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Özsoy, Nuriye, Der Islam Dergisinde Yayımlanan 112. El- İhlas Suresiyle İlgili 

Makaleler Örnekliğinde Oryantalistik Ku’ran Araştırmalarının Değerlendirilmesi, 

Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Doç. Dr. Mehmet Akif Koç, 118 s.  

 

ÖZET 

 

Tezde, geniş bir ilgi alanına sahip oryantalist geleneğin, Kur’an’a dair çalışmalar 

bağlamında incelenmesi hedeflemiştir. Bu nedenle araştırma, Der Islam dergisinde 

yayımlanmış İhlas Suresi ile ilgili çalışmalarla sınırlanmıştır. Zira oryantalistik 

gelenekte vazgeçilmez bir yeri olan ve 1910’dan beri basımı devam eden dergi, 

oryantalizmi inceleyen bir araştırmacı için en önemli kaynaklardandır. Tez iki 

bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde oryantalizmin tanımı, geçirdiği evreler, 

ilgilendiği alanlar, farklı oryantalizm algıları, Türkiye’ye yansımaları ve son olarak 

Vatikan’ın 1965’te yayımladığı Nostra Aetate isimli deklarasyonun oryantalizm 

üzerine etkileri işlenmiştir. İkinci bölümde ise, önce Der İslam dergisinde yayımlanan 

Kur’an’la ilgili makalelerin bibliyografyası verilmiştir. Dergide sadece Kur’an 

üzerine yayımlanan çalışmaların sayısı atmışın üzerindedir. Bu makalelerin tamamını 

inceleme imkanı olmadığı için, bir örneklem olarak İhlas Suresi ile ilgili beş makale 

incelenmiştir. Rudi Paret, Montgomery Watt, Claus Schedl, Uri Rubin ve kendinden 

önceki çalışmaları titizlikle inceleyip kritik eden Arne A. Ambros’un makaleleri yayım 

sıralarına göre ele alınmıştır. Yazarların konuya ilişkin tezleri en ince ayrıntısına 

kadar aktarılmaya çalışılmış ve her bir makalenin sonunda bir değerlendirmeye yer 

verilmiştir. Bütün bu makalelerin ortak noktası, İhlas Suresi örnekliğinde Kur’an’ın 

Sami kültür arka planına yapılan vurgudur. Sonuç bölümünde ise, her ne kadar 

oryantalizmin İslam tarih ve kültürünü yapıbozumuyla anlama/tanımlama 

konusunda zaman zaman çok hoyrat olduğu bir vakıa olsa da, kendi tarihsel arka 

planından beslenen temel ideolojik duruşa irca edilmesi gereken bu tutumun, 

Müslüman araştırmacıların ve özellikle İlahiyatçıların oryantalistik birikimi 

görmezden gelmelerine bir bahane teşkil edemeyeceği vurgulanmış, oryantalizm 

karşısında İslam dünyasında hakim olan “görmezden gelme” ve “saf hayranlık” 

dışında, “özgüvenli, bilimsel bir eleştiri kültürü”nün gelişmesinin gereğine işaret 

edilmiştir. 
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Özsoy, Nuriye, The Evaluation of the Orientalist Studies of the Quran in the Sample 

of the Articles on the Surah 112: Al-Ikhlas, Published in the Journal Der Islam. 

Master Thesis, Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Akif Koç, 118 p. 

 

ABSTRACT 

 

The thesis aims to scrutinize the orientalist tradition, which has a wide range of 

interest, in the particular context of the Qur’anic studies. Its scope, therefore, is 

restricted to the articles regarding the surah al-Ikhlas published in the journal, Der 

Islam. For the journal, which has been published since 1910 and therefore has an 

indispensable place in the orientalist tradition, is one of the most important sources 

for a student of Orientalism. The thesis consists of two chapters. The first chapter 

provides a definition of Orientalism together with its development, interest areas, 

various perceptions and implications on Turkey, and finally it deals with the impact 

of the declaration entitled Nostra Aetate, published by the Vatican in 1965, on 

Orientalism. The second chapter gives, first of all, a bibliography of the articles that 

are published in the journal Der Islam on the Qur’an. The number of the articles 

published by the journal regarding the Qur’an only is above sixty. Inasmuch as it was 

not possible to study all these articles, only a sample of five articles on the surah al-

Ikhlas is examined. The articles by Rudi Paret, Montgomery Watt, Claus Schedl, Uri 

Rubin, and Arne A. Ambros, who meticulously conducted a critical examination of 

the previous works, are tackled in order of their publication date. The relevant 

arguments of the authors are considered in great detail and at the end of each article 

an assessment is made. The common point made by all these articles is that the 

Qur’an has a Semitic cultural background by reference to the sample of the surah al-

Ikhlas. In the conclusion, it is pointed out that although it is a fact that Orientalism is 

at times notorious in understanding and characterization of Islamic history and 

culture in a deconstructive manner which needs to be referred to its ideological 

stance, it is emphasized that this should not be an excuse for Muslims and 

Theologians in particular to ignore the orientalist scholarly achievements. It is thus 

proposed that a culture based on a “self-confident and critical scientific attitude”, 
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instead of an attitude of “ignoring” and “simple admiration” which is dominant, 

needs to be advanced vis-à-vis Orientalism in the Muslim world. 
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Önsöz 

 

Oryantalizm ve oryantalistik çalışmalar ne İslam dünyasında ne de ülkemizde gereken 

ilgiye mazhar olmuştur. Edward Said’in oryantalizm üzerine yazdığı kitap büyük yankı 

uyandırmış; ancak, bu yankı yüzeysel bir ilgiden öteye gidememiş, oryantalistlerin 

İslam hakkındaki iddiaları ciddi bir çalışma ile karşılık bulmamıştır. Bu çalışmalar 

içinde Alman oryantalist ekolü sahaya en ciddi katkıyı sunmuş olmasına rağmen 

Türkiye’de en az tanınan literatürü teşkil eder. 

Bunun belki önemli sebeplerinden biri, pek çok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bilim 

dünyasında İngilizcenin yabancı dil olarak hakim olması ve bunun tabii sonucu olarak 

da Almanca çalışmaların akademik dünyaya yabancı kalmasıdır. Bunun, 1992’de Ömer 

Özsoy tarafından çevrilip yayımlanan Rudi Paret’in ‚Kur’an Üzerine Makaleler‛ adlı 

kitabı ve çalışmalarından tezimizde faydalandığımız ve atıflarda bulunduğumuz az 

sayıdaki makale çevirileri gibi istisnaları olmakla birlikte, Alman oryantalistik 

literatürünün çalışmaya değer boş bir alan olduğunu gördük. 

Bu konuya özellikle dikkatimi çeken danışmanım Mehmet Akif Koç Beyefendiye, 

çalışmamın başından sonuna kadar esirgemedikleri değerli katkıları dolayısıyla hususi 

teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ayrıca akademik çalışma yapma konusunda samimi teşviklerini ve desteklerini hep 

yakınımda hissetiğim Muhterem Hocam Salih Akdemir’e; Frankfurt Goethe 

Üniversitesi’nde misafir profesör olarak bulunduğu 2010 yaz sömestresinde verdiği 

‚Oksidantalizme Giriş‛ (Einführung in Okzidentalismus) dersleri ile bu konuda ufkumu 

açan, derslerini büyük bir keyifle takip ettiğim Sayın Hasan Hanefi’ye; tezimle ilgili 

literatür desteğinden her türlü ayrıntıya varıncaya kadar bizzat ilgi ve yardımlarını 

esirgemeyen Frankfurt Goethe Üniversitesi İslam Dini ve Kültürü Araştırmaları 

Enstitüsü öğretim görevlilerinden Ayşe Başol-Gürdal, araştırma görevlisi Serdar Güneş 

ve öğrenci asistan Serdar Kurnaz’a ve Enstitü’nün hocaları Ömer Özsoy ve Abdullah 

Takım’a gönülden teşekürü bir borç biliyorum. 

Son olarak, tezimi hazırlamam konusunda benden anlayış, sabır ve manevi desteklerini 
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esirgemeyen sevgili oğullarım Salih Etka ve Ahmet İkbal’e teşekkür etmek isterim. 

Gayret bizden, tevfik Allah’dan. 

 

Nuriye Özsoy 

13 Haziran 2010, Hofheim 
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GiriĢ 

 

Biz tezimizde çok geniş bir ilgi alanına sahip olan oryantalistik çalışmalardan, Alman 

oryantalizminde çok önemli bir yeri olan ve yüzyıldır basımı devam eden Der Islam 

dergisindeki Kur’an üzerine yapılan çalışmalar üzerinde duracağız. Dergide 1910-2010 

yılları arasında Kur’an, tefsir ve Kur’an ilimlerine dair atmıştan fazla makale 

yayımlanmış bulunmaktadır. Bir yüksek lisans tezi çerçevesinde bu kadar kapsamlı bir 

muhtevayı analiz etme imkanı söz konusu olamayacağı için, çalışmamızı sadece Kur’an 

muhtevasıyla ilgili makalelerden İhlas Suresi hakkında olanlarla sınırlamak zorunda 

kaldık.  

Tezimizin ana konusunu oluşturan makalelerin yayımlandığı Der Islam dergisi, kimi 

zaman kesintiye uğramış olsa da (1924’de, 2. dünya savaşının sona erip Almanya’nın 

korkunç bir yenilgiye uğradığı 1945’de ve daha sonra 1951’de yayımlanamamıştır) 

1910’dan bugüne dek yayımlanmaya devam etmektedir. 1910-1919 arası Strasburg’da, 

1920’den itiberen ise Berlin’de basılan derginin kurucusu ve editörü Hitler döneminin 

Prusya Kültür Bakanı, siyasi misyonuna daha sonra değineceğimiz meşhur Alman 

müsteşrik C. H. Becker’dir (1876-1933).
1
 Elbette derginin kuruluşunda ve devamında 

önemli bir belirleyici rol oynayan Becker’in oryantalistik çalışmaların hedefini 

‚sömürgeleştirilmek istenen Doğu halklarını kültürel açıdan tanınmasına hizmet etmesi‛ 

şeklinde tanımlayan yaklaşımının ve üstlendiği politik misyonun, dergi politikası 

üzerinde de önemli bir rol oynamış olması beklenir. Daha sonraları ‘uygulamalı 

oryantalizm’ olarak adlandırılan bu tarz, yani oryantalistik çalışmalarda elde edilen 

bilgilerin siyasi alanda kullanılması meselesi, Becker’e göre oryantalizminin çok açık 

bir hedefi olmalıdır. Artık oryantalizmin gerçek hayatta uygulanması çok net bir 

hedeftir.
2
 Ona göre ‚İslam meselesi her şeyden önce politik bir koloni/sömürge 

meselesidir.‛
3
 

                                                 
1 Özcan Taşçı, ‚C. H. Becker (1876-1933) Örneğinde Uygulamalı Oryantalizm (Angewandte 

Orientalistik) Anlayışı – Oryantalizm †alışmalarında Siyasallaşma Süreci‛, A.Ü. İlahiyat 

Fakültesi Dergisi, 47 (2006), sayı 2, s143-145; Peter Heine, ‚C. Snouck-Hurgronje Versus C. H. 

Becker. Ein Beitrag zur Geschichte der angewandten Orientalistik‛, in: Die Welt des Islams 23 

(1984), yeni seri sayı 23/24 (1984), s. 387; Abdülkerim Özaydın, ‚Carl Heinrich Becker‛, T.D.V. 
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‚İslam problemi, çoğunlukla dini bir mesele olarak değerlendirilmektedir, oysa 

İslam sadece bir din değil, aynı zamanda bir medeniyet ve siyasal bir düşüncedir 

(Staatsgedanke). Bundan dolayı da İslam meselesini dâhili ve harici politik bir 

mesele olarak görmek daha anlamlı ve isabetli olacaktır.‛
4
 

Becker, derginin ilk sayısında yer alan, derginin kuruluş amacını ve misyonunu anlattığı 

‚Der Islam als Problem‛ (Bir Sorun Olarak İslam) başlıklı yazısında, İslam anlayışını 

anlatır ve kendince derinlemesine tahliller yapar. Dünya çapında bir din olarak 

tanımladığı İslam’ın medeniyet ve kültürünün bu derecede büyümesi ve gelişmesinin 

nedenlerine ilişkin mevcut tezleri değerlendirir ve İslam olgusunu çözümlemenin 

göründüğü kadar basit olmadığını ve işte bu derginin bu amaca hizmet etmek üzere 

kurulduğunu söyler. Dergide yayımlanacak yazıların subjektif ve hipotezlere dayalı 

çalışmalar olsa bile, sağlam argümanlara dayanacağını taahhüt eder.
5
   

Biz çalışmamızda derginin bütün sayılarını gözden geçirerek Kur’an üzerine yazılan 

makalelerin bir bibliyografyasını verdik ve Kuran’ın muhtevası üzerine yazılan 

makalelerden bir örneklem olarak İhlas Suresi üzerine yazılanları Türkiye bilim 

çevrelerine tanıtmak istedik. 

 

                                                                                                                                               
İslam Ansiklopedisi, İstanbul 1992, V. 288. 

2 Özcan Taşçı, a.g.e., s. 151-152. 

3 Özcan Taşçı, a.g.e., s. 152; Carl Heinrich Becker, ‚Staat und Mission in der Islamfrage‛, 

Islamstudien, 2 (Leipzig 1932), s. 211. 

4 Özcan Taşçı, a.g.e., s. 152; Carl Heinrich Becker, ‚Islampolitik‛, Die Welt des Islams, sayı 

3/2, Brill, 1915, s. 101. 

5  Carl Henrich  Becker, ‚Der Islam als Problem‛, Der İslam 1 (1910), s. 1-16. 
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1. Oryantalizm 

1.1 Oryantalizmin Tanımı 

Türkçede kullanılan oryantalizm kelimesi Fransızca orientalisme kelimesinden 

alınmıştır. Kelimenin kökeni, güneşin doğuşunu ifade eden ve coğrafi manada doğuyu 

göstermekte kullanılan Latince oriens sözcüğüne dayanmaktadır. Doğu milletlerini 

çeşitli yönlerden inceleyen ilim dallarının bütünü anlamındadır. Yakın ve Uzak Doğu 

toplum ve kültürleri, dilleri ve halklarının incelendiği Batı kökenli ve Batı merkezli 

araştırma alanlarının tümüne verilen ortak ad ya da diğer adlarıyla Doğubilimi veya 

Şarkiyat. Türkçede oryantalizmle eş anlamlı olarak kullanılan Şarkiyat kelimesi, 

‚Doğuyla ilgili‛ anlamındaki Arapça şarþÐ kelimesinin sonuna -āt çoğulluk eki 

getirilerek türetilmiş bir kelimedir.
6
 

Oryantalizm kelimesini tarif eden kaynaklarda kelimeye yaklaşım farklı şekillerde 

tezahür eder. Örneğin, MEB’nın çeviri ve eklemeler yaptığı İslam Ansiklopedisi’nin ne 

İngilizce aslında
7
 ne de Türkçe tercümesinde oryantalizm veya Şarkiyatçılık maddesi 

mevcuttur. Oysa oryantalistlerin hazırladığı bu ansiklopedinin Türkçe baskısındaki 

mukaddimede uzun uzun oryantalizmin tarihçesinden bahsedilir ve oryantalist hareket 

yorumlanır.
8
 Ancak, bu kadar önemli bir hareketin sözlük maddelerinin dışında 

bırakılması oldukça ilginçtir. Kelimenin o dönemlerde olumsuz anlam kazanmaya 

başlamış olmasının, ansiklopediyi hazırlayaların bu kelimeleri ansiklopediye almaktan 

imtina etmelerine sebep olduğu düşünülebilir. Zira ilki 1873’te düzenlenen 

Oryantalistler Kongresi’nin adının 1973’te Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika 

†alışmaları Kongresi (I CANAS) olarak değiştirilmesinde
9
 kelimenin kazandığı 

olumsuz anlamın etkisi olmuştu. Aynı konuda Edward Said Şarkiyatçılık adlı aşağıda 

daha detaylı değineceğimiz eserinin 1995’te yazdığı ‘Sonuç’ bölümünde şarkiyatçı  

Albert Hourani’nin ölümünden kısa bir süre önce kendisine yazdığı mektupta 

                                                 
6 İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, Kubbealtı Lügatı, Mas Matbacılık: İstanbul 2005, 

s. 2912. 

7 The Encyclopadia of Islam, Yeni Baskı, Brill: Leiden 1995, c. VI I I, s. 173-179 

8 MEB İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi: İstanbul, 1965, s. I- XXI. 

9 Ejder Okumuş, Güncelliğini Yitirmiş Bir Oryantalizmden Global Sosyolojiye Geçiş İmkanı, 

Marife Dergisi Oryantalizm Özel Sayısı 3, s. 254. 



10 

 

‚Şarkiyatçılık‛ teriminin onun yazdığı eser ve yaptığı kritik sonrası neredeyse bir sövgü 

terimine dönüştüğünü söylediğinden bahseder.
10

 Bununla birlikte Almanya’da her yıl 

yapılan geleneksel Alman Oryantalistler Kongresi (Deutscher Orientalistentag) orijinal 

ismiyle devam etmektedir. 

Türkiye Diyanet Vakfı’nın aynı isimle hazırladığı TDV İslam Ansiklopedisi’nde 

‚Oryantalizm‛ maddesi oldukça ayrıntılı işlenmiş, ‚Şarkiyatçılık‛ kelimesine ise 

‚Oryantalizm‛ maddesine gönderme yapılmak suretiyle yer verilmiştir. Buradaki tarife 

göre Oryantalizm, ‚din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını 

inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet‛tir. 

‚... Bir düşünce biçimi ve uzmanlık alanı olması itibariyle ilk olarak Avrupa ve Asya 

arasında değişken tarihsel ve kültürel ilşkiyi; ikinci olarak XIX. yüzyılın ilk yarısından 

itibaren çeşitli Doğu kültürlerinin ve geleneklerinin incelenmesinde uzmanlaşmayı ifade 

eden Batı’daki bilimsel disiplini üçüncü olarak da dünyanın Doğu olarak isimlendirilen 

bölgesi hakkında ideolojik varsayımları, imgeleri ve hayali resimleri içerir.‛
11

 

Oryantalist ise yukarıda sayılan alanlarda çalışma yapan kişidir. Kelime, tarih içinde 

farklı anlamlar kazanmakla birlikte bu gün kullanılan manasıyla ilk kez 1779’da 

İngiltere’de Edward Pococke üzerine yazılan bir makalede ve Fransızcada 1799’da 

Magasine encyclopédique’te görülür. Fransız Dil Akademisi bu kelimeyi 1835 yılında 

bugünkü anlamıyla kabul etmiştir.
12

 Daha sonra ‘orientalisme’ terimi 1938’de 

Dictionnaire de l’ Academie Française’de yer almıştır.
13

 

1.2 Oryantalizmin DoğuĢu 

Her ne kadar oryantalizmin kurumsallaşması 18. yüzyılın son çeyreğinde başlayarak, 

asıl olarak 19. yüzyıldan itibaren gerçekleşmiş olsa da,
14

 İsmail Cerrahoğlu 

                                                 
10 W. Edward Said, Şarkiyatçılık: Batının Şark Anlayışları, Terc. Berna Ülner, Metis Yayınları: 

İstanbul 2008, s. 356. 

11  Yücel Bulut, TDV İslam Ansiklopedisi, İstanbul 2007, XXXI I I. 428. 

12 Talip Özdeş, Oryantalizmin İslam’a Bakışı, Stratejik Düşünce Enstitüsü, www.sde.org.tr  

13 Maxime Rodinson, ‚Oryantalizmin Doğuşu‛, çev. Ahmet Turan Yüksel, Marife Dergisi 

Oryantalizm Özel Sayısı 3, s.179. 

14 Yücel Bulut, ‚Oryantalizmin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler‛, Marife 

Dergisi Oryantalizm Özel Sayısı 3, Konya 2002, s. 28-29; Ahmet Davutoğlu, ‚Batıdaki İslam 

http://www.sde.org.tr/
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oryantalizmin tarihini kapsamlı olarak ele aldığı makalesinde onun başlangıç tarihini 

Haçlı Seferleri’nin başlanması sonrası Papa 2. Slyvester (940-1003) dönemine kadar 

geriye götürür.
15

 Katedral okullarının ıslahı ve üniversiteye dönüşü bu dönemde 

başlar.
16

 Batılı öğrenciler, İslam düşüncesi, bilim, kültür ve medeniyetini öğrenmek için 

Endülüs ve Kuzey Afrika’ya gönderilmişler ve o bölgelerin ortak dili Arapçayı 

öğrenerek, kültür varlıklarını kendi dünyalarının bilim dili olan Latinceye 

çevirmişlerdir. Bu tercüme hareketi ileri dönemlerde daha da yaygınlaşmıştır.
17

 

Ancak, Batı’nın çeviri faaliyetinden önce Müslümanlar, tercüme faaliyetlerine daha I. 

MervÁn (hilafeti: 684-685) döneminde başlamışlardı. İskenderiyeli Ahron’un (6. 

yüzyılda yaşayıp eser yazdığı tahmin edilmektedir) ders kitabı olarak Yunanca yazdığı 

tıp kitabını, MervÁn’ın saray tabibi MÁserceveyh el-BaÒrÐ Süryanice tercümesinden 

Arapçaya çevrilmiş ve esere iki bölüm daha eklemiştir. Bu çevirinin ÝUmer b. 

ÝAbdulÝazÐz’in (679-720) kütüphanesinde bulunduğu ve kamu hizmetine sunulduğu 

rivayet edilir.
18

 Tayyib Okiç (1902-1977), tıp, kimya, yıldız ilmi, harp sanatı ve diğer 

bazı disiplinlerden yabancı dillerden eserleri ilk olarak Arapçaya tercüme eden kişinin 

ËÁlid b. YezÐd el-MuÝÁviye (ö. 708) olduğundan bahseder.
19

 Hicri 2. yüzyılın ilk 

yarısında Abbasi Halifesi el-ManÒÙr (hilafeti: 754-775) astronomiye dair oldukça 

hacimli bir eser olan Sidhanta’yı Sanskritçeden Arapçaya çevirtmiştir.
20

 

Daha sonra hicri ikinci asrın sonlarında Bağdat’ta DÁru’l-Íikme’de Müslümanlar, 

Yunancadan tercümeleri kurumsal olarak yapmışlar ve unutulmaya yüz tutan Yunan ve 

Doğu medeniyetlerini yeniden canlandırıp, İslam düşüncesiyle sentezini sağlayarak yeni 

                                                                                                                                               
†alışmaları Üzerine‛, Marife Dergisi Oryantalizm Özel Sayısı, Konya 2002, s. 42. 

15 İsmail Cerrahoğlu, ‚Oryantalizm: Batı’da Kur’an ve Kur’an †alışmaları Üzerine 

Araştırmalar‛, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XXXI (1989), s. 96. 

16 F. L. Cross, The Oxfort Dictionary of the Christian Church, Oxfort University Press: London 

1997, s. 1330-1331. 

17 Bkz. İsmail Cerrahoğlu, ‚Batı’da Kur’an ve Kur’an †alışmaları‛, s. 102-104. 

18 Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums, I I I. 5-6, 166-168- 206; Sezgin, 

İslam’da Bilim ve Teknik, Arap İslam Bilimleri Tarihine Giriş, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 

Yayınları: İstanbul 2008, I. 4. 

19 M. Tayyip Okiç, ‚Hadiste Tercüman‛, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, c. XIV, s. 27-28. 

20 Fuat Sezgin, İslam’da Bilim ve Teknik, I. 9. 
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düşünce ufuklarına başlangıç yaratmışlardı. F. Rosenthal Müslümanların bu çeviri 

faaliyetlerini ne pratik faydacılık ne de teorik faydacılık olarak açıklamayı yeterli bulur. 

O ‚Muhammed’in dini, ta başlangıcından bu yana ilmin rolünü, dinin ve böylece bütün 

bir insan hayatının asıl itici gücü olarak öne sürmemiş olsaydı ve hatta dini bir saygı 

görmemiş olsaydı, çeviri faaliyeti olduğundan daha az bilimsel, daha az sürükleyici ve 

daha çok yaşamak için zaruri olanı almakla sınırlı kalırdı‛ der.
21

 

Oryantalizmin çıkışı ile bugün vardığı nokta elbette aynı değildir ve geçirdiği evreler 

dikkat gerektirir. Batı’nın Doğu’ya ilgisinin başladığı dönemle daha sonraki 

devirlerdeki merakı arasında, pek çok sebep, amaç ve hedef değişiklikleri olmuştur. Bu 

ilginin yoğunlaştığı 9. ve 10. yüzyıllarda İslam medeniyet ve düşüncesi en parlak 

devirlerini yaşıyordu ve Müslüman hakimiyeti bütün Avrupa’yı korkutuyordu. 

Oryantalizmin başlangıçta Doğu’ya ilgisi hakim bir medeniyete karşı merak ve 

hayranlık duygusuydu. Dominiken keşişi ve filozof Albert Magnus’un (1193?- 1280) 

XI I. yüzyılda Müslüman filozofların eserlerini Paris’te okuturken kürsüde Arap 

elbiseleriyle ders verdiği anlatılır.
22

 Yine Endülüslü Müslüman seyyah İbn Cubeyr 

(1189-1191), Palermo’da Kral 2. William (1166-1189) ve halkının Müslümanlar gibi 

Arapça konuştuklarından, Araplar gibi giyinip, onlar gibi hicri tarihi ve Arap yazısını 

kullandıklarından, hatta bastıkları paralara Kelime-yi Tevhid ve Kelime-yi Şehadet 

yazdıklarından bahseder.
23

 Daha sonraları da bu etki devam etmiş ve Kral 2. Frederick 

(1215-1250) de, pek çok Yahudi ve Hıristiyan mütercime, Yunancadan Arapçaya 

çevrilmiş olan eserleri Latinceye tercüme ettirmiştir. Aynı 2. Frederik’in hizmetine giren 

Tabib Ferec b. SÁlim, er-RÁzÐ’nin (1149-1209) tıbba ait büyük eserini tecüme etmiştir.
24

 

A.J. Arberry, (1905-1969) Arap tarihi araştırmalarında önemli bir yeri olan William 

Bidwell’den naklen (1561-1632), Arapçanın Kanarya Adalarından †in’e kadar tek 

diplomosi ve din dili olduğunu yazar.
25

 

                                                 
21 Franz Rosenthal, Das Fortleben der Antike im Islam, Zürich-Stuttgart 1965, s. 18; Sezgin, 

İslam’da Bilim ve Teknik, I. 5. 

22 MEB İslam Ansiklopedisi, M.E.B. Yayınları: İstanbul 1950, s. I I I. 

23 Bernard Lewis, The Arabs in History, London 1966, s.119. 

24 Bernard Lewis, a.g.e., s. 119-120. 

25 A. J. Arberry, Biritish Orientalists (William Collins), London 1933, s. 16. 
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XI I. Asırdan itibaren İslam felsefesinin öncüleri el-FÁrÁbÐ (870-950),  İbn SÐnÁ (370-

428/980-1037) ve el-ÇazÁlÐ’nin (450-505/1058-1111) eserlerinin tercümesi, bu eserlerde 

anlatılan Aristoculuk fikrinin etkisi, İspanya ve Sicilya Müslümanlarının Hristiyanlarla 

teması, Avrupa eğitim ve araştırmalarında Doğu’ya ilgiyi artırmıştır. Tercüme heyetinin 

başkanlığını yapan Gerard de Cremon (1114-1187) ile Latinceye tercümeler 

kurumsallaşmış, Albert le Grand (1119-1280) Paris Üniversitesi’nde Aristo’yu İslam 

kaynaklarından okutmuştur.
26

 XI I I. Asırda Papalığın Hıristiyanlığı Doğu’da yayma 

çalışmalarının sonucu, Papa 5. Clement (1311-1312) zamanında Viyana’da toplanan 

Konsil (1295), Roma, Paris, Oxford, Bologne ve Salamanque şehirlerinde, Arapça, 

Süryanice, Keldani ve Grek dillerinde eğitim verecek kürsüler açılması kararını 

almıştı.
27

 

XV. Yüzyılda Fransa Kralı François (1494-1547)1530 senesinde College de France’ı 

kurmuş ve orada Şark dilleri kürsüsünü açmıştı. İlk Arapça grameri yazan Asya ve 

Afrika’da çeşitli seyahatler yapan ve seyahatleri esnasında Kraliyet Kütüphanesi için el 

yazmaları toplayan Guillome Postel’dir (1510-1581) Öldüğünde 57 eser bırakan ve ilk 

Fransız Oryantalisti olarak kabul edilen Postel’in getirdiği el yazmaları Heidelberg 

Üniversitesine ulaştırılmış ve bu yazma eserler oryantalistlik çalışmalarına kaynaklık 

etmiştir.
28

 

1721’de Cizvit idaresinde olan Louis le Grand Koleji’nde dil gençleri (dil oğlanları) 

bölümü ile Fransız gençlere Türkçe, Arapça ve Farsça öğretilmek suretiyle bir tercüme 

heyeti oluşturmak, aynı zamanda sefaretlerde görev yapacak elaman yetiştirmek 

hedeflenmiştir. Bu gençler pratik yapmak amacıyla İstanbul’a gönderiliyordu. Bu okul, 

Fransız ihtilali sırasında yıkılmış, Cumhuriyetin kuruluşundan sonra yeniden tesis 

edilmiştir
29

 XIV. Louis 1968’de Arapça harfler oydurmuş ve Kraliyet Matbaasını 

                                                 
26 Bkz. İsmail Cerrahoğlu, ‚Batı’da Kur’an ve Kur’an †alışmaları‛, s. 100. 

27 L’Islam en Occıdent Europe-Afrique, p.154; The Oxford Dictionary of the Christian Church, 

s. 1439 (Aktaran: İsmail Cerrahoğlu, a.g.e., s.101); W. Edward Said, Şarkiyatçılık, s. 59 

28 Bkz. İsmail Cerrahoğlu, ‚Batı’da Kur’an ve Kur’an †alışmaları‛, s. 101-102; MEB İslam 

Ansiklopedisi, İstanbul 1950, s. I I I. 

29 Histoiro des Oriantalistes I. XXIV.; Grand Dictionnaire Universel, IX. 985 (Aktaran:  İsmail 

Cerrahoğlu, ‚Batı’da Kur’an ve Kur’an †alışmaları‛, s. 102-103), ayrıca bkz. Tayyip Okiç, 

‚Hadiste Tercüman‛, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, XIV. 38. 
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kurdurmuştu. Başlangıçta Kilise’nin ve kralların oryantalistlik çalışmalara ilgisi dini 

sebeplere bağlı olsa da, daha sonraları siyasi ve ekonomik sebeplere evrilmiştir.
30

 

Nitekim 18 Kasım 1669 tarihli Kraliyet Konseyi kararıyla önce altı daha sonra on iki 

gencin Doğu dillerini öğrenmek amacıyla İstanbul ve İzmir’e gönderilmesi ve bu 

gençlerin masraflarının Marsilya Ticaret Odası tarafından karşılanması, bize artık 

Şarkiyatla ilgilenmenin ekonomik boyutu da olduğunu göstermektedir.
31

  

Fransız İnklabı sonrası 29 Nisan 1795’de kurulan L Ecole Superiur des Langues 

Orientales Vivantes’in (Yaşayan Şark Dilleri Okulu) kuruluş kanununun birinci maddesi 

şöyledir: ‚Politika ve ticaret için faydası düşünülen, yaşayan halk dillerini öğrenme 

hususunda kurulmuş bir halk okulu, Milli Kütüphane’nin duvarları içinde tesis 

edilecektir.‛
32

 Daha sonra Fransızlar Cezayir’i istila ettiklerinde bildiriyi Arapça 

hazırlayan Silvestre de Sacy (1758-1838), bu okulda ders vermiş, Dışişleri 

Bakanlığı’nda uzman bir şarkiyatçı idi.
33

 

1.3 Oryantalizmin Evreleri 

Biz çalışmamızı, geniş bir ilgi alanına sahip oryantalistik çalışmaların İslam dini ve 

kaynaklarını araştırma konusu yapan daha dar bir alanı üzerinden yürüteceğiz. Ancak, 

geniş anlamda oryantalizm, tarihi gelişimi açısından üç evrede incelenebilir: Klasik 

oryantalizm (erken ve geç dönem olmak üzere kendi içinde iki evreye ayırabiliriz), 

modern oryantalizm ve postmodern ortantalizm.
34

 

 

                                                 
30 Asaf Hüseyin, Robert Olsan, Cemil Kureşi, Oryantalistler ve İslamiyatçılar, Oryantalist 

İdeolejinin Eleştirisi, çev. Bedirhan Muhib, İnsan Yayınları: İstanbul 1989, s. 17. 

31 Gusrav Dugat, Histoire des Orientalistes de l’Europe du XI e au XIX siecle, Paris 1868 (iki 

cild), 1866, I. XXI I I; John Muehleisen- Arnold B.D., The Koran and the Bibel or Islam and 

Christianity London, 1866 s. 468-496 (Aktaran: İsmail Cerrahoğlu, ‚Batı’da Kur’an ve Kur’an 

†alışmaları‛, s. 102). 

32 Gustav Dugat, Histoire des Orientalistes, I. XXXI (Aktaran: İsmail Cerrahoğlu, ‚Batı’da 

Kur’an ve Kur’an †alışmaları‛, s. 103). 

33 W. Edward Said, Oryantalizm: Sömürgeciliğin Keşif Kolu, Terc. Berna Ülner, İstanbul 2005, 

s. 218-219. 

34 Ahmet Bedir, ‚Oryantalizmin Entellektüellerimize Etkileri‛, Marife Dergisi Oryantalizm 

Özel Sayısı, Konya 2002, s. 191; Ahmet Davutoğlu, ‚Batıdaki İslam †alışmaları Üzerine‛, s. 

42-43. 
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1.3.1 Erken Dönem Klasik Oryantalizmi 

İslam kültürünün hakim olduğu ve hızla yayıldığı bu dönem büyük ölçüde etken kültürü 

tanıma çabaları şeklinde başlar. Bu erken klasik dönem daha çok tercüme faaliyetleri ile 

göze çarpar. İslam düşüncesine ait klasik eserler, tababet, yıldız ilmi vb. ile ilgili eserler 

Arapçadan tercüme edilmiştir. Mesela Papaz Costantino Afrikano (1015-1087), İsÎÁþ b. 

ÝİmrÁn’ın (294-295/907-908) vesvese hastalığı ve tedavi yollarına dair olan eserini 

Melankolika adıyla, KitÁbu’l-ÎummayÁt’ı Liber de Febrius, KitÁbu’l-bevl’i Liber de 

Urinus, KitÁbu’l-ÝanÁÒır’ı Liber de Elementi ve KitÁbu’l-ÎudÙd ve’r-rusÙm’u Liber de 

Difinitionibus adlarıyla tercüme etmişti. Yine aynı müellif, AÎmed b. SuleymÁn el-

İsrÁÞÐlÐ el-¬ayravÁnÐ’nin (ö. 292/905) tıp konusunda yedi makalesini – ki bunlar 1515’de 

Lyon’da Opera Isaci adıyla basıldı – tercüme etmiştir. Costantinus,  25’ten fazla kitabı 

Arapçadan çevirmiş, Latince olarak yayma imkanı bulmuştu. O bu eserlerin çoğunu 

kendi telifiymiş gibi, bazılarını da Yunan otoritelerinin eseriymiş gibi lanse etmiştir. 

Fuat Sezgin, onun eserlerinde bazı alıntılar yaptığından bahsetmekle birlikte hiç bir 

yerde Müslüman yazarlardan bahsetmemiş olmasını eleştirir ve bunun tarihte bilinen ilk 

intihal olduğunu ima eder.
35

 Bütün bu eserler Avrupa tıp sahasında yenileştirici tesirler 

yaratmıştır.
36

 

HişÁm CuÝayyıÔ bu dönem Hristiyanlarının Arap-İslam fetihleri hakkında Hıristiyan ileri 

gelenlerinin ne düşündüğü çok bilinmemekle birlikte, 7. yüzyılda yazıldığı bilinen kimi 

eserlerin İslam fütuhatına çok da olumsuz bakmıyor göründüğünü söylemektedir.
37

 

Ancak, çok geçmeden bu nötr tutum yerini düşmanca yaklaşımlara bırakıyor 

görünmektedir. 8. yüzyılın ortalarında yazılan YaÎyÁ ed-DımeşþÐ’nin (675-749) 

reddiyesi erken dönemde İslam’a karşı yazılan reddiyelerin en önemlisidir.
38

 Kur’an 

tercümesi faaliyetleri de yine erken dönemde klasik oryantalizm döneminde başlamıştır. 

Kur’an-ı Kerim’in ilk tercümesi Cluny’nin Başpapazı Pierre le Vénérable’ın (1092-

1156) Toledo’yu ziyareti sonrası İslam’la akli yöntemlerle mücade etmeye karar 

vermesi sonucunda gerçekleşti. O, bu sebeple İslam’ın problemleriyle meşgul olacak bir 

                                                 
35 Fuat Sezgin, İslamda Bilim ve Teknik, I. 192-195. 

36 İsmail Cerrahoğlu, ‚Batı’da Kur’an ve Kur’an †alışmaları‛, s. 98. 

37 HişÁm CuÝayyıÔ, Avrupa ve İslam, terc. Metin Karaşan, İstanbul 1995, s. 18. 

38 Asaf Hüseyin, Batının İslamla Kavgası, terc. Kemal Kahraman, İstanbul 1984, s. 18. 
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ekip oluşturmuş ve zamanın ilmî temellerine oturmuş çalışmalar yapmalarını istemişti.
39

 

Bu çalışmalar serisinin ilk ürünü, 1142/43’de Kur’an’ın bir İngiliz alim tarafından 

Arapça’dan Latince’ye tercüme edilmesi oldu. Batı dillerindeki Kur’an çevirileri 

konusunda uzman Hartmut Bobzin, 1543 ve 1550’de bizzat Luther’in desteğiyle 

Basel’de baskıları yapılan bu Kur’an çevirisinin beş asır gibi uzun bir süre Avrupalı 

Hıristiyanların İslam’a bakışını şekillendirdiğine dikkat çekmektedir.
40

 

Hıristiyanlık Avrupa’da çok daha önce kabul edilmiş olmasına rağmen onun belirleyici 

bir kimliğe dönüşmesi Avrupa’nın İslam’la tanışmasıyla başlamıştır. Bundan sonradır 

ki, Kilise ve dünyevi krallıklar arasındaki gerilim bir iş birliğine dönüşmüştür.
41

 Bu 

dönemde İslam dininin hızla yayılışına karşı önlem alma saikiyle verilen eserler 

İslam’ın kaba bir eleştirisi niteliğinden öte geçmemektedir ve günümüzde gerek 

oryantalistler gerekse Hıristiyan teologlar tarafından da eleştirel gözle okunmaktadır. 

1.3.2 Geç Dönem Klasik Oryantalizmi  

16-19. Yüzyıllar arası olarak tanımlanabilecek bu dönem oryantalistleri, araştırma 

konularına hadis ve Sünnet’i de ekledikleri geniş bir İslami ilimler ilgi alanına 

sahiptirler.
42

 Müslümanların dünyanın neresinde ve hangi kültürde yaşarlarsa yaşasınlar 

ortak kültür ve yaşam biçimine sahip olmaları, oryantalistlerin dikkatini çekmiş ve 

Müslüman toplumların değişime karşı direncinin altında Sünnet olgusunun yattığına 

dair müsteşrık kanaat, hadis ve Sünnet’i oryantalizmin yeni ilgi alanı haline getirmiştir. 

†alışmalarının çoğunu hadis araştırmalarına sevkeden Alfred Guillaume (1888-1962) 

hadisle ilgili eserinin girişinde, kitabını hadisin önemine binaen yazdığını belirtirken; 

hadisin önemini ‚savaş zamanı (1. Dünya Savaşı’nda Kahire’de) sivil görevdeyken 

anladığını‛ ifade eder. Guillaume, hadisin tarihî değerinden şüphe etse de, asırlarca 

Müslümanların günlük hayatını şekillendirmede hadislerin ve Sünnet’in üslendiği 

                                                 
39 Cerrahoğlu, İsmail, ‚Batı’da Kur’an ve Kur’an †alışmaları‛, s. 105. 

40 Hartmut Bobzin, ‚Die Bibel der Sarazenen. Der Koran auf Deutsch: Weshalb es ‘die’ 

Übersetzung bis heute nicht gibt‛ (Sarazenlerin İncili: Almanca Kur’an – Bugüne kadar neden 

bir ‘çeviri’si yok?), Die Zeit, 15.11.2001, Nr. 47. 

41 Yücel Bulut, ‚Oryantalizmin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler‛, Marife 

Dergisi Oryantalizm Özel Sayı, Konya 2002, s. 16. 

42 Özcan Taşçı, ‚C. H. Becker (1876-1933) Örneğinde Uygulamalı Oryantalizm‛, s. 143-164. 
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merkezî rolün göz ardı edilemeyeceği kanaatindedir.
43

 Bu dönemden itibaren hadis ve 

Sünnet, oryantalistik çalışmaların ayrılmaz bir parçası haline gelmiş olmaktadır ve 

klasik dönem oryantalizminin geç dönemine ana karakterini kazandıran bu yeni bilinç 

ve yeni ilgi alanıdır. 

1.3.3 Modern Oryantalizm 

Modern dönem oryantalistik çalışmalarını da kendi içinde iki kısma ayırabiliriz. 

