulardan biridir. En basitinden en mükemmeline kadar tüm âlemde cari olan 

düzen, insanı hayrete ve acze düşürecek mahiyettedir. Rab Teâlâ ortaya çıkardığı bu 

                                                
758 Fazlur Rahman, İslamî Yenilenme (Makaleler II), derleme ve çeviri. Adil Çiftçi, (Ankara: 

Ankara Okulu Yayınları, 1999), s. 19-20.  

759
  Bkz. H. A. Ali, a.g.m, s. 210-212.  

760 Enver Bayram, “Kur’an’a Göre Allah-Âlem Münasebeti”, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, İstanbul, 2013, c. I, Sayı. l, s. 31, s. 31-39.  

761  Öge, a.g.e, s. 148-149. 
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sanat eserinden emin olarak insanları onu gözlemlemeye ve akabinde incelemeye 

davet etmektedir (Mülk, 67/3-5). Bu şekilde insan Kur’an’da tasvir edilen 

anlatımların gerçekliği ile karşı karşıya gelecek ve onun hayreti ve aczi daha da 

artacaktır.
762

  

  Bazen insanlar Allah’ı unutur, O’na hak ettiği değeri vermez ve isyan ederler 

de tabiattaki bu düzenin kendinden kaynaklandığını ve ona yönelerek zihinlerindeki 

soruların cevaplarını bulabileceklerini zannederler. Onlar kâinatın kendinden başka 

bir şeyi gösteren bir ayet/işaret olduğunu fark edemezler.
763

 Daha ilginç olanı ise 

insanların mükemmel bir nizama sahip bu kâinatı bir işaret veya mucize olarak 

görmeyip de Allah’ın mucizelerine şahit olmak için daha ziyade tabii işleyişin 

kesintiye uğradığı yahut tamamen durduğu durumları aramalarıdır. Oysaki içtenlikle 

kulak verip dinleyen ve düşünen kimseler için tabiattaki bu düzen, tabiatı aşarcasına 

bir mucizedir ve esasen mucize arayanlar için mucizelerin en büyüğüdür. Diğer 

taraftan bir işaretin ne anlama geldiğini anlayabilmek için akıl tek başına yeterli 

değildir. Aklın dışında başka bir yeteneğe daha ihtiyaç vardır ki o da imandır. Kur’an 

baştan sona, bir işaretin doğru okunabilmesi ve tam anlaşılabilmesi için “aklî-kalbî” 

bir tavrın zorunlu olduğuna ısrarla vurguda bulunmaktadır. Bu yüzden ancak böyle 

bir kimse gerçekten işitir, gerçekten görür ve gerçekten anlar.
764

  

Allah-âlem münasebeti çerçevesinde bir hususa daha dikkat çekmek 

istiyoruz: Kur’an-ı Kerim’de bir üslup özelliği olarak, insan emeği ve alın teri 

zorunlu olan ekinlerin meydana gelmesi, tanelerinden çıkışı ve büyümesi gibi bir 

takım fiziksel ve biyolojik aşamalar doğrudan Allah’a izafe edilmiştir.
765

 Zira onların 

varlık bulması O’na bağlı olduğu gibi büyümesi ve yetişmesi de tamamen O’nun 

fiilleriyle, O’nun tabiata yerleştirdiği yasalarla gerçekleşmektedir. Yine bir ağacın 

                                                
762  Yeniçeri, a.g.e, s. 191.    

763 Bir şeyin kendisine delalet eden, ona işaret eden alameti olan ayetle ilgili iki husus vardır: Bazı 

şeyler bizzat kendileri ayet olurken bazıları da bir başka şey için ayet olmaktadır. Bu açıdan kevnî 

ayetler hem bizzat kendi özlerinde bulunan deruni hakikatler için bir alamet hem de onları var 

eden yaratıcı gücün varlığına bir işarettir. Bkz. Düzenli, Evrensel Dengeler ve İnsan, s. 198-199. 

764  Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’an, s. 118-120. 

765  Bakara, 2/22; En’âm, 6/95; Hicr, 15/19; Tâhâ, 20/53; Nâziât, 79/31; ‘Abese, 80/24-32 vd.  
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oluşması ve meyve vermesi için toprağa tohum atan, onu düzenli olarak sulayan, 

güneş alması ve sağlıklı bir şekilde oluşumunu tamamlaması için çalışıp çabalayan, 

yorulan, terleyen insan olmakla birlikte Kur’an’a göre gerçek fail her şeyin Rabbi 

Allah’tan başkası değildir! (Vâkıa, 56/72).
766

 Netice olarak Allah Teâlâ’nın evrene 

yönelik fiilleri bütüncül olarak değerlendirildiğinde tarihe seküler açıdan bakmak 

neredeyse imkânsız hale gelmektedir. Allah gerek kozmik gerekse beşerî düzeyde 

geçerli olan fiilleriyle evrenin ve insanın serüveninde müdahil bir faildir.
767

   

2.1.  Allah Teâlâ’nın Yaratması, Düzeltmesi, Takdîr Etmesi ve 

Hidayette Bulunması 

  İlk nazil olan surelerden biri olan A’lâ suresi, cahiliye Araplarının 

zihinlerinin arka planında yer alan silik ve çelişkili Rab-âlem ilişkisini tashih ederek 

zihniyetlerini dönüştürmek ve Rabbin kâinatla sürekli iletişimini belirginleştirmek 

amacıyla bütün yaratılmışları kapsayan ve onları tayin edip belirleyen önemli bazı 

ilahî fiilleri vurgulayarak başlamaktadır. Sure, ilk dönem surelerinin genel bir 

özelliği olmak üzere yine Rabbi ile Hz. Peygamber arasındaki tabii bağı “Senin 

Rabbin” şeklinde vurgulayarak aradaki yakınlığı hissettirdikten ve ondan Rabbini 

layık olmadığı her şeyden tenzih ve takdis etmesini istedikten sonra Allah Teâlâ’nın 

kâinata yerleştirdiği sayısız rubûbiyet tecellilerinden bazılarına yer vermektedir 

(A’lâ, 87/1-3). 

Öncelikle Rab olmanın en başta gelen hususiyeti olarak O’nun her şeyin 

yaratıcısı olduğu vurgulanmaktadır (َََخلَق). Zira evrendeki yaşam yaratma ile başlamış 

olup Kur’an-ı Kerim’de doğrudan veya dolaylı olarak bununla ilgili fiiller geniş bir 

alana yayılmıştır.
768

 Yanı sıra O, göklerin, yerin ve aralarındaki her şeyin Rabbi 

olarak varlığa çıkardığı şeyleri basit bir yaratma ile bırakmamış, onları çeşitli 

şekillerde doğrultup düzeltmiş, bir düzen içinde birçok yaratışlar yapmıştır (ى  O .(َسوَّ

yaratıp düzenlediği bu varlıklara ayrıca bir ölçü takdîr etmiş (ََقَدَّر) ve hidayet 

                                                
766  Öge, a.g.e, s. 159. 

767  Öge, a.g.e, s. 348. 

768  Bkz. Ulutürk, a.g.e, s. 35-54. 
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buyurmuş (َهدَى); cinslerinde, türlerinde, sıfatlarında, fiillerinde ve ecellerinde bir 

takım özellikler, sınırlar ve miktarlar tayin etmiştir. Yaratılmış olan şeylerden her biri 

için farklı mahiyetler ve değişik kimliklerle onu diğerlerinden ayıran biçimler takdîr 

etmiş ve onları yaratılma gayelerine uygun olarak, niçin yaratılmışlarsa ona göre 

tesirler, meyiller ve ilhamlar vermek suretiyle yoluna koymuştur. Nitekim gök 

cisimlerinin birbirleri etrafında, yörüngelerindeki seyir ve hareketleri, yine 

madenlerin, bitkilerin ve hayvanların durumları incelendiğinde bunların her birindeki 

akıllara hayret veren ilim, kudret ve irade ile hidayet tecellileri ortaya çıkmaktadır. 

Böylece O, rubûbiyetin şanından olarak bütün varlıkları yaratmış, düzene koymuş, 

bir ölçü ile mukayyet kılmış ve yoluna iletmiştir.
769

 

Allah-âlem ilişkisi çerçevesinde O’nun yarattığı varlıklara yönelik bu fiilleri 

Kur’an’da farklı yerlerde, farklı nesnelerle ilgili bağlamlarda zikredilmektedir. 