Bunlardan ilki 18. yüzyıl ortaları ve 19. yüzyıl başlarına tekabül eder ki, Aydınlanma 

sonrası düşünsel değişimin tezahürleri bu dönem çalışmalarında da görülür. Bir yandan 

Avrupa’da dinin etkisi zayıflamış, öte yandan İslam dinine ait çalışmalarda daha 

bilimsel yöntemler ve kriterler kullanılmaya başlamıştır. Ancak, bu dönemde de 

Avrupa’da hakim olan epistemoloji kuramları herşeyi Batı üzerinden tanımlamaktadır. 

Oryantalizmin zirveye ulaştığı bu dönem, aynı zamanda modern tarih düşüncesi, Batı 

merkezli tarih, Batı merkezli felsefe ve düşünce tarihinin oluşma dönemidir. İlk olarak 

1823’de Londra’da Oriental Society, daha sonra 1842’de Birleşik Devletler’de 

American Oriental Society kurulmuştur.
44

 Bu dönem, aynı zamanda kolonileşme 

döneminin alt yapısını oluşturan felsefi temellerin oluşturulduğu dönemdir. James 

Mill’in History of British India’sı (İngiliz Dönemi Hindistanı), Hegel’in meşhur 

Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte’si (Tarih Felsefesi Dersleri) ve 

Marx’ın Die britische Herrschaft in İndien’ı (Hindistan’da İngiliz Egemenliği) bu 

dönemde arka arkaya yayımlanan eserlerdir ve Avrupa’nın sömürge tarihinin felsefi 

arka planını oluştururlar. Tarih artık Avrupa merkezli akmaktadır.
45

 Oryantalistlerden 

Alois Sprenger’in Hindistan’da ve Alfred Guillaume’nin Mısır’da İngiliz hükümeti 

adına iş yapmaları; Snock Hurgronje’nin Hollanda adına Jawa adasında, Açe’de ve 

Endonezya’da, Louis Massignon’un Fransızlar adına Fas’ta görev almaları, 

oryantalistlerin sömürge harketinde başrolde oynadıklarının, bu dönemdeki çalışmaların 

ne kadar siyasallaştığının ve masum bir bilim dalı olma ideasından ne kadar 

                                                 
43 Mehmet Görmez, ‚Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk Eden Temel Faktörler 

Üzerine‛, islâmiyât, Ankara 2000, s. 20. 

44 Ahmet Davutoğlu, ‚Batıdaki İslam †alışmaları Üzerine‛, s. 43; Maxime Rodinson, 

‚Oryantalizmin Doğuşu‛, s.179. 

45Ahmet Davutoğlu, ‚Batıdaki İslam †alışmaları Üzerine‛, s. 42. 
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uzaklaştığının sadece birkaç örneğidir.
46

 Oryantalizm hiç bu dönemde olduğu kadar 

sömürgeciliğin bir parçası haline gelmemişti. Napolyon Mısır’a sadece asker 

göndermekle kalmamış, ‚Mission de l’Eghypte‛ adı verilen doğa bilimci, arkeolog, dil 

bilimci ve o dönemde henüz sistematik bir ilim dalı olmayan sosyologlarla çıkarma 

yapmıştı (1798). Oryantalistlerden oluşan bilim adamlarının görevi, bu toprakları her 

yönüyle incemek ve sömürge kuvvetlerini olabildiğince uzun süre orada tutmanın 

yollarını araştırmaktı. Daha sonra Cezayir’de de bu yöntem uygulanmıştı. Bilimin 

sömürge için kullanılması bu tarihte başlar.
47

 

Tarihî süreç içinde oryantalistik araştırmaların bu şekilde pratik ve siyasi alana 

kaymasında, 19. yüzyılın ikinci yarısından (yaklaşık 1830) başlayıp ikinci Dünya 

Savaşı’na kadar süren bu dönemin tarihsel şartları kadar, bizzat Hollandalı oryantalist 

Cristian Snouck Hurgronje’nin (1857-1936) şahsı da önemli etken olmuştur. Aynı 

zamanda Alman Oryantalist Derneği’nin (Deutsche morgenländiche Gesellschaft) 

kurucusu olan Hurgronje, Leiden Üniversitesi’nde Hollanda sömürgesinde görev almak 

üzere memur yetiştirmek için açılan ‚Hindoloji‛ bölümünde İslam’a dair dersler vermiş, 

yaptığı çalışmalarla ülkesinin sömürge politikalarını tam olarak desteklemiştir.
48

 Bu 

konuda önemli rol üstlenen bir diğer isim de Alman Oryantalist H.C. Becker (1876-

1933) olmuştur. O, İslam’ı dini bir sorun değil politik bir sorun olarak görür ve nitekim 

yüzyıllarca süren Müslümanları Hıristiyanlaştırma çabalarının, misyonerlik 

faaliyetlerinin sonuç vermediğini, politika değişikliği yapmanın, yeni bir rota 

belirlemenin artık zaruri olduğunu ifade eder. Bundan böyle oryantalistler devletin 

ihtiyaçları doğrultusunda çalışma yapmalı ve Müslüman coğrafyayı çok iyi 

tanımalıdırlar. Ona göre oryantalizm artık üzerinde yoğunlaştığı teolojik ve dilsel 

araştırmaları aşıp, tarih, kültür, edebiyat, müzik, sanat vb. konularla ilgilenmelidir.
49

 

Zaten kuruluşunu bizzat gerçekleştirdiği ve yıllarca editörlüğünü yaptığı Der İslam 

                                                 
46 Mehmet Görmez, ‚Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk Eden Temel Faktörler 

Üzerine‛, s. 27-29; ayrıca bkz. Ahmet Davutoğlu, ‚Batıdaki İslam †alışmaları Üzerine‛, s. 42-

43. 

47 Özcan Taşçı, ‚C. H Becker (1876-1933) Örneğinde Uygulamalı Oryantalizm...‛, s. 146. 

48 İsmail Hakkı Kadı, ‚Hollanda’da Şarkiyat Araştırmaları‛, Doğu-Batı Düşünce Dergisi 

Oryantalizm Sayısı, I (2002), sayı 20, s. 83-111. 

49 Özcan Taşçı, ‚C. H. Becker (1876-1933) Örneğinde Uygulamalı Oryantalizm‛, s. 143-164. 
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dergisinde bu konu çeşitlemesini açıkça görürüz. Elbette bilim-siyaset ilişkisi çok eski 

bir realitedir; ancak, bu dönemde yeni olan olgu, bilim adamlarının bizzat sömürge 

ülkelerinde devlet memuru olarak görev almaları ve siyasetçi olarak inisiyatif 

kullanmalarıdır. Yoksa bilgi-iktidar ilişkisi belki insanlık tarihi kadar eski bir olgudur. 

Bu dönem aynı zamanda oryantalizmin altın çağıdır. İlk Oryantalist Kongresi Paris’te 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra 1871-1921 tarihleri arasında 16 büyük oryantalistik 

kongre yapılır. İkinci Dünya Savaşı sonrası 22. Müsteşrikler Kongresi de 1951’de 

İstanbul’da yapılmıştır. 524 üyenin katıldığı bu kongrenin hazırlık heyeti başkanlığını 

Zeki Velidi Togan (1890-1970) yapmıştır.
50

 Yine özellikle hadis ve dini düşünce tarihi 

alanlarındaki çalışmalarıyla meşhur oryantalist Goldziher’in (1850-1921) çıkışı da bu 

döneme rastlar.
51

 

Artık teori olan bilim, uygulama sahası bulmuştur; bu nedenle bu dönem, ‚uygulamalı 

oryantalizm‛ olarak da adlandırılır.
52

 Bizim incelememize konu olan Der Islam dergisi 

de bu dönemde kurulmuştur. Raymond Schwab’ın ‚ansiklopedik oryantalizm‛ olarak 

adlandırdığı bu dönemde, yalnızca 1800-1850 yılları arasında Ortadoğu hakkında 

yazılan kitapların sayısının 60.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
53

 

Modern dönem oryantalizminin ikinci dönemi, sömürge karşıtı hareketlerin başladığı 

dönemdir. Bu dönemde sömürge ülkeleri ard arda bağımsızlıklarını ilan etmeye ve ulus 

devletler kurmaya başlamıştır. Oryantalistler bu dönemde faaliyetlerini bu hareketlerin 

analizini yapmaya yönlendirmiştir.
54

 Maxime Rodinson (1915-2004) 19. yüzyıl 

sonrasında oryantalizme – ki o bu dönemi modern oryantalizm olarak isimlendirmez – 

üç eğilimin hakim olduğundan bahseder: (1) Diğer medeniyetleri tamamen hor gören, 

faydacı ve emperyalist, Batıcı üstünlük anlayışı, (2) büyülü Doğu ile ilgilenmekten zevk 

alan romantik egzotizm ve (3) esas ilgisi geçmiş dönemlerde olan ihtisaslaşmış ilim 

                                                 
50 Zeki Velidi Togan, 1951’de İstanbulda Toplanan Milletlerarası 22. Müsteşrikler Kongresi ve 

Ona Ait İntibalar, İbrahim Horoz Basımevi: İstanbul 1953. 

51 Ahmet Davutoğlu, ‚Batıdaki İslam †alışmaları Üzerine‛, s. 43. 

52 Özcan Taşçı, ‚C. H. Becker (1876-1933) Örneğinde Uygulamalı Oryantalizm‛, s. 143-164. 

53 W. Edward Said, Oryantalizm, s. 218. 

54 Ahmet Davutoğlu, ‚Batıdaki İslam †alışmaları Üzerine‛, s. 43; ayrıca bkz. Mehmet Görmez, 

‚Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk Eden Temel Faktörler Üzerine‛, s. 21 
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adamlığı.
55

 Rodinson’un bu tespiti, oryantalistlere ilişkin değerlendirme yapan 

Müslüman bilim adamlarının tespitleriyle büyük ölçüde örtüşmektedir. 

1.3.4 Postmodern Oryantalizm 

Postmodern dönem oryantalizmi 20. yüzyılın son çeyreğinde, İslam’ın yeniden 

yükselişe geçtiği devirle başlar. Kimileri onu 11 Eylül’de ikiz kulelere yapılan saldırı 

sonrasından başlatır
56

 ve bu olayı İslam açısından bir milad olarak görür.
57

 Bu saldırının 

Müslümanlar tarafından gerçekleştirildiği iddiası, hem negatif ve pozitif anlamda 

İslam’a olan ilgiyi artırmış, hem de eski şaşaasını kaybetmeye yüz tutan oryantalistik 

çalışmaları yeniden canlandırmıştır. 

Bu gelişmelerle birlikte, aynı zamanda epistemolojik kuramların ve paradigmaların 

sorgulandığı ve değiştiği, tarih felsefesinin sarsıldığı bir döneme girilmiş bulunuyor. 

Hasan Hanefi’ye göre Batı ya yeni bir biliç ve yeni bir bakış açısıyla silkinip ayağa 

kalkacak, kendi dışındaki üzerine monolog yapmaktan vazgeçip onunla diyoloğa 

başlayacak, ya da yerini yeniden Doğu’ya terkedecektir.
58

 Oryantalizm kelimesinin 

içerdiği ve Doğu’ya yönelik Batılı ön yargısının karşıtı olarak Batı’ya yönelik Doğulu 

ön yargısı anlamında da oksidentalizm terimi türetilmiştir.
59

 Hasan Hanefi’ye göre 

oksidentalizm Batı karşıtlığı değildir. Ama Batı’nın özne değil nesne olduğu bir çalışma 

biçimidir. Burada Batı teşrih masasındadır ve o incelenmeye tabi tutulmaktadır. 

Oksidentalizmle azınlık ve çoğunluk kompleksi yer değiştirmektedir. Doğu, ‘öğrenci’ 

komumundan bir zamanlar olduğu gibi yeniden ‘öğretmen’ konumuna yükselmektedir. 

Bu dönem, ‘ölümcül öğretmenlik’ ve ‘ölümcül öğrencilik’ statüsünden çıkarak normal 

bir öğretmen-öğrenci ilişkisine geçiştir.
60

 Bu diyalojik tarz, Fuat Sezgin’e göre Orta †ağ 

Avrupası’nın pek tanımadığı, Doğu’ya has bir tarzdır. Müslümanların ilk dönemde eski 

                                                 
55 Maxime Rodinson, ‚Oryantalizmin Doğuşu‛, s. 174. 

56 Ahmet Davutoğlu, ‚Batıdaki İslam †alışmaları Üzerine‛ s. 176. 

57 Maxime Rodinson, ‚Oryantalizmin Doğuşu‛, s. 174. 

58 Hasan Hanefi, Einführung in Okzidentalismus (yayımlanmamış ders notları), Geothe 

Üniversitesi İslam Dini ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Frankfurt 2009. 

59 Oliver Kontny, ‚Üçgenin Tabanını Yok Sayan Pythagoras: Oryantalizm ve Ataerkillik 

Üzerine‛, Doğu-Batı Düşünce Dergisi Oryantalizm Sayısı 1 (Ankara 2002), sayı 20, s. 117- 131. 

60 Hanefi, Hasan, Einführung in Okzidentalismus (yayımlanmamış ders notları). 
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Yunan kültürüyle kurduğu ilişki bu tarz bir ilişkiydi.
61

 †ok yeni bir kavram olan 

oksidentalizm
62

, henüz tanım ve içerik bakımından oturmamış görünmektedir; bu 

nedenle de, terimin anlaşılması ve kullanımı kimi zaman ciddi paradokslar 

içerebilmektedir.
63

 

1.4 Farklı Oryantalizm Algıları 

Oryantalizm üzerine yazdığı eserle bu alanda en önemli ve en çaplı çalışmayı yapan, 

eseri ciddi ses getiren Edward Said (1935-2003), kitabında – ilk defa 1978’de 

yayımlanmıştır – oryantalizmi farklı açılardan şöyle tarif eder: 

‚antropolog, sosyolog, tarihçi yahut dil bilimci olsun, özel veya genel bir açıdan 

Şark’ı öğreten, yazıya döken yahut araştıran kimse şarkiyatçıdır ve yaptığı şey 

şarkiyattır.‛ 

‚... Oryantalizm’in daha geniş bir manası vardır: Oryantalizm ‘Doğu’ ile ‘Batı’ 

arasında ontolojik ve epistomolojik ayırıma dayalı bir düşünüş biçimidir.‛ 

‚Şimdi oryantalizmin diğer ikisine göre daha tarihsel daha somut üçüncü 

anlamına geliyorum. Kabaca belirlenmiş bir başlangıç noktası olarak on 

sekizinci yüzyıl sonu alınırsa, ona ilişkin görüşleri meşrulaştırarak onu 

betimleyerek, oraya yerleşerek, onu yöneterek uğraşan ortak kurum olarak, 

kısacası Şark’a egemen olmakta, Şark’ı yeniden yapılandırmakta, Şark üzerinde 

yetke kurmakta kullanılan bir Batı biçemi olarak incelenebilir, çözümlenebilir.‛
64

 

Leonard Binder, Said’in bütün ciddi oryantalizm eleştirisine rağmen İslam konusunda 

sessiz kalışını eleştirir ve onun ideolojik olmakla eleştirdiği oryantalistler gibi 

ideolijinin ağına düşmediğini nasıl iddia edebileceği sorusunu sorar.
65

 Büyük ölçüde 

                                                 
61 Fuat Sezgin, İslamda Bilim ve Teknik, I. 161. 

62  Marife Dergisinin Oksidentalizm Özel Sayısının bu alanda yaptığı katkıya değinmeden 

geçmek istemiyoruz. Marife, Oksidentalizm Özel Sayısı 3 (2007).  

63 Fatma Kızıl, ‚Bir Terimin Etimolojisi: ‘Hadis Oksidantalizmi’ Oksimoronu‛, Hadis 

Tetkikleri Dergisi, cilt V/2, 2007, s. 157- 160. 

64 W. Edward Said, Şarkiyatçılık, s. 12-13. 

65 Leonard Binder, ‚Oryantalizmin Yapıçözümü‛,- Abdullah Topçuoğlu, Yasin Aktay, 

Postmodernizm ve İslam Küreselleşme ve Oryantalizm- Derleme, Vadi Yayınları: Ankara 1999, 
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Foucault’dan
66

 beslenen ve onun temellerini attığı bilgi-söylem-iktidar
67

 ilişkisinden 

yola çıkarak oryantalizmi çözümleme yoluna giden Edward Said, kitabının son 

baskısının önsözünde, eserinin Doğu’daki aydınlarca bu kadar kabul görmesine 

kendisinin de şaşırdığını söyler. Şerif Mardin onun tezindeki egemen oryantalizm 

söyleminin bu kadar kolay kabul görmesini, İslam dünyasında eskiden beri var olan 

vurguya bağlar.
68

 Said’in Oryantalizm çalışması, içerik ve metodolojik açıdan hâlâ 

tartışılmaya devam etmektedir. Elbette bu tartışmalar yeni fikirlere kapı açmaktadır. 

Said bütün oryantalistler için Doğu’nun bir araştıma nesnesi olarak kaldığı – bilginin 

nesnelliği iddiasının imkanı hakkında bizzat kendisinin şüpheleri olmasına karşın – bu 

araştırmaların nesnellikten uzak olduğu ve Batı’nın kendini üstün görme ve Doğu’yu 

Batı için var etme takıntısını pekiştirdiğini söyler. Ona göre Şarkiyatçılık tamamen 

‚anatomiktir ve sayıma dayanır‛, ‚... psikolojik açıdan bir paranoyadır ve farklı türden, 

sözgelimi normal tarih bilgisinden farklı türden bir bilgidir‛. 

Said’in yaşadıkları ve içinde bulunduğu şartlar elbette onun oryantalizm algısını ve 

oryantalistlere bakışını şekillendirmiştir. Bizzatihi kendisi bu çalışmayı yaptıran saikin 

onun bizzat sorunların içinden gelmiş olması olduğunu söyler. O ‚kişisel 

yönelimlerinin, iki İngiliz sömürgesinde (Filistin ve Mısır) geçirdiği çocukluk 

yıllarından kalma bir ‘Şarklılık’ bilincinden geldiğine‛ değinir: 

‚Bir Filistinli Arabın Amerika’da yaşamı umut kırıcıdır. Amerika’da, Filistinli 

Arabın siyasal açıdan var olmadığına, var olmasına izin verildiğinde de ya baş 

belası ya da bir Şarklı olarak var olduğuna dair neredeyse tam bir mutabakat var. 

Irkçılıkla kültürel klişelerle, siyasal emperyalizmle, Arapların ya da 

Müslümanların insandan sayılmama ideolojisiyle oluşan ağ gerçekten çok güçlü; 

her Filistinlinin benzersiz, cezalandırıcı bir yazgı olarak duyumsadığı bu 

                                                                                                                                               
s. 208-224. 

66 Hüseyin, Asaf- Asaf Hüseyin, Robert Olsan, Cemil Kureşi, Oryantalistler ve İslamiyatçılar, 

Oryantalist İdeolejinin Eleştirisi, s. 9 (bilindiği üzere Foucault’nun teorisine göre iktidar 

ilişkileri işlevsel düzlemde söylemleri belirler). 

67 Hasan Bülent Kahraman, ‚İçselleştirilmiş Açık ve Gizli Oryantalizm ve Kemalizm‛, Doğu-

Batı Düşünce Dergisi Oryantalizm Sayısı, s. 154. 

68 Şerif Mardin, ‚Oryantalizmin Hasır Altı Ettiği‛, Doğu-Batı Düşünce Dergisi Oryantalizm 

Sayısı, s. 112. 
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yazgıdır zaten (...) tüm bunlardan ötürü, ‘Şarklı’yı yaratan ve bir bakıma – insan 

olarak – silip yok eden bilgi-iktidar bağıntıları, benim için sırf akademik bir 

sorun değil...‛
69

 

Said, ölümünden önce kitabının 2003 baskısı için yazdığı önsözde, insanları ‘Amerika’, 

‘Batı’ ya da ‘İslam’ gibi bütünlükler oluşturan başlıklar altında sürüleştirip, aslında 

birbirinden gayet farklı birey için (kolektif kimlikler) icad eden korkunç derecede 

indirgeyici tanımlamaların, şimdiki kadar güçlü kalamayacağını ifade ederek, bunlara 

karşı durulması, iktidarı seferber etme güçleri ve etkinliklerinin öldürücü etkisinin iyice 

azaltılması gerektiği konusunda ısrar eder.
70

 Ancak, aslında kendisi de oryantalizm 

eleştirilerinde bu genellemelerden çok da kaçınamamıştır. Edward Said akademik 

Şarkiyatçılığı ele aldığı çalışmasında, Sacy sonrası Alman oryantalistleri – ki 19. yüzyıl 

sonrası büyük bir saygınlık kazanmıştı (Steinthal, Müller, Becher, Goldziher, 

Brockelman, Nöldeke) – ele almamasının, çalışmasının büyük bir eksikliği olduğunu 

kabul eder ve bunu kendinin bir ayıbı olarak görür. Almanların İngiliz ve Fransızlar gibi 

bir (sömürge) Şark deneyimi olmamakla birlikte, onların Şark’ı neredeyse bölge bölge 

tarayarak devşirdikleri metinleri, söylentileri, fikirleri, dilleri incelemekte kullandıkları 

teknikleri geliştirip yetkinleştirdiklerini söyler. Ancak, ona göre Alman Şarkiyatçılığının 

da, İngiliz, Fransız ve daha sonraki dönemlerde Amerikan Şarkıyatçılığı gibi, Batı 

kültürü çerçevesinde Şark üzerinde oluşturduğu düşünsel egemenlikteki pay inkar 

edilemez.
71

 

Said’in betimlediği, Batı’nın birkaç istisna dışında Doğu’yu aşağılayan, insanlık 

medeniyet tarihine katkısını görmezden gelen bu tepeden bakışın oryantalizm 

çalışmalarını etkilediği iddiası elbette göz ardı edilemez. Dolayısı ile Doğunun, 

oryantalist için araştırmanın bir nesnesi olmaktan ileri geçemediği yargısı yabana 

atılamayacak bir savdır. 

Bu noktada, Hilmi Yavuz’un oryantalizmi bir ideoloji olarak ele aldığı, Said’le aynı 

eksende ilerleyen tahlillerine atıfta bulunmakta yarar var. O, özellikle Osmanlı’nın son 

                                                 
69 W. Edward Said, Şarkiyatçılık, Önsöz, s. 35-36. 

70 A.g.e., s. 12.  

71 A.g.e., s. 28- 29. 
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dönemlerinde başlayan Batılılaşma hareketi ve günümüzde bunun bir medeniyet 

projesine dönüşmesinde oryantalistik çalışmaların etkisinden söz eder.
72

 Tanzimat’tan 

Avrupa Birliği’ne kadar bütün Batı’ya dönük yönelimleri ve çalışmaları oryantalist 

bakış açısının belirlediğinden yola çıkarak, radikal eleştiriler yapar. Batı’nın kendi 

kimliğini belirlerken bir ötekine ihtiyaç duymasından kaynaklanan bu zihniyetin 

Müslüman veya Doğulu araştırmacılarca – bilinçli veya bilinçsizce – içselleştirilmesine 

trajik bir olgu olarak dikkat çeker.  

Edward Said’in başlattığı oryantalizm eleştirileri bugüne kadar çok farklı alanlarda 

devam etmektedir. Oryantalizmin ‘erilliği’ne çok kısa değinide bulunan Said’den sonra 

Oliver Kontny, ‚... kendini Batı (occident) denilen bir siyasi-kültürel oluşuma ait 

hisseden birinin, Doğu (orient) olarak betimlediği bir oluşumun öğeleri hakkında 

konuşması‛
73

 olarak tarif ettiği oryantalizmi eleştirirken çok derinlemesine ve farklı bir 

çözümleme tekniği kullanır. Eski Grek dilinde ‚barbar‛ kelimesinin ‚Grekçeyi 

bilmeyen‛ anlamında kullanıldığından bahseder. Aynı zamanda ataerkil Batı’nın kendini 

merkeze koyduğu ve bütün çağdaş değerlerin üreticisi olarak gördüğü tespitinden 

hareketle, Batılıların demokrasiyi bile yorumlarken, ‚bütün toplum için kolletif oluşum‛ 

tanımını kullandıklarına dikkat çeker ve Fransız filozof Jean Fronçois Lyotard’ın (1924-

1998) şu tesbitini aktarır: ‚... izah ettiğimiz kamusal düzende erkeklerin aralarında 

konuştukları söz corpus socians (toplumsallaştıran gövde), kadın, çocuk, köle ve 

göçmen ise ancak corpuss ociandum (toplumsallaştırılan gövde) olabiliyor.‛ O, cinsel 

eşitsizliğin ve erkek egemenliğinin Batı’da henüz çözümlenmemiş olduğunu söyler. 

Uygarlık yeni bir totem oluşturmuştur ve üstelik bu, ilkel kabilelerin totemlerinden daha 

tehlikelidir: ‚Batı, ben buyum siz şusunuz ve bana tabi olmak zorundasınız. †ünkü ben 

akıl, bilim, demokrasiyim; sen duygu, güdü, din fanatizmi ve diktatörlüksün 

demektedir‛. Kontny ‚... totemciliğin felsefi ismi ontolojidir; oryantalizmle ilgisine 

gelince (...) o var olanı tanımlayıp sınıflandırır ve bu felsefe dalı Elealı Parmenides ile 

başlar‛ demektedir. 

                                                 
72 Hilmi Yavuz, ‚Oryantalizm Üzerine Bir Giriş Denemesi‛, Marife Dergisi Oryantalizm Özel 

Sayısı, s. 53-54 

73 Oliver Kontny, ‚Üçgenin Tabanını Yok Sayan Pythagoras: Oryantalizm ve Ataerkillik 

Üzerine‛, s. 117. 
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Doğu-Batı ilişkisini anlamak için kadın-erkek ilişkisine bakmayı önerir Kontny: 

‚Erkek kadını, – tıpkı Batı’nın Doğu’ya yaptığı gibi – hem kendi iktidarını 

kanıtlayabildiği bir nüfuz alanı, hem de hayallerinin izdüşümleri için 

kullanabildiği bir beyaz perde‛ olarak değerlendirir. 

Kadın-erkek ilişkileri ile Doğu-Batı ilişkileri arsında benzerlik kuran araştırmacı, yanlış 

paradigma ve çarpıtmaları sorgulamadan, özelde oryantalizmi ve genelde onun atası 

olan ontolojiyi aşmadan Doğu’ya sağlıklı ve bilimsel gözle bakmanın mümkün 

olamayacağının altını çizer.
74

 

İlginç bir oryantalizm çözümlemesi de, H. B. Kahraman yapar. O, Kemalist hareketin 

Batı’yı ve onun kurumlarını almayı en önemli hedef haline getirmesi ve Doğululuğu 

küçük görme ve Doğulu kimlikten kurtulma reflekslerinde gizli ve açık oryantalizmin 

etkilerinden bahseder. Osmanlı’nın son dönemi Tazminat ve Jön Türk hareketlerinin 

Türk modernleşmesi için bir tür ‘rahim’ veya ‘batın’ işlevi gördüğüne ve bu hareketlerin 

Kemalizmi doğurduğuna değinir. Son tahlilde araştırmacıya göre Kemalizm-

oryantalizm ilişkisi çeşitli düzeylerde sürmektedir ve günümüz siyasi ve kültürel 

yaşamında karşılaştığımız sorunların anlaşılması ve çözümü, bu süreçlerin dikkatle 

izelenmesinden geçmektedir.
75

 

Jale Parla, yaptığı çalışmayla 19. yüzyıl romantiklerinin yarattığı Doğu mitinin 

sömürgeci politikalar ve kamuoyunda yarattığı tepkiler sonucu nasıl değiştiğini edebiyat 

örnekleriyle anlatır ve bu çalışmasında Edward Said’in oryantalizm eleştirilerine 

katıldığını söyler. O, bilgi-güç ilişkisinin tehlikeli bir ilişki olduğunu, Said’in buna 

dikkat çekmekte haksız olmadığını, Avrupa’nın 15. yüzyıldan itibaren bilginin gücü, 

efendiliği ve sömürgeciliği destekleyebileceği tehlikesinin farkına vardığını, ama bu 

farkındalığın ne yazık ki oryantalistik çalışmalara yansımadığını tespit eder. Ortaçağ’da 

Kilise’nin gücü elinde tutduğu dönemlerde bilgi onun emrindeydi ve bu bilgiye ters 

savunularda bulunan nice canlar heba olmuştu. Parla ‛Doğu hakkında bilinçli ve 

                                                 
74 Oliver Kontny, ‚Üçgenin Tabanını Yok Sayan Pythagoras: Oryantalizm ve Ataerkillik 

Üzerine‛, s. 131. 

75 Hasan Bülent Kahraman, ‚İçselleştirilmiş Açık ve Gizli Oryantalizm ve Kemalizm‛, s. 153, 

178. 
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maksatlı olarak üretilen bilgi, Batı’da vicdani bir değerlendirmeye konu olmamıştır, 

bunun nedeni sömürgeciliktir. …Doğu, Batı’nın sömürgesi olduğu sürece, zaten kurulu 

efendilik-kölelik ilişkisi Doğu’ya ilişkin metinlerin belli bir doğrultuda üretilmesiyle 

pekiştirilecektir.‛ demektedir.
76

  

Bryan S. Tuner oryantalizm ve İslam’da sivil toplumu irdelediği yazısında detaylı bir 

şekilde oryatalistik iddiaları kritik eder ve oryantalizmin en temel iddialarından biri olan 

Doğu ve Batı’nın topyekün farklılığı iddiasının realist temellere oturmayan bir iddia 

olduğunu söyler. Ona göre bu ‘farklılık’ olgusu tarihin değil söylemin oluşturduğu bir 

savdır. Turner devamla, Doğu toplumlarında sivil toplumun olmadığından ve Doğu 

despotizminden bahseden oryantalistlerin aslında aydın despotizminin tartışıldığı 

dönemlerde ortaya çıktığını, zira Batı’nın Doğu’yu tanımlarken kendi toplumuna ilişkin 

korkuları Doğu üzerinden tartıştığını ve oryantalizmin hakim paradigmalarının çöküşü 

ile yeni bir oryantalistik bakış oluşturulabileceğini öne sürer. Ancak, bunun için Doğu-

Batı arasındaki siyasi ilişkilerin değişmesi gerekmektedir ona göre; çünkü bilginin 

değişimi ancak iktidarın değişimiyle gerçekleşebilir.
77

 Yine Turner’in Marx ve 

Oryantalizmin Sonu adlı eserinde Marx’ı, (1818-1883) Engels’i (1820-1895) ve Hegel’i 

(1770-1831) ciddi olarak eleştirdiğini görürüz. O Marx’ın ‚kapitalist üretim tarzlarının 

bulanımlarına ilişkin kuram yaratmış olmasına karşın, Avrupa dışı toplumsal oluşumlara 

– bunların tarihlerine, yapılarına ve çelişkilerine – ilişkin tümüyle olgunlaşmış tutarlı bir 

kurama sahip olmadığını‛, onun tarih anlayışının büyük ölçüde Hegel’den etkilendiğini 

söyler. O, ‚Asya tipi üretim tarzı‛ olarak nitelenen kuramın çok da gerçekçi yapılara 

dayanmadığını belirterek, Marx’ın Ortadoğu toplumlarını bir benzersizlik örgüsü içinde 

ele alışını eleştirir.
78

 

Bu noktada, çalışmam vesilesiyle inceleme imkanı bulduğum Mustafa Sibai’nin 

oryantalistleri ve oryantalizmi eleştiren çalışmasını ilmi kriterlere uygun bulmadığımı 

belirtmek isterim. Sıbai, oryantalistlerin iddialarını ayrıştırırp incelerken ya da karşı 

                                                 
76 Jale Parla, Efendilik, Şarkiyatçılık, Kölelik, İstanbul 1985, s. 9-10. 

77 Bryan Turner, Oryantalizm ve İslam’da Sivil Toplum Meselesi, terc., H.Çağatay Keskinok, 

İstanbul 1985, s. 35-55. 

78 Bryan Turner, Marks ve Oryantalizmin Sonu, terc., H. †ağatay Keskinok, İstanbul 1985, s. 

43-44. 
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savunuda bulunurken ele aldığı iddiaları örneklendirmemiş, kaynak vermemiş, kimi 

zaman da verdiği yüzeysel örnekleri bir bilim adamı değil vaiz edasıyla anlatmıştır ne 

yazık ki... Bu haliyle Sıbai’nin çalışması, iddia ettiği üzere oryantalistlerin iddialarını 

çürütmek şöyle dursun, tasvir etmekten dahi uzaktır. O, sadece Batılı oryantalistlerden 

değil, aynı zamanda onların Doğulu yandaşlarının varlığından da bahseder ve onlardan 

biri olarak ÓÁhÁ Íuseyn’i (1889-1973) zikreder. Onun FÐ Þl-edebi Þl-cÁhilÐ (Cahiliye 

Edebiyatı Hakkında) adlı eserini, kendine ait hiçbir şey olmayan, tamamen 

müsteşrıkların görüşlerini kendine malederek anlattığı, özgünlükten uzak bir eser olarak 

tarif eder.
79

 Bu noktada Said’in de oryantalizmin zaferlerinden birinin, Şarklının kendini 

oryantalist bakışından tanımlaması olduğunu ve bu olgunun onun en iyi örneklerinden 

birinin de ÓÁhÁ Íuseyn olduğunu söylediğini hatırlatmakta yarar var.
80

 Kuşkusuz, ÓÁhÁ 

Íuseyn’in Kur’an’daki İbrahim kıssasının tarihsel gerçekliğini kuşkulu hale getiren 

çalışmasının kronolojik olarak Batı’daki Aydınlanma ve Reform sonrası genelde 

teolojiyi, özelde ise Kitab-ı Mukaddes tefsirini ‚mitolojiden arın(dır)ma‛ 

(Entmythologisierung) akımından sonraki bir döneme denk gelmesi bir tesadüf değildir; 

ancak, İslami ilimler alanındaki çağdaş yönelimleri sadece bir etkene, oryantalist etkiye 

indirgemek, bu yönelimlerin ısrarla vurguda bulundukları ‘gelenek’ içindeki öncüleri 

görmezden gelen bir tür bilimsel körlüğü sonuç vermektedir. Oryantalist etkisi 

ideasından sadece ilahiyatçılar değil edebiyat ve fikir dünyasından pek çok yeni 

arayıştaki entelektüel de kurtulamamıştır.
81

 Bu çerçevede, ayrıntıya girmeksizin sadece 

Batı’da gelişen tarihsel tenkitçi Kitab-ı Mukaddes tetkikinden çok önceleri İslam 

dünyasında – İbn Íazm ve İbn Teymiyye gibi – Müslüman alimler tarafından yapılan 

Kitab-ı Mukaddes eleştirilerinin varlığına dikkat çekmek istiyorum. Maalesef İslami 

araştırmaları ve İslam ilahiyatçılığını da etkisi altına almış bulunan çağdaş İslami 

söylemin paranoya haline getirdiği oryantalizm etkisi ithamı, bu geleneğin neden devam 

ettirilemediğini ve Kur’an tetkiki alanında ilmi kriterleri kullanmanın neden sorunlu 

görüldüğünü açıklayacak boyutlardadır. 

                                                 
79 Mustafa Sıbai, Oryantalizm ve Oryantalistler: Yararları-Zararları, terc. Mücteba Uğur, 
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80 W. Edward Said, Şarkiyatçılık, s. 337-338. 
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Elbette medeniyet ve bilim insanlığın ortak mirasıdır. Bir dönem parlayan ve özgün 

eserler yaratan bir medeniyet yok olsa da onun mirasını oradan alıp yeni ufuklara 

taşımak başka bir medeniyetin işi olmuş ve tıpkı bir bayrak yarışı gibi elden ele 

taşınarak bu günlere ulaşmıştır. İslam dünyasında, Hasan Hanefi’nin 14. yüzyıla kadar, 

Fuat Sezgin’in 15. yüzyıla, hatta bazı ilim dallarında 16. yüzyılın sonuna kadar 

sürdüğünü söylediği ve ‚bilimsel resepsiyon ve yaratıcılık dönemi‛ olarak 

adlandırdığı
82

 bu dönemi bir çok Batılı düşünür yok farz eder. Eski Yunan düşüncesinin 

Sasani, Babil, Hint (İran ve Hindistan Yunan kolonisiydi) kültürleriyle etkileşimlerini de 

yok saydıkları gibi...
83

 Yunan medeniyeti ve Rönesans, çoğu Batılı düşünür için bir 

insanlık mücizesidir ve hüda-yı nabit gibi yaşadığı çağ ve öncesi kültürlerden 

etkilenmeksizin tamamen Batı’nın kendi yaratıcı gücü ile gerçekleşmiştir. Doğu-Batı 

ayırımı sadece bilim tarihinde değil, pek çok alanda, örneğin mimarlık alanında da 

mevcuttur. Bu sun’i ayırımın varlığından Esra Aycan, Batı-Doğu olarak yapılan 

katagorizasyonu eleştirerek şöyle bahseder: 

‚Dışlamanın öncülleri olarak kullanılagelen coğrafi sınıflandırmalar, mimari 

bilgide de tarihsel açıdan oldukça yaygın. Mimari tarih ve kanon okullarda hala 

‘Batılı’ ve ‘Batılı olmayan’ gibi tükenmiş kategoriler kullanılarak yazılıyor ve 

öğretiliyor. Belli ki, coğrafi ‘öteki’, ‘Batılı olmayan’ imgelemimize keskin 

hatlarla kaydedilmiş ve bu da, sadece Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde 

değil, ‘Batılı olmayan’ kategorisine dahil olan ülkelerde de, pedagojik, disipliner 

ve profesyonel ilgilere etki ediyor. Ancak, ‘Batılı-olmayan’ sözcüğü sadece 

‘Batı’ ve ‘ötekisi’ arasındaki abartılmış bir farkın ideolojisine atıfta bulunup, onu 

savunmakla kalmıyor, aynı zamanda bu ötekilerin kendi aralarındaki farkları da 

reddediyor. Bu terim, coğrafi alanlar arasında yüzyıllardır süregelen 

melezleşmeleri, bunların iç içe geçmiş tarihlerini, birbirlerinin kültürel 

imgelemlerine etkilerini tümüyle reddetmektedir – sanki bir ‘saf Batı’ ve ‘saf 

Doğu’ var olabilirmiş gibi‛
84

.  
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83 Hasan Hanefi, Einführung in Okzidentalismus (yayımlanmamış ders notları). 
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Bu Batı ve Doğu’nun birbirinden kesin ayrışması düşüncesine bazı Batılı düşünürler de 

şiddetle karşı çıkmış ve bu iddiayı realite dışı bulmuşlardır. Klasisizme
85

 tepkinin, 

Alman milliyetçiliğine tepkisel olarak Almanya’da doğan düşünce akımları içinde 

dikkate değer bir ağırlığa sahip olduğunu görürüz. Friedrich Schlegel, ‚en üstün 

romantizmi Doğu’da aramalıyız‛ diyerek ilgisini Hindistan’a yöneltmişti. Bu konudaki 

temel çalışması Über die Sprache und Weistheit der Indier (Hint Dili ve Hikmeti 

Üzerine, 1808) adlı eseridir. Ancak Edward Said oryantalizmin eleştirisini yaptığı 

eserinde onun bu sözü söylerken Doğu’nun uzak geçmişi ve klasik dönemlerini 

kastettiği, kötü ve aşağılanan Şarkın onun zihninde yaşayan Şark olarak devam ettiği 

eleştirisini yapar ve ‚... arilik, Avrupa ve kadim Şark’a mahsustu‛ der.
86

 O sadece 

Schlegel için değil, Şark hayranlığını dile getiren bütün oryantalistler için aynı eleştiriyi 

yapar. Bununla birlikte Schlegel, (1767-1845) Anguetil-Dueperron, (1731-1805) 

Colebrooke, (1765-1837) Lanjuinais (1753-1827) ve Victor Cousin’in (1753-1827) 

eserleriyle birlikte Hindistan’ın metafizik geleneğinin Yunan geleneğiyle eşdeğer 

tartışılmasına vesile olmuştur.
87

 Öte yandan, Wolfgang von Goethe (1749-1832) , Franz 

Rosenthal, (1914-2003) Henrich Schipperges
88

(1918-2003) de Doğu kültürüne değer 

vermeleriyle tanınan düşünürlerdendir.
89

 Yine Raymond Schwab’ın (1680-1880) 

1950’de yazdığı La Renaissance orientale (Doğu Rönesansı) adlı eseri son derece 

sistematik bir biçimde 19. yüzyılda edebiyat ve felsefe alanlarında Doğu’nun Batı’ya 

etkilerini anlatır. 1830’larda bir bomba etkisi yaratan bu iddiasıyla Schwab Batı fikir 

tarihinin incelenmemiş yönünü tamamlamak ve Doğu’nun en az klasik Yunan ve Roma 

kadar önemli yer tuttuğunu ispatlamak istemiştir.
90

 

                                                 
85 Klasisizm edebiyatta eski Yunan ve Roma sanatını temel alan tarihselci yaklaşım ve estetik 

tutumdur. ‚1660 ekolü‛ olarak da bilinir. Rönesans döneminde gelişmiştir. Yücel Bulut, 

‚Oryantalizmin Tarihsel Gelişimi Üzerine Bazı Değerlendirmeler‛, Marife, Oryantalizm Özel 

Sayısı, Konya 2002, s. 27-28.  

86 Bu konuda yine bknz., İsmail Hakkı Kadı, Hollanda’da Şarkiyat Araştırmaları, Doğu Batı 

Dergisi, Oryantalizm Özel Sayısı I (2002), sayı 20, s. 94- 95. 

87 TDV İslam Ansiklopedisi, ‚Oryantalizm‛ maddesi, XXXI I I. 431. 
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1.5 Oryantalistlerin Üzerinde YoğunlaĢtığı Konular 

Bugüne kadar İslam’ı bir din ve teoloji olarak kabul etmeyip onu sadece tarihi ve 

külterel bir olgu olarak inceleyen oryantalistler şu üç konu üzerinde yoğunlaşırlar:  

1. İslamın özü ve tanımı meselesi. 

2. Peygamber’in vahiy olarak sunduğu içeriği kendinden önceki din ve 

kültürlerden ödünç aldığı ve dolayısıyla İslam’ın özgün olmadığı iddiası. 

Oryantalist perspektif çok açık bir şekilde İslam dininin Allah’la bağlantısını 

keser ve onun bir din değil bir kültür olduğunu iddia eder.
91

 

3. Modern dönemler için İslam’da reform meselesi.
92

 Özellikle bu son konuda 

Edward Said oryantalistlerin İslam’ı statik bir yapı olarak görmelerini şiddetle 

eleştirir.
93

 

Bu genel yelpaze içerisinde kalmakla birlikte, İslam’la daha ziyade dini açıdan veya 

dini metinler ve pratikler bağlamında ilgilenen oryantalistik çalışmaların ise şu 

alanlarda yoğunlaştığını görürüz: 

1.5.1 Hz. Peygamber’in Hayatı, Siyer ve Meğazi 

Anees ve Athar, Batılı hadis ve siret çalışmalarına dair hazırladıkları bibliyografyada, 

1986 yılına kadar Batılı dillerde İslam Peygamberi’nin hayatına ilişkin 2966 kitap ve 

makale yazıldığı tespitinde bulunur.
94

 M. Görmez bibliyografyanın içerdiği bu dönemde 

siyer ve meğazi ile ilgilenmeyen, Peygamber’in hayatına dair eser kaleme alınmayan 

neredeyse hiç oryantalist kalmadığını söyler. Bu eserlerden başlıcalarını şöyle 

sıralayabiliriz: William Muir (1819-1905), The Life of Mohammad and History of Islam 

(1858), Alois Sprenger (1813-1893), The Life of Mohammad from Original Sources 

                                                 
91 E. Gordon Pruett, İslam ve Oryantalizm, Asaf Hüseyin, Robert Olson, Cemil Kureşi, 

Oryantalistler ve İslamiyatçılar, Oryantalist İdeolejinin Eleştirisi, s. 72. 

92 A.g.e., s. 63. 

93 Leonard Binder, ‚Oryantalizmin Yapıçözümü‛, s. 185-186. 

94 Ahmed Anees Munawar, Alia N. Athar, Guide to Sira an Hadith Literature in Western 

Languages, Mansell Publishing: London 1986, Alıntı: Mehmet Görmez, ‚Klasik Oryantalizmi 
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(1851) ve Das Leben und die Lehre des Mohammad (1884), Wellhausen (1844-1918), 

Muhammed in Madina (1882), Watt (1909-2006), Muhammad at Macca (1953) ve 

Muhammad at Madina (1956)
95

. 

Bu ilgi elbette yoğun bir şekilde günümüzde devam etmektedir. Alman Oryantalist 

Tilman Nagel’ın 2008 de basılan Mohammed: Leben und Legende isimli 1052 sayfalık 

eseri bunun en açık kanıtıdır.
96

 

Bu noktada, oryantalistik Muhammed tetkikleri içerisinde canlılığını hala koruyan iki 

ana eksene işaret etmekte yarar var. Bunlardan birisi, Peygamber’in tarihsel varlığını 

kabul eden, ama onun vahiy aldığını reddeden oryantalizmin ortodoks yaklaşımı, diğeri 

ise, gerek Peygamber’in tarihsel varlığı, gerekse Kur’an’ın 7. Yüzyıla ait bir doküman 

olduğunu reddeden ve daha ziyade ‘skeptikler’ veya ‘revizyonistler’ olarak 

nitelenenlerin yaklaşımdır. Bu yaklaşım günümüzde yoğun olarak Almanya’da 

Saarbrücken Üniversitesi’nde, İsa’nın tanrısal tabiatını reddettiği için Vatikan tarafından 

afaroz edilen Karl-Heinz Ohlig etrafında toplanan bir grup oryantalist ve dinbilimci 

tarafından temsil edilmektedir.
97

 2008 yılında Alman asıllı bir mühtedi İslambilimci 

olan Muhammed Sven Kalisch’in de bu istikamette beyanlarda bulunması ve yayınlar 

yapması, Alman kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı.
98

 Aşırı skeptik olarak nitelenen 

bu çevrelerin çalışmaları her ne kadar bizzat muteber oryantalistler tarafından dahi 

bilimsel bulunmayıp ciddiye alınmasa da,
99

 İslam dünyasındaki ilim camiasının, bazı 

gazete haberlerine konu olması dışında genel olarak bu tartışmadan ya hiç haberdar 

olmayışı, ya da esasen tartışmanın özüne vakıf olmaksızın salt apolojetik saiklerle tepki 

vermesi, Müslümanların İslami ilimler alanında oryantalizmle hesaplaşma konusunda 

ne seviyede olduğunu maalesef çok olumsuz bir biçimde ortaya koymaktadır. Bu 

                                                 
95 Mehmet Görmez, ‚Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk Eden Temel Faktörler 

Üzerine‛, s. 14. 

96 Tilman Nagel, Mohammed – Leben und Legende, München 2008. 

97 Bu çevrenin görüşleri hakkında bkz. Ohlig, Der frühe Islam. Eine historisch-kritische 

Rekonstruktion anhand zeitgenössischer Quellen, Berlin 2007. 

98 Kalisch 2010 yılında, artık Müslüman olmadığını ve Muhammed ismini kullanmayacağını 

kamuoyuna deklare etmiştir. 

99 Örnek olarak bkz. Klaus Nelißen’in Angelika Neuwirth ile yaptığı ropörtaj: 

http://www.islamische-zeitung.de/?id=10897. 
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ilgisizliği, tezimizin başından beri oryantalizme refakat ettiğini söylediğimiz siyasi ve 

ideolojik saiklere işaretle izah etmeye çalışmak, ancak yetersizliğin mazereti veya 

ciddiyetsizlik olarak görülebilir. Peygamber’in hayatıyla ve onun en temel unsuru olan 

Kur’an’la ilgili dev bir literatür, hesaplaşmak bir yana, okunmak üzere Müslüman 

araştırmacıları beklemektedir. 

 1.5.2 Kur’an’ın OluĢum ve MetinleĢme Tarihi  

Kur’an’ın oluşumu, tebliğ edilişi, yazılışı, metin haline geliş süreci, metnin geçirdiği 

gelişim evreleri, imla ve kıraat farklılıkları ve bu konulara ilişkin temel kaynakların 

tahlili ve neşri, oryantalistlerin hep özel ilgi odağı olmuştur. Theodor Nöldeke (1836-

1930)’nin Geschichte des Qorāns’ı (1860) bu konuda önemli bir eserdir. Bizim ele 

aldığımız Der Islam dergisinde en çok makale yazılan alanlardan biri de bu konudur. 

Rudi Paret (1901-1983), oryantalistleri Kur’an tarihi çalışmalarına iten temel saikin, 

açıkça, Osman öncesi döneme ait, bugünkü Kur’an metninden farklı Kur’an metinleri 

bulma, yani Kur’an’ın otantik bir metin olmadığını ispatlama arzusu olduğunu 

belirtmektedir. Ona göre, bu amaç uğruna uzun yıllarını ve çok büyük beyinleri 

(Bergsträßer, Pretzl, Jeffery vs.) harcayan oryantalizm, bu işi çok abartmış ve bilimsel 

bakımdan kabul edilebilir bir kuşku da üretememiştir. Ona göre, bugün Müslümanların 

ellerinde bulunan Kur’an metninde Muhammed’den kaynaklanmayan bir tek metin 

parçası bile olmayıp, şimdiye kadar bulunan farklılıklar da ‚farklı metin’ olarak 

nitelenecek boyutta değildir. Bu nedenle, Paret, oryantalizmin bu sevdadan vazgeçip, 

bütün ilgisini Kur’an’ın içeriğine ve Müslümanlar üzerindeki kurucu rolünü anlamaya 

yoğunlaştırması gerektiğini savunmaktadır.
100

 Ne var ki, oryantalizm 21. yüzyıla, bu 

İslam karşıtı, güya ‚skeptik’ Kur’an ve Muhammed tetkiklerinin gölgesinde girmiştir. 

Belki bu noktada Müslüman ve oryantalist bilim dünyası arasında bir köprü vazifesi 

görebilecek, ortak bir bilim dili ve metodolojisi umudunu besleyebilecek bir projeyi 

hatırlatmakla yetinmek gerekecek: Berlin-Brandenburg Bilimler Akademisi 

himayesinde meşhur Kur’an bilimci Angelika Neuwirt ve ekibinin yürüttüğü „Corpus 

Coranicum‚ projesi. Bu projenin hedefi, rivayet malzemesinden ve Kur’an 

                                                 
100

 Ömer Özsoy, ‚Paret’in Kur’an’a ve Kur’an Araştırmalarına İlişkin Görüşleri‛, Rudi Paret, 

Kur’an Üzerine Makaleler, ed. Ömer Özsoy, Bilgi Vakfı: Ankara 1995, s. 14. 
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yazmalarından farklı Kur’an kıraatlerini, farklı yazım biçimlerini süzüp listelemek 

suretiyle edisyon kritikli bir Kur’an metni hazırlamak; daha sonra da, Kur’an’ın 

oluştuğu döneme dair diğer metinlerle Kur’an metni arasındaki metinsel ve fikirsel 

paralelliklerden hareketle, Kur’an’ın tarihsel yorumunu yapmak olarak 

tanımlanmaktadır.
101

 

1.5.3 Hadisler 

Bu konuda en önemli ve etkisini uzun yıllar sürdüren eser 1890’da Ignaz Goldziher’in 

(1850-1921) Muhammedanische Studien adlı eseridir. Daha sonra birbiri ardından 

çalışmalar devam etmiş; ancak, bunların en önemlilerinden biri de Amsterdam Kraliyet 

Akademisi’nin mali desteğiyle yaklaşık kırk uzmanın katılımıyla hazırlanan ve 

Wensinck’in (1882- 1939) editörlüğünde yayılanan, kısa ismiyle Concordance uzun 

ismiyle Concordance et Indices de la Tradition Musulmane’dır (el-MuÝcemu Þl-mufehres 

li alfÁÛi Þl-ÎadÐ³i Þn-nebevÐ).
102

 Dokuz Hadis kitabının fihristi olarak hazırlanmış 

mükemmel bir çalışmadır. 

Hadis alanıyla ilgili oryantalistik çalışmaları kendi aralarında tasnif edebilmek ve 

oryantalizm içi ayrışmaları inceden inceye takip edebilmek için gerekli yol haritasını 

1956 yılında yazdığı ve hala aşılamamış BuÌÁrÐ’nin Kaynakları adlı dev eseriyle Fuat 

Sezgin çizmiştir. Maalesef gerek 2001 yılında yeniden basımı gerçekleçtirilen bu eser, 

gerekse İslam’ın yazılı kaynaklarının tarihi konusundaki hararetli oryantalistik 

tartışmalar Türkiye’deki İslam tetkiklerinde ancak 1990’lı yıllarda dikkate alınmaya 

başlamıştır. Ne var ki, hadis araştırmaları alanında, ağırlıklı olarak Mehmed Said 

Hatiboğlu’nun öğrencileri tarafından başlatılan bu yeni ve umut vaat eden akım, 2000’li 

yıllara gelindiğinde yerini skolastisizme ve ideolojik saikli çalışmalara terk etmiş 

görünüyor.  
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 Bu projeyle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. 

http://www.bbaw.de/bbaw/Forschung/Forschungsprojekte/Coran/en/Startseite  

102 E  J. Brill: Leiden 1936. 
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1.5.4 Tasavvuf 

Oryantalistik çalışmalar içerisinde 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılın başında 

belirginleşen yeni bir ilgi alanı da İslam tasavvufudur. Burada Mevlânâ Celâleddîn-i 

Rûmî’nin (ö. 672/1273) Mesnevî’sinin I. cildinin 1371 beytinin Georg Rosen (1820-

1891) tarafından Almanca’ya yapılan çevirisiden bahsedebiliriz (Leipzig 1849).
103

 

Akademik yaşamının bir kısmını da Türkiye’de geçiren bu alanın en meşhur oryantalisti 

Annamaria Schimmel’i (1922-2003) burada zikretmeden geçemeyiz. Schimmel, 

Mevlânâ’ya dair yirmiye yakın eser yazmıştır. Aynı zamanda onun, Yûnus (1240?-

1321?), ÝAÔÔÁr (1142?-1220) ve İbn ÝAÔÁÞullÁh İskenderÐ (?_709/1309) ve Bektaşilikle 

ilgili kitap ve makaleleri bu sahanın en önemli eserlerindendir. Onun Die Bildersprache 

Dschelaladdin Rumi (1949) ve Die mystische Dimensionen des Islams (1975) adlı 

eserleri bu alanda yazdığı onlarca eserden sadece ikisidir.
104

 

1.5.5 Kelam ve Teoloji 

Klasik oryantalizmin son dönemlerinde başlayan kelam çalışmalarına ilgisi, zamanla 

giderek artmıştır. Schmölders’in (1809-1880) 1842’de Felsefe ekolleri üzerine yazdığı 

Essai sur les écoles philosophigues chez les Arabes adlı eseri, Heinrich Ritter’in (1791-

1869) 1845’te Über Unsere Kenntniss der arabischen Philosophie adlı çalışması, 

ŞehrestÁnÐ’in el-Milel ve Þn-niÎal adlı eserinin Theodor Haarbrücker tarafından 1850’de 

yapılan Almanca çevirisi ve yine W. L. Schrameier’in 1880’de Über den Fatalismus der 

vorislamischen Araber (İslam Öncesi Arap Cebriyeciliği Üzerine) eserleri bu konuda 

yapılan belli başlı çalışmalardır.
105

 

Son dönemlerde Ulrich Rudolph (Al-Maturidi und die sunnitische Theologie in 

Samarkand, 1996) ve Tilman Nagel (Geschichte der islamischen Theologie, 1994) gibi 

oryantalistlerin İslam kelamına dair çalışmalarının yanı sıra, Türkiye’de de pek çok 

kelam ve felsefe tarihçisinin başvuru kaynağı haline gelmiş olan Joseph van Ess’in 6 

                                                 
103 Salih †ift, ‚Tasavvuf Araştırmalarında Alman Ekolü – Tarihsel Boyut‛, Tasavvuf Dergisi, 8 

(2007), sayı 18, s. 182-183. 

104 a.g.e., s. 188 

105 Özcan Taşçı, ‚C. H. Becker (1876-1933) Örneğinde Uygulamalı Oryantalizm (Angewandte 

Orientalistik) Anlayışı‛, s. 160-161. 
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ciltlik Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra adlı eserini de 

zikretmeden geçmek mümkün değil. 

1.6 Oryantalistik BakıĢ Açısını Etkileyen Teolojik GeliĢme: Nosrtra Aetate  

Oryatalistik çalışmalarda üzerinde durmadan geçemeyeceğimiz ve bu alanda ciddi bir 

yöntem değişikliğinine kaynaklık ettiğini düşündüğümüz önemli bir gelişmeye değinme 

zorunluluğu duymaktayız. Bu gelişme, 28 Ekim 1965’te I I. Vatikan Konsili’nin aldığı 

kararlardır.
106

 Bu kararlar 1963’ te Papa XXI I. Johannes (1958-1963) zamanında 

kurulan konsey çalışmalarıyla başladı ve Papa’nın ölümünden sonra 1965’te Papa VI. 

Paul (1963-1978) döneminde tamamlandı. Bu kararlar öncesinde Roma Katolik 

geleneğinde, 3. yüzyıldan beri dillendirilen ve 6. yüzyılda tam anlamıyla formüle edilen 

‚Extra Ecclesiam nulla salus‛ (Kilise dışında kurtuluş yoktur) düşüncesi hakimdir. 

Zamanla kastını aşan yorumlara sebep olan ve çığrından çıkan bu düşünüşe göre, önce 

katolik olmayan tüm Hristiyanlar sonra Hristiyan olmayan tüm insanlar kurtuluşun 

(salvation) dışında bırakıldılar. Papa XXI I. Johannes, Hitler’in Yahudilere uyguladığı 

soykırımın, Kilise’nin kendinden başka inanışları kesin dışlayıcı tavrının etkili olduğu 

ve bunda Kilise’nin de sorumluluk payı olduğu düşüncesinden hareketle bu yaklaşımı 

yeniden gözden geçirme çalışmalarını başlatmıştı.
107

 Nosrtra Aetate adını alan yeni 

Konsil belgesinin 4. maddesi şöyle devam eder: 

‚Kilise, Mesih’in Kutsal Kitabı’nı dünyaya tebliğ eden havarilerin Yahudi 

insanlardan geldiğini hatırlar (…) Herkes şunu görmelidir ki, Yahudiler Mesih’in 

ruhuyla bağdaşmayan hiçbir şey öğretmiyorlar.‛ 

Nadim Macit, Nostra Aetate deklesasyonunun Yahudiler için, antisemitizme karşı 

oluşturulduğunu söyler.
108

 Bu deklerasyon başlangıçta sadece Yahudilerle yakınlaşmayı 

hedeflese de, ilk hali tartışmalara sebep olmuş, özellikle Doğu ülkelerinde görev yapan 

Kardinallerin (Piskoposların) itirazı üzerine, Müslüman, Hindu ve Budistleri de içine 

                                                 
106 Maxime Rodinson, Oryantalizmin Doğuşu, s. 185. 

107 Otto Hermann Pesch, Das Zweite Vatikanische Konzil (1962-1965). Vorgeschichte - Verlauf 

- Ergebnisse - Nachgeschichte, Würzburg 1994. 

108 Nadim Macit, ‚Yahudi-Hiristiyan Diyoloğu ve Sistemin Teolojik Enstrümanı‛, Atatürkçü 
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alacak şekilde genişletilerek kabul edilmiştir. Hıristiyanlık dışındaki dinlere ilişkin 

gerçek tavır değişikliği I I. Vatikan Konsili’nin diğer dinlerle ilişkisine dair yayınlanan 

deklerasyondaki maddelerle gerçekleşmiştir. 
109

 Belgenin 1. maddesinde şöyle 

denmektedir: 

‚İnsanların her zamankinden daha çok birbirine yaklaştıkları ve farklı şahıslar 

arasındaki dostluk bağlarının kuvvetlendiği çağımızda Kilise, Hıristiyan 

olmayanlarla ilişkilerini daha bir ihtimamla ele alır‛.
110

 

İkinci maddede ise şöyle denmektedir: 

‚Katolik Kilisesi söz konusu bu dinlerde doğru ve kutsal olan hiçbir şeyi 

reddetmez. Katolik Kilisesi, bir çok yönden kendi öğretisinden farklı olsa bile, 

yine de bütün insanlar için aydınlatıcı bir ışın yansıtan hayat biçimine ve 

muameleye, hüküm ve doktrinlere saygı atfeder‛ 

Bildiride Müslümanlarla ilgili madde şu şekilde yer almıştır: 

‚Keza, Kilise Tek (Ehad), Hayy, Kayyum, Rahman, Kadir, göklerin ve yerin 

Yaratıcısı olan ve insanlara hitabeden Tanrı’ya tapan Müslümanlara da önem 

verir. Onlar, bütün ruhlarıyla, Tanrı’nın takdirine – gizli de olsa –, boyun eğmeye 

gayret ederler, aynen –İslâm inancının memnuniyetle kendisini nisbet ettiği – 

(Hz.) İbrahim’in, Tanrı’ya inkiyad edişi gibi... Onlar (Hz.) İsa’yı, Tanrı olarak 

kabul etmeseler de, onu Peygamber olarak tebcil ederler. Onun, bakire annesi 

Meryem’e saygı duydukları gibi, bazen de dini bir duygu ile kendisine 

yakardıkları bile vakidir. Üstelik onlar, Tanrı’nın, diriltilecek olan bütün 

insanlara, işlediklerinin karşılığını vereceği Ahiret gününü de beklemektedirler. 

Böylece onlar, ahlâki hayata değer vermekte ve Tanrı’ya, namaz, zekat, sadaka 

ve oruçla ibadet sunmaktadırlar. Her ne kadar, asırlar boyunca, Hıristiyanlarla 

Müslümanlar arasında bir çok anlaşmazlıklar ve düşmanlıklar ortaya çıkmış ise 

de, Konsil, hepsini, geçmişi unutmaya, samimi olarak karşılıklı anlayışa gayret 

                                                 
109 Troll, Christian Wilhelm ‚The Impact of Modernity on Current Chritian Theological 

Research‛, 20 Aralık 1994 A.Ü.İlahiyat Fakültesi, Konferans‚Modern ve Çağdaş Hristiyan 
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göstermeye ve bütün insanlar için sosyal adaleti, ahlâki değerleri, barış ve 

hürriyeti birlikte korumaya ve geliştirmeye teşvik eder.‛
111

 

Diyolog çalışmalarında aktif rol alan Katolik akademisyen C. W. Troll, bu 

deklerasyonla ‚Dinler Teolojisi‛ olarak adlandırılan yeni bir teolojik boyutun 

doğuşundan bahseder. Şimdiye kadar ‚İsa merkezli dışlayıcılık‛ (Christocentric 

Exclusivism) veya kimilerince ‚Kilise merkezli dışlayıcılık‛ (Ecclesiocentric 

Exclusivism) olarak tanımlanabilecek bu yaklaşımları aşarak yeni teolojinin Allah 

merkezli (Theocentrismi) kucaklayıcı yaklaşımları benimsemek durumunda 

kalacağından sözetmektedir.
112

 

Nosrtra Aetate’yi Katolik olmayan kiliselerin oluşturduğu Dünya Kiliseler Birliği’nin 

kararı takip etmiş ve bu gelişme Hıristiyanların diğer din mensuplarına bakışında köklü 

bir değişimin başlangıcı olmuştur.
113

 Böylece Kilise Hiristiyan olmayan diğer dinlerin 

batıl olduğu iddiasından vazgeçip Hıristiyanlık kadar olmasa da onların da kurtuluşa 

erebileceğini kabul edilmiştir. 

Bugüne kadar diğer din mensuplarını kafir olarak tanımlayan, orta çağ Engizisyon 

Mahkemeleri’nin kararlarıyla binlerce insanı katleden Kilise, değişen dünya şartlarını 

göz önüne alarak bu açılımı yapma ihtiyacı hissetmiştir.
114

 Bunun akabinde değişik 

birimlerde diyolog çalışmaları başlamıştır. Elbette Hristiyan dünyasındaki bu gelişmeler 

oryantalistik çalışmaların yönünü değiştirmede önemli bir etkendir. Rudi Paret’in şu 

sözleri bu değişimin oryantalizme yansımasını göstermesi bakımından önemlidir: 

‚... oryantalist, tarihi malumatın yanı sıra dini değerlere yönelik özel bir anlayışa 

ve müslümanları rencide etmeyecek özenli bir ifade tarzına sahip olmalıdır.
115

 

                                                 
111 Suat Yıldırım, ‚Muaasır Hıristiyanlığın İslam’a Bakışı‛, Yeni Ümit Dergisi, sayı 4 (1989). 

112 Christian Troll, ‚Die vom 2. Vatikanischen Konzil angestoßene Entwicklung der 

katholischen Lehre über den Islam und den christlich-islamischen Dialog‚, 12 Mayıs 2009 

yayımlanmamış seminer notları, Goete Üniversitesi Frankfurt, s. 195-197. 

113 Mahmut Aydın, ‚Dinler Arası Diyolog Yeni Bir Misyon Yöntemi mi? - Kurumsal ve 

Bireysel Diyolog Faaliyetleri Üzerine Bir Değerlendirme‛, islamiyat 5 (2002), sayı 3, s. 18 

114 Christian Troll, a.y. 

115 Rudi Paret, Kur’an Üzerine Makaleler, ed. Ömer Özsoy, Bilgi Vakfı: Ankara 1995, s. 15 ; 
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1.7 Oryantalistik †alıĢmaların Türkiye Gündemine GiriĢi ve Yankıları 

Oyantalistik çalışmalara olan ilginin Türkiye cephesine gelince, Osmanlı’nın son 

döneminde Abdullah Cevdet’in (1869-1932) meşhur Hollandalı müsteşrik Reinhart 

Dozy’nin (1820-1883) Essai sur l’histoire del ‘İslamisme adlı eserini Târîh-i İslâmiyyet 

başlığıyla Türkçeye tercümesinin 1908’de yayınlanması, Osmanlı aydınının oryantalist 

düşünce ile karşılaşmasına vesile olan ilk büyük çaplı tercüme hareketi olmuştur. İkinci 

Meşrutiyet döneminin basın yayın alanında sağlanan özgürlükçü havasından istifade 

ederek çıkan bu tecümenin ardından pek çok reddiye yayınlanmıştır. İbrahim Hatipoğlu 

kitabın yazarı Dozy’ye ve Abdullah Cevdet’e ağır eleştirileri de içeren bu reddiyeleri, 

sınırlı sayıda konuya değinen, çoğunlukla da savunmacı çalışmalar olarak niteler.
116

 

Bu noktada, İslam Ansiklopedisi’nin Türkçeye tercüme edilmesini de erken bir gelişme 

olarak kaydetmek gerekir. Ayrıca, E. Said’den 38 yıl önce oryantalizm-sömürgecilik 

ilişkisine, bu çalışmaları takdir etmekle birlikte Ansiklopedi’nin Türkçe tercümesinin 

önsözünde değinilmişti: 

‚...bügünkü oryantalistler arasında misyonerlik unsurunun hemen hemen 

kaybolduğu görülmekle beraber son asırlarda teessüs eden müstemlekecilik 

hareketinin oryantalizmin terakkisinde dahli olduğunu kabul etmek zarurîdir‛ 

demek suretiyle bu konuya işaret edilmiştir. Yine aynı şekilde sırf ilim için çalışan bilim 

adamı ile müstemlekecilik gibi faydaları gözeten araştırmacının ayırt edilmesi 

gerektiğine de değinilir.
117

 

Farklı dönemlerde farklı saiklerle Türkçeye kazandırılan oryantalistik çalışmaların yerli 

araştırmalar üzerinde içerik, kullanılan dil, mantık ve yöntem konularında etkisi 

olmadığını söylemek elbette mümkün değildir. Ancak, bu konu biraz doğası gereği, 

biraz da Said sonrası oryantalizm analizi modasının etkisiyle çoğu kez ideolojik 

zeminde ve kategorik olarak olumsuzlama mantığıyla ele alınnaktadır. Dolayısıyla, 

                                                                                                                                               
Swartz, New York 1981, s. 99-122; G. H. A. Juynboll, Oryantalistik Hadis Araştırmaları – 

Makaleler, derl. ve çev. Mustafa Ertürk, Ankara Okulu: Ankara 2001. 

116 İbrahim Hatiboğlu, ‚Osmanlı Aydınlarınca Dozy’nin Târîh-i İslâmiyyet’ine Yöneltilen 

Tenkidler‛, İslami Araştırmalar, (1999), sayı 3, s.197-203. 

117 MEB İslam Ansiklopedisi, Önsöz, s. XI I I. 
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Türkiye’de İslam tetkikleri ve İlahiyat alanında dillendirilen yenilikçi yaklaşımlara 

yöneltilen, çoğu kez temellendirmeden uzak, itham ve suçlama mahiyetindeki 

‚oryantalizm etkisi‛ eleştirisini dışarıda bırakacak olursak, oryantalizmin genelde 

sosyalbilim ve felsefe alanındaki, özelde ise İslami araştırmalar alanındaki etkileri 

üzerine ciddi analizlere sahip olduğumuz söylenemez.  

Sonuç olarak oryantalizm, çıkışından bugüne kadar nasıl bir amaç ve yöntem 

değişikliğine uğramış olursa olsun, dışarıdan bir bakış olarak her türlü bilgi ve belgeyi 

fütursuzca sorgulamasıyla ve kullandığı bilimsel yöntemlerle Müslüman bilim 

adamlarını düşünsel planda harekete geçirmiş ve bu anlamda büyük ölçüde pozitif 

etkilemiş, Müslüman entelektüel dünyada bir canlılık yaratmıştır.
118

 

                                                 
118 G. H. A. Juynboll, Oryantalistik Hadis Araştırmaları – Makaleler, s. 17; Mehmet Görmez, 

‚Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk Eden Temel Faktörler Üzerine‛, s. 14; Prof. 

Dr. İsmail Lütfi †akan, Ana Hatlarıyla Hadis, İstanbul 1999, s. 159-160. 
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2. Der Islam Dergisinde Yayımlanan Kur’an’la Ġlgili Makaleler 

2.1 Der Islam Dergisinde Yayımlanan Kur’an’la Ġlgili Makaleler Listesi 

Kur’an Tarihiyle İlgili Makaleler 

Goossens, Edward, ‚Ursprung und Bedeutung der koranischen Siglen‛ (Kur’an 

Yazısının Harekelenmesinin Anlamı ve Orjini), 13/3-4 (1923), s. 191-226 

Horovitz, Josef, QurÁn (Kur’an), 13/1-2 (1923), s. 66-69 

Kandil, Lamya, ‚Die Surennamen in der offiziellen Kairiner Koranausgabe und ihre 

Varianten‛ (Resmi Kahire Baskısı Kur’an ve Onun †eşitli Nüshalarında Sure İsimleri), 

69/1 (1992), s. 44-60  

Motzki, Harald, ‚ The Collection of the Qur’ān. A Reconsideration of Western Views in 

Light of Recent Methodological Developments‛ (Kur’an Kolleksiyonu. Batıdaki Yeni 

Gelişmeler Işığında Yeniden Ele Alış), 78/1 (2001), s 1–34  

Nagel, Tilman, ‚Vom QurÞÁn zur Schrift – Bells Hypothese aus religionsgeschichtlicher 

Sicht‛ (Kur’an’dan Yazıya – Bell’in İddiasına Dini Perspektiften Bir Bakış), 60/1 

(1983), s. 143-165  

Neuwirth, Angelika, ‚Das Islamische Dogma der ‘Unnachahmlichkeit des Korans’ in 

literaturwissenschaftlicher Sicht‛ (Kur’anın Taklit Edilemezliği ve Benzersizliği 

Kabulüne Edebi Perspektiften Bakış), 60/1 (1983), s. 166-183  

Neuwirth, Angelika, ‚Studien zur Komposition der mekkanischen Suren‛ (Mekki 

Surelerin Kompozisyonuna Dair †alışmalar), 64/1 (1987), s. 114- 119 

Neuwirth, Angelika, Einige textkritische und kompositionstechnische Anmerkungen zu 

Six Morisco Versions of Surat 79, ([Lopez Marillas’ın] Six Morisco Versions of Surat 

79 Adlı †alışmasına Metin Tenkidi ve Kompozisyon Tekniği Açısından Birkaç Eleştiri), 

65/2 (1988), s. 268-271 
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Paret, Rudi, ‚Der Koran als Geschitsgquelle‛ (Tarihi Bilgi Kaynağı Olarak Kuran), 

37/1-3 (1961), s. 24-42 

Rippin, Andrew, ‚Studying early tafsÐr texts‛ (İlk Dönem Tefsir Metinleri İncelemesi), 

72/2 (1995), s. 310-323 

Schedl, Claus, ‚Die 114 Suren des Koran und die 114 Loggien Jesu im Thomas 

Evangelium‛ (Kur’an’ın 114 Suresi ve İsa’ya Tomas İncili’nden 114 Bağlantı), 64/2 

(1982), s. 261-264  

Schoeler, Gregor, ‚ Weiteres zur Frage der schriftlichen oder mündlichen Überlieferung 

der Wissenschaften im Islam‛ (İslam’da, İlimlerin Yazılı ve Sözlü Aktarımı Sorununa 

İlişkin Devam Eden Yazı), 66/1 (1989), s. 38-67 

Schoeler, Gregor, ‚Die Frage der schriftlichen oder mündlichen Überlieferung der 

Wissenschaften im frühen Islam„ (Erken Dönem İslam Bilimlerinin Kitabî veya Şifahî 

Rivayeti Meselesi), 62/2 (1985), s. 201-230 

Schoeler, Gregor, ‚Mündliche Thora und ÍadÐ×: Überlieferung, Schreibverbot, 

Redaktion‛ (Sözlü Tevrat ve Hadis: Rivayet, Yazım Yasağı ve Redaksiyon), 66/2 

(1989), s. 213-251  

Schoeler, Gregor, ‚Schreiben und Veröffentlichen Zu Verwendung und Funktion der 

Schrift in den ersten islamischen Jahrhunderten‛ (Yazı Tarzı, İslamın İlk Asrında 

Yazının Kullanımı ve İşlevi), 69/1 (1992), s. 1-43 

Tefsirle İlgili Makaleler 

Bachmann, Peter, ‚Ein TafsÐr in Versen, zu einer Gruppe von Gedichten im ‘DÐwÁn’ Ibn 

al-’Arabīs‛ (Beyitlerle Tefsir, İbn-i Arabî’nin ‘Dîvan’ından Bir Grup Şiir), 65/1 (1988), 

s.38-45  

Bart, J., ‚Studien zum Kritik und Exegese des QorÁns‛ (Kur’an Kritiği ve Yorumu 

Üzerine Araştırmalar) 6/2 (1916), s. 113-148  

Goldfeld, Isaiag, ‚The Tafsīr or Abdallah b.’ Abbās‛ ( Abdullah İbn-i Abbas veya 
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Tefsîr), 58/1 (1981), s. 125- 135 

Götz, Manfred, ‚Māturīdī und sein Kitāb Ta´wÐlāt al-Qur’ān‛ (Maturidi ve Onun Kitâb-

ı Ta’vîlât al-Kur’ân’ı), 41/1 (1965), s. 27-70  

Jeffery, Arthur, ‚The suppressed Qur’Án Commentary of MuÎammad AbÙ Zaid‛ 

(Muhammed Ebû Zeyd’in Kur’an Tefsîrinin Hasıraltı Edilmesi), 20/4 (1932) s. 301-8 

Koç, Mehmet Akif, ‚Isnâds and Rijâl Expertise in the Exegesis of Abî Hâtim (827/ 

939),‛ (İbn Ebî Hâtim Tefsiri’nde İsnâd ve Ricâle Dair Bilgiler) 82/ 1 (2005)146-168 

Kur’an’da Hıristiyan-Yahudi Etkilerine Dair Makaleler 

Baumstark, Anton, ‚Jüdischer und christlicher Gebetstypus in Koran „ (Kur’an’da 

Yahudi ve Hristiyanlara Ait İbadet Şekilleri), 16/1 (1927) , s. 229-248 

Kıraatlarla İlgili Makaleler 

Bergsträsser G., ‚Koranlesung in Kairo‛ (Kahire’de Kur’an Tiaveti), 21/1 (1933), s. 

110-140 

Kur’an Muhtevası, Müstakil Kur’an Pasajları ve İfadeleriyle İlgili Makaleler 

Ambros, Arne A., ‚Die Analyse von İhlas Suresi Kritiken, Synthesen, neue Ansätze‛ ( 

İhlas Suresi’ne İlişkin Eleştiri, Sentez ve Yeni Bir Bakış), 63/2 (1986), s. 219-247  

Ambros, Arne A., ‚Die Analyse von İhlas Suresi. Kritiken, Synthesen, neue Ansätze‚ 

(İhlas Suresi’ye İlişkin Eleştiri, Sentez ve Yeni Bir Bakış), 63/2 (1986), s. 219-247 

Athamina, Khalil: "Al-Nabiyy al-Umiyy": An Inquiry into the Meaning of a Qur’anic 

Verse (‚Ümmi Peygamber‛: Kur’an Ayetinin Anlamı Üzerine Bir Araştırma), 69/1 

(1992), s. 61-80. 

Burton, J., ‚The interpretation of Q. 87, 6-7 and the theories of nasÌ‛ (Sure 87/ 6- 7. 

Ayetlerin Yorumu ve Nesh Teorisi ), 62/1 (1985), s. 5-19 

Calder, Norman, ‚The Ummi in Early Islamic Juristic Literature‛ ( Erken Dönem İslam 

Literatüründe ‚Ummî‛), 67/1 (1990), s. 111-123 
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Goitein, F., ‚Zur Entstehung des Ramadāns‛ ( Ramazanın Ortaya †ıkışı) , 18/1 (1929), 

s. 189-195 

Goldfeld, Isaiah, ‚The Illiterate Prophet (NabÐ UmmÐ). An inquiry into the development 

of a dogma in Islamic tradition‛ (Ümmi Peygamber; İslamî Gelenekte Dogmanın 

Gelişimi Üzerine bir Araştırma), 57/1 (1980), s. 58-67 

Goldziher, ‚Ignaz, Zwischen den Augen‛ ( İki Gözün Arası), 11/1 (1921), s. 175-180 

Goldziher, Ignaz, ‚Die Gottesliebe in der islamischen Theologie‛ ( İslam’da Tanrı 

Sevgisi) , 9/1 (1919), s. 144-158 

Gramlich, Richard, ‚Ein Schreibung Suyūṭīs über Verwandlungsprobleme‛ (Suyuti’nin 

Şekil Değiştirme Problemi- Maymun Olma- Üzerine Bir Yazısı), 55/1 (1968), s.1-18 

Gramlich, Richards, ‚Der Urvertrag in der Koranauslegung (zu Sure 7,172-173)‛ ( 

Kur’an Tefsilerinde İlk Mukavele ( e lestü bi Rabbikum) (7. Surenin 172.- 173. 

Ayetleri), 60/2 (1983), s. 205-230 

Horovitz, J., ‚Das Himmelschiff im QorÁn‛ ( Kur’an’da Göğe Yükseliş -Miraç-), 13/3-4 

(1923), s. 281-282 

Horovitz, Josef, ‚Muhammeds Himmelfahrt‛ (Muhammed’in Göğe Yükselişi, Miraç), 

9/1 (1919), s. 159-183 

Köbert Raimud, ‚Zur Lehre des Tafsir über den bösen Blick‛ (Tefsirde Nazar Konusu), 

28/1 (1948), s. 111-121 

Köbert, Raimund, ‚Die Šahādat az- Zūr‛ (Yalancı Şahitlik), 34/1 (1959), s.194-195 

Lehmann, Edu- Pedarson, John, ‚Der Beweis für die Auferstehung in Koran‛ ( 

Kur’an’da Yeniden Dirilişin Delillleri, 5/1 (1914), s.54-61 

Motzki, Harald, ‚Wal-muhṣanātu mina n-nisā´i illā mā malakat aimanukum und die 

koranische Sexualethik (Val-muhṣanâtu mina n-nisâi illâ mâ malakat eymânukum ve 

Sexsuel Etik- Cinsel Ahlak-), 63/2 (1986), s. 192-218 
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Paret, Rudi, ‚Der Ausdruck ṣamad in İhlas Suresi, 2‛ (İhlas Suresi/ 2’deki Òamed 

Terimi, 56/2 (1979), s. 294-295 

Paret, Rudi, ‚Die ‘ferne Gebetsstätte’ in Sure 17,1 „ ( 17.Sure’nin 1. Ayetinde Uzak 

Mescid- Mescid-i Aksa), 34/1 (1959), s.150-52 

Paret, Rudi, ‚Sure 2,256: lÁ ikrÁha fÐ d-dÐni. Toleranz oder Resignation?‛ (lâ ikrâha fî d-

dîn-dinde zorlama yoktur- Hoşgörü mü, Teslimiyet mi?, 45/2 (1969), s.289-300 

Paret, Rudi, Der Ausdruck ṣamad in Sure 112, 2 (İhlas Suresi 112/ 2’deki Òamed 

Terimi), 56/2 (1979), s.294-295 

Rubin, Uri, ‚Al-Ṣamad and the high God. An interpretation of sura CXI I‛ (Òamed ve 

Yüce Tanrı. İhlas Suresi’ye İlişkin Bir Yorum †alışması), 61/2 (1984), s. 197-217 

Schedl, Cl., ‚Probleme der Koranexegese. Nochmals ṣamad in İhlas Suresi/2‛ (Kur’an 

Tefsirinin Sorunları. Yeniden 112.Surenin İkinci Ayetindeki ‚Òamed‚ Kelimesi), 58/1 

(1981), s. 1-14 

Watt, William Montgomery, ‚The Qur’Án and Belief  in a ‘High God’‛ (Kur’an ve 

‘Yüce Tanrı’ İnancı), 56/2 (1979), s. 205-211  

Kur’an’ın Tercümesiyle İlgili Makaleler 

Raul, Peter, ‚Zur ersten bengalischen Koranübersetzung‛ ( İlk Bangladeşce Kur’an 

†evirisi), 59/1 (1982), s. 122-124 

Kur’an Kıssaları (þaÒaÒuÞl-þurÞÁn) ile İlgili Makaleler 

Mulack, Gunther, ‚Eine Reise nach Madā’in Ṣāliḥ‛ (Madā’in Ṣāliḥ’e Bir Yolculuk), 

60/1 (1983), s. 184-189 

Schützinger, Heinrich, ‚Die Arabische Bileam-Erzählung. Ihre Quellen und ihre 

Entwicklung‚ (Arpça Bel’am ‘ın Açıklaması- Kaynağı ve Gelişimi), 59/2 (1982), s. 