O’nun ilim, irade ve kudretiyle var ettiği şeyleri hikmeti muktezasınca ifrat ve 

tefritten uzak bir şekilde ahenk içinde düzenlemesi (ى ;fiili (َسوَّ
770

 nefsin ideal bir 

biçimde yaratılması  (Şems, 91/7), yeniden dirilişte parmak uçlarına varıncaya kadar 

insanın kemiklerinin muntazaman biraraya getirilecek olması (Kıyâme, 75/3-4),  

insanın en münasip biçimde düzenlenmesi
771

 ve göğün yedi kat şeklinde ahenk içinde 

düzenlenmesi (Bakara, 2/29) ile ilgili bağlamlarda yer almaktadır. Allah Teâlâ’nın 

varlıkları bir ölçü, kabiliyet ve sınır üzere yaratmasını ifade eden kelime ( يرتَق دَِ ) de 

çok sayıda ve çeşitli formlarda gelmiştir. O’nun her şeyi bir ölçüye göre var 

etmesi,
772

 her şeyin O’nun katında bir miktar/ölçü ile olması (Ra’d, 13/8) ile ayın, 

güneşin, gecenin ve gündüzün bir ölçüye göre tayin edilmesi
773

 bunlardan bazılarıdır. 

Her şeyin Rabbi Allah’ın, “yarattığı akıl ve şuur sahibi olmayan varlıklara yollarını 

                                                
769  Yazır, a.g.e, IX, 410-412. 

770  Râgıb İsfahânî, a.g.e, s. 440. 

771  Hicr, 15/29; Kehf, 18/37; Secde, 32/9; Kıyâme, 75/38; İnfitâr, 82/7. 

772  Hicr, 15/21; Müminûn, 23/18; Kamer, 54/49 vd. 

773  Yâsîn, 36/39; Müzzemmil, 73/20. 
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göstermesi ve onları yaratılışlarına uygun olan şeye ulaştırması” anlamındaki hidayet 

.ise Kur’an’da iki yerde geçmektedir (َهدَى)
774

         

2.2. İnsanların ve Diğer Canlıların Yedikleri-İçtikleri Şeylerin Temin 

Edilmesi 

İslam’ın ilk dönemlerinde nazil olan surelerden olan ‘Abese suresinin bir 

kesitinde (‘Abese, 80/24-32) bütün canlıların yaşamaları için zorunlu olan yiyecek ve 

gıdaların Rab Teâlâ tarafından sağlandığı bildirilmektedir. Müşrik Araplar her ne 

kadar göklerin, yerin ve bunların aralarında bulunan şeylerin Allah tarafından 

yaratıldığını ikrar etseler de onların Rab-âlem ilişkisine dair tasavvurları canlı ve 

belirgin değildi. Onlar bu hususta bilinç ve farkındalık sahibi olmaktan uzak olup 

bütün bu yapıp etmelerin Allah’ın kesintisiz müdahaleleriyle gerçekleştiğini idrakten 

aciz idiler. Esasen cahiliye Arapları için bu çok önemli de değildi. Onlar bu rızıkların 

kimden ve nereden geldiği gibi soyut konulardan ziyade bu nimetleri elde etme ve 

tüketme gibi kendilerini daha çok ilgilendirdiğini düşündükleri somut meselelere 

odaklanmışlardı.
775

 Kur’an böylece sabah-akşam gözlerinin önünde tekrarlanan 

Allah’ın tabiata yönelik müdahalelerini vurgulamak suretiyle muhataplarını dinamik 

ve etkin bir Rab telakkisine ulaştırmayı ve onların zihniyetlerini bu doğrultuda inşa 

etmeyi hedefliyordu. 

İlgili ayetlerde Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır: “… Bir de insan, yediğine 

bir baksın! Gerçekten biz yağmuru bol bol yağdırdık. Sonra toprağı göz göz yardık 

da oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı 

bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. İşte bütün bunlar sizi ve hayvanlarınızı 

yararlandırmak içindir.” (‘Abese, 80/24-32). Dikkat edildiğinde hemen fark 

edilecektir ki bu sayılanlar insana en yakın ve yaşamı için vazgeçilmez nitelikteki 

nimetlerdir. İnsan sürekli olarak şahidi olduğu ve kolayca kendisine sunulan hayret 

verici nitelikteki bu nimetlerin meydana geliş sürecine bir baksın bakalım, acaba 

                                                
774  Tâhâ, 20/50; A’lâ, 87/3. 

775  Bkz. Izutsu, Kur’an’da Tanrı ve İnsan, s. 188-189. 
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onların varlık bulmasında ve düzenlenmesinde kendisinin bir yetkisi yahut 

fonksiyonu var mıdır?  

Yiyeceklerin meydana çıkma süreci Allah’ın suyu bulutlardan yeryüzüne 

indirmesiyle başlar ve toprağın yarılmasıyla devam eder. Bu süreçleri takip eden 

insan, kendi kudretinden başka bir kudret ve kendi planlamasından başka bir 

planlama ile suyun gökten yere indiğini, yeri yararak arasına sızdığını, toprağın 

altındaki bitkinin yumuşaklığına, nazikliğine ve cılızlığına rağmen üzerindeki kat kat 

ağırlığı yararak çıktığını görür ve bu mucizevî olayda Rahmân’ın rahmet elini fark 

eder. Yumuşacık filizin içinde gizli olan gücün bağımsızlığını, özgürlüğünü hisseder. 

Bunların ardından gelen aşama ise bütün çeşitleri ve türleri ile zikredilen 

yiyeceklerin gelişmesi ve insanların istifadesine hazır hale gelmesidir. Bütün bunlar 

yaratıcı elin tabiata müdahalesiyle gerçekleşmektedir. Nitekim toprak aynı toprak ve 

su aynı su olmasına rağmen yaratıcı kudret farklı tane ve tohumlarla çeşit çeşit 

bitkileri ve meyveleri ortaya çıkarmaktadır (Ra’d, 13/4). İşte bu ve benzerlerinin 

yaratılması insan düşüncesinin ve kavrayışının çok ötesindedir.
776

 Öte yandan yine 

Kur’an’ın bir ifade özelliği olarak gökten suyun indirilmesi, toprağın yarılması, 

oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık ağaçlı 

bahçeler, meyveler ve çayırların bitirilmesi faaliyetlerinin doğrudan Allah’a izafe 

edilmiş olması dikkat çekicidir.
777

   

2.3.  Göklerin ve Yerin Kusursuz Yaratılması, İnsanların ve Diğer 

Canlıların İstifadesine Sunulması 

   Mekke döneminin beşinci yılına doğru indiği anlaşılan Kâf suresinde
778

 

Allah Teâlâ, içtenlik ve basiretle kendisine yönelen kullarına bir öğüt olmak ve onları 

zinde bir zihniyetle buluşturmak üzere, dikkatleri bir takım rubûbiyet tecellilerine 

yöneltmektedir (Kâf, 50/6-11). Göğün kusursuz bir surette bina edilip donatılması, 

                                                
776  Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, XVI, 33-37. 

777  Allah’ın bütün canlıların istifadesine sunduğu bu nimetler Kur’an’da çok yerde zikredilmektedir. 

Örnek olarak bakınız. En’âm, 6/99, 141; Ra’d, 13/4; Nahl, 16/11; Müminûn, 23/19; Yâsîn, 36/33-

35 vd.) 

778  Bkz. Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, V, 431. 
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yeryüzünün yayılarak orada sabit dağlar yerleştirilmesi ve her türden iç açıcı çift 

bitkilerin bitirilmesi, gökten bereketli bir su indirilip onunla kullar için rızık olarak 

bahçeler ve biçilecek ekinler, birbirine girmiş kat kat tomurcukları olan yüksek 

hurma ağaçlarının var edilmesi burada zikredilen rubûbiyet tasvirlerindendir. 

“Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı ki biz hiçbir kusuru olmaksızın onu nasıl bina 

ettik de nasıl donatıp süsledik?” ifadeleriyle başlayan bu canlı tasvirde her gün şahidi 

oldukları tabiat sahnelerine karşı duyarsız olan müşrik Araplara bu aşinalıkları 

üzerinden mesaj iletilmektedir. 

 Kuşkusuz Mekkeliler de sürekli gözlerinin önünde gerçekleşen bu tabii 

harikuladelikleri görmüyor değillerdi. Ancak onlar yalnızca gözleriyle gördükleriyle 

yetiniyor, asıl muteber olan kalbî nazarla bakmıyorlardı.
779

 Rab Teâlâ hiçbir direk 

olmaksızın yükseltilip adeta lambalarla süslenen ve her tür kusurdan arındırılmış 

bulunan bu kevnî ayetlerdeki işaretleri görmezden gelmelerinden dolayı Mekke 

müşriklerini azarlamak ve kınamak için onlara bu şekilde soru yöneltmiştir.
780

 Diğer 

taraftan gerek burada gerekse Kur’an’ın sair yerlerinde bu tür tabii sahnelere dikkat 

çekilmesi asıl ulaşılmak istenen amaca matuftur. Nitekim buradaki tasvirî anlatımda 

bazı tablolar adeta canlı bir surette seyrettirildikten sonra muhataplara nasıl ki Allah 

ölü beldeleri bu şekilde diriltiyorsa ahiret hayatının ve yeniden diriltilmenin de böyle 

gerçekleşeceğinin mesajı verilmektedir (Kâf, 50/11). Şayet inkâr edenler, en küçük 

bir ayıptan ve kusurdan uzak olan kâinatta Allah’ın cari kıldığı bu mükemmel 

nizamdaki
781

 kudretini düşünseler ve gözleri önünde ölüp dirilen beldelere bakışlarını 

yöneltseler yeniden dirilmenin de böyle olacağını fark edeceklerdir.
782

 

 Allah Teâlâ canlılara olan şefkat ve merhametinden ötürü evreni onların 

bütün ihtiyaçlarını karşılayacak ve yaşamlarını sürdürecek mahiyette yaratmış ve 

hizmetlerine sunmuştur. Gökleri ve yeri, yok olup gitmesinler diye kurmuş olduğu 

                                                
779  Mâtürîdî, a.g.e, IX, 347. 

780
  Şevkânî, a.g.e, V, 85. 

781 Allah’ın evrende yarattığı tabii harikuladeliği tasvir eden çok sayıdaki ayetten örnek olarak bkz. 

Hicr, 15/16; Yâsîn, 36/33-42; Mülk, 67/3-5; Ğâşiye, 88/17-20 vd. 

782  Zemahşerî, a.g.e, IV, 381. 
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düzende tutan O’dur. Şayet onların nizamı bozulacak olursa onları Allah’tan başka 

hiç kimse tutamaz.
783

 Yine yeryüzünün üzerine düşmemesi için göğü boşlukta tutan 

da O’ndan başkası değildir (Hac, 22/65). Yanı sıra evren kendisine verilen vazifeyi 

hakkıyla yerine getirmekte ve adeta dakik bir saat gibi işlemektedir. Bu bağlamda 

insanların yılların sayısını bilmeleri için güneş ve ay,
784

 Allah’ın lütfunu aramaları 

için de gece ve gündüz (İsrâ, 17/12) ince bir hesaba bağlı olarak devam 

etmektedir.
785

 Ayrıca rızkı Allah’a ait olmayan hiçbir canlı yoktur (Hûd, 11/6). O, 

güçsüzlüğünden dolayı rızkını temin edemeyen nice canlıya yaşaması için rızık 

sağlayandır (Ankebût, 29/60).  

Kur’an’da insanların yararlanmaları için onların emrine amade kılındığı 

bildirilen varlıklar da geniş bir alana yayılmaktadır: Denizde yüzüp gitmeleri için 

gemiler,
786

 ırmaklar,
787

 güneş,
788

 ay,
789

 gece,
790

 gündüz,
791

 yıldızlar,
792

 insanların taze 

et yemeleri ve takınacakları süs eşyası çıkarmaları için deniz,
793

 bindikleri 

binekler,
794

 yararlanmaları için hayvanlar,
795

 gökle yer arasındaki yağmur yüklü 

bulutlar,
796

 kısaca göklerde ve yeryüzünde bulunan her şey
797

 insanların istifadesine 

                                                
783  Fâtır, 35/41; Rûm, 30/25. 

784  En’âm, 6/96; Rahmân, 55/5. 

785 Kur’an’da üç yerde geçen “İşte bu, mutlak güç sahibi ve hakkıyla bilen Allah’ın takdîridir.” 

ibaresinin Allah’ın göklere emrini/vazifesini bildirmesi (Fussilet, 41/12), güneşin ve ayın bir hesap 

üzere olduğu vurgusu (En’âm, 6/96; Rahmân, 55/5) akabinde gelmesi de burada çok hassas bir 

düzenlemenin bulunduğuna işaret etmektedir. 

786  İbrahim, 14/32; Câsiye, 45/12. 

787  İbrahim, 14/33. 

788  Ra’d, 13/2; İbrahim, 14/33; Nahl, 16/12 vd. 

789  Ankebût, 29/61; Lokmân, 31/29; Fâtır, 35/13 vd. 

790  İbrahim, 14/33; Nahl, 16/12. 

791  İbrahim, 14/33; Nahl, 16/12. 

792  A’râf, 7/54; Nahl, 16/12. 

793  Nahl, 16/14; Câsiye, 45/12. 

794  Zuhruf, 43/13. 

795  Nahl, 16/5-7; Hac, 22/36; Yâsîn, 36/71-73. 

796  Bakara, 2/164. 

797  Lokmân, 31/20; Câsiye, 45/13. 
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sunulmuş olan rubûbiyet ikramlarıdır. Kula düşen, Rabbi tarafından kendisine verilen 

bu nimetlerden menfaat elde ederken bunların her birinin mucizevî ve değer yüklü 

birer ayet/işaret olarak aynı zamanda kendinden başka bir şeyi gösterdiğinin farkında 

olmasıdır. 

2.4.  İnsanın Yaratılması, Ekinin Bitirilmesi, İçilen Suyun Buluttan 

İndirilmesi ve Ateş İçin Ağacın Var Edilmesi 

  Kur’an’da zerreden küreye kadar varlık alanına çıkmış bulunan her şeyin 

ancak Allah’ın tasarrufu ile gerçekleştiğini izhar eden çok sayıda rubûbiyet 

tasvirlerinden biri de Mekke döneminin ortalarında nazil olan Vâkıa suresinde yer 

almaktadır. İlgili ayetlerde ahiret hayatına ve kıyamete şüpheyle bakan müşriklerin 

akıl ve vicdanlarına seslenilerek onların yaratılmalarından başlamak üzere ektikleri 

ekinlerin, içtikleri suyun ve ateş için yaktıkları ağacın Allah’ın kudret eli ile ortaya 

çıktığına vurguda bulunulmaktadır (Vâkıa, 56/57-73). Öncelikle önemine binaen, 

Kur’an’da insanın yaratılması hadisesine çok yerde işaret edildiğini
798

 ve bu sürecin 

bazı ayetlerde ayrıntılı bir şekilde tasvir edildiğini belirtmek gerekir.
799

 Öte yandan 

burada göklerdeki ve dolayısıyla insanlara uzak mesafedeki bir takım varlıklardan 

ziyade onların çok yakınında bulunan ve sürekli istifade etmekte oldukları 

varlıkların; yedikleri gıdaların, içtikleri suyun ve yemek pişirmek için yaktıkları 

ateşin zikredilmesi dikkat çekicidir. 

“Söyleyin öyleyse, (rahimlere) döktüğünüz meni nedir? Onu siz mi 

yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?” şeklinde başlayan beliğ ifadelerle (Vâkıa, 

56/57-73) akl-ı selime, muhatapların sağduyusuna hitap edilerek onların vicdanları 

harekete geçirilmek istenmektedir. Çünkü müşrikler de çok iyi biliyorlardı ki bu 

süreçte onların en ufak bir tasarrufları söz konusu değildi. Süreç tamamen göklerin 

ve yerin Rabbi tarafından başlatılıyor ve nihayete erdiriliyordu. Onların her gün 

şahidi oldukları bu tablo esasen fevkalade idi ve gören gözler için ötesine ihtiyaç 

bırakmayacak kadar açık idi. Bir damla sudan harikulade bir canlının hayat bulması 

                                                
798  Örnek olarak bkz. A’râf, 7/11; Meryem, 19/67; Yâsîn, 36/77; Rahmân, 55/3, 14; ‘Alak, 96/2 vd. 