195-221  
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Schützinger, Heinrich, ‚Die arabische Legende von Nebukadnezar und Johannes den 

Täufer„ (Nebukadnezar’dan Arap Efsaneleri ve Vatizci Yahya), 40/1 (1965), s. 113-141 

Kitap Tanıtımı ve Konferans Değerlendirmeleri 

Björkman, Walther, Ignaz Goldziher: „Islam fordom och nu, studier i korantolkningens 

historia‚ „Der Islam einst und jetzt, studien zur Geschichte der Koranauslegung‚ 

(Geçmişte ve Günümüzde Tefsir Tarihi †alışmaları), 7/1-2 (1917), s. 149-154  

Hartmann, R., ‚Theodor Nöldeke Geschichte des Qorāns „ (Nöldeke’nin Kur’an Tarihi), 

16/1 (1927), s. 272-274 

Horovitz, Joseph, ‚Theodor Nöldeke, Geschichte des QorÁns „ (Nöldeke’nin Kur’an 

Tarihi), 13/1 (1923), s. 119-121 

Schreiner, Stefan, ‚Zwei Miszellen zum koranischen Wörterbuch „ (Kur’an Sözlüğü’ne 

Ait İki Kısa Makale), 59/1 (1982), s. 109- 113 

Spitaler, Anton, ‚Rudi Paret: Grenzen der Koran Forschung „ (Kur’an Aaraştırmalarnın 

Sınırları), 31/1 (1953), s. 87-95 

Kitaplar 

Kornrumpf, Hans Jürgen, ‚Untersuchengen zum Bild ‘Alis und des frühen Islams bei 

den Schiiten‛, (Nahǧ al-BalÁÈa des ŠarÐf ar- RaÃÐ) Ali’nin Şahsında ve İslamın İlk 

Dönemlerinde Şiilerin İncelenmesi, Teil 2/1 ‚Gott die Göttlicheneigenschaften‛ 

(Tanrısal Vasıflarıyla Tanrı), Teil 2/2 ‚Die Schöpfung der Welt, Adam, die Engel und 

Satan‛ (Yeryüzünün Yaratıcısı, Adem, Melek ve Şeytan), Teil 2/5, ‚Koran, Tradition, 

Neuerungen‛ (Kur’an, Gelenek ve Reform), 45/1 (1969), s. 30-57  

Watt, W. Montgomery, ‚Toshihiko Izutsu: Ethico-Religious Concepts in the Qur’Án 

(Kur’an’da Dini Etik Tasavvuru), 45/1 (1969), s. 133-134     

Watt, W. Montgomery, ‚Toshihiko Izutsu: The Structure of the Ethical Terms in the 

Koran: A Study in Semantics‛ (Kur’an’da Ahlaki Terimlerin Yapısı; Semantik Bir 

†alışma), 39/1 (1964) , s. 272-273 
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2.2 Der Islam Dergisinde Yayımlanan ĠÌlÁÒ Suresi’yle Ġlgili Makaleler 

Biz makaleleri tanıtırken hepsini tek tek kendi orijinal başlıkları ve konu bölümleri 

altında ele alacağız ve makalelerdeki bütün ayrıntıları vermeye çalışacağız. Makalelerin 

aralarına serpiştirdiğimiz çok kısa açıklamalar dışında kendi yorumlarımızı makalenin 

sonunda vermeyi uygun gördük. Bu şekilde okuyucunun, oryantalistlerin Kur’an’a 

ilişkin çalışmaları hakkında daha iyi fikir edinmesini amaçladık. 

Rudi Paret (1901-1983), ‚Kur’an 112: 2’deki Òamed İfadesi‛ (1979) 

Montgomery Watt (1909-2006), ‚Kur’an ve Yüce Tanrı İnancı‛ (1979) 

Claus Schedl, ‚Kur’an Tefsirinin Problemleri. Yeniden Kur’an 112: 2’deki Òamed 

Kelimesi Üzerine‛ (1981) 

Uri Rubin, ‚Òamed ve Yüce Tanrı – İhlas Suresinin Bir Yorumu‛ (1984) 

Arne A. Ambros (1942-2007), ‚İhlas Suresi’nin Analizi – Eleştiri, Sentez ve Yeni Bir 

Bakış‛ (1986) 

2.2.1 Rudi Paret, “Kur’an 112: 2’deki Òamed ifadesi”
119

 

Paret, pek çok Batılı Kur’an yorumcusu ve Müslüman müfessir gibi, 112. İÌlÁÒ 

Suresi’ni İslam inancının temel formülasyonu olarak değerlendirir ve burada Hıristiyan 

teslis dogmasına karşı apolojetik bir vurgu olduğunu söyler. Ona göre Kur’an’da, Baba-

Tanrı ve Oğul-Tanrı’nın yanında Kutsal Ruh’un yerini Ana-Tanrı olarak Meryem alır (5. 

el-MÁÞide, 116).
120

 Paret, genel olarak Kur’an’da, özel olarak bu surede Peygamber’in 

Hıristiyan teslis inancıyla polemik yürüttüğünü düşündüğü için ṣamed ifadesini de bu 

çerçevede ele alır ve bu nitelemenin uygun yorum ve tercümesini tartışmaya açar. 

Bilindiği üzere ṣamed ifadesi Kur’an’da tek bir kez Allah’ın sıfatı olarak bu surenin 

                                                 
119 ‚Der Ausdruck ṣamad in Sure 112, 2‛, Der Islam 56 (1979), sayı 2, s. 294-295. 

120 5. Maide, 116-117: Allah, ‚Ey Meryem oğlu İsa! Sen mi insanlara beni ve annemi Allah’tan 

başka iki tanrı olarak benimseyin dedin?‛ demişti de, ‚Haşa! Hak olmayan sözü söylemek bana 

yaraşmaz; eğer söylemişsem, şüphesiz Sen onu bilirsin; Sen, benim içimde olanı bilirsin; ben 

Senin içinde olanı bilmem; doğrusu görülmeyeni bilen ancak Sensin‛ demişti, ‚Ben onlara 

sadece ‘Rabbim ve Rabbiniz olan Allah’a kulluk edin’ diye bana emrettiğini söyledim. 

Aralarında bulunduğum müddetce onlar hakkında şahiddim, beni aralarından aldığında onları 

Sen gözlüyordun. Sen her şeye şahidsin.‛ D.İ.B. Meali, hazrl: Halil Altuntaş, Muzaffer Şahin, 

Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 2001. 
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ikinci ayetinde geçmektedir. Kur’an tefsirlerinde yer verilen bir çok tanımlama ve 

yoruma göre, ṣamed sıfatı Allah’ın övgüye layık sıfatlarından tali olarak alınmış 

görünmektedir. Paret, bu kelimenin anlamını açıklamak için şiir literatüründen 

nakledilen beş ayrı mısrayı ele alır.
121

 Bu rivayetlerden biri Varaþa b. Nevfel’e atfedilen 

ve ‚tek olan‛ Allah’a hitabeden mısradır; ki, büyük ihtimalle 112. el-İÌlÁÒ, 2’den 

etkilenmiştir ve bu yüzden kelimenin açıklanmasına bir katkı sunması beklenmemelidir. 

Diğer bir mısra SebentÁ diye birine atfedilen şiirdir; ki, eksik bir bağlamın parçası 

olması dolayısıyla zor anlaşılan ve kullanılmaya elverişli olmayan bir rivayettir. Diğer 

üç mısrada da ṣamed her zaman seyyid kelimesini izleyen bir övgü sıfatıdır. Buna er-

RÁzÐ’nin (544-606 / 1149-1209) getirdiği iki yorum çok iyi uyar. ‚O ki, darda ve 

sıkıntıda kendisine yönelinen‛ daha açık olarak ‚kendisine başvurulan‛ ya da kısaca 

‚acil durumlarda yardımcı olan‛...
122

 Paret ez-ZemaÌşerÐ’nin (467-538 / 1075-1144) 

ṣamed’e; eÒ-ṣamedu: faÝalun bi-maÝnÁ mefÝÙlin min Òamede ileyhi iẕÁ þaÒadehÙ ve huve 

es-seyyidu el-maÒmÙdu ileyhi fÐ el-ÎavaÞici... şeklinde tanımlamakla el-maÒmÙd anlamı 

vermesini – ki eÔ-ÓaberÐ’nin de yorumlarında biri budur – kuşkulu görmektedir. O, eÔ-

ÓaberÐ’nin (224-310 / 839-923) sunduğu ikinci yorum imkanını daha makul bulur. EÔ-

ÓaberÐ’nin ṣamed  sıfatı için verdiği ikinci anlamı ‚yoğun, sıkı‛, ‚gevşek ve gözenekli 

olmayan‛
123

 olarak naklettikten sonra, biraz daha geliştirilmiş olarak kelimenin ‚sık(ı)‛, 

‚sağlam‛, (metalde) ‚erimez, ayrılmaz, bölünmez‛ şekildeki son derece somut 

anlamlarını hatırlatır; ancak bunların Allah için kullanılamaz olduğunu, mecazi anlam 

dışında kullanmanın yanlış anlaşılmalara vesile olacağını er-RÁzÐ’nin de açıkça ifade 

ettiğini belirtir.
124

 

Paret, Hıristiyan polemikçi teologlardan Bizanslı Niketos (842-912) veya EbÙ ¬urrÁÞın  

(720-825) ṣamed’e atıfta bulunarak Müslümanların Allah’ı bir cisim olarak tasvir ettiği 

suçlamasında bulunduklarından bahseder. Kelimenin, ‚yoğun‛, ‚sıkı‛ gibi somut 

manalarının Allah’a atfedilerek kullanıldığında sadece mecazi manaya geldiğini 

söyleyerek bu eleştirinin yersizliğini gösterir. Paret buradan Hıristiyan teslis inancına 

                                                 
121 Bu şiirlerin bir araya gelişini Manfred Ullman’a borçlu olduklarını belirtir. 

122 FaÌruddÐn er-RÁzÐ, et-TefsÐr el-kebÐr, Lübnan 2008, XI. 362-363. 

123 EÔ-ÓaberÐ, CÁmiÝ el-beyÁn Ýan teÞvÐl el-þurÞÁn, Beyrut 1980, XXX. 420-421 

124 FaÌruddÐn er-RÁzÐ, a.g.e., XI. 362. 
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karşı bir polemik olduğu ihtimaline geçiş yapar ve aşağıdaki ayetleri bu tezini 

destekleyen argümanlar olarak sunar: 

5. Maide, 73: ‚Allah üçün biridir diyenler kafirdirler‛. 

4. Nisa 171: ‚Ey Kitap Ehli! Dininizde aşırı gitmeyin ve Allah’a karşı hakikatten 

başkasını söylemeyin! Meryemoğlu İsa Mesih (Allah’ın oğlu değil) yalnızca Allah’ın 

elçisi, onun Meryem’e lutfettiği kelimesi ve ondan bir ruhtur. O halde Allah’a ve onun 

elçilerine iman edin ve (Allah hakkında; O) üç (ün biridir) demeyin!.. (Böyle şeyler 

söylemeye) son verin! Böylesi sizin hakkınızda daha iyidir. Allah yalnızca bir tek 

tanrıdır. Onun şanı yücedir! Çocuk sahibi olmak(tan münezzehtir). Gökte ve yerdeki 

(her şey)onundur.‛ 

Paret’e göre, bu çerçevede Allah’ın ṣamed (harfiyen ‚som‛) olarak nitelenmesi, O’nun 

(Hıristiyanlıkta olduğu gibi) üç kişiliğe bölünemeyeceği, bilakis mutlak bir birlik 

olduğu anlamına gelebilir. Bu yüzden, 1979 başında yayınlanan Kur’an tercümesinde 

İhlâs Suresini aşağıdaki şekilde tercüme ettiğini belirtir: 

‚De ki: O biricik Allah’tır. Baştan sona Tanrı(dır O). O ne doğurmuş ne doğurulmuştur. 

Ve kimse O’na denk değildir. (Paret, notlarında yine de 2. Ayetten sonra parantez 

içerisinde bir soru işareti koyduğunu ancak bunun basım esnasında gözden kaçmış 

olduğunu belirterek kısa yazısını bitirir). 

İleride makalesini ele alacağımız Claus Schedl, Paret’in velede fiilini oğul edinme 

manasıyla sınırlamasını ve bu surede Hiristiyanlarla bir polemik olduğu ve ‚üçleme‛ye 

karşı çıktığı iddiasını eleştirir. Nitekim klasik ve ilk dönem tefsirlerde bu surenin sebeb-

i nuzûlüyle ilgili bilgi verilirken daha çok müşriklerin sorularına karşılık indiği haberleri 

yer almakta, Hiristiyanlardan pek az ya da hiç bahsedilmemektedir. Surenin daha çok 

müşrik muhataplara hitabı göz önüne alındığında Paret’in bu yorumuna katılmak pek 

mümkün görünmemektedir. 
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2.2.2 William Montgomery Watt, “Kur’an ve Yüce Tanrı Ġnancı”
125

 

Watt makalesinin 1970’de Brüksel’de 5. Uluslararası İslamolog ve Arap Dili ve 

Edebiyatı Uzmanları Toplantısı’nda ‚İslam Öncesi Mekke’de Yüce Tanrı İnancı‛ 

başlıklı tebliğ metnine dayandığını belirterek başlar. Bu tebliğ, Kur’an’da 600’lü 

yıllarda bazı Mekkelilerin ikincil tanrılarla birlikte Yüce Tanrı olarak Allah’a 

inadıklarını gösteren pek çok ayet olduğunu isbatlamaktaydı. Watt’a göre bazı 

durumlarda ikincil seviyedeki tanrılar, melekler olarak da görülmekte ve Yüce Tanrı’ya 

aracılar olarak kabul edilmekteydi. O, Paganların Allah’ı yaratıcı olarak gördüğünü 

anlatan 29. Ankebut, 61-65. Ayetleri bu konuya örnek olarak verir: 

61. Andolsun ki onlara, ‚Gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı buyruğu altında 

tutan kimdir?‛ diye sorsan, ‚Allah‛ derler. O halde nasıl (haktan) çevrilip 

döndürülüyorlar? 62. Allah, kullarından dilediğine rızkı bol bol verir, dilediğine 

de kısar. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. 63. Andolsun ki onlara, 

‚Gökten su indirip, onunla ölümünün ardından yeryüzünü canlandıran kimdir?‛ 

diye sorsan, mutlaka, ‚Allah‛ derler. De ki: ‚(Öyleyse) hamd da Allah’a 

mahsustur.‛ Fakat çokları akıllarını kullanmazlar. 64. Bu dünya hayatı sadece bir 

oyun ve oyalanmadan ibarettir. Ahiret yurduna gelince, işte asıl hayat odur; 

keşke bilmiş olsalardı. 65. Baksana, gemiye bindikleri zaman, dini yalnız O’na 

has kılarak (ihlasla) Allah’a yalvarırlar. Fakat onları salimen karaya çıkarınca, 

bir bakarsın ki, (Allah’a) ortak koşmaktadırlar. 

Watt, bu konuda yaptığı yorumun Kuran’da bu konuyla ilgili meteryalin tamamını 

inceleyerek vardığı dikkatli bir yargı olduğunu, bütün bu Kur’an pasajlarından 

çıkarılacak sonucun dikkatle dillendirilmesi gerektiğini söyler. Ona göre politeizmle 

karışık bu yüce Tanrı anlayışı belki de oldukça yaygın bir anlayıştı; ancak, kaynakların 

yetersizliği bu konuda emin olmayı engellemektedir. 

                                                 
125 William Montgomery Watt, ‚The Qur’an and Belief in a ‘High God’‛, Der Islam 56 (1979) 

205-211. Bu makalenin Türkçeye iki çevirisi bulunmaktadır: 1. Süleyman Akkuş, ‚Kur’an ve 

‘Yüce Tanrı’ İnancı‛, Dini Araştırmalar, 8 (2005), sayı 23, s. 299-304; 2. Arif Gezer, Ömer 

Pakiş, ‚Kur’an ve ‘Üst Tanrı’ İnacı‛, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi -www.e-

sarkiyat.com- I SN: 1308-9633, Sayı: 3, Nisan 2010. ‚High god‛ kavramını bu makalede olduğu 

gibi ‚Üst Tanrı‛ veya ‚Ulu Tanrı‛olarak çevirmek de mümkündür. 
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O zamanlar henüz yeni yayımlanmış olan Javier Teixidor’un, 1977 de Princeton da 

basılan The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East adlı eserine 

atıfta bulunur. Teixidor, bu kitabında Yüce Tanrı olgusunun Greko-Romen döneminde 

Semitik Yakın Doğu’da yaygın olduğu hakikatine dikkatleri çekmiştir. Kitap, sıradan 

erkek ve kadınların fiili inançlarını yansıtan yazıtlara dayanır. Bu belgelerdeki yazılı 

kaynaklar o dönemde daha düşük seviyedeki (ikinci derecede) tanrılarla beraber yüce 

bir Tanrı’ya tapıldığını açığa ortaya koymaktadır. Elbette Bir olan Tanrı’nın diğer bütün 

tanrıları kontrol ediyor olması, ya da herşeyi yaratıp herşeyle ilgilendiği için Yüce 

olduğu inancı, monoteizm düşüncesini oluşturmaz. Ancak, bu inanışa yapılan şiddetli 

vurgu, monoteizme doğru giden eğilimin ve Yüce Tanrı dışındaki diğer tanrıları 

dışlayıcı tavrın önemli bir delilidir. 

Watt’a göre, bu kitabeleri yazanlar, başka ilahi güçlerin üstünde bir güce sahip olan Tek 

Tanrı’ya tapıyorlardı. O Yüce Tanrı’nın bir ‚gök Tanrısı‛ olduguna inanılıyordu ve sema 

ona aitti. İkincil seviyedeki tanrılar onun elçileri ve bakanlarıydı. Makalenin başında da 

belirtildiği üzere, Yakın Doğu’da gerek Fars gerekse Helen dönemi dini hayatında 

meleklere inanç önemli bir yer tutar. Bu kültürlerde meleklere bir elçi rolü verilmiş ve 

aynı zamanda da ‚Semanın Efendisi‛nin ilahi varlıklar arasında en yüksek mertebede 

olduğu vurgulanmıştır. Diğer yandan yazıtlarda anlatılan bilgilere dayanarak, çeşitli 

grupların dini yaşantılarının köklerinin atalarının geleneklerine dayandığı söylenebilir. 

Watt’ın Teixidor’a dayandırdığı bu son ifade, Ona göre Yüce Tanrı’ya tapmanın yeni bir 

şey olmadığı, bunun bir anlamda ‚ataların kültü‛ olduğunu göstermektedir.  

Watt, Kur’an’ın ‚Yüce Tanrı‛ inancının yaygın olduğuna dair bu kanıtlarla birlikte ele 

alındığında, Mekkelilerde Peygamber’in vahiy almaya başladığı dönemde baskın dini 

anlayışın Yüce ya da Mükemmel Tanrı’ya iman olduğu bilgisinin kesin gibi göründüğü 

kanaatindedir. Ona göre Mekkeli Müşrikler bu Tanrı’ya AllÁh demekteydiler. Modern 

İslam araştırmacıları için buradan çıkan doğal sonuç, Kur’an mesajının ilk etapda bu 

inanca sahip insanları muhatap aldığı yönünde olmalıdır. Watt, Teixidor’un çalışmasını 

dayandırdığı delillere ilaveten, Hz. İbrahim’in 43. Zuhruf, 26-27 ayetlerinde kavmine, 

‚Gerçekten ben sizin taptığınız şeylerden uzağım. Ben ancak beni yaratana taparım.‛ 

sözlerinde belirttiği duruşla Peygamber’in Mekke’deki tutumunun benzeştiğini 

düşünmektedir. 
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Watt o dönem Mekke’de bu inancın çökmeye yüz tuttuğu meselesine de dikkat çeker. 

İnsan hayatının doğal güçler tarafından kontrol edildiğine dair kuvvetli bir kanı yoktu. 

Köylülerin inanç figürlerinden hiçbirisi, tabiatın nizamına istinad etmiyordu. Göçebe 

Arapların pek nizamlı bir hayata sahip olmadıkları düşünüldüğünde bu durum sürpriz 

değildi. Bedeviler tabiattaki intizama hiç güven duymuyordu. Bu da şaşırtıcı değildir, 

zira Bedevi Araplar o dönem tabiattaki intizam hakkında çok az sayıda tecrübeye 

sahipti. Bu ikincil seviyedeki tanrıların temel fonksiyonları görünüşte onlardan daha 

yüksek ilahi bir varlığa aracılık yapmak şeklindeydi; ki, bu da onların izafi güçlerini 

ima etmekteydi. Acil bir durumda, örneğin denizde bir fırtına anında, diğerleri 

unutuluyor ve dualar ‚yegane tapılacak/dua edilecek varlık‛ olarak Allah’a 

yöneltiliyordu. Watt bu bilgiyi bizzat Kur’an’ın aktardığına işaret etmeyi de ihmal 

etmez. Buna ilave olarak Cahiliye dönemi şiirlerinde, Bedevilerin büyük ölçüde 

kendilerine ve akrabalarına güvendikleri; ancak, yaptıkları planların da dehr ya da 

‚felek‚ tarafindan bozulabileceği inancında oldukları bilgisi aktarılmaktadır. Watt’a 

göre bu ‚kader‛ olarak adlanabilecek bir ilahi belirleniş değil, fakat doğal bir hakikatin 

kabulü olarak anlaşılmalıdır. Ortada dehr’e karşı bir tapınma yoktu ve alışılagelmiş 

kelimelerle zaman ifade edilmekteydi. Watt bu ‚zaman‛ veya ‚belirli günler‛in, kabaca 

‚olayların gidişatı‛ ya da ‚zamansal ve mekansal-geçici doğal süreç‚ olarak 

yorumlanabileceğini söyler. 

Watt bu arada, MenÁt kelimesinin de kader anlamına geldiğini hatırlatır. Öte yandan, 

İslam öncesi Medine’de bir kabile ismi olan Evs MenÁt (MenÁt’ın çoğalması) ifadesinin 

de, soy olarak çoğalmanın gücüne işaret ettiği düşünülürse, orijinal gücünü 

kaybetmeden önce MenÁt Tanrısı’na yapılan kulluğun, kadere tapınma olarak 

algılanması gerekmeyeceğini belirtir. Watt, Mekke’deki tüccarların ve diğer Mekke 

sakinlerinin inançlarının da Bedevilerden pek farklı olmadığını belirtir. Ancak onlarda 

‚kendine güven‛ daha güçlü bir olguydu, çünkü edindikleri tecrübeden biliyorlardı ki, 

zenginlik ve uzmanlık, insanlara olaylara karşı bir kontrol ve eyyÁm’ın getirdiği hayal 

kırıklığı ve talihsizliklerden sakınabilme gücü vermektedir.  

Kur’an’ın verdiği bilgilere dayanarak Watt, Allah’ı ‚Yüce Tanrı‛ olarak tanıyan 

Mekkelilerin genel anlamda O’nu ‚yeryüzü ve gökyüzünün yaratıcısı ve bir anlamda da 

maliki‛ ve özel anlamda ‚ekinlerin bitmesini sağlayan, yağmuru yağdıran‛ olarak 
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görmekte olduklarını söyler. Mesela ‚Biliyorsanız söyleyin, her şeyin hükümranlığı 

elinde olan, barındıran fakat himayeye muhtaç olmayan kimdir?‛ ayetinde (23. 

Müminun, 88) herşeyin O’nun egemenliği ve himayesinde olduğunu, hiç bir yerde O’na 

karşı korunmanın mümkün olamayacağını Pagan Mekkeliler itiraf etmektedirler. Watt’a 

göre ikincil Tanrıları aracı olarak kullanma düşüncesinin temelini şüphesiz bu fikir 

oluşturmaktadır. Allah bir kavmin güçlü efendisi (seyyid)
126

 olarak kurgulanmıştır.  

İkincil seviyedeki tanrılar ise, bu Efendi’nin yanında bulunmakta ve nüfuzlarını 

kendilerine tapınanlar için kullanmaktadırlar; yani onlar kendilerine tapınanların 

‚velisi‛ ya da „koruyucusu‚ konumundadırlar. 

Ancak, Watt öte yandan da, Muhammad at Mecca’da olduğu gibi, Paganlardaki bu Yüce 

Tanrı inancı ile Kur’an’ın ilk dönemdeki pasajları karşılaştırıldığında önemli farklılıklar 

ortaya çıktığını söyler. İlk farklılık, Allah’ın gücü ve ilahlığı konusundadır. 

Paganizmdeki Yüce Tanrı fikrinde güç ve otorite kesinlikle ima edilmiş olsa bile, 

Kur’an daha da ileri gider ve bunun ‚en üstün güç/otorite‛ olduğuna vurgu yapar ve 

yaratılışın inceliklerinden çeşitli örneklerler sunar. Bu yeni vurgu daha çok Allah’ın 

mükemmelliği husunda yoğunlaşır. 

Pagan inancına göre Allah ve daha alt seviyede olan tanrılar, onlara uygun bir şekilde 

yalvaranlara karşı bazen aynı şekilde olumlu hareket etmişlerdir. Kur’an’da genel olarak 

yaratılış sahnelerinde ya da ona değinen bazı pasajlarda Allah’ın insanlığın menfaatini 

göz önünde bulundurduğu vurgusu vardır. Bu, Bedevilerin kişiliksiz ve duygusuz 

dehr’ine karşı Allah hakkındaki pagan konseptini geliştiren bir etken olabilir: Kur’an’a 

göre Allah Rahman ve Rahim’dir. Allah’ın merhameti ve şefkati ile Yüce Tanrı fikri 

arasındaki farklılık şu dört tema incelendiğinde daha açık bir şekilde ortaya çıkar:  

(1) Allah insanları Ahiret Günü kendi önüne alarak onları sorguya çekecek, 

sonra da onları ya cennete ya da cehenneme koyacaktır; ve ayrıca O insanları bu 

dünyada da cezalandırıp ödüllendirecektir. 

(2) Allah insanlardan ihlaslı hareket etmelerini istemektedir (ilk dönem 

                                                 
126 Krş. eÔ-ÓaberÐ, CÁmiÝ el-beyÁn, XXX. 420-421; er-RÁzÐ, et-TefsÐr el-kebÐr, XI. 362; Seyyid 

Kutub, Fîzılâli’l-Kur’an, XVI. 437; Celal Yıldırım, tefsirinde Òamed’in ‘Efendi’ dışında sekiz 

anlamını daha sayar: Asrın Kur’an Tefsiri, XI I I. 7077. 
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pasajlarında özel olarak cömertliğe vurgu yapılmaktadır) 

(3) Allah insanlardan Kendisine ibadet etmelerini, O’nun hakimiyetinin ve 

mükemmeliğinin tanınmasını istemektedir.  

(4) Allah peygamberleri ve özel olarak Hz. Peygamber vasıtası ile insanlara 

kendisinin ne istediğini ve ne yaptığını, onlardan ne istediğini bildirmektedir. 

Yüce Tanrı olarak Allah’a iman, ibadet edenlerden beklenen ahlaki taleple 

birlikte bulunmaktadır. 10. Yunus, 22-23’de denizdeki fırtına hakkında çarpıcı 

bir tasvir vardır: „Bütünüyle kuşatılıp artık bittiklerini sanırlar. Bağlanacak tek 

varlık olarak Allah’a: ‚Eğer bizi buradan kurtarırsan, andolsun ki, 

şükredenlerden olacağız.‛ derler. Sonra Allah onları oradan kurtarır, kurtulur 

kurtulmaz yeryüzünde çeşitli taşkınlıklara başlarlar.‛ 

‚Bağlanacak tek varlık olarak Allah’a‛ diye tercüme edilmiş olan pasaj orijinalinde 

şöyledir: muÌliÒÐne lahÙ ad-dÐn. Bu ifade daha literal olarak şöyle tercüme edilebilir: 

‚Dini sadece Allah’a mahsus kılarak‛. Burada diğer ikincil tanrıların sadece o an için 

terk edildikleri ima edilmektedir. Diğer Kur’an pasajlarında
127

 darda kaldıklarında 

Allah’a yalvarıp, sıkıntıdan kurtulduktan sonra ‚Allah’a eş koştukları diğer tanrılarına‛ 

geri döndükleri söylenmekte ve böylece Allah’a inanmakla birlikte onun yanında ikincil 

tanrıları kabul etmekle yaptıkları adaletsizliğe, vicdansızlığa ve küstahlığa temayülleri 

olduğu vurgulanmaktadır. Buna karşı Kur’an’da eğer insanlar O’nun emirlerine itaat 

ederlerse Allah’ın insanlara karşı bu dünyada ve ahirette iyi davranacağı 

belirtilmektedir. Bu noktada biraz önce sıralanmış olan Kur’an’ın belirttiği dört hususun 

bir noktada birleştiği söylenebilir. Allah insanlar için önemli kurallar koymuş ve bunları 

da onlara peygamberler vasıtasıyla bildirmiştir; eğer insanlar bu kurallara göre 

yaşamazlarsa Allah onları cezalandıracaktır; belki daha bu dünyada, ama kesinlikle 

ahiret hayatında. Ama eğer bu standardlara göre yaşarlarsa onları mükafatlandıracaktır. 

                                                 
127 „İnsanlar bir darlığa uğrayınca Rablerine dönerek O’na yalvarırlar, sonra Allah katından 

onlara bir rahmet tattırınca içlerinden bir takımı kendilerine verdiklerimize nankörlük ederek 

Rablerine eş koşarlar. Safa sürün bakalım, yakında göreceksiniz‛ (30. Rum, 33-34). ‚İnsanın 

başına bir sıkıntı gelince Rabbine yönelerek O’na yalvarır. Sonra Allah, katından bir nimet 

verince önceden kime yalvarmış olduğunu unutuverir; Allah’ın yolundan saptırmak için O’na 

eşler koşar. De ki: İnkarınla az bir müddet zevklen, şüphesiz sen cehennemliksin.‛ (39. Zümer, 

8). 
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Watt’a göre bu Kur’an’ın pozitif mesajıdır. Yüce Tanrı inancına mukabil, yaratılışa dair 

detaylı pek çok bilgi mevcuttur ve yaratılışın insanların hayatı için olumlu şartlar 

oluşturduğunun vurgusu yapılmaktadır. Pagan inancıyla arasındaki en büyük fark 

Kur’an’a göre Allah’ın insanlara karşı merhamet ve şefkati, ahlaki taleplerinin yerine 

getirilmesi şartına bağlı olduğu mesajıdır. İlk dönem pasajlarında Mekkeli büyük 

tüccarların vicdansızca ve haksızca hareket etmeleri ve nüfusları sebebiyle diğer 

insanları kendilerine uydurmaları olgusuna vurgu yapılır; ancak sonraki pasajlarda bu 

ahlaki değerlerin insanın bütün hayatını kapsadığı açıkça belirtilir. Kıyamet Günü 

hakkındaki pasajlarda ise bu taleplerin sıkı müeyyideleri olduğu açıklanır ve bu 

müeyyidelerde Mekkelilerin geleneksel müeyyideleri ‚şeref‛ ve ‚onur‛un yerine 

geçebilecek güçlü bir ceza-mükafat olgusudur. Elbette Kıyamet Günü tek müeyyide 

değildi; Kur’an, değişik dönemlerde, ısrarla, Allah’ın inanmayanlar karşısında 

peygamberlerine yardım edeceğini vaadetmiş ve kafirlerin felaketle karşılaşacağı 

tehdidinde bulunmuştur. Bu da Kur’an’ın önemli müeyyidelerinden biridir. 

Müslümanlar Bedir zaferini düşmanların cezalarını bulması ve onun daha sonraki 

başarılarını da Muhammed’in nübüvveti hakkında ilahi bir savunu olarak görmüşlerdir. 

Kur’an ayrıca ikincil tanrıları tenkit ederken bir de negativ mesaj diye 

adlandırılabilecek mesajlar içermektedir. Bu da gerçekten Kur’an’da değişik 

varyantlarla bir çok kez geçen kelime-i tevhidin ilk cümlesi olarak imanın ikrarı olan 

„Allahtan başka ilah yoktur.‚ ifadesidir. Kur’an ikincil Tanrılara hücum ederken ilk 

başta onların varlığını reddetmemekte, daha çok onların aracı olarak etkisiz ve 

‚koruyucu‚ ve evliya olarak da Allah’a karşı hiç bir güce sahip olmadığını 

vurgulamaktadır: 

‚Onların Allah’ı bırakıp da taptıkları putlar şefaat hakkına sahip değillerdir. 

Ancak bilerek hakka şahitlik edenler şefaat edebilir.‚ (43. Zuhruf, 86) 

‚Uyun sizden hiç bir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar hidayete ermişlerdir. Hiç 

ben O’ndan başka ilâhlar edinir miyim? Eğer O Rahman, bana bir zarar 

dileyecek olsa, onların şefaati benden yana hiçbir şeye yaramaz ve onlar beni 

kurtaramazlar.‛ (36. Yasin, 20-23) 

‚Allah’ı bırakıyorlar da, kendilerine ne fayda, ne de zarar verebilecek olan 
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şeylere tapıyorlar ve ‚Bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir.‛ diyorlar.‛ 

(10. Yunus, 18) 

„Kıyamet saatinin gelip çattığı gün suçlular, her ümidi keserler. Allah’a ortak 

koştuklarından, kendilerine şefaat edecekler de bulunmaz. Onlar, o zaman 

Allah’a koştukları ortakları inkâr ederler‚ (30. Rum, 12 vd.) 

‚Eğer biliyorsanız (söyleyin), her şeyin melekûtu (mülkiyeti ve yönetimi) 

kendisinin elinde olan, kendisi her şeyi koruyup kollayan; fakat kendisi 

korunmayan (buna muhtaç olmayan) kimdir?‛ diye sor.‛ (23. Müminun, 88). 

Watt’a göre onların inandığı ikincil tanrıların güçsüzlüğüne vurgu yapmak muhtemelen 

onların varlığını reddetmekten Mekkeliler üzerinde daha etkili olmuştur. Mekkelilerin 

melekler ya da cinlerin tanrı olduğuna dair inançlarını Kur’an sert bir şekilde reddeder. 

Zaten melek ve cinler Allah’ın yarattığı varlıklar olduğu için, onların Allah üzerinde 

etkisi olamayacağı açıktır. Kurani mesajlar genel olarak daha bilinenden yola çıkarak bir 

adım ileriye gider ve şu iddiada bulunur: 

‚Onlar hiçbir şey değil, sırf sizin ve babalarınızın taktığınız (boş) isimlerdir. 

Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmedi. Onlar yalnız zanna ve nefislerin 

sevdasına uyuyorlar. Halbuki onlara Rableri tarafından yol gösterici gelmiştir‛ 

(53. Necm, 23) 

Watt toplantıda sunduğu tebliğindeki ‚Kur’an bazı ilahlardan melekler olarak 

bahsetmektedir‛ şeklindeki ifadesini, orada bulunan bazı İslam bilginlerinin 

sorguladıklarını, bu nedenle sonuç kısmında bu konuyu yeniden ele almak istediğini 

belirtir. The Pagan God adlı kitabında Teixidor melekler hakkında ‚Tanrı’ın kutsal 

çocukları‛ olarak bahsetmiş ve Astarte’nin (bereket ve verimlilik tanrısı) de bir melek 

olabilecegini öne sürmüştür. Böylece bazı Mekkeli putperestlerin ikincil tanrıları 

melekler olarak görmeleri pek de şaşırtıcı olmasa gerek. Daha önce ikincil tanrıların 

onlara ibadet edenler tarafından aracı (şefaatci) olarak görüldükleri
128

 ve en azından 

                                                 
128 ‚Onlar, Allah’ı bırakarak, kendilerine fayda da zarar da veremeyen putlara taparlar: 

"Bunlar, Allah katında bizim şefaatçılarımızdır" derler. De ki: "Göklerde ve yerde, Allah’ın 

bilmediği bir şeyi mi O’na haber veriyorsunuz?" Allah, onların ortak koşmalarından münezzeh 

ve yücedir.‛ (10. Yunus, 18). "O’nu bırakıp da tanrılar edinir miyim? Eğer Rahman olan Allah 
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aşağıdaki ayete göre de, onların melekleri mümkün aracılar olarak görmüş olabileceği 

belirtilmişti: 

„Göklerde nice melek var ki Allah’ın dileyip razı olduğuna izin vermeden önce 

onların şefaatları hiç bir işe yaramaz.‚ (53. Necm, 26) 

Watt’a göre bu düşünce tarzının kendisi – meleklere aracılık rolü izafe etmenin onlara 

ibadet etmekle eş değer görünüyor – bazı Mekkelilerin, ilahları melekler olarak 

gördüklerini göstermektedir. O bu hususun putperestlerin meleklere ya da cinlere ibadet 

veya kulluk ettiğini belirten şu iki ayetle kesin bir sonuca bağlandığını söyler: 

‚Onlar Rahman olan Allah’ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Onlar 

meleklerin yaratılışını gördüler mi? Onların şahitlikleri yazılacak ve onlar 

sorguya çekileceklerdir. Onlar: ‚Eğer Rahman olan Allah dileseydi, biz o 

meleklere tapmazdık.‛ dediler. Onların bu hususta hiç bir bilgileri yoktur. Onlar 

sadece yalan söylüyorlar.‛ (43. Zuhruf, 19-20) 

‚O gün Allah, onları hep birlikte mahşere toplayacak, sonra meleklere: ‚Şunlar 

size mi tapıyorlardı?‛ diyecektir. Onlar da: ‚Seni tenzih ederiz. Bizim onlara 

karşı sığınacak velimiz sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara 

inanmışlardı.‛ diyecekler.‛ (34. Sebe, 40-41) 

Watt bu son ayeti 18. Kehf, 50
129

 ile karşılaştırır ve burada İblis’in cinlerden biri olduğu 

ve insanlara ‚... şimdi siz Beni bırakıp da İblis’i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz?‛ 

diye sorulduğunu; dolayısıyla buradan Mekkeli putperestlerin kafalarında melek-cin 

arasındaki ayırıma ilişkin bazı karışıklıkların mevcut olduğunun düşünülebileceğini 

söyler. Zira Kur’an’ın başka yerlerinde (örneğin 2. Bakara, 234) İblis’ten görünürde 

itaatsiz bir melek olarak bahsetmektedir. Sonuç olarak Watt, bu konuya daha derin 

girmeyeceğini, ancak bazı Mekkeli putperestlerin melekleri ikincil tanrılar olarak 

                                                                                                                                               
bana bir zarar vermek isterse, o tanrıların şefaati bana fayda vermez, beni kurtaramazlar." (36. 

Yasin, 23). 

129 ‚Meleklere: "Adem’e secde edin" demiştik. İblis’ten başka hepsi secde etmişti. O, cinlerden 

idi. Rabbinin buyruğu dışına çıktı. Ey insanoğulları! Siz beni bırakıp onu ve soyunu dost mu 

ediniyorsunuz? Halbuki onlar size düşmandır. Kendilerine yazık edenler için bu ne kötü 

değişmedir!‛ (18. Kehf, 50). 
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gördüklerine dair bolca kanıt mevcut olduğunu, Kur’an’da bunun açıkça belirtildiğini 

vurgular. Gerçekten Kur’an bu meleklerin onları Tanrı olarak gören ve onlara tapanlar 

tarafindan vehmedilen güçlere sahip olmadıklarına ısrarla vurgu yapmıştır. Watt 

makalesine diğer konularda olduğu gibi Mekkeli putperestlerin genel olarak 

etraflarındaki semitik kültürle büyük ölçüde benzerlik gösterdiğini söyleyerek son verir. 

Araştırmalarımız sırasında Watt’ın bu makalesinin Sakarya Üniversitesinden Süleyman 

Akkuş tarafından tercüme edildiğini ve Dini Araştırmalar Dergisinde yayınlandığını 

gördük.
130

 Yetkililere çalışmamız için yazıya ihtiyacımız olduğunu bildirince, 

sağolsunlar hemen gönderdiler. Ancak yazıyı okuduğumuzda tam bir sukut-ı hayale 

uğradık. Türkçe anlatım bozuklukları ile anlaşılmaz bir tercüme idi. Yazının tekrar 

tercümesi gerekti. Zira bu hali ile yazıdan bir şeyler anlamak, sağlıklı yorum 

yapabilmek çok zordu. Bu vesileyle, böyle kötü bir tercümenin bilimsel bir dergide 

yayınlamasını bir talihsizlik addettiğimizi belirtmek isteriz. Elbette bilimsel bir 

makalenin tercümesinin zor ve sorumluluk isteyen bir iş olduğunun farkındayız. Ancak 

kelimelerin Türkçe karşılığını cümle içine koymak ama bunun Türkçe ifade ediliş 

biçimi üzerinde kafa yormamak sadece Türkçe kelimelerden oluşan ama anlaşılmaz bir 

metin karşımıza çıkarır, yazıya da iğreti bir görünüm kazandırır. Tercümede makalenin 

başında geçen yer ismi Brüssel’in Belçika’nın başkenti olan Brüksel olduğu basit 

gerçeği bile göz ardı edilmiştir. Burada tercüme hatalarına ilişkin onlarca örnekten 

birkaçını vermek istiyoruz: 

Örneğin makalenin başında şöyle bir ifade geçmektedir: ‚Bu tebliğ Kur’an’ın, yaklaşık 

m.s. 600’lü yıllarında, Mekke’de bazı insanların Allah’a ‚Yüce Tanrı‛ olarak 

inanmalarının yanında, ikinci derecedeki ilahlara da inandıklarını ifade eden pek çok 

ayetin bulunduğunu ifade ediyordu.‛ Sayın Akkuş’un tercümesinden aynen 

alıntıladığımız bu cümlede çok önemli bir vurgu hatası yapılmıştır. İslam öncesi 

Arapların ikincil tanrılara inanıyor olması değil, onlarla birlikte yüce bir Tanrı’ya 

inanıyor olmaları cümlenin ana vurgusu olmalıdır. Kaldı ki, zaten bu yazarın temel 

iddiasını oluşturmaktadır. Yine ‚Tanrıların zayıflığı üzerine yapılan bu vurgu, 

muhtemelen, dönemin Mekke halkı gibi insanların varlığını inkâr etmekten daha 

                                                 
130 Süleyman Akkuş, ‚Kur’an ve ‘Yüce Tanrı’ İnancı‛, Dini Araştırmalar, 8 (2005), sayı 23, s. 

299-304. 
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etkiliydi‛ cümlesi ‚Tanrıların zayıflığı üzerine yapılan bu vurgu, muhtemelen dönemin 

Mekke halkı gibi insanlar üzerinde, onları tamamen inkâr etmekten daha etkiliydi‛ 

şeklinde olmalıdır. Verilebilecek onlarca örnekten son olarak makalenin son cümlesini 

örnek olarak vermek istiyorum: ‚Öyleyse, bu yolla, diğerlerinde olduğu gibi, Mekke 

müşrikleri görünüşte Semitiklerin etrafındakilere oldukça bezemektedir‛ – Semitiklerin 

etrafı kimdir acaba? Bu cümlenin doğru çevirisi ‚... etraflarındaki Semitiklere çok 

benzemektedirler.‛ olmalıdır. 