799  Hac, 22/5; Müminûn, 23/12-14; Secde, 32/7-9. 
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onların da itiraf etmek zorunda kaldıkları gibi, bütün güç ve kuvvetlerin fevkinde 

bulunan kudret sahibini işaret ediyordu. Ancak ne yazık ki onlar yine yalnızca 

gördükleriyle yetiniyor ve şahit oldukları şeyin O’nun süregelen yaratmasının bir 

eseri olduğunu anlayamıyorlardı. 

İnsanın yaratılması meselesinden sonra dikkatler, yaşamını sürdürebilmesi 

için onun almak zorunda olduğu besinlere yöneltilmektedir. Nasıl ki insanın yaratılış 

aşamasında babanın spermini annenin rahmine bırakması dışında bir payı yoksa 

ekinlerin bitirilmesi hususunda da toprağa tohumun ekilmesi ve gerekli bakımının 

yapılması dışında bir kudreti yoktur. Toprağa ekin bitirme özelliğini veren, 

tohumların yetişmesi için belli bir oranda su, ısı, hava ve mevsim şartlarını meydana 

getiren kudret sahibi Allah’tan başkası değildir. Yine aynı cins tohumdan aynı cins 

ekinin çıkması da O’nun hikmetli işlerindendir. Ayrıca kabirlerdeki ölülere benzeyen 

toprağa ekilen tohumların Allah’ın hayat vermesiyle insanların gözleri önünde 

canlanması gibi ölen kimseler de yine O’nun hayat vermesiyle diriltileceklerdir.
800

 

Taneyi ve çekirdeği yarıp filizlendiren şüphesiz Allah’tır (En’âm, 6/95). Allah 

dilerse ekinler filiz verip topraktan çıktıktan sonra insanlar henüz onlardan 

yararlanmadan ekinlere soğuk, fırtına yahut haşerat musallat etmek suretiyle onları 

kurumuş çerçöpe çevirir de çiftçiler pişmanlık duyar, üzülürler.
801

 

  “Ya içtiğiniz suya ne dersiniz? Siz mi onu buluttan indirdiniz, yoksa indiren 

biz miyiz?” (Vâkıa, 56/68-69). Hayatın kaynağı ve vazgeçilmez nitelikteki unsuru 

olan suyun elde edilmesi de yine tamamıyla Allah’ın tedbîr ve tasarrufu iledir ve 

insanların bu hayat pınarından içmek dışında onun temin edilmesiyle ilgili herhangi 

bir fonksiyonu yoktur. Bu hitabın özellikle çöl ortamında, aşırı sıcak ve kurak bir 

iklimde yaşayan insanlara yapılması daha anlamlıdır. Esasen cahiliye Arapları da 

ölümünden sonra su ile yeryüzünü diriltenin Allah olduğunu ikrar etmiyor değillerdi 

(Ankebût, 29/63). Ancak şirk anlayışı onların zihinlerini gördükleri şey üzerinde 

                                                
800  Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an, VI, 97. 

   801  Kehf, 18/22; Rûm, 30/51; Vâkıa, 56/65. Bkz. İbn ‘Âşûr, a.g.e, XXVII, 322-323. Kur’an’da yanlış 

inanç, düşünce ve davranışlarından dolayı bir ceza olarak Allah’ın çerçöpe çevirdiğini bildirdiği 
iki ayrı bahçe sahipleri kıssası için bkz. Kehf, 18/32-44; Kalem, 68/17-33.  
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dondurduğu için onlar yine yalnızca gördükleri işaret ile yetiniyor, bunun ötesine 

geçemeyerek işaretin gösterdiğini göremiyor ve her bir yağmur damlasının O’nun 

tabiata dokunuşuyla hayat bulduğunu fark edemiyorlardı.  

Kur’an’da su ile ilgili anlatımlar çok sayıda ve çeşitlidir: Hayat sahibi 

bulunan bütün canlılar sudan yaratılmıştır,
802

 semadan indirilen su hem insanlar için 

değerli bir içecek hem de hayvanların otladıkları çayırların varlık sebebidir (Nahl, 

16/10). Allah gökten indirdiği su ile ölümünden sonra beldeleri ihya eder,
803

 onunla 

çeşitli bitkilerden çiftler (Tâhâ, 20/53), bahçeler, yüksek hurma ağaçları (Kâf, 50/9), 

meyveler çıkarır
804

 ve yeryüzü yemyeşil olur (Hac, 22/63). Yeryüzünde yaşamın 

devamını mümkün kılan su, kâinatın Rabbinin tüm canlılara bir inayeti ve lütfudur; 

şayet O, suyu yeryüzünden çekiverecek olsa hiç kimse onu getirmeye muktedir 

değildir.
805

 Yine O dileseydi âb-ı hayat olan suyu tuzlu ve acı yapardı da insanlar 

ondan yararlanamazlardı (Vâkıa, 56/70). Haddizatında o, Allah’ın semadan indirdiği 

ve onunla ölü kalpleri dirilttiği “mübarek” bir kitap gibi
806

 yine semadan indirip 

onunla ölü yeryüzünü ihya ettiği “mübarek” bir sudur (Kâf, 50/9). 

“Ya tutuşturmakta olduğunuz ateşe ne dersiniz? Onun ağacını siz mi 

yarattınız, yoksa yaratan biz miyiz?” (Vâkıa, 56/71-72). Kuşkusuz ateşin 

keşfedilmesi insanlık tarihinin en büyük olaylarından biridir. Her ne kadar 

günümüzde alışıldığı ve kanıksandığı için pek önemli görünmese de o belki de 

medeniyetin başlangıcını oluşturan büyük bir buluştur. Acaba bu ateşin yakıtını kim 

var etti, onu tutuşturmak için hammadde olarak kullanılan ağacı kim yarattı da 

insanlar ondan büyük menfaat elde ediyorlar? Ayette ayrıca eski Arapların ağacı 

birbirine sürterek ateşi tutuşturmalarına işaret edildiği için bunun, Kur’an’ın 

muhataplarının tecrübelerine uygun düşmesi ayrıca dikkat çekicidir.  

                                                
802    Enbiyâ, 21/30; Nûr, 24/45. 

803    Nahl, 16/65; Rûm, 30/24. 

804    İbrahim, 14/32; Fâtır, 35/27. 

805    Kehf, 18/41; Müminûn, 23/18; Mülk, 67/30. 

806    En’âm, 6/92, 155; Enbiyâ, 21/50; Sâd, 38/29. 
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Öte yandan Allah’ın diğer kevnî ayetleri/işaretleri gibi ateş de aynı zamanda 

bir mesaj için aracılık etmektedir ki o da ayetlerin tabii bağlamı olan ahiret hayatının 

bir parçası olan cehennem ateşi ve O’nun varlığı tedbîridir: “Biz onu hem bir öğüt ve 

hatırlatma konusu hem de ihtiyacı olanlara bir meta kıldık.” (Vâkıa, 56/73). Böylece 

cehennem ateşi hatırlatılmak suretiyle bir yandan insana sorumlu bir hayat sürmesi 

için telkinde bulunulmakta ve aynı zamanda bu, Rab Teâlâ’nın varlığının, 

yüceliğinin, kudretinin ve kullarına lütfunun bir nişanesi olmaktadır.
807

  

Kur’an’da bir başka yerde yine kendi yaratılışını unutarak ölümden sonra 

dirilişin mümkün olmadığını iddia eden ve çürümüş kemikleri kimin dirilteceğini 

soran müşriklere cevaben onları ilk defa yoktan var eden ve her yaratmayı hakkıyla 

bilen mutlak kudret sahibinin dirilteceği bildirildikten sonra O’nun insanların 

menfaati için sulu yeşil ağaçtan ateş çıkardığı da kudretine misal verilmektedir 

(Yâsîn, 36/78-80). Kur’an bu örnek üzerinden, su ile yeşil ağacı meydana getirenin 

sonra onu kurutup oduna dönüştürdüğünü ve insanların onunla ateş yaktıklarını 

beyan ettikten sonra bunu yapan Allah Teâlâ’nın her şeyi yapmaya kadir olduğunu 

ve ölüleri de tekrar dirilteceğini bildirmektedir.
808

 

2.5.   Kur’an’daki Diğer Rubûbiyet Tasvirleri 

Allah Teâlâ’nın varlık alanına çıkardığı ve egemen olduğu âlem ile 

münasebeti kuşkusuz ilk yaratma ile sınırlı olmayıp dünya döndükçe devam edecek 

olan bir süreçtir. Bu kapsamda O, rubûbiyetine has niteliklerinden olarak kâinatta an 

be an yeni tasarruflarda bulunan (Rahmân, 55/29), bütün yarattıklarının ihtiyaçlarını 

karşılayan ve onları ayakta tutan,
809

 sürekli faâl olan ve dilediğini yapan
810

 ve bütün 

işleri yürütendir.
811

 Gören gözler, işiten kulaklar ve kavrayan kalpler için evrende 

                                                
807   Seyyid Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, XIV, 262. 

808   Taberî, a.g.e, XIX, 489. 

809   Bakara, 2/255; Âl-i İmrân, 3/2; Tâhâ, 20/111. 

810   Hûd,11/107; Burûc, 85/16. 

811   Yunus, 10/3, 31; Ra’d, 13/2; Secde, 32/5. 
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cereyan eden hadiselerin en küçüğünden en büyüğüne kadar her şeyin O’nun 

tasarrufu altında bulunduğu aşikârdır. 

Kur’an’da Rab-âlem münasebeti bağlamında buraya kadar sıralananlara ilave 

edilebilecek çok sayıda rubûbiyet tasviri bulunmakla birlikte biz bunlardan bir 

kısmını daha sunmakla yetinmek istiyoruz: Her şeyin Rabbi Allah insanları, bitkileri, 

hayvanları ve insanların bilmediği daha nicelerini “çiftler halinde” yaratan,
812

 güneşi 

kendi yörüngesinde hareket ettiren,
813

 ay için belli menziller tayin eden,
814

 “ol” 

demesiyle dilediğini olduran,
815

 rahmetinden ötürü geceyi istirahat, gündüzü de 

maişet temini için var eden,
816

 insanları karada ve denizde gezdirip dolaştıran,
817

 

insanlara işitme ve görme yeteneği bahşeden,
818

 ölüden diriyi ve diriden de ölüyü 

çıkaran,
819

 karanın ve denizin karanlıklarında insanlara yollarını gösteren
820

 

rahmetinin önünden rüzgârları bir müjdeci olarak gönderen,
821

 insanların suretini en 

güzel şekilde yapan,
822

 dilediğine kız, dilediğine erkek çocuk veren, dilediği kimseyi 

de kısır yapan,
823

 insanlara istedikleri her şeyden sayamayacakları kadar nimet 

veren,
824

 huzur ve sükûnet bulmaları için insanlardan eşler yaratıp aralarına sevgi ve 

merhamet yerleştiren,
825

 insanların lisanlarını ve renklerini farklı farklı yapan,
826

 

                                                
812   Yâsîn, 36/36; Zümer, 39/6; Zuhruf, 43/12 vd. 

813   Ra’d, 13/2; Lokmân, 31/29; Yâsîn, 36/38 vd. 

814
   Yunus, 10/5; Yâsîn, 36/39. 

815   Nahl, 16/40; Yâsîn, 36/82; Mümin, 40/68 vd. 

816   Yunus, 10/67; Furkân, 25/47; Kasas, 28/73 vd. 

817   Yunus, 10/22. 

818   Yunus, 10/31; Nahl, 16/78; Müminûn, 23/78 vd. 

819   Yunus, 10/31; En’âm, 6/95; Rûm, 30/19 vd. 

820   Neml, 27/63; En’âm, 6/97. 

821   Neml, 27/63; A’râf, 7/57; Furkân, 25/48 vd. 

822   Mümin, 40/64; Teğâbün, 64/3. 

823   Şûrâ, 42/49-50. 

824   İbrahim, 14/34. 

825   Rûm, 30/21; A’râf, 7/189. 

826   Rûm, 30/22. 
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korku ve ümit kaynağı olarak şimşeği gösteren,
827

 dağlar gibi yüksek gemileri 

denizde yüzdüren
828

 ve kalpleri birbirine ısındırandır.
829

 Böylece Allah Teâlâ kâinata 

yönelik fiilleriyle varlığını ve kudretini sürekli hissettirmekte, bütün mahlûkat O’nun 

hükümranlığı altında ve O’nun yerleştirmiş olduğu ilke ve yasalarla varlığını devam 

ettirmektedir. 

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
827   Rûm, 30/24; Ra’d, 13/12. 

828   Şûrâ, 42/32; Rahmân, 55/24. 

829   Âl-i İmrân, 3/103; Enfâl, 8/63. 
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SONUÇ 

Allah Teâlâ’nın varlık alanına çıkardığı kâinata yönelik kesintisiz tasarrufları 

çerçevesinde O’nun, kuluna yakınlığını, topluma, tarihe ve âleme yönelik süregelen 

müdahalelerini ihtiva eden rubûbiyetini ele aldığımız çalışmamızda aşağıdaki 

sonuçlara ulaşılmıştır: 

Kur’an-ı Kerim her şeyden önce bir zihniyet kitabıdır ve evvel emirde Hz. 

Peygamber’den başlamak üzere varlığın anlamı, insanın nereden geldiği, hangi gaye 

ile yeryüzünde bulunduğu ve akıbetine dair soruları olanlar için bir cevap 

niteliğindedir. Kur’an bütün insanlara yine “onların Rabbi”nin sözü olarak ve üst 

perdeden seslenmek suretiyle, kendilerinin de bir mensubu oldukları varlığın 

anlamına dair zihinlerinde bir “farkındalık” oluşturmak için gelmiştir. Böylece 

Kur’an’ın rehberliğinde şekillenecek olan zihin, âfakta ve enfüste gördüğü şeyleri 

Rabbinin bakmasını istediği yerden bakıp görecek ve bu suretle insan, kendi özüyle 

ve içinde bulunduğu varlık âlemi ile barışık bir zihniyete sahip olacaktır. 

Allah Teâlâ rubûbiyetinin bir gereği olarak elçisini göndermek suretiyle 

miladi VII. yüzyılın ilk yarısında, yozlaşan ve aslî fonksiyonunu yitiren zihniyetleri 

dönüştürmek amacıyla bir kez daha tarihin işleyişine müdahalede bulunmuştur. Bu 

kapsamda kuşkusuz en büyük zihniyet dönüşümü, ulûhiyet ve rubûbiyetin yalnızca 

Allah’a has kılınmasıyla gerçekleşmiştir. Kur’an’la gelen en Yüce Tanrı’ya dair yeni 

İslamî anlayış, Arapların âlem tasavvurunun bütün yapısını derinden etkilemiş ve 

böylece Arapların tarihinde tektanrıcı bir sistem kurulmuştur. Diğer taraftan cahiliye 

Araplarında olduğu gibi insanı yaratıp daha sonra onun yapıp etmelerine hiç 

karışmayan, konuşmayan, hayata dokunmayan bir Allah telakkisinin aksine vahyin 

takdim ettiği yeni sistemde O, bütün beşerî işleri; hayatın en küçük ve önemsiz 

görünen ayrıntılarını bile gözetimi altında tutandır ve insan, yaşamı boyunca ilahî 

hâkimiyetin kontrolü altındadır. Böylece Kur’an’ın rehberliği ve nezaretinde oluşan 

İslamî zihniyetle adeta evren yeniden tanımlanmış, varlık algısı yenilenmiş ve artık 

iyi-kötü, doğru-yanlış, hak-batıl, adalet-zulüm planında her şey olması gereken asli 

fonksiyonuna kavuşmaya başlamıştır. 
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Kur’an-ı Kerim’in nazil olmaya başlamasıyla birlikte Mekke’de on yılı aşkın 

bir süre içinde vahiy-olgu ilişkisine bağlı olarak bir zihniyet inşası gerçekleşmiştir. 

Zihniyet inşasını vahyin nazil olma sürecinde kelimelerle kavramların kullanım 

oranını, sırasını, biçimini, zamanını ve ayetlerin nüzul sebeplerini tespit ederek 

temellendirmek mümkündür. Bu çerçevede rab kavramı Mekkî dönemin ilk yarısında 

en geniş anlamıyla Kur’an’ın merkezi kavramlarından biri haline gelmiş, teşekkül 

bakımından ise ilk kavram olmuştur. Vahyin nüzulünün ilk beş yılında Rab isminin 

kullanımı Allah isminin yaklaşık üç katı olup bu denge altıncı yıldan itibaren 

değişmeye başlamış ve artık Allah ism-i celali daha fazla zikredilir olmuştur. Bu da 

rububiyetin cahiliye Arapları ve İslam cemaati nezdinde artık hak ettiği yeri aldığını 

ve rab kavramının ilk beş yılda teşekkülünü büyük ölçüde tamamladığını 

göstermektedir. 