Makalenin yeni çevirisi
131

 çok daha anlaşılır ve düzgün olmakla birlikte, 

bu çeviride de kendinden çok önce yapılmış bulunan Sayın Akkuş’un çevirisinden 

hiç bahsedilmemektedir. Oysa bir çalışmaya başlamadan önce bunun daha önce yapılıp 

yapılmadığının araştırılması, iyi bir çalışmaysa enerji ve vaktin boşa harcanmaması, 

eğer eksik bir çalışmaysa bunun belirtilmesi bilimsel bir gerekliliktir. 

İlerleyen sayfalarda görüleceği üzere, çalışmalarını incelediğimiz oryantalistler konuyla 

ilgili araştırma yapmaya önceki çalışmaları incelemek ve kritize etmekle başlamışlar; 

konuyu yeniden ele alıyorlarsa bunun sebeplerine değinmişlerdir. Doğrusu, biz bilimsel 

çalışmalarda bu metodun önemine inanmaktayız. Ayrıca, yazar makalenin başında 

bunun bir sunum olduğunu belitirken, bunu bir konferansta ‚okudum‛ ifadesini 

kulanmakta, bu da konferans esnasında bir makale okudum şeklinde yanlış çeviriye 

neden olmaktadır.  

Sonuç olarak Watt’ın iddia ve argümanları dikkate değerdir. Zira geleneksel İslam 

öğretisinde müşriklerin çok tanrıya inanışı ve putlara tapması vurgulanırken, 

Kur’an’daki açık ayetlere rağmen onların ‚Yüce Tanrı‛ya olan inaçları pek dikkat 

çekmez. Watt’ın bu konuyu gündeme getirmesi ve Kur’an’da tasvir edilen Tanrı ile 

müşriklerin inandığı tanrı arasındaki farkları analizi, oldukça başarılı, objektif ve 

dikkate değerdir.  

 

 

                                                 
131 Arif Gezer, Ömer Pakiş, “Kur‘an ve ‘Üst Tanrı’ İnacı‛, e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi 

-www.e-sarkiyat.com- I SN: 1308-9633, Sayı: 3, Nisan 2010. 



59 

 

2.2.3 Claus Schedl, “Kur’an Tefsirinin Problemleri. Yeniden Kur’an 112: 2’deki 

Òamed Kelimesi Üzerine”
132

 

Schedl yazısına Rudi Paret’in Der İslam Dergisinde yaptığı Òamed yorumunun yeniden 

ele alınması gerektiğini söyleyerek başlar; zira ona göre burada bahsi geçen konu 

Kur’an tefsirinin bütün problametiğini yansıtacak mahiyettedir. Yani Peygamber 

döneminin konuşma tarzı (konuların ele alınış biçimi) ile sonraki dönem müfessirlerin 

konuşma tarzı arasındaki farklılığı ortaya koymak gereklidir. Schedl, aynı biçimde, 

Muhammed’in tartışmaya girdiği Hiristiyanlık ile sonraki Hiristiyanlığın aynı olmadığı 

gerçeğinin görülmesi gerektiği kanaatindedir. 

Schedl, İranlı oldukları bilinen gerek eÔ-ÓaberÐ (839?-923), gerek ez-ZemaÌşerÐ (1075- 

1143), gerekse FaÌruddÐn er-RÁzÐ’nin (1149-1209) Mekke’deki eğitim dönemleri göz 

ardı edilirse daha çok Kahire, Bağdat ve Buhara’da ders verdiklerini ve onların 

buralarda karşılaştıkları Hıristiyanlığın çeşitli fırkalara ayrılmış olsa da hiyerarşik ve 

teolojik olarak yapılanmış bir Hıristiyanlık olduğunu söyler. Ona göre ilk dönem Kur’an 

tefsirinin öncüleri olan bu müfessirler, eski Kur’an ayetlerini ele alarak onlara içinde 

yaşadıkları şartlar ve sahip oldukları bilgi ve kültür seviyesi muvacehesinde yeni bir 

yorum getirmişlerdir. Onlar bu sayede Hıristiyanlığa karşı yeni bir silah oluşturma 

çabasında olmuşlardır. Böylece İncil’de olduğu gibi Kur’an’da da ayetleri yeniden 

yorumlama çabaları ortaya çıkmıştır. Bu sorun, ‚acaba asıl metinde bu mana mevcut 

muydu?‛ sorusunu doğurmaktadır. Bunun için herşeyden önce İhlas Suresinin indiği 

dönemin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Schedl’e göre, eğer bu bir şekilde 

gerçekleştirilebilirse, o zaman bu surenin teslise dair veya karşı olup olmadığına ilişkin 

bir kritere sahip olabiliriz. †ünkü teslis karşıtı tartışmalar, ona göre, daha sonraki 

surelerde ortaya çıkmaktadır. Schedl, surenin kronolojik sırasının yanı sıra, çapraz 

atıfların varlığı sayesinde elimizdeki Kur’an’ın 86 suresinin Mekkî 26 suresinin Medenî 

olduğunu bilebildiğimizi söyler; 48. Feth ve 110. Nasr sureleri ise Mekke ve Medine 

arasında yolda inmiştir. Bu çapraz bağlantılar ÝAbdullÁh b. ÝAbbÁs’dan (619-688) daha 

geriye gitmediğinden, Schedl, daha sonraki tefsirlere olduğu gibi bu rivayetlere de 

ihtiyatla yaklaşılması gerektiği kanaatindedir. 

                                                 
132 Claus Schedl, ‚Probleme der Koranexegese. Nochmals ṣamad in İhlas Suresi/2‛, Der Islam 

58 (1981), s. 1-14. 
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Schedl İhlas Suresinin kronolojik sıra açısından Mekke’de inen 22. sure olduğunu, 

bunun da Peygamber’in tebliğinin ilk dönemlerine denk düştüğünü belirtir. O dönem 

Mekkelilerin Tanrı’nın yanında başka dişi ve erkek tanrılara inanan müşrikler olduğu, 

veled kelimesinin – Paret’in tercümesinde belirttiği gibi ‚oğul‛ olarak anlaşılmak yerine 

– genel anlamda ‚çocuk veya çocuklar‛ anlamına gelmesi gerektiğini düşünmektedir. O 

veled kelimesinin hiç bir şekilde ‚Allah’ın oğlu‛ manasıyla tahsis edilemeyeceğini 

söyler. Aynı arka planın velede fiili ile ilgili olarak da düşünülmesi gerektiğini, buradan 

yola çıkarak yelidu veya yÙledu fiilerinin kullanılmasından Hiristiyan veya teslis karşıtı 

bir polomik ortaya atmanın mümkün olamayacağını; aksine, burada söz konusu 

muhatapların müşrikler olmasının daha makul olduğunu söyler.
133

 O, İhlas Suresinin 

kısa bir yorumunu sunup, buradan hareketle Kur’an tefsiri konusundaki genel bir 

problematiğe değinmek istediğini belirterek, yorum çalışmasına başlar. Aşağıdaki alt 

başlıklar yazarın makalesinde kullandığı orijinal başlıklardır. 

İhlas Suresinin Yorumlanması 

Schedl 1. ayetteki huve AllÁhu aÎadun ifadesinin bir şehadet cümlesi olduğu ve İsrail’in 

şehadet cümlesiyle tamamen aynı olduğu tespitiyle başlar: JHWH Elohim, JHWH 

ähad... Ona göre Tetragrammaton’daki
134

 JHWH’nin yerini Kur’an’da huve almıştır; 

yani ‚O Allah birdir.‛ 

Schedl, Köbert’in Òamed kelimesiyle, aynı anlamda bir tanrı adı olan Òûr kelimesinin 

bağlantısını güzel ortaya koyduğunu belirtir ve yine Paret’in Ò-m-d için FaÌruddÐn er-

RÁzÐ’ye dayanarak geliştirdiği ‚çaresizlik ve sıkıntıda kendisine dönülen‛, daha açık bir 

                                                 
133 Klasik Tefsirlerde ve günümüz tefsirlerinde de ayetin iniş sebebi olarak çoğunlukla Yahudi 

ve müşriklerin sorularına ilişkin rivayetler aktarılır: eÔ-ÓaberÐ, CÁmiÝ el-beyÁn Ýan teÞvÐli el-

þurÞÁn, Beyrut 1980, c. 29-30, s. 417-425; EbÙ el-Íasan ÝAlÐ b. MuÎammed ÍabÐb el-MÁverdÐ 

el-BaÒrÐ, en-Nuket ve el-ÝuyÙn: TefsÐr el-MÁverdÐ, Lübnan 1992, c. 6, s. 329-330; Ebu’l A’lâ 

Mevdûdî, Tefhimu’l Kur’an, İnsan Yayınları, İstanbul 1988, c. 7, s. 299-300; Vehbe Zuhaylî, 

Tefsirü’l-Münir (Terc. Hamdi Arslan, Ahmet Efe, Beşir Eryarsoy, H. İbrahim Kutlay, Nurettin 

Yıldız), İstanbul 2005. Necran’dan gelen bir Hristiyan heyetten bahsedenler de vardır; bkz. er-

RÁzÐ, et-TefsÐr el-kebÐr, XI. 357; Celal Yıldırım, Asrın Kur’an Tefsiri, İstanbul 1989, c. 13, s. 

7068-69. İbn Ke³Ðr ve eş-ŞevkÁnÐ, müşrik, Yahudi ve Hıristiyanların sorularına dair rivayetleri 

naklederler; bkz. İbn Ke³Ðr, TefsÐru İbn Ke³Ðr, Amman-Ürdün 2008, c. 6, s. 3550-51; 

Muhammed b. ÝAlÐ b. eş-ŞevkÁnÐ, FetÎu’l-þadÐr, Beyrut 1973, c. 5, s. 515. 

134 Yahudi geleneğinde Tanrı ismi saygıya binaen dillendirilmez ve J HWH harfleriyle ifade 

edilir. Buna da dört harf manasında tetrogramanato adı verilir. 
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ifadeyle ‚kendisine başvurulan‛, ‚acil ihtiyaç durumunda yardımcı olan‛ yorumunu 

kabul eder. Schedl, bizzat Paret’in Òamed için yaptığı bu yorumu kuvvetli delillere 

dayanmadığı için yetersiz bulduğunu; ancak, Tevrat’daki Òûr kelimesine en çok 

yaklaşan yorumun da bu olduğunu söyler. Tevrat’tan konuya ilişkin pasajları aktarmak 

suretiyle iddiasını delillendirir: ‚Kendisine sığındığım Tanrım, benim kayam, üzerine 

çıkıp sığındığım kayam‛ (Tevrat, 18, 3). ‚Benim için bir sığınak ol‛ (Òûr maÝôn, 31, 3; 

71; 3). ‚Benim kayam benim kurtarıcım‛ (19, 15). ‚Benim Tanrım, selametimin kayası‛ 

(89, 27). ‚Tanrım, benim sığındığım kayam‛ (94, 22). 

Aynı anlamdaki kelime Mezmur’da (İlahiler Bölümü) 12 ayrı pasajda mevcuttur. Ñûr 

kelimesi bu yüzden Yahve’nin övgü sıfatıdır. Schedl, bu tanrı isminin LXX’de (yani 

Tevrat’ta
135

) Kyrios yani ‚Efendi‛ ve Peşitta’da Marjā, yani yine ‚Efendi‛ olarak 

tercüme edildiğini, her ikisinde de Arapça karşılık olarak seyyid kelimesinin 

konulabileceğini söyler. Schedl’e göre eğer Varaþa b. Nevfel Òamed kelimesini Allah’ın 

bir adı olarak kullanıyorsa, bu İhlas Suresinden bir alıntı değildir: O hanif olarak 

tanımlanmakta ve böyle bilinen Mekkeli bir gruba dahil edilmektedir. Bu grup şirkten 

uzak duran, İbrahim’in dininin arayışı içinde bir gruptu. Varaþa İbranice biliyordu ve 

İncil’i de incelemişti.
136

 Dolayısıyla böyle bir alimden Òûr kelimesinin Tanrı’yı öven bir 

sıfat olduğunu bilmesi beklenebilir. Schedl, Keldanice ve Yunaca’dan çevrilen yeni 

Arapça İncil tercümesinde Òûr kelimesinin ‚kaya ve sert taş‛ olarak tercüme edildiğini, 

ancak varlığı şüpheli olan eski Arapça İncil tercümesine şu ana kadar ne yazık ki 

ulaşılamadığını, ama Targume
137

 veya Peşitta’ya
138

 başvuru imkanının olduğunu söyler. 

O burada bir noktaya daha değinir: Targume’de Allah hakkında şairane, imgesel ve 

yanlış anlamalara yol açacak ifadelerin yerine çoğu kere imgesel olmayan ifadeler 

kullanılmıştır. O, Targum Onkelos ve Peşitta’da Òûr kelimesinin istisnasız ‚sert, güçlü 

ve kudretli‛ olarak tercüme edildiğini, sözlükte t-g-p’nin ağır, güçlü-kudretli manaları 

olduğunu belirtir ve bunun da FaÌruddÐn er-RÁzÐ’nin ikinci önerisine uygun düştüğüne 

                                                 
135 Tevratın Yunanca ismi, 70’ler demektir. Tevrat’ın bu ilk beş bölümünü yetmiş kişi bir araya 

gelerek oluşturduğu için bu isim verilmiştir. 

136Yazarın notu: A.J. Wensinck ve J.H. Krammer, Handwörterbuch des İslam, Leiden 1976, s. 

795. 

137 İncil’in Aramice tercümelerine verilen isimdir. 

138 İncil’in Süryanice tercümesine verilen isimdir. 
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işaret eder. Ona göre er-RÁzÐ Paret’in gösterdiği gibi Òamed için ‚sağlam, sıkı, bütün, 

parçalanmayan‛ eşanlamlılarını kullanır; ‚erimez, ayrılmaz, bölünmez‛ anlamları da 

verilen yan anlamlardır. Onun tezine göre, Aramice-Süryanice t-g-p’nin ve Arapça Ò-m-

d’nin temel anlamının aynı olması, İbranice Òûr (kaya) kelimesiyle bağlantı varsayımını 

daha çok güçlendirmektedir. Kimileri eski Arapça bir İncil tecümesinin mevcudiyetini 

varsaymaktadır. Başka bir varsayım da Arapça bir Targum’un mevcudiyeti olasılığıdır. 

Ama Schedl buradan çok geriye gitmeye, yazılı bir metin arayışına ihtiyaç duymadığını, 

çünkü Targumların daha çok şifahî kültür ürünleri olduğunu söyler. Burada Schedl, Arap 

Yahudilerin Sinagoglardaki dini ayinlere iştiraklerinde, ne İbranice ne de Aramice 

bildikleri için, şifahen Arapça olarak aktarılan bir tür tercümeye ihtiyaç duyduklarının 

varsayılabileceği yorumunu yapmaktadır. Buradan yola çıkarak Aramice tagîp 

kelimesinin bire bir değil ama yorumlamak suretiyle Òamed kelimesiyle aynı anlama 

geldiğinin ortaya çıktığını – ki bunlar Allah’ı kudretli ve güçlü olarak tanımlamaktadır – 

ve bunun arkasında da ‚kaya‛ figürünün olduğunu söyler.
139

 Schedl’e göre, Paret bu 

surede Hiristiyanlıkla polomik olduğu yerine olmadığı sonucuna varsaydı daha isabetli 

olurdu. 

Schedl 3. ayeti lem yelid ve lem yÙled ‚doğurmamış, doğrulmamıştır‛ şeklinde tercüme 

ettikten sonra, bir Kur’an pasajının yorumunu en iyi başka bir Kur’an pasajının 

yapacağını ve bu şekilde İhlas Suresindeki yelid ve yÙled fiilllerinin gerçekten teslise 

karşı kullanılıp kulanılmadığına karar verilebileceğini söyler. Ve fiilin diğer surelerde 

kullanımlarını el-MuÝcem el-mufehres’ten araştırır: velede fiili Kur’anda dokuz yerde 

geçmekte, altısında insanın doğumundan bahisle, üç yerde de Allah’a atfen 

kullanılmaktadır. İki kere İhlas Suresinde bir kez de 37. Saffat, 149-166’da kullanılır. 

Burada da Allah’a çocuk yapma isnad edildiğinden söz edilmektedir. Schedl, burada 

çocuk yapma ile neyin kastedildiğinin bağlamdan anlaşılabileceği kanaatindedir 

(Schedl, hiç bir ekleme yapmaksızın Paret’in bu ayetleri tercümesini aktarır): 

149. (Hemşehrin olan putperestlere) sor: Kızlar Rabbinin de erkekler onların mı? 

150. Yoksa biz melekleri onların gözü önünde kız olarak mı yarattık? 151. Dikkat 

                                                 
139 Kur’an’da Hiristiyan ve Yahudi etkisi oryantalistlerin en önemli idealarından biridir. Bu 

konuda bkz. Salih Akdemir, ‚Müsteşriklerin Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Muhammed (SAV)’e 

Yaklaşımları‛, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi 31 (1989), s.193. 
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edin, kesinlikle yalan uydurup söylüyorlar ki; 152. "Allah doğurdu" diyorlar. 

Onlar şüphesiz yalancıdırlar. 153. Allah, kızları oğullara tercih mi etmiş! 154. Ne 

oluyor size? Nasıl hükmediyorsunuz? 155. Hiç düşünmüyor musunuz? 156. Yoksa 

sizin açık bir deliliniz mi var? 157. Doğru sözlülerden iseniz, kitabınızı getirin! 

158. Allah ile cinler arasında da bir soy birliği uydurdular. Andolsun, cinler de 

kendilerinin hesap yerine götürüleceklerini bilirler. 159. Allah, onların isnat 

edegeldiklerinden yücedir, münezzehtir. 160. Allah’ın ihlâsa erdirilmiş kulları 

müstesnadır (onlar azap görmeyeceklerdir). 161. Sizler ve taptığınız şeyler! 162. 

Hiçbiriniz, Allah’a karşı azdırıp saptıramazsınız. 

Schedl’e göre, bu ayetlerde ortaya çıkan polemik tamamen putperestlerle ilgilidir. Zaten 

Paret de burayı ‚hemşehri putperestler‛le kayıtlamıştır. Kur’anda İhlas Suresi dışında 

hiç bir yerde bu bağlamda bir diyolog olmadığından, yaygın tefsir metoduna dayanarak 

bu surede müşrik muhataplar yerine Hıristiyanları koymak için herhangi bir sebep 

yoktur. Schedl, daha önce de İhlas Suresi’nin Mekke’de 22. sure olarak nazil olduğunu 

belirtmişti. Ona göre, 37. Saffat Suresi de yine Mekke’de 56. sure olarak inmiştir. Eğer 

Muhammed, Allah’ın çocuğu olduğuna dair kaotik bir durumla mücadele etmekteyse, 

bunun daha çok nübüvvetin ilk yıllarına denk gelmesi uygun düşer. İhlas Suresi’ndeki 

yelid ve yÙled fiilleri putperestliğe karşı yürütülen mücadelenin sloganı olarak 

görülebilir. Yani bu inanışa karşı negatif bir ifade olarak ‚Allah hiç çocuk yapmadı‛ 

denilmektedir. Bu demektir ki, Allah’ın çocuğu ya da çocukları yoktur. Meçhul olarak 

kullanılan yÙled sigası da, ‚o doğurulmadı‛ olarak tercüme edilmektedir. Oysa Schedl’e 

göre, Arapçadaki ve İbranicedeki yelede veya velede fiili çocuk yapma (çocuk sahibi 

olma)
140

 ve çocuk doğurma anlamlarında kullanıldığından, bu meçhul siga ‚ona hiç bir 

çocuk veya çocuklar doğurulmadı‛ olarak da tercüme edilebilir. Böylelikle müşrik 

muhataplar için Allah’ın çocuk sahibi olması veya doğurması ihtimal dışı bırakılmış 

olmaktadır. İslam daha sonraları eski Arap putperestliği ile hiç karşılaşmadığı, daha 

ziyade Hiristiyanlıkla mücadele ettiği için bu sureye sonradan Hiristiyan ve teslis karşıtı 

yorumlar yüklenmiş ve bu – Peygamber devrinde de böyleymiş gibi – geriye de 

döndürülmüştür. 

                                                 
140 Almancada çocuk sahibi olma ‚zeugen‛ , doğurma ‚gebären‛ olarak ayrı fiillerle ifade 

edilmektedir. 
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Aynı mana sınırlaması, şerike ‚şirk koşma‛ kelimesinde de yapılmalıdır. †ünkü bu 

kelime Kur’an’da aslen Allah’ın yanı sıra tanrılara ve tanrıçalara inanışı ifade ederken, 

anlam alanı sonradan Hiristiyanlığı kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Şirk koşmanın 

bu anlamı Muhammed’in ÎanÐf lakabından da anlaşılabilir. ÍanÐf kelimesinin etimolojik 

kökeni ve mana gelişimi henüz tam olarak ortaya konulabilmiş değildir; fakat bu 

konuda Paret’in bir yorum önerisi bulunmaktadır: Ona göre, Kur’ani bir ifade olan 

ÎanÐf, ‚Müslüman monoteist‛ anlamındadır. Schedl bu noktada, bu konuyu Muhammed 

und Jesus (Muhammed ve İsa) adlı kitabında irdelediğini ve Kur’andaki ilgili pasajlarda 

geçen ÎanÐf kelimesinin Süryanice ‚dinsiz‛
141

 anlamına gelen hanpa kelimesinin 

Arapçalaşmış halinden başka birşey olmadığı sonucuna ulaştığını ifade eder: Kur’an’da 

ÎanÐf kelimesinin geçtiği on iki pasajda bu ‚dinsiz‛lik tek Allah’a inanan ama Allah’a 

şirk koşmayan şeklinde sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, ‚Müslüman‛ değil, ‚dinsiz 

monoteist‛ anlamındadır.
142

 Muhammed kendini ne Yahudi ne de Hıristiyan olarak 

görüyordu. O, kendisini dinsiz bir monoteist olarak tanımlıyordu ve Allah’ın karısı 

olmadığına, dolayısıyla çocukları da olamayacağına inanıyordu. 

Schedl 4. ayeti (ve lem yekun lehÙ kufuven aÎad) ‚hiç kimse ona denk değildir‛ şeklinde 

tercüme ettikten sonra kufuv kelimesinin ‚denk‛ olarak tercümesi ile birlikte Allah’ın ne 

eşinin ne de çocuğunun olduğu meselesinin yeniden ele alındığını söyler. Ona göre, 

kufuven sıfatı tabii ki eşdeğer, aynı dercede, denk, aynı kabile mensubu, uygun, 

elverişli, müsait olarak tercüme edilebilir. Ancak, kefeÞe kelimesinin kök anlamı ele 

alınırsa, tamamen yeterli olma, kafi olma anlamlarında eski İbranice litaratüründeki 

kafiyeleri çağrıştırdığı kanaatindedir. Ona göre, Kur’an’ın yeni İbranice tercümesinde 

bu kelime ‚kimse ona denk değildir‛ anlamında ‚eşdeğer‛ olarak tercüme edilmek 

suretiyle bu kafiyenin üstü örtülmüştür. 

Schedl, yine Tevrat tercümeleri konusunda bir soruna değinir; Ona göre, İbranice 

Allah’ın isimlerinden šaddaj tartışma konusu olmuştur. Bunun alışıldık tercümesi ‚Ulu 

                                                 
141 Burada ‚dinsiz‛ kelimesi mevcut dinlerden hiç birini ( Putperestlik, Yahudilik, 

Hiristiyanlık) kabul etmeyen anlamında kullanılmaktadır. 

142 ‚İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan. Fakat o, hanif (Allah’ı bir tanıyan, hakka yönelen) 

bir müslümandı. Allah’a ortak koşanlardan da değildi‛ (3.Âl-i İmrân, 67). "Ve hanif olarak 

yüzünü dine doğrult ve sakın Allah’a ortak koşanlardan olma!" (10. Yunus, 105) "Sonra da biz, 

Hanîf olan, müşriklerden olmayan İbrahim’in dinine uy, diye sana vahyettik" (16. Nahl, 123). 
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Tanrı, alemlerin Rabbi‛ şeklindedir. Hem Septuaginta (Yunanca İncil’in ilk kaynağı) 

hem de Vulgata’da (Latince İncil’in ilk kaynağı) šaddaj kelimesi tercüme edilmeden 

öylece bırakılmıştır. Bu da bu kelimenin arkasında yatan problematiğe işaret etmektedir. 

Hahamlar Akadca ve diğer dil kökenlerine başvurmadıkları için š-d-j’nin ortaya 

çıkardığı problemi İbranice ilim diliyle (alimlerin diliyle) yorumlamaya çalıştılar. 

Böylece bu kelimeyi bir cümleyle çevirdiler: ša-daj ‚kendi kendine yeten‛. O kutsal – 

ki, O’na hamdolsun – ona şöyle seslendi: ‚Ey İbrahim! Benim senin Tanrın olmam sana 

yeter, benim senin velin olmam sana yeter. Ve sadece sana değil benim onların Tanrısı 

olmam bütün aleme yeter.‛
143

 Haham Abahu şöyle devam eder: ‚Ben Tanrı šdj’yim. 

Bütün Alem ve onun dolusu benim Tanrılığıma yetmez.‛ Agilas bu İbranice Tanrı ismini 

iki Yunanca kelimeyle karşılar. Agsiôs veya başka bir kıraatte aqsiôs ve îqᵉnôs yani 

‚kendi kendine yeten değerli kutsal Tanrı; ki, kendisi aleme ve onun dolusuna muhtaç 

değildir‛.
144

 İbrahim ve bütün alem için El (AllÁh) ‚yeterli ve kafidir‛; onun yanında 

başka ilahlara ihtiyaç yoktur. O kudretli veli, hamidir (Òamed) ancak hiç bir şekilde ne 

aleme ne de onun dolusuna muhtaçtır. O kendi kendine yeterlidir (šdj). 

Schedl, böylece iki yeterli olma hali ile karşı karşıya olduğumuzu söyler. İnanan kişiye 

Allah yeter başka tanrılara ihtiyaç yoktur. Fakat dünyadaki hiç bir varlık Allah’a 

yetmez. O hiç bir şeye muhtaç değildir. O Alemi bir karmaşaya geri düşürebilir. Buna 

karşılık onda hiç bir eksiklik, hiç bir kayıp ortaya çıkmaz ve o zarar görmez. Lexicon 

Heptaglotton’da
145

 šaddaj kelimesini šᵅ-daj kıraatini şöyle yorumlamaktadır: qui in se 

et a se sufficientiam et abundantiam omnimodam habet (kendi içinde kendine yeten her 

türlü yeterlilik ve bolluğa sahip olan). Schedl, Abdulbaki Gölpınarlı’nın Türkçe Kur’an 

tercümesinde bu bir kelimeyi aynı dört cümleyle tercüme ettiğine dikkat çeker. ‚Herşey 

ve herkes ona muhtaçtır, onun zevali yoktur, birşeye muhtaç değildir‛.
146

 

Schedl, böylece Kur’an’daki kufuven kelimesinin tarihi arka planının ortaya çıkmış 

                                                 
143 Yazarın notu: Bibliotheca RabbinicaI, Midras Bereschit Rabba (Hildesheim Baskısı) 1967, 

s. 216. 

144 Yazarın notu: Talmut-Midrashic Encyclopedia of the Pentauch, Genesis, Bölüm I I I (1949), 

s. 688-690. 

145 Yazarın notu: E. Castello, Lexicon Heptaglotton, London 1686,  yeni Graz baskısı 1970, s. 

636. 

146 Abdulbaki Gölpınarlı, Kuranı Kerim Türkçe Tercümesi, İstanbul 1968. 
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olduğu, bu sayede sadece bu kelimenin değil, bütün surenin bağlamı daha iyi anlaşıldığı 

kanaatindedir. Ona göre, bu kısa karşı-slogan Allah’a bir çeşit insani aile kurma, çocuk 

sahibi olma sıfatlarını yakıştıran Mekkeli putperest müşriklerle yapılan tartışmaya işaret 

etmektedir. Muhammed’in tebliğ ettiği Allah farklıdır. O ‘Tek’tir, ‘Biricik’tir ve O’nun 

kemali hiç bir yaratılmış tarafından tamamlanmaya muhtaç değildir. Surenin bağlamı 

böyle anlaşılınca, onun teslis karşıtı bir söyleme sahip olmadığı söylenebilir. †ünkü 

Hiristiyanlıkta da tıpkı Muhammed’in yaptığı gibi Allah’ın insani bir şekilde çocuk 

edinmesi reddedilmektedir. Schedl böylece İhlas Suresinin Hiristiyan karşıtlığı yönünün 

kırılmış olduğunu iddia eder.  

Targumim’in †alışma Yöntemi 

Schedl buraya kadar yaptığı açıklamalarda aşağıdaki üç konuyu eski Yahudi 

kaynaklarına başvurarak temellendirmiştir: 

1. Surenin ilk ayetinin Tevrat’daki tek Tanrıya şahitlik etmek anlamındaki šᵉmaÝ yı 

çağrıştırması, 

2. Esrarengiz Òamed kelimesinin taş anlamındaki şûr kelimesinin karşılığı olarak 

görülebileceği, 

3. 4. ayette geçen ‚kendi kendine yeten‛ teolojik tezinin Tanrı ismi šaddaj ile 

benzerliklerinin görülmesi. 

Schedl, bu üç konuda Yahudilikle bağlantı kurulabildiğine göre, şöyle bir soru 

sorulabileceğini söyler: Acaba Yahudilikte de Allah’ın çocuk sahibi olma ve doğurması 

polemik konusu edilmiş miydi? O bu sorudan yola çıkarak Tevrat’ta bu sorunun 

cevabını arar. Tevrat’tın Tesniye Bölümünde Òamed’in karşılığı olan şûr kelimesi yedi 

kez geçmektedir (Tesniye 32, 1-43). Bütün pasaj Musa’yı satan İsrail ile hesaplaşmayı 

anlatır: O İsrail ki, Allah’tan bir çok nimet gelmesine rağmen o ‚Kaya’yı unutmuş, bir 

çok Tanrılar peşinde koşmuştu‛. 

Edebi olarak ‚kaya‛ olarak nitelenen Allah için putperest ilahlara karşı verilen bir 

mücacele destanı önümüzde durmakta, bu da Muhammed’in o dönemdeki durumuna 

uymaktadır. Musa’nın Veda Şarkısı’nın ortalarında onsekizinci mısradaki ‘doğurma’ fiili 
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İhlas Suresindeki Allah’ın çocuk sahibi olmasının ve doğurmasının reddinde geçen 

‘doğurma’ ifadesi ile benzeşir. Jeschurûn
147

, kendisini doğuran ve sığındığı ‚Kaya‛ olan 

tek Tanrı’yı terkedip, kendini O’nun yerine başka ilahlara, cinlere ve resullerin 

tanımadığı yeni tanrılara adamıştır. Onsekizinci mısra şöyledir: 

‚Sen ki, seni yaratan ve dünyaya getiren Tanrıya sırtını döndün 

Ve seni sancılarla doğuran Tanrı’yı unuttun‛ 

Schedl, Allah’ı böyle konuşturmanın bir şaire uygun görülebileceğini, ancak teolojik 

yansımasının bundan beri olduğunu söyler: Tanrı bir insan gibi sancılarla doğum yapan 

biri olarak tanımlanabilir mi? O, İbranice metinde hiç değiştirilmeden ibarenin 

doğrudan aktarıldığını, ancak Aramice Targum’da bütün yakışıksız ifadelerin bertaraf 

edilerek çok serbest bir tercüme yapıldığını söyler: 

‚Seni yaratan Allah’ı unuttun ve seni yapan Allah’a ibadeti terkettin‛ 

Görüldüğü gibi, bu çeviride Targum’deki ‚çocuk sahibi olma ve doğurma‛dan hiç eser 

kalmamıştır. Hatta somut bir ifade olan ‚kaya‛ kelimesi dahi kaldırılmış ve yerine 

‚kudretli‛ kelimesi konmuştur. Schedl’göre, bu farklı yorumların arkasındaki sebebin 

benzeri İhlas Suresinde de bulunmaktadır. O, İbranice metinde ‘doğurma’nın hem aktif 

(maÝlÙm) hem de pasif (mechÙl) siga ile kullanıldığını; Musa’nın Veda Şarkısı’nda 

Allah’ın hem çocuk sahibi olmasıyla, hem de doğurmasıyla övüldüğünü, İhlas 

Suresinde ise ikisinin de reddildiğini, Aramice Targum’da ise bunlardan hiç eser 

bulunmadığını söyler. 

Schedl daha sonra surenin dördüncü ayetindeki ve lem yekun lehÙ kufuven aÎad 

ifadesiyle Musa’nın Şarkısı’nın 30. mısraındaki ‚Ben benim (tek) ve tanrılar benimle 

veya yanımda değil‛ ifadesini karşılaştırır; daha sonra da eski Yahudi metinlerine 

yönelerek, bu karşılaştırmalarda biraz abartıya kaçılmış olabileceği ihtimalini dile getirir 

ve ‚Muhammed’in tebliğinde İncil ve Targum’un ifadelerine bu kadar atıf olduğu 

varsayılabilir mi?‛ sorusunu ortaya atarak, eleştirileri yumuşatmak ister.  

                                                 
147 JeschurÙn İsrail halkına verilen, saygınlık ifade eden, Tanrı tarafından seçilmiş, onun 

tarafından sevilen bir ırk olduklarını ifade eden bir isimdir. 
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Schedl buraya kadar İhlas Suresini sadece içerik açısından incelediğini, bundan sonraki 

bölümde kelime ve harfleri dikkate alarak, metne biçimsel açıdan bir giriş denemesi 

yapacağını belirtir. Ona göre, eğer Kur’an göklerdeki ‚kitapların anası‛ ise, metindeki 

her harfin olduğu gibi korunmuş olduğunu varsaymak gerekir. Schedl bunu söylemekle 

bir nevi Kur’an’ın semavi kaynaklı olduğunu kabul etmektedir. Zira o aşağıda 

aktarmaya çalışacağımız ilginç harf sayımı tekniklerini kullanmak suretiyle bazı 

sonuçlara ulaşır; ki, Kur’an metni üzerinde böyle bir inceleme, ondaki bütün harflerin 

ve kelimelerin dizinini tamamen otantik kabul etmeyi gerektirir. 

Legoteknik Sayım 

Legoteknik, sözlük anlamı itibarıyla ‘kelime sanatı’ demektir ve kelimelerin, mısraların 

ve cümlelerin sayısal değerlerinden anlamlı bir mesaj çıkarma sanatı için kullanılır. 

Böyle bir incelemenin sonucunda bazen tesadüf olarak görülebilecek, bazen de model 

olabilecek sayısal değerler ortaya çıkmaktadır. Schedl’e göre, eğer böyle bir model sayı 

bulunabilirse ve bunun karşı geldiği bir anlam varsa, bunun Antik literatürde aranması 

gerektiğini belirtir. 

İhlas Suresi 15 kelimeden teşekkül etmektedir. Bu 15 kelimeden 1’i emir (þul) ve 14’ü 

duyurunun içeriği olarak tasnif edilebilir. Bu noktada Schedl’in ilk işaret ettiği 

paralellik, Tanrı’nın ismi olan JAH kelimesinin sayı değerinin de 15 olduğudur (j + h = 

10 + 5 = 15). Schedl daha sonra Arapça metni transkribe edip, harfleri sayar. Elif 

harfinin bir sayı değeri olmadığı, sayıların kaynağı ve kökü olduğu için, onu göz ardı 

eder: 

Harflerin Sayımı 

þl  2   

 hv Allh AÎd  7+2A 

26 
 Allh AlÒmd  7+2A 

 lm yld  5 

 vlm yvld  7 

 vlm ykn lh kfvA AÎd  13+ 2A  

  2: + 39 + 6A = 2: + 45 = 47 
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İlk göze çarpan 6 elif sayılmadığında kalan harflerin toplam sayısının 39 olmasıdır; bu 

da İsrail’in kelime-yi şehadeti olan JHWH äÎad (‚Tanrı birdir‛)’in sayı değerine eşittir: 

(10 + 5+ 6 + 5) + ( 1 + 8 + 4) = 26 + 13 = 39. İhlas Suresinde bu değere 5 cümle ile 

ulaşır. Buna göre yapı planında 5’li model (pentateuch) ortaya çıkmaktadır. Bu beş 

değerden biri öbür dördünden öne çıkar. 5. cümle 13 değerindedir; diğer 4’ü toplam 26 

harftir. Schedl bu paralelliği tesadüfle açıklamanın mümkün olmadığını; zira 

Muhammed’in aynı cümleleri kolayca başka şekilde de yapılandırabileceğini söyler. O, 

daha da ileri giderek, diğer surelerin de aynı modelle oluşturulduğunu iddia eder. İhlas 

Suresi el-İÌlÁÒ, yani ‚kayıtsız şartsız iman‛ başlığını taşır. ËalaÒa kelimesinin temel 

manasından (saf, katıksız, karışmamış) yola çıkarsak, katışıksız mutlak birlik olarak 

yorumlanabilir. Surenin ismini oluşturan harfler alışıldık büyük hesaplama ile sayılırsa 

A+ l + a + Ì + l + a + Ò = 1 + 30 + 1 +8 + 30 + 1 + 90 = 131; bu toplamı A  + 130’a 

ayırıldığında 20 + 13’e kıyasen başka rakamlarla aynı kelime-i şahadet formülünün 

değerleri elde edilir: A(llÁhu) ÞaÎadun (1. ayet). †ünkü 130, Þḥd’ın rakamsal değerinin (1 

+ 8 + 4 = 13) katsayısıdır: 13 x 10 = 130. Buna göre, surenin ismini oluşturan harfler 

rakamlara vurulduğunda, ulaşılacak değerin surenin içeriğine işaret ettiği görülmektedir. 

Schedl bununla da yetinmez; ona göre, surede yer alan harf sayısı olan 47’ye, 2. ayetin 

sayısal değeri ile de ulaşılmaktadır: A(llÁhu)l-ṣamed. Bu harflerin alfabedeki konumuna 

göre hesaplanmış değeridir: A+ l + ṣ + m + d = 1 + 12 + 18 + 13 + 4 = 48 = A + 47. 

6 Cümlenin Akrostişi 
148

 

Schedl suredeki altı cümlenin başlangıç harflerini ele alır: 

þ: H + A + L + V + V    

100: 5 + A + 30 + 6 + 6 = 100: A + 47 

      =  A + 147 

 

 

                                                 
148 Akrostiş (Akrostich);  İlkleme, bir şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru 

sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesidir. Divan edebiyatında buna muvaşşah 

veya istihrac denir. 
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Görüldüğü gibi, bu 5 harften çıkan sayı yine A(llÁhu)l-ṣamed’in sayısaldeğerini 

vermektedir. Bu arada, A + 147 toplamı çok ilginçtir; zira bu rakam Patrik Yakub’un 

(İsrail) hayat süresine denk gelir (Eski Ahit Yaratılış Bölümü 47, 28). Schedl, bu 

noktada, A + 47 formülünü Arapça AllÁhu İsrÁÞÐl (İsrailin Tanrısı) olarak mı, yoksa 

İbranice ‘Elohey- Yisra’il olarak mı yorumlamak gerektiği sorusuyla ilgilenir. Ona göre, 

buna karar verebilmek için ṣ-m-d kökünün Eski Ahit ve Haham literatüründeki izlerini 

takip etmek ve çok derin bir araştırma yapmak gerekir. Schedl burada sadece çalışmaya 

katkıda bulunacak noktalara işaret edeceğini belirtir. 

Ṣamed kelimesi Konkordanz’a göre, Eski Ahit’te ‚eşek, sığır, at ve arabanın çifti, 

koşumu‛ anlamında beş kez geçmektedir. Ṣamede fiili eşleşmek, bağlamak, eklemek 

anlamlarına gelip, geçtiği bu yerlerden üçünde İsrail’in irtidatına atıfta bulunur (Sayılar 

Bölümü 25, 3.5; Mezmurlar/İlahiler Bölümü 106, 28): 

‚Ve İsrail Baal putunun peşinden gitti bağlandı‛. 

‚Baal putunun peşinden giden herkesi öldürün‛. 

‚Onlar Baal putunun peşinden gittiler‛. 

Schedl, kelimeye verilen ‚birinin peşinden gitme‛ tercümesini, kelimenin aslında 

bulunan ‚çift olma‛ manasını yansıtmadığı gerekçesiyle yeterince somut bulmaz. 

Yukarıdaki kullanımda J HWH-İsrail ikilisi (Òamed) yerine Baal-İsrail ikilisi 

getirilmektedir. Schedl buradan ṣ-m-d’nin bu yörelere has bir kullanım olduğu sonucunu 

çıkarır. Eski Ahit’te bu kelime negatif bağlamda, Hahamların dilinde ise pozitif 

bağlamda kullanılmıştır (TanÎûmah, parašah 132, Buber tercümesi): haÞ-adam 

hanniÒmad äl Elohaw (‚O insan ki, Allah’a bir çift olarak bağlanmıştır‛). Bütün bunlar, 

Schedl’e göre, bu izin daha takibe muhtaç olduğunu ve Arapça Òmd’nin anlaşılması 

yolunda ancak bu şekilde mesafe kadedilebileceğini gösterir. Bu çerçevede bakıldığında 

el-Òamed kelimesi şu manaya gelebilir: O, şahadet ile kendisine yönelinen tek yerel 

Tanrı’dır. 

 

15 Kelimenin Akrostişi 



71 

 

¬+ (h+A+A)+ (A+A)+ (l+y)+ (v+y)+ (v+y+l+k+A)  

100+ (5+1+1)+ (1+1)+ (30+10)+ (6+10)+ [6+10+30+20+I)!]  

100+ 7+ 2+ 40+ 16+ 67 =232 

 

Schedl burada bütün elif harflerini hesaba katmıştır. Bu sebeple, haklı olarak şöyle bir 

soru ortaya çıkabileceğinden söz eder: Yapısal olarak bir elifin çıkarılıp, yerine 

karşılığının konması gerekmez mi? Zira burada bulunan 5 eliften 4’ü pozitif, sonuncusu 

ise negatif anlamda, yani ‚kimse, biri bile değil‛ anlamında kullanılmıştır. Böylece daha 

önceden tanıdığımız beşli model burada yeniden ortaya çıkmış olur (4 + 1= 5). Bu 

yüzden metodik olarak negatif olan elifin diğerleriyle karşıtlık teşkil ettiği 

kabullenilebilmelidir. O zaman, I + 231 formülüne burada da ulaşılmış olur. 

Schedl’e göre bütün bu sistemin arka planını, yaratılışın Yahova’nın (YHWH) bir 

sözüyle (Þamar), aynı şekilde Kur’an’ın ifadesiyle ‚ol!‛ demesiyle (þÁle) gerçekleştiği 

inancı yatmaktadır. İbranice ve eski Arapça 22 harften meydana gelir. Eğer Tanrı’nın 

yaratması onun söylemesinden, sözden ibaretse, yaratılan da sözün izlerini taşımalıdır. 

Buna göre her mahluk bir harfler kombinasyonudur (Sefär yᶱṣîrah I I. 5 )
149

. Burada her 

mahluk ve kelamın o bir isimden (šem äḥad) neşet ettiği sonucu çıkar. ‚Bu yüzden, 

Allah’ın tek olduğunu ve tek yaratıcı olduğunu, O’ndan başka ikinci birinin var 

olmadığını tanı ve hesapla‛. Schedl harflerin birbiriyle birleşmesinin dünyevi bir 

gelişim sonucu ortaya çıktığına değil, Allah’ın onları birbirine bağlamasıyla (ṣaraf = 

ṣamad) olduğuna inanıldığına işaret eder. 

Sefär yᶱṣîrah kitabının önceleri Ortaçağ’a ait olduğu düşünülmüştü. Daha sonra G. 

Scholem yaptığı çeşitli araştırmalarla kitabın yazılışının en azından M.Ö. 2. yüzyılda 

olduğu sonucuna varmıştır. Ona göre bu kitapçıktaki düşünce yapısı çok daha geriye 

gider ve Filistin’deki Yahudiler ve Arap Yahudilerinin yoğun ilişkilerinden dolayı bu 

harflerin sayımı bilgisinin Arapların yaşadığı bölgede de bilindiğinin düşünülebilir. 

Nitekim bizzat Kur’an’da tek ve çift sayılar üzerine yemin edilir (89. Fecr, 3) Bazen Tek 

ve çiftt sayıların yerini erkeklik ve dişilik alır. Ve böylece İhlas Suresinde ‚çocuk sahibi 

olma ve doğurma‛ meselesine geri dönmüş olduk. Sonuç olarak, Schedl’e göre, 

                                                 
149 Yazarın notu: Leo Goldschmidt, Buch der Schöpfung, Darmstadt 1968, s. 55. 
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inanılmaz görünse de 15 kelimenin akrostişi bizi kelimenin ortaya çıkışına doğru 

yönlendirmektedir.  

Lexicon Heptaglotton
150

 I I. 3191’de Novar’a atıfta bulunarak ṣmd (ṣemdÁ) kelimesine 

Süryanice ‚abakus‛ manası verilir. O da harflerle hesap yapmak, saymak demektir. Aynı 

sözlükte Süryanice ṣmd kelimesine, ‚bağlamak, irtibat kurmak‛ temel manası 

verilmekte, ṣämäd ismine de ‚bağlantı kurularak oluşan yeni kombinasyon‛ anlamı 

verilmektedir. Aynı sözlükte Süryanice ṣmd fiilinin kök anlamı ‚birbirine bağlamak‛ 

olarak verilir. Arapça Ṣamed kelimesine de, (1) kişi ile bağlantılı olarak, ‚ailenin reisi‛, 

‚sığınmacı‛, (2) yerel olarak ‚taş‛, ‚çakıl taşı‛ ve (3) Süryanice anlamı olan ‚birbirine 

bağlama‛ anlamları verilmektedir.  

Schedl buradan hareketle, Kur’anda geçen ṣamed kelimesinin aynı dil coğrafyasına ait 

diller olan Süryanice-Aramiceden geçmiş olabileceği varsayımının kuvvetlendiğini 

belirtir. Buradan yola çıkarak, Arap dilbilimcilerin bu kelimenin anlamına ilişkin 

yaşadıkları zorluğu anlaşılabilir bulur. Zira ona göre bu kelime, aslı Arapça olan bir 

kelime değildir. Bu nedenle, ona göre, kelime ve harflerin hesaplanmasından (ebced, 

cifr) yola çıkarak İhlas Suresindeki AllÁhu eÒ-Òamed cümlesine şu soyut anlamları 

verme imkanı vardır: 

Allah asli olan/ilk Bir’dir. 

Allah harfleri ve elementleri birbirine bağlayandır. 

Allah’ın tek-çift veya erkek-dişiden oluşan bir bağlantısı yoktur.  

O kendindendir, kendi içindedir ve kendi kendine yetendir. 

Sonuç 

Schedl Araştırmasının çıkış noktasını İhlas Suresindeki ṣamed ifadesi olarak belirlemiş 

ve sintaktik bağlamdan hareketle, bunun Allah’ın bir sıfatı olduğu neticesine varmıştı. 

O, İncil’de şiirsel tasvirlerle Allah’ın sıfatlarının mevcut olduğu, Aramice Targum ve 

Süryanice Peşittalar vasıtasıyla bu tasviri Tanrı vasıflarının sıfat ve isimlerle yer 

değiştirdiğini gösterdi. Onun tespitine göre, Aramice-Süryanice tercümeler Òûr kelimesi 

için ‘‘güçlü ve kudretli’’ sıfatlarını ve ‘‘kuvvet ve kudret’’ isimlerini kullanmaktadır. Bu 

                                                 
150 Yazarın notu: Lexicon Heptaglotton, E. Castello, London 1686, Graz baskısı 1970, s. 3121. 
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dinsel dil gelişimi sebebiyle Òamed’in aynı kategoriye dahil Òûr için kullanılan yedek 

kelime olduğu kanaatindedir. Bu yüzden onun ‚kuvvetli, kudretli veli‛ manasına 

gelmekte olduğunu savunur. Sonuncu ayetteki kufuven’i gizemli bulur ve Òamed gibi 

ona yaptığı yorumu da yeni bir yorum olarak görür. Zira o bunu İbranice’deki daj (kendi 

kendine yeten) olarak açıklar ve bunun yardımıyla da šaddaj Tanrı ismini ‚kendi 

kendine yeten‚ olarak alır. Kuran’ın kendi içindeki konuşma stilini karşılaştırdıktan 

sonra yelid ve yÙled kelimelerinin aslen teslise değil, daha çok putperestlerin ilahlarına 

karşı bir polemik olduğunu ortaya koymaya çalışır. Bunun için de diğer kullanımlarında 

olduğu gibi veledun kelimesinin ya tekil veya çoğul olarak anlaşılması gerektiğini 

düşünür. O zaman, ona göre ibarenin anlamı şöyle olmaktadır: ‚Allah çocuk sahibi 

değildir. O’na bir çocuk doğurulmamıştır.‛ 

Schedl logoteknik analiz yaparak konuyu inanılması güç bir yere doğru götürdüğü 

kanaatindedir. Ona göre, bu teknik sayesinde suredeki ayetlerin sayısı ve kaç harften 

ibaret olduğu gibi konular tartışma konusu yapılamaz. O, sayıların yorumu meselesinin 

kesinlikle modern bir fenomen olmayıp, Hz. Muhammed’den önceki edebi 

kaynaklardan gelmekte olduğunu göstermek suretiyle, kullandığı logoteknik yöntemle 

bir anakronizme düşmediğini ispatlamak ister. Ebced hesabının Arap kültürüne yabancı 

bir unsur olamadığı, bu yöntem sayesinde surenin zahirindeki kelimelerden batınına 

daha etkili bir geçiş yapılabildiği kanaatindedir. Ona göre artık sadece tek İlah’ın yanına 

başka ilahları koymak konu edilmemekte, Tanrı daha çok kendi kendine yeten kelamıyla 

bütün mevcudatı var eden gerçek Bir olarak işlenmektedir („Ol!‚ dedi ve oldu). Hiç bir 

yaratık ona erişemez ve hiç birşey O’nun yanına konulamaz ve O’na eş görülemez. 

Schedl’e göre, İhlas Suresinin tebliğ etmek istediği mutlak monotoizm, ‚Tek Tanrı 

inancı‛, bu formülasyonla yeniden gün ışığına çıkmaktadır. 

Schedl makalenin başlığını Kuran Tefsirinin Problemleri olarak koymuştur. Ona göre, 

Kur’an’ın nüzul çağından sonraki müfessirler gerçekten de zamanlarının anlayışlarına 

ilişkin çok önemli bilgiler verirler. Ancak, onların yorumu İslam tarihinin süzgecinden 

geçmiştir. Schedl bu çalışmasının amacını, Muhammed’den sonraki zamanın konuşma 

tarzının ve teolojisinin tefsir vasıtasıyla Kur’an’daki diyaloğa iştirak ettiğini kanıtlamak 

olarak belirler. Ayrıca, bu çalışmadan, Kuran’ın köklerinin esasen Kuran’ın çok daha 

gerisine gittiği sonucu çıktığını söyleyerek ilginç makalesine son verir. 
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Değerlendirme: 

Sonuç olarak, Schedl ilginç bir şekilde kafasındaki bir doğrudan hareketle yorum 

yapmakta ve kanaatimizce bunu yaparken, bilimsel yöntemler kullanarak, mümkün her 

tekniğe başvurarak nasıl bilim dışı bir sonuca ulaşılabileceğine çok güzel bir örnek 

teşkil etmektedir. Dolayısıyla çalışmasında doğrular ve yanlışlar içiçe karışmış 

durumdadır. Sadece o değil, Ambros’un eleştirdiği Paret, Watt ve yorumlarını 

beğenmesine rağmen yine onun eleştiri oklarından kurtulamayan Rubin de hep aynı şey 

dolayısıyla eleştirilmektedir. Bir kabulden hareket etmek ve ulaşılan sonuçları bu ön 

kabul yönünde yorumlamak. Tam da bu noktada bilimde nesnellik tartışması yeniden 

gündeme geliyor. Bir bilim insanının tamamen tarafsız ve önyargısız bilim yapıp 

yapamayacağı sorusunu yeniden sormak kaçınılmaz oluyor. 

İncelediğimiz makalelerde dikkatimizi çeken en önemli hususlardan biri de, yazarların 

konuyu ele alış ve tezlerini işleyiş biçimleri oldu. Bu anlamda, her bir çalışmada son 

derece sistematik ve çok derin bir bilimsel çaba gözlemlediğimizi saygı ile ifade etmek 

isteriz. Bu gerçekten takdire şayandır. Ayrıca, Kur’an’daki ayetlerin Tevrat veya 

İncil’deki ibarelerle bağlantılarının sorgulanması önemlidir ve yapılması gereklidir. Bu 

mukayese Kur’ani söylemle uyuşmaktadır. Müslümanlar da, Kur’an’ın kendisini vahiy 

tarihi içinde konumlandırış biçimine sadık kalarak onun önceki vahiylerin devamı 

olduğunu söylerler; ancak, araştırmalarında genellikle Kur’an’ın tamamen orijinal, hiç 

bir benzeri olmadığı iddiasında bulunurlar. Bunun nedeni, gözden kaçmayacak kadar 

açıktır: Tevrat ve İncil’in tamamen tahrif olduğu inancı... Bu nedenle İslam dünyasında 

İbn Íazm ve İbn Teymiye gibi büyük İslam alimlerinin öncülüğünü yaptıkları Kitab-ı 

Mukaddes araştırmaları ne yazık ki yok denecek kadar azdır. Diğer semavi dinlerin 

kutsal metinleri, ne klasik dönem, ne de yaşayan Hiristiyanlık ve Yahudiliğin metinleri 

ve öğretileri ne yazık ki İslam aleminin gündeminde değildir. Oysa bu bağlantılar İslam 

dünyasına hiç birşey kaybettirmeyecek, aksine yeni yorum imkanları sunacaktır. Bu 

çerçevede, İslam’ın doğuş döneminde hiç bir çekince olmaksızın bir bilgi kaynağı 

olarak kullanılan, ancak zamanla İslami ilimlerin hepsinden dışlanan isrÁÞÐliyyÁt’ın, 

yeniden Müslüman ilmi faaliyetlerinin gündemine girmesinin ve Tevrat ve İncil’in 

Müslümanların bilimsel araştırmalarına konu edilmesinin gereğine inanıyoruz. Vahiy ve 

dinler tarihi de beşeri tarih gibi insanlığın ortak tarihidir ve bir bütün olarak birlikte ele 
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alınmalıdır. Müslümanların vahyin sahibinin Allah olmasından hareketle vahiy 

metinlerini ve özellikle Kur’an’ı tarih üstü olgular olarak algılamaları, ne yazık ki onları 

reel dünyadan koparmış ve ütopik bir dinler tarihi, Peygamber ve Kur’an algısına 

götürmüştür. 

2.2.4 Uri Rubin, “Òamed ve Yüce Tanrı – Ġhlas Suresinin Bir Yorumu” 

Uri Rubin makalesine, İhlas Suresinin, Batılı araştırmacıların Kur’an metnini anlama 

konusunda Müslüman müfessirlere kaynak olarak başvurmada gösterdikleri direncin 

belki de en tipik örneği olduğu tespitiyle başlar. Ona göre, Kur’an’da tek bir kez 

kullanılan Òamed kelimesini aydınlatmaya çalışan Batılı araştırmacılar, Müslüman 

müfessirlerin bu konudaki yorumlarını, bu yorumların Kur’an sonrası dönemde oluşmuş 

çeşitli spekülasyonları içerdiği gerekçesiyle hariç tutmaktadırlar. Rubin, Batılı Kur’an 

yorumcularının Òamed kelimesi ile ilgili yorumlarını iki katagoride toplar: (1) Anlamı 

kapalı bir kelime olarak (ÈarÐbu l-þurÞÁn), (2) Araplaşmış yabancı bir kelime olarak 

(mustaÈreb). Rubin bu çalışmasında, Arap kaynaklarından hareketle varılan sonuçları 

karşılaştırmak suretiyle Òamed kelimesinin anlamını tekrar kapsamlı bir şekilde ele 

almayı hedeflemektedir. 

Rubin bu kelimenin Arapça bir tanrı sıfatı olarak Muhammed’den önceki dönemde de 

var olduğundan hareket etmektedir. Bu noktada o Müslüman müfessirlerin geleneksel 

yaklaşımından ayrılmaktadır. Zira ona göre, bu surede Òamed kavramı Arapça’da 

Muhammed’den önce kullanıldığı şekliyle kullanılmasına rağmen, Müslüman 

müfessirler sonradan anlam değişikliği yapmışlardır; ama bu basit bir anlam değişikliği 

olmayıp, sonraki dönemlerde ortaya çıkan kelami tartışmaları ortadan kaldırmaya dönük 

sistematik bir yeniden anlam verme çabasıdır. Rubin, bu kelimenin analizini İhlas 

Suresinin bütüncül anlamı çerçevesinde ileride yapacağını belirterek yorum çalışmasına 

başlar.  

1. Ayet: ¬ul huva ’llÁhu aÎad 

Rubin’e göre birinci ayetin gramatik olarak anlaşılması, surenin bütüncül anlamını 

kavramak açısından çok önemlidir.
151

 Ana sorun huve’nin konumu, yani gramatik 

                                                 
151 Yazarın notu: Claverly’in de söylediği gibi  
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tahliliyle alakalıdır. Bazı Müslüman müfessirler onu zamir-i şe’n (ÃamÐr şeÞn) olarak 

yorumlarlar.
152

 Böyle bir yorumun amacı, kısaca ‚Allah birdir‛ anlamını vermek içindir. 

Buna yakın bir yorum, Peygamber’e kadar dayandırılan bir kıraatta 1. ayetin AllÁhu 

aÎad olarak okunmasıyla ortaya çıkmaktadır – bu kıraatta þul huve kelimeleri 

düşüyor.
153

 Rubin, huve kelimesinin düşmesi için zamir-i şe’nden daha fazlası olması 

gerektiğini düşünür ve huve kelimesinin cümle içindeki gerçek konumunu anlamak 

açısından onun Kur’an’daki diğer kulanımlarına bakar.  

Bu sure dışında þul huve dokuz yerde daha kullanılanılmıştır. Bütün bu dokuz yerin 

herbirinde huve isim cümlesinin başındaki özne (mübteda) konumundadır. Huve bu 

cümlelerin hepsinde belli bir özneye veya meseleye – bir ayete veya ayetler grubuna – 

atıfta bulunmaktadır. Bu örneklerden dördünde þul huve ile başlayan cümleler, daha 

önceki ayette geçen bir hukuki veya dini sorunun cevabı mahiyetindedir. Bu durumlarda 

huve sorudaki özneye atıfta bulunur ve hemen peşinden sorunun cevabı yüklem (haber) 

olarak gelir. Diğer dört pasajda þul huve, tıpkı İhlas Suresindeki kullanımda olduğu gibi, 

daha önemli olan diğer bir soruya cevap olarak değil, bir cümle-yi müfidenin başında 

gelir. Bu durumda huve özne (mübteda) olarak her zaman bu Tanrı’ya atıfta bulunur. 

Hemen peşinden gelen bir yüklem bu özneyi (Tanrı’yı) tanımlar. Burada geriye kalan 

þul huve’nin kullanıldığı tek yerde Tanrı’nın kudretinin geçtiği bir cümlede geleceğe ait 

bir haber verir (þul huve nebeÞun ÝaÛÐm); peşinden bunu açıklayan bir haber takip eder. 

Rubin bütün bu kanıtlara bakarak İhlas Suresindeki huve’nin de özne (mübteda) 

olduğunu ve onu bir yüklemin (haber) takip etmesi gerektiğini kabul eder. Bu durumda 

huve Muhammed’in taptığı tanrıya atıfta bulunmaktadır. O tanrı ki, bütün İhlas 

Suresinin gerçek öznesi olarak Muhammed’in muhataplarına kendisi hakkında bilgi 

vermektedir. Bu tanrı hakkında verilen ilk bilgi, onun isminin AllÁh olduğudur. AllÁh, 

huve’nin yüklemidir (haber). Rubin, huve’nin bu yorumunun çeşitli Müslüman 

                                                 
152 RÁzÐ’nin huve’ye dair yorumlarından biri onun zamir-i şe’n (ÃamÐr şeÞn) olarak alınabileceği 

şeklindedir. Bkz. er-RÁzÐ, a.g.e., XI. 359; Konyalı Mehmet Vehbi, tefsirinde huve’nin bu 

yorumunu bazı müfessirlerin kabul etmeyip Zat-ı İlahiyye’den kinaye manay-ı nazım olarak 

aldığını söyler. Bkz. Konyalı Mehmet Vehbi, Büyük Kur’an Tefsiri (Hulasat-ul Beyan Fi 

Tefsir’il Kur’an), İstanbul 1969, XVI. 6612-6613; Zamir-i şe’n olduğuna ilişkin ayrıca bkz. 

MuÎammed b. ÝAlÐ b. eş-ŞevkÁnÐ, FetÎu l-þadÐr, Beyrut 1973, c. 5, s. 515. 

153 Yazar bu kıraatten ez-ZemaÌşerÐ, el-BeyÃÁvÐ, eÔ-ÓaberÐ ve İbn ÍayyÁn’ın da bahsettiklerini 

hatırlatmaktadır. 
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müfessirler tarafından da bu şekilde kayda geçirildiğinden hareketle þul huve AllÁhu 

terkibini anlamaya çalışır. Ona göre, AllÁh İslam öncesi Araplar tarafından bilinen 

Tanrı’nın ismidir; ki, bu Muhammed’in İslam öncesi Araplarla aynı Tanrı’ya inandığı 

anlamına gelir. Muhammed ve karşıtları (müşrikler) arasındaki fark AllÁh’ın kimliğine 

değil, daha çok onun diğer kutsallar arasındaki konumuna ilişkindir. İslam öncesi Arabı 

için AllÁh kudret sahibi, fakat alt seviyedeki tanrılarla birlikte yaşayan bir tanrıydı. 

Muhammed için ise AllÁh sadece Yüce Tanrı olmakla kalmaz, ama O Tek Tanrı’dır. 

Kur’an’ın pek çok pasajı AllÁh’ın yanında diğer tanrıların varlığını inkâr üzerinedir. 

İhlas Suresinin 1. ayetinde AllÁh’ın biricikliği, bütünlüğü tek bir kelimeyle anlatılır: 

AÎad. 

Rubin, aḥad kelimesinin de sentaks açısından tartışmalı olduğunu söyler. Ona göre bazı 

müfessirler onu aḥad bazıları el-vÁḥid olarak almışlardır. Aḥad olarak okunduğunda 

AllÁh’dan bedeldir, el-vÁḥid olarak okunduğunda ona atfedilen bir sıfattır: þul huva 

’llÁhu ’l-vÁÎidu – AÝmeş’in (ö. 148/765) kıraatinde bu şekilde olduğu görülür.
154

 

Ñamed’i de AllÁh’dan bedel olarak kabul edenlerin yanında, belirli (maÝrife) sıfat olarak 

kabul eden başka görüşler de vardır (mesela ez-ZemaÌşerÐ, el-BeyÃÁvÐ ve el-¬urtubÐ). 

El-MÁverdÐ (972-1058) eÒ-Òamed’i Allah’ın belirli sıfatı olarak görür; zira belirsiz 

(nekre) bir sıfatın belirli bir isme sıfat olması mantıklı değildir. Rubin belirsiz sıfat olan 

aÎad’in belirli bir isim olan AllÁh’dan bedel olarak yorumlanmasını mümkün görmez. 

Bu sebeple Müslüman müfessirlerin ikinci alternetif olan aḥad kelimesini huve’nin 

ikinci yüklemi olarak aldıklarına dikkat çeker. Bu durumda ayetin tercümesi şöyle 

olmaktadır: ‚De ki: O Allah’tır. O, birdir.‛
155

 Rubin’e göre, birinci ayet Muhammed’in 

öğretisinin özünü içerir. Bu yüzden surenin serlevhası durumundadır. Surenin gerisi 

Allah’ın birliğine teolojik kanıt şeklindedir. 

2. Ayet: AllÁhu ’Ò-Òamed 

                                                 
154 Bkz. Er-RÁzÐ, a.g.e., XI. 360. 

155 Yazar bu noktada ez-ZemaÌşerÐ, FaÌruddÐn er-RÁzÐ, eÔ-ÓaberÐ, el-¬urtubÐ, EbÙ ÍayyÁn gibi 

bazı dilbilimci ve müfessirlerin huve’nin yüklemi olan aÎad’i vÁÎid’le aynı anlamda 

gördüklerine; bazılarının ise bu ikisinin birbirinden tamamen farklı olduğunu iddia ettiklerine 

işaret eder. Onlara göre aÎad sadece Allah için kullanılmaktadır ve Allah’ın kesin birliğini ifade 

etmektedir. 
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İkinci ayet Rubin’e göre Allah’ın birliğini ispatlamaya yönelik Kuranî argümantasyonla 

başlar. Bu, Allah’ın bir olduğunu ifade eden ikinci argümandır. Sentaktik açıdan, ikinci 

ayetteki AllÁh, huve’nin tekrar edilen bir yüklemidir. EÒ-Òamed ona göre, aḥad’den 

farklı olarak Allah’ın belirli sıfatı olarak görünmektedir. EÔ-ÓaberÐ (224-310 / 839-923) 

tarafından kaydedilen böyle bir yorum, bizi ikinci ayetin şöyle yorumlanmasına 

götürüyor: ‚O, Òamed olan Allah’dır‛. 

Allah’ın isimlerinden biri olan eÒ-Òamed’in ne olduğunu açıklamak için ise Òamede fiili 

ile başlamak gerekir. Bu fiilin esas anlamı, bir şeye eklemede bulunmak, bir şeyi bütün 

halinde tutmak veya bir şey yapmaya kalkışmak; aynı zamanda bir şeyi veya bir kişiyi 

aramak anlamlarına gelir. Buna uygun olarak Arap dilbilimciler genellikle Òamede fiilini 

þaÒade veya Ýamede olarak açıklarlar. Bu kelime erken dönem Arap metinlerinde yer 

alan savaş tasvirlerinde ‚düşmanı vurmak için onu arayan savaşçı‛ anlamına gelir. Bu 

durumda birinin savaşta hedefine kitlenmesi anlamı bu fiilde baskındır. 

Savaş tasvirlerinden başka, Òamed sadece ritüeller bağlamında, mü’minin yücelttiğine 

karşı düşkünlüğünü tasvir eder. Araplarda hac sırasında merkezi bir ritüel olan şeytan 

taşlama hadisesi de böyle bir ta’zim ifadesidir. İlk dönem Arap şiirlerinde Peygamber’in 

amcası EbÙ TÁlib’e isnad edilen bir beyit, kutsal cemre adına yeminle başlar ve 

inananların ta’zimle taş attıklarından bahseder. Ñamede, lehÙ ile birlikte kullanıldığında, 

kişinin saygıyla bir şeye veya birine yönelmesi anlamına gelir (İbn HişÁm). 

Bu hususa denk düşen güzel bir başka örnek de, bilindiği gibi Müslümanlar açık alanda 

namaz kılarken Peygamber’in sünnetine uygun olarak kendilerini çevreden soyutlayan 

sütre görevi yapan belli bir objeyi önlerine koyarlar. Rivayetlere göre, Hz. Peygamber, 

bir ağaç veya bir sırığın karşısında namaz kılarken daima onları sağ veya sol kaşına 

hızalar, bu nesleneler ibadet nesnesine dönüşmesin diye tamamen yüzünü onlara 

dönmezdi. Bu hadiseye ilişkin rivayetler aktarılırken de Òamede fiili kullanılır. Yine aynı 

şekilde Musa’nın vahiy alışını tasvir eden bir pasajda Òamede bu anlamda kullanılır (İbn 

Ke³Ðr, BidÁye, I. 308). Musa da meleklerin arasında sandukanın yanında vahiy alırken 

yüzünü dağrudan ufka çevirirdi. Bir başka yerde, saygı nesnesinin kendisi maÒmÙd 

olarak nitelenir. Muhammed’in büyükbabası ÝAbdulmuÔÔalib’e nisbet edilen, Kabe’yi 

yıkmak isteyen Ebrehe’nin adamlarından bahseden şiirin ‚Onlar Kutsal Ev’i yıkmak 
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için geldiler...‛ mısraında maÒmÙd Kabe’yi tasvir eden bir takma isim olarak geçer ve 

‚inananların saygı içinde yüzlerini döndükleri ev‛ anlamına gelir: Ve yehdimÙ ’l-beyte 

’l-ÎarÁme ’l-maÒmÙd. Aynı zamanda Eski Ahit’te İsrail’in Baal’e katılmasını ifade 

ederken Ò-m-d kökü kullanılır (Schedl, Rosenthal). 

Rubin’e göre bu açık kanıtlar, yani Òamed ve maÒmūd’un anlamı ile ilgili İslam öncesi 

veya ilk dönem İslam kaynaklarında nakledilen haberler, Kura’n’daki Òamed 

kelimesinin anlaşılmasında önemli bir kriterdir. Bu kanıtlardan yola çıkarak sadece bir 

yorumun makul olduğu söylenebilir ki, o da Kur’an’daki Òamed’in maÒmūd anlamında 

kullanıldığıdır. Ez-ZemaÌşerÐ Òamed’i mef’ul anlamında bir fail olarak yorumlar; yani 

‚ihtiyaçlar için kendisine yönelinen efendi‛ anlamındadır. Benzeri yorumlar başka 

tefsirlerde de vardır (mesela eÔ-ÓaberÐ, el-¬urÔubÐ, eÔ-ÓabersÐ, EbÙ ÍayyÁn, FaÌruddÐn 

er-RÁzÐ). Bu yorumlar Kur’an’da geçen Ò-m-d kökünün İslam öncesi terminolojiye 

dayandığı fikrinden yola çıkmaktadır. Bu kullanımda Òamed Arap kabile mensuplarının 

efendilerine, kabile önde gelenlerine nisbet ettiği bir sıfattır. Seyyid’in Òamed diye 

adlandırıldığını Müslüman müfessirler ilk dönem Arap şiirlerinden örneklerle tespit 

etmişlerdir. Ve öyle görünüyor ki Òamed’e seyyid anlamı verilirken onun maÒmÙd 

anlamından yola çıkılmıştır. Arap efendi için Òamed kelimesinin kullanılması, onun 

kabile içinde en yüksek otoriteye sahip olduğunu gösterir; ki, o kabile mensuplarının 

yardım ve destek için başvurdukları kişidir. 

İslam öncesi Arapların Yüce Tanrısı olan Allah, seyyid olarak görülüyordu. Ya da 

Watt’ın dediği gibi Allah kabilenin ‚kadir-i mutlak Tanrı‛sı olarak kabul ediliyordu. 

Ñamed, Yüce Tanrı için en uygun lakaptı. †ünkü Òamede fiili sadece saygıyla bir objeye 

yönelmek değil, aynı zamanda onu elle tutulur bir objeye çevirmek anlamına da 

geliyordu; tıpkı naÒabe fiilinde olduğu gibi. Ayrıca Òamd formu (çoğulu ÒimÁd veya 

aÒmÁd) yüksek bir yeri, taşlık bir tepeyi veya belli çiçek türlerini ifade eder. Bu nedenle 

Òamed’de de ‘yükseltilmiş’ veya ‘yüksek’ anlamı vardır. Nitekim ilk Arap sözlük 

yazarları Kur’an’daki Òamed kelimesini ‘yükseltilmiş’ anlamında alıyorlardı. Rubin, 

EbÙ ÝUbeyde’den naklen şöyle demektedir: Kendinden yüksek biri olmayan (leyse 

fevþahÙ aÎad) birine  Òamad denilir. Arap ileri gelenleri bu şekilde adlandırılırdı. Aynı 

yorum EÔ-ÓaberÐ ve sonraki müfessirler tarafından da bu şekilde kaydedilmiştir. 
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Ñamed İslami dönemdeki şiirlerde de bu anlamını korumuştur. LeylÁ el-AÌyaliyye, el-

ÍaccÁc hakkında söylediği bir şiirinde şöyle demektedir: 

Ey Haccac, sen kendinden daha yüce olmayansın / Halife ve kendisinden af 

dilenen Ñamed hariç... (ÍaccÁcu ente ’lle¿Ð lÁ fevþahÙ aÎadun / illÁ ’l-ÌalÐfetu 

ve’l-mustaÈferu ’Ò-Òamedu) 

YezÐd el-MuÎallebÐ de Halife el-Mutevekkil hakkında söylediği bir şiirinde şöyle der: 

Kendinden daha alçağı olmayan kişilerin kılıçları seni yendi / Halbuki sen öyle 

birisin ki senden en yüce sadece tek bir Òamed olan Allah var (Ýaletke esyÁfu men 

lÁ dÙnehÙ aÎadun / ve leyse fevþake illÁ ’l-vÁÎidu ’Ò-Òamedu) 

Aynı kökten türetilmiş ‘yükseltilmiş/yüce’ anlamında diğer bir form da muÒammed’dir. 

MuÒammed tabiri Arap filologlar tarafından geniş manada maþÒÙd olarak 

açıklanmaktadır. Ama bu özel durumda ‘yüceltilme’ fikri baskın görünmektedir. Zira öte 

yandan muÒammed tabiri muÝallÁ (yüceltilmiş) ile eş anlamlı olarak da kullanılmaktadır. 

Yukarıdaki gözlemlere göre, İslam öncesi dönemde Òamed sıfatı Allah’a atfedilen bir 

sıfattı. Bu bilgi İslami kaynaklardaki ilginç rivayetlerle doğrulanıyor görünmektedir. Bu 

rivayetlerden biri de İslam öncesi uygulamalardan bahsetmekte olan 6. En’am, 136. 

ayeti
156

 ima eder. Burada Allah ile beraber putlara ekin ve sığırlardan pay ayrıldığından 

bahsedilmektedir. Es-SuyÙÔÐ’nin nakline göre, adaklar eÒ-Òamed’le putlar arasında 

paylaştırılmaktaydı. 

İslam öncesi hac ibadetinde getirilen telbiye Allah’ın Òamed vasfını onaylayan bir 

uygulamaydı. FaÌruddÐn er-RÁzÐ ÝArafa(t) isminin kökenini anlatırken vakfeye vurgu 

yapar ve orada hacıların, Allah’ın ‚rububiyet, celal, Òamed ve istiğna‛ sıfatlarını 

onaylamak adetleriydi der.
157

 Doğrusu, ÝArafat isminin kökeninin bu olduğu şüphe 

götürmekle birlikte, burada bahsedilen Allah’ın Òamed sıfatının hac boyunca telbiye 

getirmek suretiyle zikredildiği haberi başka kaynaklarca da onaylanmaktadır. Bu 

telbiyelerin değişik versiyonları MuþÁtil b. SuleymÁn (H. 80-150) tarafından 

                                                 
156 6. En’am, 136: Kendi zanlarına göre, ‚Bu Allah’ındır, bu da putlarımızındır‛ diyerek, 

Allah’ın yarattığı hayvanlar ve ekinlerden pay ayırdılar. Putları için ayırdıkları Allah için 

verilmez, ama Allah için ayırdıkları putlarına verilirdi; ne kötü hüküm veriyorlardı! 

157 FaÌruddÐn er-RÁzÐ, V. 174. 
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kaydedilmiştir. J. Kister de telbiyeyle ilişkili çalışmasında bundan bahseder. BenÙ 

Esed’in telbiyesi mesela şu ifadeleri içerir: 

Sen bu iki yerin (ÑafÁ ve Merve) ve bu Şehrin (Mekke) Efendisi! / Sen Bir’sin, 

Ulu’sun, Kahhar’sın, Òamed olan Efendi’sin. / Biz putlara ibadet edenlerle 

beraber onlara ibadet etmez onları ilahlaştırmayız. (ve ente rabbu ’l-maşÝarayni 

ve’l-beled / el-vÁÎidu’l-þahhÁru ve’r-rabbu ’Ò-Òamed / mÁ naÝbudu ’l-ev³Áne 

maÝa men Ýabed). 

Rubin bu pasajların İslam öncesi zamanda da bazı Arap toplulukların Allah’ın sadece 

Òamed değil, aynı zamanda tek (aÎad, vÁÎid) olduğuna inandıklarını gösterdiğine işaret 

eder. Elbette bu telbiye sadece kendini ‚Hanif‛ (ÎanÐf) olarak tanımlayan Araplar 

arasında kullanılmaktaydı. Rivayete göre onlar, puta tapmayı tek Allah hatırına terk 

etmişlerdir. Bu Haniflerden biri de Varaþa b. Nevfel’dir ve şu mısra da ona atfedilir: 

Rabbu ’l-beriyyeti, ferdun, vÁÎidun, Òamedu... 

Kur’an’daki Òamed kelimesinin Yüce Tanrı’nın sıfatı olduğu, FaÌruddÐn er-RÁzÐ 

tarafından da kaydedilmiştir. Er-RÁzÐ ikinci ayetteki Òamed kelimesinin belirli (marife) 

isim olmasına karşın, ikinci ayetteki aÎad’in belirsiz (nekre) olmasına vurgu yapar.
158

 

Bu üslup özelliğini Rubin, Arapların Allah’ın Òamed sıfatını önceden bilmeleriyle 

açıklamaktadır. İslam öncesi Araplar Allah’ı Òamed, yani zor durumlarda kendisine 

sığınılan maÒmÙd olarak biliyordu; ama Allah’ın aynı zamanda tek olduğunu 

bilmiyorlardı. El-BayÃÁvÐ tarafından da tekrarlanan bu açıklama, birici ve ikinci ayetin 

doğru manasıyla bağdaşmaktadır.
159

 Rubin’e göre birinci ayet Peygamber’in Allah’ın 

bir olduğu doğrultusundaki kendi görüşünü içerir. Halbuki ikinci ayet bu Allah 

kelimesini iyi bilinen bir sıfata (eÒ-Òamed) takdim etmektedir. FaÌruddÐn er-RÁzÐ İslam 

öncesi Arap toplumunun bu sıfatı iyi bildiğini kanıtlamak için 29. Ankebut, 61 ayetini
160

 

örnek olarak göstermektedir.
161

 Aynı fikir İbn Teymiyye tarafından başka ayetlerle de 

                                                 
158 Er-Rāzī, a.g.e., XI. 363. 

159 El-BayÃÁvÐ, Tefsīr el-BayÃÁvÐ, Lübnan 2003, I I. 631. 

160 29. Ankebut, 61: And olsun ki, onlara: ‚Gökleri ve yeri yaratan, güneşi, ayı buyruğu altında 

tutan kimdir?‛ diye sorarsan, şüphesiz ‚Allah’tır.‛ derler. Öyleyse niçin döndürülüyorlar? 

161 Er Rāzī, age, s. 363. 
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desteklenir. İbn Teymiyye Arap müşriklerin Allah’ın dünyayı yaratırken hiç bir putun 

O’na eşlik etmediğine inandıklarına dikkat çeker.
162

 Onların inanışına göre bu putlar 

sadece aracıydılar ve kullar ile Yüce Tanrı arasında şefatçilik yaparlardı.
163

 

Cahiliyye Araplarının Allah’ı Yüce Tanrı (High Got) olarak tanıdığının kanıtlarının 

Kur’an’da mevcut olduğu Batılı Kur’an araştırmacıları tarafından da tesbit edilmiştir 

(Rubin burada Wellhausen ve Watt’ı örnek verir). Watt’ın bu konuda başvurduğu ayetler 

şunlardır: 30. Rum, 33; 29. Ankebut, 65; 39. Zümer, 8; 10. Yunus, 22; 31. Lukman, 32. 

Cahiliye Araplarının Allah’ı Òamed (Yüce Tanrı) olarak bildikleri, bu ayetlerden açık bir 

şekilde anlaşılmaktadır. Dolayısıyla bu durumda Kur’an Allah’ı eÒ-Òamed olarak 

tanımlarken aslında Cahiliye Arabının çoktanrılı dönemden Yüce Tanrı’nın sıfatı olarak 

çok iyi bildiği bir vasıftan bahsetmektedir. Allah’ın Òamed sıfatına yapılan bu atıf, iyi 

bilinen bir şeyi tekrarlamak için değildir; bilakis Allah’ın tek olduğunu ileri sürerken 

tartışmasız bir noktadan başlamak istenmiştir. Allah’ın tartışmasız Òamed sıfatından yola 

çıkarak monoteistik bir sonuç elde etmeye çalışılmaktadır. Bu sonuç da surenin son iki 

ayetinde bulunmaktadır. Allah’ın tartışmasız sıfatı Òamed’in ilk mantıksal sonucu, onun 

doğurmadığı ve doğmadığıdır. Allah’ın doğurma işleminden bağımsız olduğunu belirten 

bu ifade, Allah’ın Òamed olduğundan yola çıkarak bu sonuca ulaşmaktadır. Herkesin 

O’ndan yardım istemesinin manası, Allah’ın dış yardımlardan bağımsız olduğu 

anlamındadır. Bu da şu demektir: O’nun kendi varlığını sürdürmek için doğurmaya, 

çocuk sahibi olmaya ihtiyacı yoktur. Bu bağımsızlık ya da yeterlilik fikri, Òamed 

sıfatının özünde mevcuttur. Birtakım müfessirlere, mesela el-¬urÔubÐ’ye göre, Òamed 

hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmayan, herkesin kendisine muhtaç olduğu ‚müstağni‛ 

demektir.
164

 

Dolayısıyla, Rubin’e göre, Allah’ın doğurma işleminden beri olduğu iddiası o zamanki 

Mekkeli Müşriklerin Yüce Allah hakkındaki inanışlarını çürütmek için dizayn 

edilmiştir. İyi bilindiği gibi, onlar Allah’ın Yüce Tanrı olduğuna inanmakla beraber daha 

                                                 
162 Bkz. İbn Teymiyye, Kitāb el-Ïmān, Beyrut 1972. 

163 10. Yunus, 68: ‚Allah çocuk edindi.‛ dediler; haşa; O müstağnidir; göklerde ve yerde 

olanlara sahiptir. Elinizde, onun çocuk edindiğine dair bir delil yoktur, bilmediğiniz şeyi Allah’a 

karşı nasıl söylüyorsunuz? 

164 el-¬urÔubÐ, el-CÁmiÝ li aÎkÁm el-þurÞÁn, tahk: ÝAbdullÁh b. ÝAbdulmuÎsin et-TurkÐ, 

MuÞessese er-risÁle: Beyrut 2006, XXI I. 554. 
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aşağı tanrılarla benzerliği olduğuna inanıyorlardı. Bu iddia Kur’an’ın çoğu pasajında 

reddedilir. Ve bu surede de Allah’ın Òamed yani kendi kendine yeterli olduğu ileri 

sürülerek reddedilmektedir. Bu surenin Mekkelilerin Allah’ın başka şeylere benzeyişi 

iddiasına ret olduğu, esbab-ı nüzul rivayetlerinde de ileri sürülmüştür. ÝAbdullÁh b. 