Rab kelimesinin temel anlamına ilk dönem sözlük ve tefsirlerde verilen anlam 

ile sonraki dönemlerde yüklenen anlam farklı olmuştur. İlk dönem sözlük ve 

tefsirlerde bu kelimeye temel anlam olarak “malik/egemen/sahip” şeklinde karşılık 

verilmiştir. Geç dönem kaynaklarda ise rab kelimesine ağırlıklı olarak “ıslah ve 

terbiye etme, eksikliği giderme, eğitme, kemâle erdirme” gibi anlamlar yüklenmiştir. 

Kuşkusuz bunlar da rab kelimesi kapsamında bulunmakla birlikte bu kelimenin temel 

anlamı “eğitici/terbiye edici (mürebbi)” değil, “mâlik/egemen/sahip”tir. Nitekim 

Kur’an’daki kullanımlarına dikkat edildiğinde bu kelimenin öncelikli anlamının 

mâlik/egemen/sahip olduğu görülecektir. Örneğin Kur’an’da 21 farklı isme izafetle 

gelmiş olan kullanımlardaki isimler (“âlemlerin Rabbi”, “göklerin ve yerin Rabbi”, 

“arşın Rabbi”, “doğunun ve batının Rabbi”, “insanların Rabbi”, “bu evin/Kâbe’nin 

Rabbi”, “bu beldenin/Mekke’nin Rabbi”, “Şi’ra yıldızının Rabbi”, “her şeyin Rabbi” 

vd.) bu anlamı teyit eder mahiyettedir.  

Rab isminin vahyin nüzulünün ilk yıllarında bu denli yoğun kullanımıyla 

ilgili olarak denebilir ki genellikle bütün müşrik toplumlarda olduğu gibi Kur’an’ın 

ilk muhatapları da Allah’ı bir mefhum olarak bilmekle birlikte onların hayatında da 

bu Yüce Varlık neredeyse unutulmuş, delaleti belli-belirsiz durumda idi. Müşrik 

cahiliye Arapları fiilen “Allah yokmuş gibi” ve “Allah’a rağmen” bir hayat sürerek 
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ulûhiyet/rubûbiyet kapsamına giren vasıfları büyük ölçüde O’ndan alıp putlarına 

vermiş ve böylelikle Allah kavramını gerçek rubûbiyetten uzaklaştırmışlardı. İşte 

Kur’an, işlevselliğini yitirerek onların yalnızca dilinde kalmış olan Allah ismine 

gerçek ulûhiyeti kazandırmak, Rab ismini layık olduğu yere yerleştirmek ve 

uzaklarda zannettikleri Rabbin “hemen, yanı başlarında” olduğunu vurgulamak için 

bu kelimeyi sıkça zikretmiştir.  

Yine genellikle Hz. Peygamber’e hitaben yer alan “Rabbuke” izafet terkibinin 

ilk altı yıllık dönem içerisinde 98 kere kullanılmış olması, bu nazik süreçte Allah’ın, 

elçisini özel olarak eğittiğini ve desteklediğini göstermektedir. Bu dönemde 

Kur’an’ın Hz. Peygamber’i yüklendiği göreve alıştırmak, motive etmek ve onun 

direncini/şevkini artırmak için “rab” kelimesini sürekli Allah elçisini niteleyen 

muhatap zamirine isnat etmesi dikkate değer bir durumdur. Nitekim Mekkeliler de 

uzun bir süre “Muhammed'in Rabbi” ifadesini telaffuz etmişlerdir. 

Kur’an’da toplam 82 yerde 21 farklı isme izafetle gelmiş olan Rab isminin 

vahiy sürecinin ilk altı yılındaki gelişimi de dikkat çekicidir. Zira bu izafetlerin 50 

tanesi 18 farklı isimle bu dönem içinde Kur’an’daki yerini almıştır. Öte yandan ilk 

dönemlerde bu kadar yoğun kullanılan Rab kelimesinin izafetle zikredildiği 

varlıkların, insanların kudretinin fevkinde bulunan ve ancak gerçek rabbin sahip 

olabileceği mahiyette oluşu da ayrıca vurgulanmalıdır. Kur’an’da takdim edilen 

“Allah’ın her şeyin Rabbi/maliki/yaratıcısı olduğu” vurgusu ilahî kelamın ilk 

muhataplarının sahip oldukları varlık anlayışıyla birlikte değerlendirildiğinde vahyin 

henüz başlarından itibaren Rab kelimesinin ısrarla bir takım fevkalade varlıklara 

izafetle sunulmasının anlamı daha iyi anlaşılır. Zira cahiliye Arapları nezdinde 

yaratma mefhumu belli belirsiz bir mahiyette idi ve bu, onların fiili yaşamında 

herhangi bir karşılığı bulunmayan etkisiz bir kavramdı. Ayrıca Mekkeli müşrikler 

Allah’a ortak koştukları putlara aynı zamanda Allah’a ait olan neredeyse bütün 

vasıfları yakıştırdıkları halde hiçbir zaman onların da yaratıcı olduğunu iddia 

etmemişlerdi. 
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Kur’an’ın nazil olduğu dönemde Araplar, iman ettikleri bu yüce varlığın her 

şeyin yaratıcısı ve sahibi olduğunu ikrar etmekle birlikte, Yahudilik ve 

Hıristiyanlıktaki Allah tasavvurunun da etkisiyle göklerde olan, uyuklayan, uyuyan, 

dünyanın işleyişine müdahale etmeyen, gücü azalmış, ihtiyar, uzaklarda, kendisine 

ulaşılabilmesi ancak şefaatçilerle/aracılarla mümkün olan bir Allah’a inanıyorlardı. 

Esasen onların asıl sorunu inandıkları Allah ile iletişim sorunu idi. Çünkü onların 

tasavvurlarına göre O’nunla iletişim, istedikleri her zaman gerçekleşebilen, kendi 

isteklerine göre sürdürülebilen bir ilişki olmadığı için O’nun kendileriyle sağlıklı bir 

iletişimini mümkün görmüyorlardı. İbadette, yönelişte, korkuda ve umutta Allah’a 

ortak koşmak olan şirk anlayışı zihinlerini dondurduğu için onlar âlemlerin Rabbinin 

yakın olan ve dualara icabet eden, sonsuz kerem sahibi, sıkıntıları gideren, her şeyi 

görüp gözetleyen, her şeyden hakkıyla haberdar olan, kendisine sığınılan, şifa veren, 

her şeyi kuşatan, gönüllerin gizlediğini de açığa vurduğunu da bilen, varlığı idare 

eden, yardım eden vd. hususiyetlerini algılamakta güçlük çekiyorlardı. 

Allah Teâlâ’nın insanoğluna son hitabı olan Kur’an, tabii olarak yaşı, 

cinsiyeti, eğitimi, makamı, mesleği, zekâ durumu vs. ne olursa olsun bütün insanlara 

hitap etmektedir. Bu durumun doğal bir sonucu olarak Kur’an’ın ulûhiyet ve 

rubûbiyeti takdim biçimi de bütün insanları kuşatacak mahiyette olmuştur. Kur’an’da 

sunulan ulûhiyet ve rubûbiyet tasviri son derece canlı ve yaratılmış varlığın ve 

idrakinin ulaşabileceği her şeyin ötesindedir. O Rab Teâlâ’yı tanıtırken bazı 

nazariyelerde olduğu gibi fikrî, soyut, kâinatı bir kere yarattıktan sonra onu kendi 

haline terk etmiş, çok uzaklarda, belli belirsiz bir ulûhiyet takdiminde bulunmaz. 

Onun bildirdiği ulûhiyet; yaratan ve yaratmakta olan, Hayy ve Kayyum, mahlûkatını 

görüp gözeten, onların bütün ihtiyaçlarını karşılayan, her an bir işte olan, bilgisi 

olmadan bir yaprağın bile düşmediği ve bizzat insan yaşamındaki icraatlarıyla kendi 

zatını açıkça ortaya koyan bir ulûhiyettir. 