MesÝÙd’dan nakledilen bir rivayette Kureyş’in Allah’ın nesebini sorması üzerine verilen 

bir cevaptır. Başka bir rivayete göre, Kureyş Muhammed’den Allah’ını tasvir etmesini 

istemiş, bu sure onun üzerine inmiştir. Yine başka bir rivayette bu surenin muhatapları 

Mekkeli müşrikler olarak gösterilir. En geçerli rivayet Ubeyy b. KaÝb’a atfedilen 

rivayettir; ki, bu rivayette de surenin muhataplarının Mekkeli müşrikler olduğu tarihsel 

gerçeği ortaya çıkıyor. Ancak, Yüce Tanrı’nın başka şeylere benzediği inanışı, sadece 

Arap müşriklere has bir inanış değildi. Kur’an’ın 9. Tevbe, 30 ayetinde Arap 

Yahudilerin „Uzeyr Allah’ın oğludur.‚ Dedikleri, Hıristiyanların da „İsa Allah’ın 

oğludur.‚ dedikleri anlatılır. Yahudi ve Hıristiyanların bu tezleri Kur’an’ın çeşitli 

ayetlerince yalanlanır. Bu nedenle, Müslüman müfessirlerin İhlas Suresini yorumlarken 

Yahudi ve Hıristiyan inanışlarıyla ilişkilendirmeleri şaşırtıcı değildir. 

Sonraki müfessirler tarafından zikredilen çeşitli sebeb-i nüzul rivayetleriyle de aynı 

iddia pekişmektedir. Bu sureyle ilgili rivayetler genellikle Yahudilerle alakalıdır. 

¬atÁde’nin (ö. 177/735) kaydettiği bir rivayette Yahudilerin Hz. Peygamber’e Allah’ın 

nesebini sormaları üzerine inmiştir. SaÝÐd b. Cubeyr’den (ö. 95/714)  nakledilen başka 

bir rivayete göre ise, Yahudilerin Allah’ı kimin yarattığını sormaları üzerine inmiştir. 

Bazı rivayetlerde belli Yahudi isimleri zikredilir. Bunların birine göre, iyi tanınmış bir 

Medine Yahudisi olan ÝAbdullÁh b. SelÁm’ın (ö. 44/664) Mekke’ye gelerek, atası 

İbrahim’in mescidini (Kabe) ziyarete geldiğini söylemiş, ziyareti sırasında Mina’da Hz. 

Peygamber’e rastlamış ve ondan taptığı Tanrı’yı anlatmasını istemiş, Peygamber de 

cevaben İhlas Suresini okumuş, o da orada müslüman olmuştu. Bu surenin Yahudi şair 

KaÝb b. el-Eşref’in, Beni Nadir lideri Íuyeyy b. AÌÔab’ın veya Hayber Yahudilerinin 

sorusu üzerine hicretten sonra nazil olduğu şeklinde başka rivayetler de vardır. Başka 

bir rivayet de sureyi Arap Hıristiyanlarla bağlantılandırmaktadır. FaÌruddÐn er-RÁzÐ’nin 

naklettiği bir rivayete göre ise bu sure Peygamber’e gelen Necran heyetine bir cevap 

olarak inmiştir.
165

 Burada İhlas Suresi’nin Yahudi ve Hırıstiyanlara mı yoksa Arap 

                                                 
165 Er Rāzī, a.g.e., s. 357. 
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Müşriklere mi cevap olarak indiği sorusu ortaya çıkmaktadır. Watt’a göre, Kur’an’ın 

Allah’ın çocuk doğurmadığı iddiası, ilk kez paganların putları Allah’ın kızları olarak 

nitelemelerine karşı geliştirilmiş olmalıdır. Allah’ın çocuk doğurduğunu reddeden 

pasajlada ilk vurgu paganizm inancına karşıdır ve İsa’ya açık bir şekilde değinilmez. Bu 

görüş Parrinder tarafından da kabul edilir. Parrinder, İhlas Suresinin Mekke’de nazil 

olduğuna inanmakta ve aslında putperest Arabistan’ın çoğul Tanrı inancına karşı 

yöneltildiğini söylemektedir. Buna karşın, sonraki yazarlar bunu Hıristiyan doktirinine 

karşı bir tez olarak da değerlendirmişlerdir. Schedl de surenin müşriklere cevap olarak 

indiğini iddia edenleden biridir. Rubin’e göre, İhlas Suresi’nin sadece Kureyş’in 

Allah’ın kızları olduğu iddialarına karşı yöneltildiği savı ciddi şüphe içermekle beraber, 

Paret’in bu surenin doğrudan Hıristiyan doktrinini çürütmeye yönelik olduğu iddiası da 

kabul edilebilir değildir. 

Öte yandan, İhlas Suresinin Mekki bir sure olması, surenin Hıristiyanlara karşı da 

yöneltilme ihtimalini dışlamaz. Yukarıda görüldüğü üzere, Hanifler Allah’ın birliğine 

inanıyordu ve sadece müşriklerin Allahın kızları inanışını reddetmekle kalmıyorlar, aynı 

zamanda Yahudilerin ve Hıristiyanların Uzeyr ve İsa’nın Allah’ın oğlu olduğu 

iddialarını da reddediyorlardı. BenÙ Esed’e atfedilen telbiye bunu göstermektedir: 

Lebbeyke, ileyke taÝdÙ þaliþan vedÐnuhÁ / muÝteriÃan fÐ baÔnihÁ cenÐnuhÁ / 

muÌÁlifen li dÐni ’n-naÒÁrÁ dÐnuhÁ 

İslam öncesi monoteizme inanan ve Hıristiyanların inanışını reddeden bazı Arap 

gruplara atfedilen bu ifadeler bazı Müslüman kaynaklarda hem Peygamber’in hem de 

Ömer’in ifadeleri olarak geçmektedir. Bu nedenle İhlas Suresine ilişkin aktarılan bu 

rivayetler doğru kabul edilirse, surenin Hıristiyan ve Yahudilere cevap olarak gelmiş 

olabileceği de kabul edilebilir. 

4. Ayet: Ve lem yekun lehÙ kufuven aÎad 

Doğurma fiilinin Allah’a atfedilemiyeceğinin mantıksal sonucu, kimsenin ona eşdeğer 

olmadığıdır. Kufuv kelimesi Arap kaynaklarda evlilik adayı çiftler arasında aranan 

denklik bağlamında kullanılır. Kur’an’da bu kelime doğurma fiilinin Alah’a 

atfedilemiyeceği, onun bir eşi olmadığı pasajlarıyla bitişik kullanılmaktadır. Bu yüzden 
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kufuv kelimesine evlilik bağlamında verilen ‘eş’ (ÒÁÎibe) anlamına bakılması makul 

görünmektedir. Ama bu ayette esasen Allah’ın kendi varlığının kendine mahsus olduğu, 

ayrıca ve en başta kutsallığının kendine ait olduğu öne sürülmektedir. Rubin bu 

varsayımın delili olarak, aynı suredeki Allah’ın ne çocuğu olduğu ne de hakimiyetinde 

şeriki olduğu vurgusuna atıfta bulunmakta ve şu ayetleri delil göstermektedir: 

‚†ocuk edinmeyen, hakimiyette ortağı bulunmayan, acizlikten ötürü bir dosta da 

ihtiyacı olmayan Allah’a hamdederim.‛ de ve tekbir getirerek O’nun şanını 

yücelt! (17. İsra, 111) 

Allah çocuk edinmemiştir; O’nun yanında hiçbir tanrı yoktur, olsaydı, her tanrı 

kendi yarattığı ile beraber gider ve birbirinden üstün olmağa çalışırlardı. Allah 

onların vasıflandırdıklarından münezzehtir. (23. Mü’minun, 91) 

İhlas Suresinin ayetleri de sadece evlilik için bir eş olarak anlaşılmamalı ayrıca ilahlık 

rütbesinde bir ortak olarak anlaşılmalıdır. Müslüman müfessirler tarafından kaydedilmiş 

çeşitli tefsirlerde kufuv kelimesinin şebih, misil manasına geldiği söylenir. Allah’ın 

kendi cinsinde ve varlığında tek olduğunu belirten 4. ayetle birlikte Allah’ın birliğine 

dair Kur’ani argümantasyon nihai noktaya varır. Kendisinin yardımına daima ihtiyaç 

olunan, kendisi kimseye ihtiyaç duymayan Yüce Tanrı muhakkak ki doğurma 

eyleminden munezzehtir ve bu yüzden de biriciktir. 

Ñamed Kelimesinin Diğer Yorumları 

Kur’an’da kullanılan Òamed’e ‚zorda kalınınca sadakatle kendisine yönelinen Yüce 

Tanrı‛ anlamının verilmesi uzun zaman almamış olmalıdır, zira bu terim İslam öncesi 

dönemde kullanılan politeistik bir sıfattı. Bu sıfat aynı zamanda seyyidlere ve kabilenin 

önde gelenlerine verilen bir sıfattı. Bu sıfatla seyyid kabilenin diğer üyelerine karşı 

yüceltilmekteydi. Rubin’e göre, Hicri 2. asırdan itibaren bazı Müslüman teologlar 

Allah’ın Kur’ani bir sıfatının bu şekilde yorumlanmasına tolerans göstermez oldular. 

Onlar daha çok bu kelimenin içinde Allah’ın mutlak kutsallığını görme arzusuna teslim 

oldular. Bu yeni yönelim, kelimenin İslam öncesi orijinal anlamını ihtiva eden tefsir 

rivayetlerinin gizlenmesiyle sonuçlandı. Bu rivayetlerin gizlenmesi eÔ-ÓaberÐ’nin 

tefsirinde özel bir fenomen olarak ortaya çıkar. Bu daha önce Batılı Kur’an 
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araştırmacılarınca da farkedilmemiştir. EÔ-ÓaberÐ’nin Òamed kelimesinin manasına 

ilişkin uzun listesinde kelimenin maÒmÙd manasında kullanımına dair hiç bir rivayet yer 

almaz. EÔ-ÓaberÐ’de bu yorumu desteklemek için verilen tek örnek, bazı eski Arap şiiri 

mısralarıdır.
166

 Bu mısralara dayanarak eÔ-ÓaberÐ Òamed kelimesini es-seyyid anlamında 

almaktadır. Onun olağanüstü filoljik yeteneği, doğru seçimi yapmasına imkan tanımış 

ama o bunu tefsir rivayetlerine dayandıramamıştır. EÔ-ÓaberÐ’nin tefsirinde bu 

rivayetlerin yokluğu, onun şeyhleri tarafından bu rivayetlerin gizlendiğine dair bir ipucu 

vermektedir. Belli ki, bu rivayetleri gizlemeleri onların teolojik durumlarından 

kaynaklanmaktadır. Sonraki dönemlerde, bir zamanlar gizlenen bu rivayetler tekrar 

tefsirlerde yer alabilmiştir; çünkü bu müfessirler eÔ-ÓaberÐ’den daha geniş kaynaklara 

başvurmuşlardır. Rubin bu müfessirlere aşağıdaki örnekleri vermektedir: FaÌruddÐn er-

RÁzÐ, tefsirinde eÒ-Òamed’e verilen AllÁhu ’lle¿Ð yuÒmedu ileyhi anlamıyla ilgili iki görüş 

kaydeder. Biri ÝAÔÁÞ (ö. 114/732) üzerinden doğrudan İbn ÝAbbÁs’tan rivayet edilmişitir. 

ÂaÎÎÁk (ö. 105/723) üzerinden İbn Abbas’a ulaşan başka benzer bir rivayet el-

¬urÔubÐ
167

 tarafından nakledilir. Bir başka rivayet ise Ýİkrime üzerinden İbn ÝAbbÁs’a 

ulaşan ve İbn Ke³Ðr
168

 tarafından nakledilen rivayettir. eÒ-Òamed’i el-maþÒÙd olarak alan 

ve es-SuddÐ’ye ulaşan başka bir rivayet de, yine el-¬urÔubÐ ve FaÌruddÐn er-RÁzÐ
169

 

tarafından kaydedilmiştir.  

Tekrar eÔ-ÓaberÐ’nin tefsirine dönecek olursak, Òamed’in seyyid kelimesiyle 

bağdaştırılması ve eÔ-ÓaberÐ’nin bunu destekleyen rivayetler vermesi, ‚o efendi ki, onun 

otoritesi en zirveye ulaştı‛ manasında kullanılmış tek yorumdur. Bu, Hicri ikinci asrın 

teologlarının görüşlerini yansıtmaktadır. Buna göre Òamed politeizmle ilişkilendirmeden 

‚mutlak mükemmel olma‛ anlamıyla bağdaştırmış olmaktadır. EÔ-ÓaberÐ bu yorumu 

destekleyen AÝmeş’ten (ö. 148/765) gelen üç rivayeti kaydeder. Bu yorum el-CÁmiÝu ’Ò-

ÒaÎÐÎ’ine konulmak üzere el-BuÌÁrÐ (ö. 258/1870) tarafından da seçilmiştir. 

 

                                                 
166 EÔ-ÓaberÐ, a.g.e., XXX. 423. 

167 El-¬urÔubÐ, el-CÁmiÝ li aÎkÁm el-þurÞÁn, Lübnan 2002, XX. 175. 

168 İbn Kesīr, a.g.e., VI. 3552. 

169 Er Rāzī, a.g.e., XI. 363. 
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Arap teologların eÒ-Òamed’in politeistik anlamlarından kaçınma şeklinde tutundukları 

tavır, bu anlamların iki temeli olan ‚seyyid‛ ve ‚Yüce Tanrı‛ bağlamlarını birbirinden 

ayırmak suretiyle Òamed’e maÒmÙd manası veren bütün yorumları bir tarafa bırakmaktı. 

Bu kolaylıkla yapılabiliyordu, çünkü kelime İslam öncesi kullanımda ism-i meful 

(maÒmÙd) anlamında da, ism-i fail (ÒÁmid) anlamında da kullanılıyordu. Bu sıfat ism-i 

fail anlamında harp bağlamında kullanılmıştır: Harp esnasında ne açlık ne susuzluk 

hisseden (elle¿Ð lÁ yaÝÔaşu ve lÁ yecÙÝu fÐ ’l-Îarbi)... (Rubin LisÁnu ’l-Ýarab ve TÁcu ’l-

ÝarÙs’u kaynak göstermektedir). 

MiÒmÁd formu da benzer olarak ‚kuraklık, soğuk ve toprağın çoraklığına rağmen süt 

verebilen dişi deve‛ anlamındadır. Aynı mana çok geçmeden Kur’an’daki Òamed 

kelimesine de verilmiştir. EÔ-ÓaberÐ bu anlamla ilintili ¬atÁde’den gelen iki rivayeti 

kaydeder. Burada eÒ-Òamed, el-bÁþÐ, ed-dÁÞim manalarına gelmektedir. Görmeye devam 

eden, yarattıktan sonra işlevine devam eden, yarattıklarından uzun yaşayan ve var 

olmaya devam eden anlamları verilmektedir. Ama Müslüman teologların baskın eğilimi 

Kur’an’daki eÒ-Òamed kelimesinin sadece Allah’ın bazı yüceltilmiş vasıflarını temsil 

etmediğini, ama daha çok monoteistik İlahi vasıflar olarak O’nun birliğini ve tekliğini 

ifade ettiğini kabule meyletmişlerdir. Gerçekten de Müslüman müfessirler eÒ-Òamed 

kelimesinde 1. ayetteki aÎad kelimesine eşdeğer bir mana görmek istemişlerdir. Bu 

eğilim, öncelikle eÒ-Òamed kelimesini aÎad ile aynı sentaktik boyutta yer alan yorumlar 

üzerine bina edilmektedir. Bu yorumlara göre eÒ-Òamed kelimesi, mübteda olarak 

kullanılan AllÁhu kelimesinin haberi olmaktadır. Bu tıpkı birinci ayette Allah’ın aÎad 

olarak nitelendiği gibi, burada da Òamed olarak nitelendiği anlamına gelir. Bu tutum 

dolayısıyla, nekre olan aÎad ile marife olan eÒ-Òamed arasındaki gramatik fark göz ardı 

edilmektedir. Böylece eÒ-Òamed ve aÎad arasındaki boşluk, sadece sentaktik bir köprü 

ile kapatılmak istenmiyor, içerik bakımından da doldurulmak isteniyor. AÎad’de olduğu 

gibi eÒ-Òamed’le de Allah’ın bir olduğunu kastedildiği düşünülmektedir. Rubine göre bu 

manayı kasdedebilmek için eÒ-Òamed’e, ‚boş olmayan‛; yani (1) tek, (2) katı, (3) 

değişmeyen, (4) tek parçadan oluşan bir varoluş anlamları veriliyor. Böylece Òamed 

kelimesi muÒmed ile aynı anlamları içermiş oluyor. 

EÔ-ÓaberÐ’nin on iki rivayetle aktardığı bu yorum, eski Arapların taşlarla alakalı 

kullandıkları Ò-m-d kökünden gelen kelimelere dayanmaktadır. Erken dönem Arap 
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şiirinde „sert ve katı kaya‚ manasına gelen muÒammed formu kullanılmaktaydı. Ñamde 

veya Òumde formu, bir kayanın sıkı sıkıya toprağa yerleşmiş olduğu manasına gelmekte 

ve başka bir bağlamda Òamed formu katı sert bir kayayı belirtmektedir. Bu yüzden, 

katı/sert manası Kur’an’daki Òamed kelimesine de verilebilir. Ku’an’daki Òamed 

kelimesinin ‚katı, sert‛ manasında kullanıldığı, bazı sebeb-i nüzul rivayetlerinde de 

yansımasını bulmaktadır. Bu rivayetler, İhlas Suresinin, Hz. Peygamber’e Allah’ın 

altından mı, gümüşten mi yoksa pirinçten mi olduğu sorusunu soran karşıtlarına bir 

cevap olarak indiği yönündedir. Böylece bu sure Allah’ın Òamed olup, böyle dünyevi ve 

değişken bir malzemeden olmadığını göstermek için inmiştir. Ama bu yorum da hala 

yetersizdir. †ok çabuk farkedilmiştir ki, Allah’ın bu şekilde boşluğu olmayan, yani katı 

olarak tanımlanması, O’nun bir cisim olduğu fikrini hatıra getirebilir. Bu yüzden, bu 

yoruma yeni bir köklü biçim verilmesi gerekirdi ki, hem Allah’ın sağlamlığı, hem de 

O’nun insani ve dünyevi sıfatlardan beri olduğu açıkça gösterilebilsin: Cevf kelimesi 

insan göbeğine işaret anlamında kullanılırdı; bundan yola çıkarak Òamed kelimesi 

‚yaratıklar gibi göbeği olmayan, bağırsakları veya boşluğu olmayan, yiyip içmeyen‛ 

(bilÁ ecvef ve lÁ cevfe lehÙ) şekilde açıklanmıştır. 

Rubin’e göre böylece, Òamed’in katı, sağlam manasındaki kullanımlardan kaçmak için 

yeni bir yorum üretilmiş oluyordu. Bu yorumda da Allah’ın sağlamlığı müteakip Kur’an 

ayetiyle bağlantılandırılıyordu: Lem yelid ve lem yÙled. Bu bağlantı sayesinde Òamed 

şöyle açıklanıyordu: ‚Birşey ki, hiç birşey çıkmaz‛. O doğmamış ve doğurulmamıştır. 

Başka bir rivayette de Òamed ne doğurulan ne de doğuran anlamında geçer. Zira doğanın 

doğurandan miras alması zaruridir. Doğurulmamıştır, zira doğurulmuş olan yok olmaya 

mahkumdur. Allah ise ne miras alınandır, ne de yok olur. Bu fikri silsile muvacehesinde, 

aslında Kur’an’da tek bir kez kullanılan yegane İlahi vasıf olan Òamed’in Allah’ın en 

yüce vasıflarından biri ve O’nun diğer sıfatlarını kuşatan bir sıfat olarak görülmesi 

gerekmektedir. Böylece Òamed tek Allah olarak açıklanmış olmaktadır. Rubin’e göre, 

böylece bu kelime, Allah’ın dünyayı yaratan ve dünyevi eksikliklerden beri olan 

olduğunu göstermek için kullanılan bir kelimeye indirgenmiş olmaktadır. Sonuç olarak 

Òamed Allah’ın İncil’de geçen isimlerinden (ŞebÁÞ½t) biridir. 
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Elbette bu iddialar Müslüman araştırmacıların incelemesini beklemektedir. Ne yazık ki, 

Sami geleneğin Kur’an’a bir arka plan oluşturduğu gerçeği, Kur’an araştırmalarında 

genellikle görmezden gelinmektedir.
170

 

2.2.5 Arne A. Ambros, “Ġhlas Suresi’nin Analizi – EleĢtiri, Sentez ve Yeni Bir 

BakıĢ” 

Bu Konuyla Alakalı Mevcut Araştırmaların Analizi 

Ambros, çalışmasına belli bir metinle ilgili filolojik çalışma yapmak veya onu 

yorumlamak isteyen birinin, İhlas Suresi gibi on beş kelimeden oluştuğu halde bu kadar 

derin anlam içeren başka bir metin bulamayacağını belirterek başlar.
171

 Ona göre 

Müslüman ve Batılı Kur’an araştırmacılarının İhlas Suresine bu derece yoğun ilgisinin 

sebebi, bu surenin anlamının İslam’ın bütün teolojik yapısını kapsaması ve surenin, 

İslami inaç sisteminin Kuran’daki en özlü ve otantik formu olmasıdır. Ambros surenin 

metnini yeniden hatılatarak, o güne kadar Batılı Kur’an araştırmacılarının çalışmalarının 

bir değerlendirmesini yapar: 

þul huve ’llÁhu aÎad(un) 

AllÁhu’s-Òamed(u) 

lem yelid ve lem yÙled 

ve lem yekun lehÙ kufuven aÎad(un) 

İlk tespit, sureyi yorumlayanların özellikle bütün dikkatlerini metnin dizini (sentaks) 

üzerine yoğunlaştırmış olmalarıdır. Surenin yorumuna ilişkin problemler dört bölümde 

ele alınabilir: 

 

                                                 
170 Bu tespitimizle ilgili olarak bkz. Mehmet Paçacı, ‚De ki: Allah Bir (אתד /Ahad)’dir – İhlas 

Suresi’nin Sami Geleneği Perspektifinden bir Tefsiri‛, islâmiyât 1 (1998), sayı 3, s. 49. 

171 Tefsirlerde İhlas Suresinin Kur’an’ın üçte ikisine denk olduğuna ilişkin hadisler zikredilir. 

Örnek olarak bkz. İbn Ke³Ðr, TefsÐru İbn Ke³Ðr, Amman 2008, VI. 3550; Elmalılı Muhammed 

Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, IX. 6341-6349; Celal Yıldırım, İlmin 

Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: İstanbul 1989, XI I I. 7071-7073; Vehbe 

Zuhaylî, Tefsirü’l-Münir, çev. Hamdi Arslan, Ahmet Efe, Beşir Eryarsoy, H. İbrahim Kutlay, 

Nurettin Yıldız, İstanbul 2005, XXIX-XXX. 671-672. Bazı rivayetlere göre İhlas Suresi 

Kur’anın üçte birine denktir: Bkz. FaÌrudÐn er-RÁzÐ, age, s.356 
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İlk iki ayetin sentaktik yapısının, özellikle de huve’nin neye delalet ettiğinin 

incelenmesi. 

AÎad kelimesinin asli kullanımı, yabancı kültürlerden gelip gelmediği. 

Kuran’da yalnızca bir kez kullanılan Òamed kelimesinin anlamı. 

Bu surenin esasen Hıristiyanlıktaki teslis anlayışına mı yönelik olduğu sorusu. 

Ambros bu konularda yapılan çok sayıdaki ve dağınık mütalaalar arasından, son kırk 

yılda yapılmış olan yedi çalışmayı kronolojik sırayla ele alır: Rosenthal (1953), 

Calverley (1957), Köbert (1961), Newby (1973), Paret (1979), Schedl (1981) ve Rubin 

(1984). Bu yedi kişi ile sınırladığı çalışmasında alıntıların bile yetmiş sayfayı geçtiği 

göz önüne alındığında, böyle bir konuyu yeniden ele almanın çok gereksiz 

bulanabileceğini itiraf ederek başlar. Devamla, o bu çalışmasında yazılanlardan sorunun 

çözümünde isabetli görüşlere yer vererek, problemi yeniden mercek altına almayı, 

sadece daha önce yapılanları inceden inceye tetkik ederek kritik etmekle kalmayıp, aynı 

zamanda problemi yeniden güncelleştirerek yeni bir tartışma alanı açmak istediğini 

belirtir. Öncelikle araştırmasına bu yedi çalışmadaki görüşleri özetlemekle başlar: 

Ambros’un ilk kritik ettiği çalışma Rosenthal’in çalışmasıdır. Rosenthal, eÔ-ÓaberÐ’nin 

oldukça ayrıntılı tefsirinde Òamed’e verdiği şu geleneksel iki anlamı tartışır: (1) 

Sağlam, güçlü (2) Yüce Tanrı, Efendi, ‚her ihtiyaç sahibinin sığındığı‛.
172

 Rosenthal, 

birinci anlama meyletmekle birlikte ‚daha sonraki kelamcılar nezdinde alışılmadık bir 

kabul‛ demekte ve bu kabulü metnin konteksi açısından bakıldığında son derece 

sorunlu görmektedir. Ona göre, ikinci anlamı desteklemek için şiirlerden getirilen 

deliller isabetliyse, Òamed’in anlamını Yüce Tanrı’nın bir sıfatı olarak kabul etmemiz 

gerekir. Böyle olduğunda kelimenin anlamı ‚sağlam, güçlü‛ olarak kabul edilebilir; 

böylelikle ikinci anlam birinci anlama irca edilmiş olmaktadır. Fakat bundan hiç bir 

zaman kesin emin olunamayacağı için, Rosenthal burada İbranice Ò-m-d kökünün nadir 

olmayan dini yan anlamı ile bağlantı kurulmasını önerir. Ona göre o zaman hala 

yaşayan bu antik Kuzeybatı semitik dinsel terimi (Òamed kelimesi), Muhammed’in bu 

manada anlamaya devam etmediği bir kelime olmalıdır. Ambros, bu yorumu şu 

açılardan problemli bulur: İlkin, İbranice Ò-m-d kelimesi Güney semitik Ã-m-d kökü ile 

                                                 
172 EÔ-ÓaberÐ, a.g.e., XXX. 422-423. 
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bağlantılı olduğuna göre, Arapçaya bu geçiş Aramice kanalıyla gerçekleşmiş olmalıdır. 

Orada da sözkonusu kök Ò-m-d şeklindedir (oysa ses kuraları gereği Ý-m-d olması 

beklenirdi) ve bu Rosenthal’in varsayımını geçersiz kılmaktadır; yani kelimenin 

kökünün beklenildiği gibi Kenanice’den geldiğini destekleyen bir kanıt 

bulunmamaktadır. Öte yandan, Aramice Ò-m-d kelimesi dini terminolojide 

görülmemektedir. Sonuç olarak Ambros Òamed kelimesinin başka bir dilden gelip 

Arapçalaştığı ihtimalini, mantıklı bir izahı olmadığı için pek de çekici bulmaz ve bu 

sebeple başka bir argüman olmadığı sürece, Arapça Òamed kelimesi ile Kuzeybatı 

semitik dillerdeki Ò-m-d arasında bağlantı kurmayı reddeder.  

Amros’un ikinci olarak ele aldığı çalışma Calverley’nin çalışmasıdır. Calverley, İhlas 

Suresiyle ilgili gramatik ve sentaktik açıklama yapan Müslüman müfessirleri ve 

dilbilimcilerin bu konudaki yaklaşımlarını görüş beyan etmeden tek tek sıralar. 

Calverley özet olarak 1. ayetteki huve’nin zamir-i şe’n olduğunu ve 2. ayetteki Òamed 

kelimesinin de 1. ayetteki Allah kelimesinin açıklayıcı yüklemi olduğunu söyler. Ancak 

Ambros, Calverley’nin bu tercihi yaparken geçerli bir sebep sunmadan olduğu gibi 

alıntılamasını ve seçimini yaparken hangi gerekçelere dayandığını belirtmemesini 

eleştirir.  

Ambros üçüncü olarak Köbert’in çalışmasını kritik eder. Köbert, Kur’an’daki Òamed 

kelimesinin İbranice Tevrat 18/32’de ve Sammuel, 22/32’deki ‚bizim Tanrımızdan 

başka kaya gibi sağlam sığınılacak (kaya) kimdir?‛ ifadesinde geçen ‚sığınılacak 

(kaya)‛ kelimesinden alınmış olma ihtimalini yeniden gündeme getirir. Ambros’ a göre 

Köbert’in bu tezi iki sorun içermektedir: (1) Ñ-m-d kelimesinin bizzat kendi değil, 

başka bir türevi ‘taş’ formu için kullanılmıştır, ki buna ileride yeniden değinilecektir. 

(2) Kelimenin Arapça’ya İbranice’den geçişini kabul, İslam öncesi şiirlerde Òamed 

kelimesinin dünyevi güç ve iktidar sahiplerine atfen sıfat olarak kullanıldığını tamamen 

göz ardı etmek anlamına gelir. Ambros’a göre ‘Tanrı’ ve Tevrat’taki ‚taş/kaya‛ 

kelimelerinin aynı anlamda kullanıldığı kabul edildiğinde, kelimenin Kur’an’da sadece 

bir kez ve bu kadar belirsiz ve çok anlama gelebilecek şekilde kullanılması – ki 

ulaşılabilen en eski müfessirler bunu bu şekilde anlamadılar –şaşırtıcıdır. 
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Ambros dördüncü olarak Newby’nin çalışmasını ele alır. Newby, çok kısa yorum 

çalışmasında, Cyrus H. Gordon’un Þa-Î-d kelimesinin İbranca Eski Ahit’teki 

kullanımları hakkındaki çalışmasında dillendirdiği görüşe tabi olur ve aÎad kelimesini 

‚Hıristiyan-Yahudiliğin Tanrısı‛nın özel ismi olduğunu söyler. O Òamed’in anlamı 

konusunda da Rosenthal’in verdiği ‘kaya/taş’ anlamını
173

 kabul eder ve Arapça Ò-m-

d’den türemiş olan Òamed kelimesinin taş idolüne ait ve Ba’al putunun kutsal sıfatı 

olarak kullanıldığı kanısına katılır. Ona göre, İhlas Suresinin ilk iki ayetinin amacı, 

bilinen aÎad ve Òamed sıfatlarını kullanmak suretiyle yeni İslami Tanrı anlayışında 

Hırıstiyan-Yahudi Tanrı anlayışıyla İslam öncesi putperest Tanrı anlayışını 

birleştirmektir. Ambros, Newby’in görüşünü, dilbilim ve dinler tarihi açısından 

gerekçelendirmediği için genel anlamda spekülatif bulur. 

Ambros’un beşinci olarak ele aldığı çalışma Rudi Paret’in yorum çalışmasıdır. Paret 

Òamed kelimesine ‚bütün‛ anlamı verir ve böylece kelimenin metin anlamının 

‚bölünmez, parçalanmaz‛ olduğunu söyler. Ona göre bu kelimenin kullanımı 

Hıristiyanlıktaki teslis anlayışı ile bir plomik amacına matuftur ve Òamed sıfatı, ‚Tanrı 

üç kişiye/öze ayrılamaz‛ anlamına gelmektedir. Ambros’a göre ise, 2. ayet her ne kadar 

kesin teolojik bir duruş içerse bile, Paret’in kabul ettiği şekliyle Òamed’i ‘bölünmez, 

parçalanamaz’ anlamında ele almak, surenin Hıristiyanlıktaki teslis anlayışına karşı bir 

polemik olduğu önkabulü olmaksızın mümkün değildir. Dolayısıyla, Paret’in yaptığı 

anlam tayini, tarihsel olarak kanıtlanamayacak bu önkabulden hareket ettiği için 

tartışmalıdır. 

Ambros altıncı olarak Schedl’in çalışmasını ele alır. Schedl Òamed’in anlamı 

konusunda Köbert’in verdiği anlamı kabul eder ve 1. ayeti Eski Ahit  Deuteronomium, 

6, 4’ten bir aktarma olarak görür. Ambros, yazarın filolojik bakımdan sağlam temelleri 

olmayan görüş ve tahlillerini devre dışı bırakmayı uygun bulduğunu söyler. Burada 

örnek olarak sadece ve lem yÙled ifadesinin ‚O’nun için çocuk(lar) doğurulmadı‛ 

anlamına da gelebileceği ihtimalinin tamamen göz ardı edildiğini zikretmek yeterli 

olacaktır. Ambros, Schedl’in çalışmasının ikinci bölümünü de neredeyse safsataya 

varan spekülasyonlar olarak değerlendirir. Ona göre asıl ilginç olan, Schedl’in 

                                                 
173 Òamed kelimesine ‚som taş, yekpare, güçlü‛ anlamını Hamdi Yazır da ilgili ayetin tefsirinde 

vermektedir. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, IX. 6306. 
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inanılmaz şekilde surenin triniteye karşı değil, tam aksine onun lehine bile 

anlaşılabileceğini söylemesidir. Ambros’un Schedl’in yorumları hakkında ‚safsataya 

varan spekülasyonlar‛ değerlendirmesine katılmamak mümkün değildir. Nitekim 

Schedl’in çalışmasını daha önceki bölümde ayrıntılı olarak ele almıştık.  

Ambros’un son olarak ele aldığı çalışma Rubin’in çalışmasıdır. O Rubin’i şimdiye 

kadar sunulanlar içinde surenin tümü hakkında en ayrıltılı analizi yapan kişi olarak 

değerlendirir. Rubin, Òamed kelimesinin İslam öncesi putperestlikte ‚Yüce Tanrı‛ sıfatı 

olarak kullanıldığı orijinal tezini öne sürmüş, tefsir literatürü ve erken dönem Arap 

belgelerini inceden inceye araştırmış ve Ò-m-d kökünün türevlerinin izlerini sürmüştür. 

Ambros, yazarın İhlas Suresinin yorumu ile ilgili temellendirmelerini ciddi ve ikna 

edici bulduğunu söylemekle birlikte, bu yorumu doğrudan doğruya üstlenmek yerine, 

onun bu konudaki yorumlarını inceden inceye tetkik ettikten sonra kendi görüşünü 

onunla birlikte oluşturacağını söyler. 

Ayetin Sentaktik Yapısı ve aÎad Probleminin Sentaks Yönüyle İncelenmesi 

Ambros’a göre tefsir literatürü, ayetin başlangıcındaki, şaz kıraatlerin pek çoğunda yer 

almayan þul kelimesini takip eden üç kelime için şu üç sentaktik yapıdan söz eder: 

A: huve (metinde bir anlamı olmaksızın melodik tekrarı olan) metin dışı bir mercie raci 

olan zamir olarak, cümlenin öznesidir, AllÁh yüklemdir, aÎad ise ya AllÁh’dan bedeldir 

ya da – belirsiz bir ismin belirli bir isme bedel olması pek muhtemel olmayacağı için –

tekrar edilmemiş huve’nin yüklemidir. O zaman cümlenin takdiri anlamı şöyledir: ‚O 

Allah’dır ve o aÎad’dir‛. 

B: Huve A şıkkında olduğu gibi özne, AllÁh da onun bedelidir, aÎad ise huve AllÁh’ın 

yüklemidir. O zaman cümlenin anlamı şöyle olur: ‚O Allah, aÎad’dir‛. B, A’ya 

indirgenebilir; çünkü bedel, sıfat cümlesinin bir başka şeklidir. 

C: AllÁh bir isim cümlesinin öznesi, aÎad ise yüklemidir. Bu isim cümlesi de, zamir-i 

şe’n olan huve’nin haberidir. O zaman anlamı şöyle olur; ‚Şüphe yok ki, Allah 

aÎad’dir.‛ 
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Böylece, mantıklı ve sentaks açısından akla gelebilecek bütün seçenekler tükenmiş 

olmakla birlikte, hiç biri tam tatmin edici değildir. A ve B  şıklarınındaki gibi anlam 

vermenin dezavantajları vardır. Şöyle ki, önümüzde bir metin kesiti durduğunu kabul 

etmek ve bu metin kesiti için, huve’nin merciini de içerecek bir bağlam inşa etmek 

gerekmektedir. Nitekim rivayetlerde bu tür inşa denemeleri eksik değildir. Ancak bu 

bağlamın yeniden inşaı denemelerinin çokluğu ve farklılığı (metnin, Mekkeli 

müşriklerin, Hıristiyanların veya Yahudilerin konuşmalarına cevap teşkil ettiği 

varsayılıyor ve bunların her biri için pek çok rivayet söz konusu) bu konuda nakledilen 

somut bir sebeb-i nüzül olup olmadığı hususunda şüphe yaratıyor ve iğreti yorum 

ihtimalini akla getiriyor. A için bir de belirsiz ve belirli yüklem ifadelerinin ardarda 

gelmesinin alışıldık bir durum olmadığı eklenmelidir. C şıkkı bu sakıncaların hiçbirini 

içermez. Ancak, o zaman da şu göze alınmak zorundadır ki, Kur’an metninde huve’nin 

zamir-i şe’n olarak geçtiğini gösteren tatmin edici örnekler yoktur.
174

 

Rubin þul huve ile ilgili bir yargıya varabilmek için onun Kur’an’daki diğer 

kullanımlarını araştırır. O, Kur’an’da huve’nin metin dışı bir mercie raci olan bir özne, 

onu takip eden ismin de yüklem olarak kullanıldığı dokuz yer tesbit eder.
175

 Üzerinde 

konuştuğumuz pasajda bir zamir-i şe’n olmadığı sonucuna ulaşır. Ama bu esnada şu 

hususu gözden kaçırmaktadır: Bu pasajların hiç birinde, bir isim cümlesi ima edecek 

şekilde peşpeşe gelen belirli ve belirsiz isimler yer almamaktadır. Ez-ZemaÌşerÐ gibi 

bazı müfessirlerin AllÁhu aÎadun ibaresini yüklemden başka bir şey olarak anlamaya 

şiddetle karşı çıkmalarının sağlam bir gerekçesi vardır. Sonuç olarak C seçeneği 

yalnızca þul huve pasajlarından hareketle dışlanamaz. 

Ambros bu bağlamda göz ardı edilmemesi gerektiğini düşündüğü bir delilden 

bahseder: Abdülmelik döneminde İslami para basımı tasarlanırken dinarın (H. 77 / M. 

                                                 
174 Yazarın notu: 2. Bakara, 85’deki ve huve muÎarramun Ýaleykum iÌrÁcuhum’da ve 21. 

Enbiya, 97’deki fe i¿Á hiye şÁÌiÒatun abÒÁru’lle¿Ðne keferÙ’da huve ve hiye takdim-te’hir yapısı 

(yüklemin özneden önce gelmesi) içinde yer almaktadır. Zamir kendinden sonra gelen mercie de 

raci olabilir. 27. Neml, 9’daki innehÙ enÁ ’llÁhu’da inne’ye eklenen zamir zamir-i şe’ne iyi bir 

örnektir. 

175 Yazarın notu: Dokuz yerden sekizine kesinlikle katılıyorum. Sadece bir örnek sorunlu 

görünüyor. 38. Zümer, 67’deki þul huve nebeÞun ÝaÛÐmun / entum Ýanhu muÝridÙn ibaresindeki 

huve’nin zamir-i şe’n olduğunu söylemek zordur. Zira oradaki huve 65. ayette geçen mun¿ir 

kelimesini açıklar ve ona racidir. Devam eden 66. ve 67. ayetlere dikkat etmek gerekir. 
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696-697), aynı şekilde dirhemin (H. 79’dan sonra) bir yüzüne İhlas Suresi 

konulmuştur. Dinarda – yer darlığından dolayı – surenin 4. ayeti alınmazken dirhemde 

bu ayete yer verilmiştir. Şaşırtıcı olan dinarda da dirhemde de baştaki þul huve 

ifadesinin düşmüş olmasıdır. Erken dönemde basılan paralardaki orta kısımdaki 

yüzeyin tamamı kullanılmadığı için iki kelime de sığdırılabileceği halde (paranın 

yüzeyinde yer olmasına rağmen) bu kelimeler yazılmamıştır. Yaygın kıraatteki şekliyle 

alınma ihtiyacı hissedilmemiştir. Bir saray kıraati de söz konusu olamaz. Surenin 

başındaki þul huve ibaresi lüzümsuz bulunmuş, Abbasiler Dönemine kadar bu şekliyle 

kalmış, onların döneminde aniden kaldırılmıştır. †ok erken döneme – Peygamber’den 

üç nesil sonraya – ait bu kalıntıda, ayetin başındaki þul huve ibaresinin lüzumsuz 

bulunduğu ve metnin anlamına katkısının önemsiz görüldüğü değerlendirmesi, C 

şıkkındaki görüşün (huve’ nin zamir-i şe’n olduğunun) tercih edilmesini gerekli kılıyor. 

Bununla birlikte Ambros A, B  ve C şıklarından hangisinin seçilmesi gerektiği 

konusunda kararsız kalmış; sonunda, tercihini C şıkkından yana yapmıştır. 