Varlığı ancak akılla bilinebilen ve âleme müdahil olmayan bir Tanrı 

anlayışına sahip olan deizmde ise Tanrı, kâinattan bütünüyle aşkın olduğu için 

âlemde olan-biten hiçbir şeyle ilgili değildir. Bu anlayışa göre Tanrı ötelerin ötesinde 

bulunduğu ve kâinatın işleyişine hiçbir müdahalede bulunmadığı için, bu telakki dinî 
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duygu ve düşünceyi de tatmin edemez. Çünkü inanan kişi için güvenip dayanma, 

bağlanma, teslim olma, dua ve niyazda bulunma vb. ameliyeler merkezî bir yer işgal 

ettiği için insan, kendisi de dâhil âlemle hiç ilgilenmeyen bir Tanrı’ya nasıl ve niçin 

kullukta bulunsun, dua etsin? Haddizatında böyle bir Tanrı’ya inanmanın pratikte bir 

karşılığı da yoktur. İnsan hayatında herhangi bir etkinliği bulunmayan ve ötelerde atıl 

halde bekleyen bir Tanrı’nın varlığı kabul edilse bile bu inanç, kurgusal bir 

tatminden öte pratik bir anlam ve değer ifade etmeyecektir.  

Kur’an’ın takdim ettiği rubûbiyet anlayışından hareketle denebilir ki Rabbi ile 

sağlıklı bir iletişime sahip olan bir insanın hayatında ümitsizliğe ve imkânsızlığa yer 

yoktur. Çünkü onun her zaman yanı başında olan ve kendisini görüp gözeten bir 

Rabbi, bir sahibi vardır ve O, kulunu asla sahipsiz, yardımsız bırakmayacaktır. Kulun 

yapması gereken Rabbinin yolunda dünyevî hiçbir karşılık beklemeksizin mücadele 

etmek ve gerisini O’na havale etmek, O’nu vekil kılmaktır. Rabbini vekil olarak 

gören kimse, kendisinin mutlaka iki güzellikten birine, yani şehadete yahut zafere 

ulaşacağını ve her halükârda kazançlı çıkacağını bilir. Rubûbiyetin kula sağladığı bu 

öz güven duygusu, sıradan bir insanın göze alamayacağı büyük mücadelelerin önünü 

açar ve Hz. İbrahim’de, Hz. Musa’da ve diğer elçilerde olduğu gibi zamanın 

firavunlarına karşı onları muzaffer kılar. Ayrıca belirtmek gerekir ki O’nun topluma 

ve tarihe yönelik bu tasarrufları yalnızca belli bir zamanla sınırlı olmayıp bu, dün 

öyle olduğu gibi bugün de öyledir, yarın da öyle olacaktır. 

Allah Teâlâ kendisine ve İslam davasına sadakatle bağlanan kullarını tevhid 

tarihi boyunca hiçbir zaman yalnız ve çaresiz bırakmayarak onlara inandıkları hak 

yolda bütün tazyiklere karşı sabretme gücü vermiştir. Nitekim İslam tarihi, savaş 

meydanlarında sonucu yalnızca güç ve imkânların değil aynı zamanda istikamet 

üzere sebat gösterip Allah’ın yardımına dayanmanın belirlediğini gösteren çok sayıda 

örnek anlatıma sahiptir. Zira âlemlerin Rabbi kulları üzerinde tasarruf sahibi 

bulunduğundan, O İslam cemaatinin üstün gayretine paralel olarak onların elleriyle 

zalimleri mağlup edecek ve onların belini kıracaktır. Esasen sayıları az da olsa 

Allah’ın kendileriyle beraber olduğuna inanarak, sonucu şehadet yahut zafer olan iki 
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güzellikten birini elde etmek için savaşa çıkan ve O’nun kendilerine sekinetini 

indirdiği böyle bir ordu, karşı konulması zor bir ordudur. 

Kur’an’da anlatılan önceki ümmetlerin kıssalarına ve Allah’ın son elçisi olan 

Hz. Peygamber’in tevhid mücadelesine bu gözle bakıldığında O’nun, kullarıyla olan 

canlı, dinamik ve yaşanan ana ilişkin tasarruflarını tasvir eden rubûbiyet tasvirlerinin 

çokluğu dikkati çekecektir. Âlemlerin Rabbi kendisine güvenen kullarının Mevla’sı 

ve destekçisi olarak, her zaman olduğu gibi onların ümitlerinin tükendiği ve çaresiz 

kaldıklarını hissettikleri en kritik zamanlarda da üzerlerine güven duygusunu 

indirmiş ve onları görünmez ordularıyla desteklemiştir. Ancak belirtmek gerekir ki 

Allah Teâlâ’nın inananlara yönelik yardım ve üstün gelme vaadi, yalnızca dünyevî 

bir takım zaferler şeklinde anlaşılmamalıdır. Zira O’nun, elçilerine ve müminlere 

yardımı bazen düşmanlarının karşı koyamayacakları kuvvetli bir delil, bazen 

istikamet üzere sebat ve kararlılık, bazen de dünyevî zafer ve hükümranlık vermesi 

şeklinde olabilir.  

Kur’an’dan anlaşıldığı üzere Allah Teâlâ savaş meydanlarında adeta 

melekleriyle birlikte hazır bulunmuş ve ellerinden gelen fedakârlığı yapan müminleri 

yardımlarıyla destekleyerek onlara sebat vermiş ve onlar eliyle müşrik ordusunun 

kalplerine korku salmak suretiyle savaşın sonucunu doğrudan etkilemiştir. Yanı sıra 

Müslümanların üstün inanç, gayret ve fedakârlıklarıyla ulaşılan zaferin aynı zamanda 

Allah Teâlâ’nın yardımıyla elde edildiğini vurgulamak üzere öldürme ve atma fiilleri 

bizzat Allah’a izafe edilmiştir. Haddizatında savaş herkesin gözü önünde 

gerçekleşmişti; öldüren de belliydi öldürülen de, atan da belliydi atılan da. Ancak 

burada bütün sebeplerin, gizli ve açık amillerin üstünde hükümranlık sahibi olan ilahî 

iradenin geçerliliği söz konusudur. Hakeza Kur’an’da Benî Nadîr’in yurtlarından 

çıkarılmalarına işaret eden anlatımda da Yahudi topluluğunu bulundukları sağlam 

kalelerinden indirenin on beş gün boyunca büyük bir mücadele vererek onları 

muhasara altında tutan Müslümanlar değil de doğrudan Allah olduğu 

belirtilmektedir. Ancak bu noktada savaş meydanlarında yahut sair zamanlarda 

Müslümanların elde ettikleri başarılarda Allah’ın inayet ve teyidiyle birlikte onların 

ortaya koydukları üstün ferformans ve fedakârlığın gözden uzak tutulmaması 
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gerektiği özellikle vurgulanmalıdır. Zira her ne kadar Kur’an dilinde zafer Allah’a 

izafe edilse de bu, müminlerin elleriyle kazanılmakta ve Allah, İslam karşıtlarını 

müminlerin üstün çabalarıyla mağlup etmektedir.  

Öte yandan Allah Teâlâ kendisine güvenip dayanan kullarının tarafında 

bulunmakla birlikte O, sünneti gereği, müslim-gayri müslim ayrımı yapmaksızın kim 

daha çok güç toplar, mücadele eder ve gerekli tedbirleri alırsa onu muzaffer kılmakta 

ve böylece “Allah’ın günleri” insanlar arasında dönüp durmaktadır. Kaldı ki Allah’ın 

yardımı da müminlerin çabalarına bağlı olarak ortaya çıkacak ve O ancak harekete 

geçen ve kendi yolunda yürüyenleri yalnız bırakmayarak onları destekleyecektir. 

Nitekim Uhud savaşı Allah’ın tüm toplumlar için belirlemiş olduğu yasa gereğince, 

savaş stratejisine bağlı kalan ve savaş disiplinini sonuna kadar elden bırakmayan 

kimselerin -kim olursa olsun- galip geleceklerini göstermesi bakımından önemlidir. 

Diğer taraftan Kur’an’a göre başarının ölçüsü, dünyalık zaferlerin değil âlemlerin 

Rabbinin rızasının kazanılmasıdır. Bu yüzden ellerindeki güç ve imkânların 

yetersizliğinden dolayı Allah’ın elçileri ve müminler kimi zamanlar düşmanları 

karşısında mağlup olsalar da onlar Allah nazarında galiptir. Nitekim Kur’an’da 

belirtildiği üzere bazı peygamberler düşmanları tarafından öldürülmüş, bazı 

müminler de ateş dolu çukurlarda yanarak can vermiş ve inandıkları hak yolda 

dayanılması zor büyük sıkıntılarla karşılaşmışlardır.  

 Allah Teâlâ’nın rubûbiyetinin bir eseri olan âlem ile münasebeti de kuşkusuz 

ilk yaratma ile sınırlı olmayıp O’nun belirlediği vakte kadar devam edecek olan bir 

süreçtir. Göklerin, yerin ve içindekilerin Rabbi geceyi, gündüzü, mevsimleri, ayı, 

güneşi, yıldızları, yağmuru, türlü türlü bitkileri ve diğerlerini var eden ve her daim 

varlığını devam ettirendir. O, rubûbiyetine has niteliklerinden olarak kâinatta an be 

an tasarruflarda bulunan; bütün yarattıklarının ihtiyaçlarını karşılayan ve onları 

ayakta tutan, sürekli faâl olan, dilediğini yapan ve bütün işleri yürütendir. Yeni 

doğan bir bebek, gökten inen her bir yağmur ve kar tanesi, açan bir çiçek, dalında 

rüzgârla sallanan bir yaprak, akşamleyin gökyüzünde bir fener gibi aydınlık veren ay, 

kendi yörüngesinde akıp giden yıldızlar, her sabah doğan güneş ve diğer varlıkların 
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her biri el-Hayy ve el-Kayyûm olan Rab Teâlâ’nın kâinattaki süregelen 

tasarruflarıdır.  

Kur’an’da Allah’ı ve rubûbiyetini en çok tanıtan şey, O’nun fiilleridir. Her 

şeyin Rabbi Allah, varlığını ve kudretini fiilleriyle izhar eder. Bu açıdan esasen 

göklerde ve yerde cereyan eden tabii hadiseler içerisinde her şeyin maliki olan Allah 

Teâlâ’nın fiilleri kapsamı dışında kalan hiçbir şey yoktur. Bu çerçevede Kur’an’da 

yer alan birbirinden farklı yüzlerce fiil, tekrarlarıyla birlikte iki binden fazla bir 

sayıda Allah’a nispet edilmektedir. Tahlîk (yaratma), takdîr (ölçü tayin etme), tedbîr 

(yönetme), (terzîk (rızıklandırma), inşâ (ilk kez yapma), ibdâ’ (örneksiz yaratma), 

sun’ (sanatlı yaratma), ihyâ (diriltme), imâte (öldürme), ifnâ (yok etme), inbât (bitki 

bitirme), inmâ (geliştirme, büyütme), ibdâ (başlatma), i’âde (eski haline döndürme), 

inzâl (indirme, lütufta bulunma) ve teshîr (boyun eğdirme) O’nun tabiata 

müdahalesini yansıtan fiillerinin başlıcalarıdır. 

Şüphe yok ki Kur’an’ın ilk muhatapları olan Mekkeli müşrikler de sabah-

akşam gözlerinin önünde gerçekleşen bu tabii harikuladelikleri görmüyor değillerdi.  

Ancak onlar yalnızca gözlerinin gördükleriyle yetiniyor, asıl muteber olan kalbî 

nazarla bakmıyorlardı. Bunun sonucu olarak da Allah’ın tabiata yerleştirdiği sayısız 

ayeti/işareti görmelerine rağmen bunun ötesine geçemeyerek işaretin gösterdiğini 

göremiyor ve örneğin her bir yağmur damlasının, istirahat ettikleri gecenin, 

maişetlerini temin ettikleri gündüzün, teneffüs ettikleri havanın, içtikleri suyun, 

yedikleri meyve ve sebzelerin O’nun tabiata dokunuşuyla hayat bulduğunu fark 

edemiyorlardı. Zira bir işaretin ne anlama geldiğini anlayabilmek için aklın dışında 

başka bir yeteneğe daha ihtiyaç vardır ki o da imandır. Bu yüzden Kur’an, bir işaretin 

doğru okunabilmesi ve tam anlaşılabilmesi için “aklî-kalbî” bir tavrın zorunlu 

olduğuna ısrarla vurguda bulunmaktadır ki ancak bu tavrı gösterebilen kimse 

gerçekten işitir, gerçekten görür ve gerçekten anlar. 

Allah-âlem münasebeti çerçevesinde vurgulanması gereken bir husus da 

şudur: Kur’an-ı Kerim’de bir üslup özelliği olarak insan emeği zorunlu olan ekinlerin 

meydana gelmesi, tanelerinden çıkışı ve büyümesi gibi bir takım fiziksel ve biyolojik 
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aşamalar doğrudan Allah’a izafe edilmiştir. Zira onların varlık bulması O’na bağlı 

olduğu gibi büyümesi ve yetişmesi de tamamen O’nun fiilleriyle, O’nun tabiata 

yerleştirdiği yasalarla gerçekleşmektedir. Yine gökten suyun indirilmesi, toprağın 

yarılması, oradan ekinler, üzüm bağları, sebzeler, zeytin ve hurma ağaçları, iri ve sık 

ağaçlı bahçeler, meyveler ve çayırların bitirilmesi faaliyetlerinin yine doğrudan 

Allah’a izafe edilmiş olması dikkat çekicidir. Hakeza bir ağacın oluşması ve meyve 

vermesi için toprağa tohum atan, onu düzenli olarak sulayan, güneş alması ve sağlıklı 

bir şekilde oluşumunu tamamlaması için çalışıp çabalayan, yorulan, terleyen insan 

olmakla birlikte Kur’an’a göre gerçek fail O’ndan başkası değildir! Netice olarak 

Allah Teâlâ’nın evrene yönelik fiilleri bütüncül olarak değerlendirildiğinde tabiata ve 

tarihe seküler açıdan bakmak neredeyse imkânsız hale gelmekte, O’nun gerek 

kozmik gerekse beşerî düzeyde geçerli olan fiilleriyle doğanın ve insanın 

serüveninde müdahil bir fail olduğu hakikati tebellür etmektedir. 

Çalışma sürecinde karşılaştığımız güçlüklere gelince, öncelikle rab 

kavramı/rubûbiyet konusu ile ilgili çalışmaların büyük ölçüde yalnızca makale 

düzeyindeki birkaç eser ile sınırlı olması ve meselenin geniş boyutlarıyla 

incelenmemiş olmasından dolayı konu ile ilgili literatürün yetersiz kaldığını 

belirtmemiz gerekir. Yanı sıra mevcut literatürün de rubûbiyet konusunu işlerken 

daha çok Kur’an’da rab kavramı ve onun semantik alanına giren bazı hususlar yahut 

Allah’ın kâinata yerleştirdiği yasalar üzerinden onun kusursuz işleyişi çerçevesindeki 

değerlendirmelerle yetindiği vurgulanmalıdır. Bu durum bir yandan çalışma için bir 

handikap oluştururken diğer taraftan Rab Teâlâ’nın, kulu ile ve âlemle aktif 

münasebetini yansıtan rubûbiyetinin nas-olgu, vahiy-siret ilişkisi düzleminde ele 

alındığı bu çalışmayı özgün kılmaktadır. 

  Karşılaştığımız önemli problemlerden biri de cahiliye Araplarının Kur’an 

öncesi döneme dair dinî inançlarının ayrıntıları ve özellikle de Allah tasavvurları 

konusunda kesin bilgi edinmemizi sağlayacak verilerin yetersiz olmasıdır. O dönem 

Arapları arasında yazının yaygın olmaması ve onların eser yazma alışkanlığına sahip 

olmamaları nedeniyle pek çok cahiliye şiiri ve nesri kaybolduğundan tüm çabalara 

rağmen cahiliye Araplarının Allah hakkındaki kanaatlerinin tespitinde hala belirsiz 
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ve tartışmaya açık noktaların bulunduğu belirtilmelidir. Bütün bu güçlüklere rağmen 

rubûbiyet meselesini ele alan bu çalışmanın alanında bir boşluğu dolduracağına 

inanıyor ve nas-olgu ilişkisi bağlamında konu ile ilgili yeni çalışmalara vesile 

olmasını ümit ediyoruz.   
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