Ambros, Rubin’in bu konuya değinmediğini vurguladıktan sonra, Surenin yorumunda 

ikinci problemin 1. ayetteki aÎad kelimesinin tipik olmayan kullanımıyla ilgili 

olduğunu söyler.
176

 Meseleye açıklık getirmesi için aÎad ve vÁÎid kelimelerinin diğer 

Kur’an metinlerindeki kullanımlarına bakmayı önerir.
177

  

1. AÎad kelimesi toplam 50 kere kullanılmıştır. †oğunlukla 43 kere (% 86) ‚hiç kimse‘ 

anlamını karşılayan olumsuz cümlede kullanılmıştır. Dört yerde pozitif ve pek 

kullanılmayan şekliyle şart cümlesi olarak. İki yerde olumlu ve soru cümlesi – ama 

soru değil bilgi vermeyi amaçlayan – olarak. Bir yerde de öğretme amaçlı cümlenin bir 

parçası (sizden biri) olarak kullanılmıştır. AÎad bu tür kullanımlarının tümünde belirsiz 

bir ismi ifade eder (biri/birisi). Bir kullanımı daha vardır ki, o da 33. Ahzâb, 32’deki  

aÎad min en-nisÁÞi’de olduğu gibi yanlızca bir kere müennes için kullanılmıştır. 

                                                 
176 AÎad kelimesinin kullanımı üzerinde FaÌruddÐn er-RÁzÐ de durur: Tefsîr-i Kebîr Mefâtîhu’l 

Gayb, Terc. Fuat Yıldırım, Lütfullah Cebeci, Sadık Kılıç, Sadık Doğru, Ankara 1995, XXI I I. 

560- 561. 

177 Yazarın notu: Bu kelimelerin müennes formları olan iÎdÁ ve vÁÎide kelimelerini göz ardı 

ettik. Sadece aÎad kelimesinin kimse ve bir kişi anlamında kullanıldığı, kişi zamiri eklenmemiş 

kullanımlarını aldık. 
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2. VÁÎid 30 kere kullanılmıştır. On altı yerde belirsiz ilÁh kelimesi geçer. Bir yerde 

ilÁhukum’un yüklemidir, diğerlerinde sıfatıdır. Diğer beş yerde belirsiz ismin sıfatı 

olarak gelir. Altı yerde de el-vÁÎid, Allah’ ın sıfatı olarak kullanılır. Bir kere de huve’ye 

(yani Allah) yüklem olarak kullanılmıştır. Bu altı yerde de el-þahhÁr bunu takip eder. 

Bu noktada dikkat çekmek gerekir ki, el-þahhÁr Kur’an’da sadece bu altı yerde geçer. 

El-vÁÎid’in el-vÁÎidu’l-þahhÁr şeklindeki formda kullanımı Kur’an’a özgü bir 

üsluptur. Son olarak vÁÎid üç yerde kullu vÁÎid minhumÁ şeklinde kullanılmıştır. 

Hepsinde de ‚biri/birisi‛ anlamındadır. 

Ambros aÎad’ın 1. ayetteki kullanımını biraz tuhaf bulur; buna mukabil, ona göre 

kelimenin 4. ayetteki kullanımı tipik bir kullanımdır. 1. ayette aÎad yerine vÁÎid 

kullanılması beklenirdi; 37/4’te olduğu gibi: inne ilÁhekum le-vÁÎid.
178

 Ambros; 

Hirschfeld ve Schedl’in (Bell de buna katılır) kelimenin kökeninde yabancı etkisini 

düşünmelerinin kendisine de cazip geldiğini söyler. Ancak varsayılan temel metin Eski 

Ahit’teki Deuthoronium 6, 4’tür: „Dinle İsrail! Yahve ilahımızdır. Yahve birdir.‚ (şemaÝ 

yisrÁÞÿl yhvh Þl½henÙ yhvh eÎÁd). Burada koskoca bir Kur’an pasajının ‚bir‛ anlamına 

gelen parelel bir kelimeye indirgendiği farkedilmektedir. Bu noktada Ambros haklı 

olarak sorar: Eğer Kur’an’ın Eski Ahit’le bağlantısı söz konusu ise, Kur’an’da yaygın 

kullanımı olan rabb yerine 29. Ankebut, 46’daki gibi ilÁhunÁ daha uygun düşmez 

miydi? Ve son olarak 7. yüzyıl Arap muhatapların Kur’an’dan duydukları aÎad 

kelimesiyle Eski Ahit’teki aÎad arasındaki etimolojik benzerliği farketmiş olması 

gerekmez mi? Sonuç olarak Ambros her ne kadar burada Eski Ahit etkisini tamamen 

reddetmese de, yakından incelendiğinde, ilk bakışta sanıldığı kadar büyük bir etkinin 

söz konusu olmadığını düşünmektedir. 

Ambros aÎad ile ilgili sorunların şaz kıraatlerde de göz önünde bulundurulduğuna 

işaret eder ve İbn MesÝÙd’un kıraatini örnek verir. İbn MesÝÙd aÎad yerine el vÁÎid’i 

kullanmıştır (böylece huve’nin çift anlamlılığı sorunu da ortadan kalkmaktadır).
179

 

Ancak İbn MesÝÙd burada orijinal metinden o kadar sapmaktadır ki (huva ’llÁhu ’l-

                                                 
178  Yazarın notu: Paret’in ‚Elde bulunan ayette alışıldık el-vÁÎid veya vÁÎid yerine aÎad’in 

seçilmesinin kafiye nedeniyle olması muhtemeldir.‛ şeklindeki yorumu bize hiç ikna edici 

gelmiyor. Böyle bir yaklaşım bu ayetin fikri değerini düşürmek anlamına gelirdi. 

179 Krş. Jeffery 113, 313, 329. 



97 

 

vÁÎidu ’Ò-Òamed), acaba İbn MesÝÙd aynı metni mi okuyor sorusu akla gelmektedir. 

Ambros orijinal metnin böyle olduğunu varsayma eğilimindedir; bu durumda ona göre 

aÎad kelimesinde klasik bir edisyon kritik durumu söz konusudur. Tefsir literatüründe 

Hz. Peygamber’den rivayet edilen (þul huve’siz) AllÁhu aÎad ifadesi ise, ona göre, 

bilinen anlamda bir kıraat değil, Kur’an’a dayalı bir Amentü ifadesidir. 

İkinci Ayetin Sözdizimsel Yapısı 

Ambros İhlas Suresi 2. ayetle ilgili olarak ilkin şu soruyu yöneltir: ‚Acaba AllÁhu ’Ò- 

Òamed ifadesini sıfat tamlaması olarak anlayıp huve’nin sıfatı olarak mı kabul etmek 

gerekir, yoksa müstakil bir isim cümlesi olarak mı? Aslında özne ve yüklemin her 

ikisinin de belirli (marife) olduğu durumlarda bir ayırıcı zamir kullanılmaması çok 

alışıldık bir durum değildir. Mesela 22. Hacc, 6 ve 22 (¿Álike bi-enne ’llÁhe huve ’l-

Îaþþ) ayetlerinde marife olan mübteda ile marife olan haber arasına zamir-i fasl olarak 

huve girmiştir. Yine de bir ayırma zamiri (zamir-i fasl veya zamir-i imad) kullanılması 

zorunlu olmadığı için, ikinci ihtimal prensip olarak imkansız değildir. Diğer yandan, 

AllÁh lafzından sonra marife bir ismin geldiği sıfat tamlamalarının Kur’an’ da örnekleri 

çoktur. Başka örneklere gerek kalmaksızın Besmele örnek olarak yeterlidir. Dolayısıyla 

AllÁhu ’Ò- Òamed ifadesinin isim cümlesi olma ihtimali sıfat tamlaması olması 

ihtimalinden fazladır. Ambros, bu gerekçelerle AllÁhu ’Ò- Òamed ifadesinin isim 

cümlesi olduğuna karar verdikten sonra, sentaktik olarak AllÁhu ’Ò- Òamed’in cümle 

içinde yerinin ne olabileceği sorusuna cevap bulmaya çalışır. Müfessirler 2. ayeti de 1. 

ayetle irtibatlandırırlar. Yani 2. ayeti 1. ayetin devam eden bir yüklemi olarak kabul 

ederler. Hatırlanacağı üzere, Rubin de bu görüştedir. Bu durumda huve’ye cümle içinde 

nasıl bir konum verildiğine bağlı olarak Ambros şu iki sentaktik ihtimali gündeme 

getirir: 1. O, AllÁh’tır, aÎad’dir, AllÁhu ’Ò- Òamed’dir.  2. AllÁh, aÎad’dir, AllÁhu ’Ò- 

Òamed’dir. 

Ambros, Òamed sıfatının daraltan bir sıfat olarak (yani ‚sadece ve sadece Òamed olan 

Allah‛ anlamında) değil de, genişleten bir sıfat olarak (yani, başka sıfatlarının yanı sıra 

aynı zamanda Òamed de olan Allah anlamında) alındığında, AllÁh lafzınının tekrarının 

dikkat çekici olduğunu söyler ve yukarıda bahsedilen İbn MesÝÙd kıraatında AllÁh 

lafzının hazfolunmasını da buna hamleder. O, burada tekerrürün stilistik bir amacı 
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olabileceği gibi, AllÁh lafzının 3. ayetteki fiillerin öznesi olması ihtimalini de 

düşünülebilir bulur; ancak bu yorum Arapça’nın sentaksına ve Kur’an’ın stiline daha 

uygun olduğu ve huve’nin zamir-i şe’n olarak alınması daha elverişli olduğu halde ne 

klasik tefsir literatüründe ne de Batı’daki analizlerde bu yoruma pek rastlanmamasını 

şaşırtıcı bulur. Eğer bu şekilde alınırsa, ayetin anlamının şöyle olacaktır: AllÁhu 

aÎadun; AllÁhu ’Ò- Òamedu lem yelid ve lem yÙled (Allah birdir; Òamed olan Allah 

doğmamış ve doğurulmamıştır). Ambros bunların ayrıntısına ileride değineceğini 

belirterek bu tartışmaya son verir. 

Ñamed’in Anlamları 

Ambros, İhlas Suresinin ana problemini Òamed kelimesinin anlamı olarak görür. 

Kelimenin çeşitli versiyonlarını ele alarak etimolojik anlamı ile metin anlamı arasında 

bir ayırım yapmak gerektiğini söyler. Bu bölümde Òamed kelimesinin versiyonları ile 

ilgilenip, onun metin anlamını bir sonraki bölüme bırakır. Başta Rosenthal’in eÔ-

ÓaberÐ’den naklettiği Òamed kelimesine ilişkin yorumları bütün ayrıntısıyla 

incelediğinden bahsetmiştik. Bunları burada tekrar hatırlatmayı genel bir bakış için 

yararlı görür: 

I: elle¿Ð leyse bi-ecvefe ve lÁ yeÞkulu va lÁ yeşrabu 

II: elle¿Ð lÁ yaÌrucu minhu şeyÞun 

III: elle¿Ð lem yelid velem yÙled 

IV: es-seyyidu ’lle¿Ð þad intehÁ suÞdaduhÙ 

V: el-bÁþÐ ’lle¿Ð lÁ yefnÁ 

Ambros, eÔ-ÓaberÐ’nin kendi görüşünü beyan ederken isim vermeden EbÙ ÝUbeyde’den 

alıntı yaptığını kaydeder. Ona göre bu eski yorumlar seyyid anlamıyla semantik bir 

bağlantı kurarlar, ama bu kelimenin Ò-m-d fiili ile ilişkili olduğuna dair hiç bir ipucu 

vermezler. Ona göre bu bağlantıyı eÔ-ÓaberÐ, daha doğrusu EbÙ ÝUbeyde tamamen 

spekülatif olarak kurmuştur. Ondan sonrakiler de bundan bağımsız olarak aynı 

düşüncede olmakla birlikte, Òamed’i maÒmÙd olarak ele almış ve bu yorum Òamed’in 

standart yorumu haline gelmiştir. Ambros, Rubin’in kelimenin gerçek anlamı olarak 
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maÒmÙd’un cahili çağrışımı sebebiyle özellikle sistematik bir şekilde gizlendiği, bu 

yüzden de eÔ-ÓaberÐ’nin bu rivayetlere ulaşamadığı, ancak ondan daha çok kaynağa 

ulaşma imkanı olan sonraki müfessirlerin bunu gün yüzüne çıkardığı iddasına 

katılmadığını belirtir. O, Òamed’in bu anlamının sistematik olarak gizlendiği iddiasının 

makul bir iddia olmadığını, zira bir gizleme söz konusu olsaydı, bunun Tenzih 

döneminde ve I. ve I I. manalar için söz konusu olması gerektiğini düşünür: Neden 

teolojik bir mahsur içermeyen maÒmÙd anlamı gizlensin ki... Pekala MaÒmÙd’un hoşa 

gitmeyen manaları için, etrafından dolaşarak bir te’vil yapılabilirdi, onu gizlemek 

gerekmezdi. Ona göre, Òamed’in yorumuna ilişkin rivayetler nasıl anlaşılırsa anlaşılsın, 

Òamed’in etimolojik kökenine uygun alınmasına linguistik bakımından uygunsa bir 

mani yoktur. 

Ambros, Òamede’den hareketle Òamed için uygun bir anlama ulaşabilmek için Òamed’i 

maÒmÙd ile eş anlamlı kabul etmek gerektiğini söyler. Ez-ZemaÌşerÐ’den örnek verir; 

zira o da Òamed’in mefÝÙl anlamında faÝal vezninde kullanıldığını kabul eder. Ambros 

bu noktada faÝal veznindeki diğer isimlerin fonksiyonlarını hatırlatır: Bu grup 

genellikle (a-a / e-e ses uyumunun semantik olarak önem taşımadığı) somut isimlerden 

(mesela dağ anlamındaki cebel gibi) ve masdarlardan (sevinme anlamındaki feriÎa’dan 

türeyen faraÎ gibi) oluşur. FaÝal vezni nadiren de sıfat olarak veya kişi tanımlamaları 

için kullanılır: Genellikle durum ve özellik bildiren faÝile veya faÝule babından fiiller 

için; mesela Îasune’dan Îasen (güzel), baÔula’dan baÔal (kahraman) ve þazime’den 

þazem (küçük) gibi... FaÝal vezni, aşağıdaki durumlarda da etken ortaça yakın bir işlev 

görür: (a) Îakem (hakem) gibi kelimeler, (b) Ìadem (hizmetçi/ler) gibi kolektif isimler, 

(c) faÝal vezninin –e(t) te’nis ekiyle birlikte fÁÝil vezninin çoğulunu vermesi (ÔullÁb’ın 

yanı sıra ÔÁlib’in çoğulu olarak Ôalebe’nin kullanılması gibi). Ayrıca faÝal vezni faÝl 

vezni ile yakın ilişki içindedir. FaÝal vezni araya giren ikinci a/e ile faÝl vezninin 

telaffuzunu kolay bir versiyonunu oluşturmaktadır; orta anlamındaki vasÔ ve vasaÔ 

gibi... Bu durumda faÝal vezni faÝl ile birlikte veya tek başına faÝale babından fiillerin 

masdarını oluşturur. 

Bütün bunlara ilaveten sözlükler faÝal vezninde pek çok isim içerirler. Bu isimlerin 

anlamları aynı kökten gelen mefÝÙl vezniyle uyumludur veya sözlükte aynı başlık 

altında yer alırlar. Derin bir incelemede görülür ki, faÝal veznindeki bir kelime, aynı 
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kökten gelen mefÝÙl veznindeki kelimeyle aynı işleve sahip bir kalıp değil, doğrudan 

doğruya isimdir. Öte yandan, aynı işleve sahip bu isimlerin pek çoğu masdar olarak da 

kullanılmaktadır (mesela maÎdÙd ve Îadd anlamında Îaded ve selebe kökünden selb 

anlamında seleb gibi). Fiil isimlerin ikincil olarak edilgen ortaç anlamında 

kullanılmaları da pek çok dilde adettir (mesela Almanca’da Sendung kelimesinin hem 

‘iletme’ hem ‘ileti’ anlamında kullanılması gibi). Bu nedenle faÝal vezninin mefÝÙl 

anlamında (yani edilgen anlamda) kullanılmasını ikincil olarak sınıflandırmakta bir 

mahzur yoktur. Bu noktada Ambros özellikle şu hususa dikkat çekmektedir: Edilgen 

anlam taşıyan faÝal veznindeki isimlerin çoğu arasında semantik bir müştereklik söz 

konusudur. Bu vezindeki kelimeler, ilgili kök fiilin icrası esnasında ortaya çıkan 

nesnelerin kolektif halini yansıtmaktadırlar; çekmek anlamındaki celebe’den türeyen ve 

nakliye nesnesi anlamındaki celeb (özellikle hayvan ve köle), yığmak anlamındaki 

rakeme’den türeyen ve yığıntı, birikinti anlamındaki rakem gibi). 

Ancak Ambros maÒmÙd manasında Òamed’i bu kelime grubuna uygun bulmaz. Ona 

göre ne Òamed fiilden türeyen isim olarak anlaşılabilir – zira bunun Òamd olması daha 

uygun düşer – ne de Òamed’in maÒmÙd’la eşdeğer tutulduğunda oluşan mana (yardım 

için kendisine yönelinen kişi) yukarıda ayrıntılı olarak incelenen faÝal kategorisine 

girer. Dolayısıyla, onun açısından çok bilinmeyen ve sadece kişileri tanımlamak için 

kullanılan özel bir faÝal veznindeki kelimenin mefÝÙl ile açıklanması çok uzak bir 

ihtimaldir. Ambros’un vardığı sonuç, bu kelimede özellik belirten bir fiil kökünden 

gelen bir sıfat, yani fÁÝil veznine uygun anlam taşıyan bir nitelik görmek gerektiğidir.  

Ambros devamla, araştırmacılara düşen görevin, önce Òamede fiilinden uzaklaşıp, 

ulusal Arapça lügatlerin Ò-m-d kökünün anlamlarıyla ilgili sunduğu bütünlüğü göz 

önünde bulundurmak olduğunu belirtir. O, burada oluşan problemler – örneğin, olası 

hayali manalar – yeterince bilinmese de, ilk etapta bu metaryeli göz önünde 

bulundurmamız gerektiğini düşünür. Bu yüzden özellikle iç tutarlılığı göz önünde 

bulundurup, yeni fasih Arapça hakkındaki mukayeseli eserleri ve ayrıca modern 

Arapça’nın lehçelerini de araştırmaya dahil etmeyi önerir. Nitekim kendisi Òamed 

kelimesini bir tarafa bırakıp, Ò-m-d kökünü LisÁn el-Ýarab, TÁc el-ÝarÙs ve Lane’nin 

sözlüğünden hareketle inceler. Ulaştığı birçok türev anlamın yanında, bu kökün temel 

anlamları olarak aşağıdaki anlamlara ulaşır: Sağlam, yoğun, katı, sert. Ne var ki, bu 
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anlamlar da genellikle sabit, hareketsiz ya da sert nesnelerle irtibatlıdır. Bunlardan 

bazıları şunlardır: MuÒammed (sert, yumuşaklığı olmayan), muÒmed (katı, boşluksuz, 

deliksiz), Òumde(t) (yere tam gömülmüş kaya), Òamde(t) veya Òamede(t) (sakınılmış ve 

gebe kalmış dişi deve), Òamd (çoğulu Òimad-aÒmÁd: yükseltilmiş kayalık bölge; bir dağ 

olacak kadar yüksek değil, bir dağın kayalık ve alçak bölgesi), ÒamÙd (ya kaya veye 

taş, ya da onun bir özelliği; ki, bu durumda sert manasına gelir; bu kelime ayrıca Lut 

kavmine ait bir putun ismidir), muÒavmid (kalın, pürüzlü, üstü aşınmış, belirgin). Ñ-m-d 

kökünden gelen bu türevler arasında Òamde(t) (veya Òumde), Òamd ve muÒavmid 

kullanımlarının müşterek bir özelliği de ‘yüksek’ manasını da içermeleridir; ama bu 

ikincil bir anlam olarak görülmelidir. Ambros’un analizine göre, muÒammed ve 

muÒmed türevlerinin, yukarıda verilen manaları göz önünde bulundurulacak olursa, 

‚katı, sert‛ manasında bir özellik ifade eden bir fiilden türemiş olmaları gerekir. 

Öte yandan Ambros, geçişli fiil olarak ÒamedehÙ (o onu yükseltti) ve Òamede lehÙ (o 

onunla yüzyüze geldi) kullanımlarına dikket çeker ve ikinci kullanımın yukarıda 

belirtilen temel anlam karşısında zayıf kalmakla birlikte makul olduğunu söyler. 

Nitekim, Òamede lehÙ saptamak, kayda geçirmek, gözünü dikmek manalarına da gelir. 

Öte yandan Òamede lehÙ semantik açıdan katı vs. anlamıyla irtibatlandırılacak olursa, 

yukarıda alıntılanan Òamede’nin temel anlamıyla arasında makul bir bağ kurulabilir. 

Ambros, bu manada çeşitli kullanımların karşımıza çıktığından bahisle, eşanlamlı 

olarak Òammede, muÒammed ve taÒammede kelimelerini alıntılar.  

Ambros, buraya kadar söylenenleri biraraya toplayarak, şiir ve fanteziye başvurmadan 

ve aralarında zorlama bir bağ kurmaya çalışmaksızın şu sonuçlara ulaşıldığını belirtir: 

Ñ-m-d’nin fasih Arapça’daki türevleri, (1) sağlam, yoğun, katı, sert ve (2) yüzünü 

tamamen ona dönmektir. Ona göre, bu manaların daha da aza indirgenip 

indirgenemeyeceği belli değildir; zira ikinci mananın birinciye döndürülmesi makul 

görünürken, bunun tersi ise olanaksızdır. Ancak, sözlüklerden kaynaklanan hataları 

hesaba katmakla beraber, ‚sert vs.‛ anlamı bu kelimenin kök anlamı olsa gerektir. 

Ambros, çok dikkatli ve detaylı bir araştırma yapıldığında Arapçada Ò-m-d’nin en 

azından üç değişik Ò-m-R köküyle bağlantılı olabileceğini söyler: 
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1. Ñ-m-m: Asıl anlamı sağır (aÒamm); aynı zamanda sıkı, sert, kompakt; bütün, 

ayrılmaz, bitişik manasındadır. 

2. Ñ-m-t: Asıl anlamı sessiz veya dilsiz anlamına gelir ve ‘sağır’ manasıyla 

bağlantılı olduğu açıktır (Ò-m-m ve Ò-m-t’nin detayları için Lane’ye bakınız).  

3. Ñ-m-l: Kök anlamı sert, kuru. 

Ambros, daha uzağa giden Ò-m-d bağlantılarını zayıf görüp bir kenara bırakır ve Ò-m-d 

kökünün arka planındaki anlam çeşitliliğini göz önünde bulundurarak, sözlüklerde 

Òamed kelimesi için verilen şu anlamları nakleder: 

1. Kompakt, sıkı, sert, boşluksuz 

2. Yüksek (genel olarak yüksek veya yüceltilmiş, hiçbir şeye başvurmayan, 

kendisi üzerinde hiç bir şey olmayan). 

3. Daim (devam eden, sonsuza kadar süren) 

4. Dayanıklı (savaşta ne acıkan ve ne de susayan) 

5. Yemez (gıda almayan) 

6. Acil durumlarda kendisine sığınılan 

7. Kendine itaat edilen efendi ve onsuz hiç bir iş sonuçlandırılamayan 

8. Mutlak efendi, kendisinin hükümranlığı en üst dereceye erişen 

9. Geçime muhtaç olmayan, yaşamak için çalışmaya ihtiyacı olmayan
180

  

Burada takip edilen sıralama, Ambros’un tahmin ettiği gelişimi yansıtmaktadır: 1’de 

etimolojik temel anlamını görmekteyiz. 2’de Òamde kelimesinin tali semantik unsuru 

eklenip mutlaklaştırılmıştır. 3’de – sadece teolojik spekülasyonlardan kaynaklanmıyorsa 

– sert ve sıkı manalarına zamansal süreç ve değişmezlik karakteristiği de eklenmiştir.  

                                                 
180 Celal Yıldırım, tefsirinde Òamed’in yukarıda sayılan manalarının hemen hepsini çeşitli 

ravilerden nakleder. Bkz. İlmin Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, İstanbul 1989, XI I I. 7077. 
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4’deki manada miÒmÁd, Òamede/ÒumÙd’daki gelişmeye tekabül eder. Bunu 5. manayla 

bağdaştırabiliriz – 4. ve 5. manalar 1. mananın özelleşmesi olarak görülebilir; lÁ cevfe 

lehÙ (gerektiğinde yemeden içmeden yaşayabilen, doldurulması gereken boşluğu 

olmayan) ile karşılaştırılabilir. 6. ve 7. anlamlara önceden değinilmişti. 8 temel mananın 

mecazi kullanımıyla bağdaşabilir. LisÁnu ’l-Ýarab’da hiç yer almayan 9. anlama gelince,  

‚kendi yağıyla kavrulan‛ anlamının gelişmiş ve daha çok yanlış bir şekilde 

mutlaklaştırılmış bir kullanımı olabilir. 

Ambros özet olarak, Òamed için gelen bütün rivayetlerin ‚sıkı ve sert olan‛ anlamına 

indirgenebiliceğini söyler ve Rubin’in öne sürdüğü, Òamed’e verilen ‘sert’ manasının 

İhlas Suresine sonradan yüklenen bir anlam olduğu yorumunun kabul edilemiyeceğini 

belirtir. 

EÒ-Òamed Bir Yüce Tanrı Sıfatı mıdır? 

Giriş bölümünde değinildiği gibi, Rubin’in ana tezi, Òamed’in maÒmÙd manasında 

kullanıldığı ve bunun da İslam öncesi devirde ‘Yüce Tanrı’ya ait bir sıfat olarak 

tanındığıdır. Ambros, Ò-m-d kökünün ‚elde etmek arzusunda olmak, çabalamak‛ 

anlamınına katılmamakla birlikte, bunu bilgiye dayanmayan bir tutumla reddetmeyi 

doğru bulmaz. Ona göre, bu konunun tespiti İhlas Suresi’nin yorumunda önemli bir yol 

katetmeyi beraberinde getirebilir ve herşey bunun inandırıcı bir şekilde ispatlanmasına 

bağlıdır. O, Rubin’in hipotezini delillendirmede başvurduğu argümanları tek tek ele alır: 

1. Ñamede fiili erken dönem Arap metinlerinde ‚hasımlarını yenebilmek için savaşanları 

tasvirde kullanılır. Ambros, bu manayı tamamen doğru ve fiilin kök anlamına da uygun 

bulur. Buna karşın, bu manada kullanılmasına ve tamamen nesnelleştirilemesine karşı 

çıkar. Ona göre, Òamede’nin ‚bir kişinin misyonununa sım sıkı bağlı olması‛ anlamının 

kabulü tamamen kişisel bir yorumdur. 

2. Bu fiil ibadet bağlamında da kullanılmaktadır. Ancak, Ambros’a göre Rubin’nin bu 

yorumunda çok az sayıda misal sunulur ve bu misallerde de Òamede fiili yine sadece 

yalın halindeki anlamında kullanılır. Bu misallerden ibadet manası çıkarılamaz. 

İbadetlerle ilgili metinlerde geçen her kelimenin ille de dini bir terim olması gerekmez. 

Bunun dışında, Lane’ye dayanarak Òamed’in bir kişinin bütünüyle bir şeye yönelmesi 
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anlamını dini bağlamda vermek doğru değildir. Lane’de sadece ‚ona tam yöneldi ve 

yüzünü ona döndü‛ anlamları vardır, ibadet bağlamı söz konusu değildir.  

3. Kabe’nin el-beyt el-maÒmÙd olarak tanımlandığı ÝAbdulmuÔÔalib’e atfedilen mısralar. 

Ambros bu rivayeti dikkate değer bulmaz. Bunu Òamed veya maÒmÙd’un dini manasını 

ispat için yeterli bir delil kabul etmez. 

4. Sözlükler belirli eÒ-Òamed’e seyyid anlamı veririken iki şiir mısraını delil 

getirmektedirler. Oysa burada Òamed’in ‘seyyid’in bir ünvanı olduğu ortaya çıkmaz; şair 

bunu rastgele seçmiş de olabilir. 

5. İslam sonrası döneme ait olan iki şiirde Òamed’in ‚en yüksek otorite‛ anlamında 

kullanılması, kelimenin Kur’an’daki anlamının etkisiyledir. 

6. ÝArafa kelimesinin açıklamasında FaÌruddÐn er-RÁzÐ, İslam öncesinde hacıların vakfe 

sırasında telbiyelerinde Allah’ın rubÙbiyye(t), Òamediyye(t), celÁl ve istiÈnÁ sıfatlarını 

andıklarını, dolayısıyla bu sıfatları tanıdıklerını bildirir. Bu bilgiye göre, o dönemde 

Allah’ın Òamediyye(t) sıfatını ikrar, hac ibadetinin bir parçası idi. Ambros, FaÌruddÐn er-

RÁzÐ’nin çok tanrıcılık döneminde de ‘Yüce Tanrı’nın bu sıfatlarının tanındığı iddiasını 

gerçekçi bulmaz. 

7. Kister’in telbiyeye dair yayımladığı çalışmasında MuþÁtil b. SuleymÁn’ın (H. 80-

150) BenÙ Esed’e dair naklettiği rivayet, bu tezin en güçlü dayanağını 

oluşturmaktadır:
181

 

1. İleyke rabbi aþbelet benÙ esed 

2. ehlu ’l-ÝavÁlÐ ve’l-vefÁÞi ve’l-celed 

3. ve’l-mÁlu fÐnÁ ve’l-benÙne ve’l-meded 

                                                 
181 Yazarın notu: Bu telbiyenin birinci kısmı kullandığı sterotip kalıplar nedeniyle bize biraz 

şüpheli görünmektedir. Ayrıca MucÁhid’in  (645-723) rivayet ettiği diğer formülasyonların ne 

kadar otantik olduğu ayrı bir tartışma konusudur (Kister bu konuya hiç değinmez). Göz önünde 

bulundurmak gerekir ki, MucÁhid, bu rivayeti Kufeli eş-ŞaÝbÐ’den (H. 20-104) naklettiği yegane 

telbiye olarak niteler. Şöyle bir tahmin yürütülebilir: Bu metin ya da metnin ikinci yarısı, eş-

ŞaÝbÐ’nin muasırı dindar bir Esedli tarafından kavminin onurunu kurtarmak amacıyla söylenmiş 

bir şiir olabilir. Zira BenÙ Esed İslam’ı çok geç bir dönemde kabul eden bir kabileydi ve 

Bedevileri eleştiren 49. Hucurat, 14-17. ayetlerin onları da içerdiği rivayet edilmektedir. 
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4. ve ente rabbu’l-maşÝareyni ve’l-beled 

5. el-vÁÎidu’l-þahhÁru ve’r-rabbu’Ò-Òamed 

6. mÁ naÝbudu’l-ev³Áne maÝa men þad Ýabed 

Ambros, Rubin’in bu pasajlardan yola çıkarak İslam öncesi Araplardan bazı grupların 

Allah’ı sadece Òamed olarak değil, aynı zamanda aÎad veya vÁÎid olarak tanımakta 

olduğu sonucuna vardığını; oysa daha dikkatli bir bakışla, ilk üç mısra dışındakilerin 

Kur’ani bir çağrışım yaptığının rahatlıkla görülebileceği kanısındadır. Özellikle 4. mısra 

Bakara Suresinin 194-198. ayetlerinde geçen el-meşÝaru’l-ÎarÁm’la karşılaştırılabilir. 

Hakeza beled Kur’an’da 9 kere yer alır; bunlardan üçü el-beled olarak Mekke şehrine 

telmihen kullanılmıştır. 5. mısrada geçen el-vÁÎidu’l-þahhÁr’ın karakteristik bir Kur’ani 

kalıp olduğu (Kur’an’da 6 kez geçer) daha önce gösterilmişti. 6. mısrada geçen kelime 

Kur’an’da 3 kere ev³Án olarak, 5 kere de eÒnÁm olarak, üstelik bunlardan birinde, aynı 

şekilde Ýabede’nin mef’ulü (objekt) olarak geçer. 

8. Rubin’in tezi lehine, geriye Òamed ve ve³en kelimelerinin birbirinin karşıtı olduğunu 

gösteren iki argüman kaldı; ki, bunlar da son derece sorunlu rivayetlerdir ve sıhhati 

şüpheli mısralar içermektedir – Varaþa b. Nevfel ve ÝAbdulmuÔÔalib’e atfedilen bu 

mısralarda Òamed ilahi bir vasıf olarak geçer.
182

 

Sonuç olarak Ambros Rubin’in tezini çürüttüğünü düşünür; ancak, zayıf argümanlar 

içermesine rağmen bu tezin tamamen yanlış olduğunun da söylenemeyeceğini belirtir.  

Ñamed’in Metinsel İşlevi 

Ambros, 4. başlık altında da vurguladığı gibi, Òamed’in etimolojik anlamı ile İhlas 

Suresi’ndeki metinsel bağlam içinde kazandığı aktüel anlamını, yani orada hangi 

manada kullanıldığı, ilk muhatapların bundan ne anladığı konusunu birbirinden ayırmak 

gerektiğini düşünür. Ancak, ona göre burada iki sorun ortaya çıkmaktadır: Bilindiği 

                                                 
182 Yazarın notu: Gerçekte Òamed İslam öncesi Yüce Tanrı’nın bir sıfatı olarak kullanılsaydı, 

AbdusÒamed isminin İslam öncesi dönemde de var olması gerekirdi. Oysa ne eÔ-ÓaberÐ’nin 

TÁrÐÌ’inde, ne Cemheret en-neseb’de, ne de GAL ve GAS’da verilen isim listelerinde bu isim 

vardır. Ayrıca Cahiliye dönemi Ýabd isimlerini içeren Leone Caetani ve Giuseppe Gabrieli‘nin, 

Onomasticon Arabicum’da da yoktur. 
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gibi, müfessirler ve dilbilimciler tarafından kayda geçirilen Òamed’in İslam öncesi 

devirlerde kullanımına delil olarak gösterilen iki şiirde 4 mısra vardır. Bunlarda Òamed 

üç kez ‘seyyid’in sıfatı olarak geçmekte bir yerde de ‚cesur hızlı adam‛ manalarına 

gelmektedir. Ona göre, bu mısraların doğru olduğunu varsayarsak şu soru karşımıza 

çıkar: Sonrakilerin bu delillere ulaşma imkanları mı oluştu, yoksa ulaşmak mı istediler? 

Zira onlar Òamed’i mükemmel bir kişinin övgüye değer bir sıfatı olarak ortaya koydular. 

Başka bir deyişle, Arabistan’da Òamed’in mecazi manası alışılmış bir kullanım mıydı, 

yoksa bunun bir Tanrı sıfatıyla bağdaştırılması sebebiyle başka kullanımlara dair deliller 

alıntılanmıyor muydu? Yani Peygamber döneminde bu kelime etimolojik olarak 

kullanılmakta mıydı, yoksa eÔ-ÓaberÐ tarafından sunulan Òamede veya aÒmede’den 

türeyen anlamları mı esas almalıyız? 

Ambros bu soruları, sorulması kolay ama cavabı zor sorular olarak niteler ve bunun için 

öncelikle Allah’a atfedilen ‘seyyid’ sıfatının Kur’an’a uyup uymadığına bakılması 

gerektiğini söyler. Seyyid ve çoğul formu sÁde(t) Kur’an’da üç kez karşımıza çıkar ve 

bunlardan birinde ‚eş‛ anlamında diğer ikisinde ise ‚otorite‛ anlamlarında  kullanılır: 3. 

Al-i İmran, 39; Hz. İsa ile alakalı olarak 33. Ahzab, 67’de kubarÁÝ kelimesiyle birlikte 

çoğul formunda geçer. İlahlıkla herhangi bir bağlantısı yoktur. Öte yandan Kur’an’da 

geçen seyyid eski Arapçadaki kavmin lideri anlamıyla eş anlamlıdır. O dönemde kavim 

lideri merkezi otoritedir, ama mutlak hakimiyeti içermez. Zira otorite kavmin ileri 

gelenlerince paylaşılan bir olguydu bugünkü Arap dünyasında olduğu gibi tek otorite 

(monarşi) anlayışı yoktu. Dolayısıyla geçen Allah teriminin eski Arapçadaki seyyid 

terimiyle ilişkili olduğu düşünülemez. Ayrıca, Kureyş’in o dönemlerde en azından 

Peygamber döneminde tek bir seyyid tarafından yönetilmediği kesindir. Böyle bir 

otorite piramidi ne Peygamber’e ne de Mekkeli muhataplarına tanıdık gelmektedir. 

Bunların hepsini gözönüne aldığımızda Òamed kelimesinin bu metinde seyyid sıfatı 

olarak anlaşılması veya böyle bir çağrışımı içermesi düşünülemez. Dolayısıyla, 

Ambros’a göre, Òamed kelimesinin 7. yüzyılda bir sıfat olarak etimolojik ana anlamında 

anlaşıldığı düşünülebilir. Burada tabii ki sadece varsayımdan hareket edilmektedir. 

Bundan türeyen tali anlamlar, mesela daim, yükselen vb. kelimeyi öyle kapsamıştır ki, 

esas anlamı unutulmuştur. Buna mukabil, kelime şiirde, kabul gören insanların sıfatı 

olarak popülerlik kazanmıştır. Bu yaklaşım, önceden tartışılan eÔ-ÓaberÐ’nin aktardığı  
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veya dilbilimcililerin naklettikleri yorumlarla – tabii bunlar yorumsal spekülasyonlar 

değilse – uyumlu gözükmektedir. 

Ambros, ancak bu şekildeki bir kabulün ilk başta sorduğu soruya belli belirisiz bir 

cevap sunabileceğini düşünür. Müfessirler ve Batılı Kur’an araştırmacıları tarafından 

Òamed kelimesinin kullanımı üzerine yapılan yorumlar, onun teolojik bakımdan önemli 

yeni bir duruşu göstermekte olduğu varsayımından hareket etmektedir. Bütün bunlara 

karşı Ambros başka bir iddiada bulunmaktadır: Ona göre Òamed daha çok formel şiirsel 

bir amaçla kullanılmış olabilir. O, Kur’an’daki kelime seçimlerinin kafiye kaygısıyla 

yapıldığının bilinen bir şey olduğunu ve neden ille de bu kelimenin seçildiğine ilişkin 

anlam merkezli bir sebep aramanın mutlaka gerekli olmadığını söyler. Ona göre, 

özellikle kafiye kaygısı bu surede öne çıkmaktadır. Mesela 3. ve 4. ayetlerin 

sözdizimlerinin kuralsız olması, müfessirleri gramatik açıdan çok uğraştırmıştır. Zira 

gramer kurallarına göre ve lem yekun lehÙ kufuven aÎad’ın normalde ve lem yekun 

aÎadun kufuven lehÙ şeklinde olması gerekirdi. 

Bu noktada Ambros, -ad kafiyesinin bulunduğu ayetlerin – ki, bu ayetler teolojik içerik 

bakımından vazgeçilmez ifadeler içerirler – metnin ritmik dengesini sağladığını belirtir. 

Bu dengeye uygun olarak eşit uzunlukta 3 öge birbirini takip eder ve daha uzun bir 4. 

ögeyle nihayet bulur. Ambros, hece uzunluklarını ölçer ve ara durakları dikkate alarak 

İhlas Suresi için şu ritmi ortaya koyar: 7 + 5 + 7 + 11 = 30 (kısa heceler 1 vuruş, uzunlar 

2 vuruş olarak hesaplandığında bu vezin şu vuruşlara denk gelir: 11 + 9 + 12 + 16 = 48). 

Birbirine kafiyeli kesitler çoğaldıkça unutulmaz kesik ve kuvvetli duyuşlar yoğunlaşır. 

Buna bir de 3. ayetteki yelid ve yÙled arasındaki iç kafiye katkıda bulunur. İki aÎad 

arasındaki mesafenin büyümesi, ifadenin şiirselliğini daha etkili hale getirir. Ambros’a 

göre, bu yaklaşım –(e)d kafiyesine uyan bir kelime seçiminin gereğini açıklasa da, 

özellikle Òamed’in seçilişini açıklamaz. 

Yukarıda nakledilen şiirdeki sözlük anlamı bağlamında ele alırsak, bu kelimelerin 

oralarda Kur’an sayesinde yer bulduğu açıklaması isabetli olabilir. Ancak, bütün bu 

açıklamalar Òamed kelimesinin kullanımını tam olarak izah etmez. Öte yandan 

Kur’an’da –d harfiyle biten kafiyeler oldukça çoktur (yaklaşık 100 kez). Ama onlara 

bakıldığında, sadece bazılarının –ad ile biten uyak olduğu görülür. Kur’anda –ad 
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uyağına uyan çok kafiye yoktur. Bunlardan öne çıkan 6 kafiyenin üçü lebed, lubed ve 

mesed kelimeleri de Òamed gibi metinde bir kez geçen kelimelerdendir (hapax 

legomena). Geri kalanlardan aÎad 4, beled 2, veled ise 1 kez geçer. Yani burada uyak 

açısından fazla seçenek olmadığından, bir çok açıdan belirsiz olmasına karşın etkili ve 

pozitif anlamlar içeren şiir dilinden Òamed kelimesi alınmış olabilir. Amnbros’a göre, 

Òamed‘in ilk etapta şekilsel bir saikle kullanıldığı; bununla beraber, sonradan teolojik ve 

semantik açıdan temize çıkarıldığı varsayımı, önceden ileri sürdüğü iddiaya (yani 2. 

ayetin 3. ayetteki fiillere özne cümlesi oluşturduğu iddasına) uygun düşer. Surenin 

semantik yapısı bu şekilde Allah’a yüklemler atfetmektedir: 1. AÎad, 2. lem yelid, 3. ve 

lem yÙled, 4. ve lem yekun lehÙ kufuven aÎad. Sonuç olarak, Òamed kelimesi Allah’ı 

süsleyen bir sıfat olarak Allah kelimesinin zaten dercettiği manayı tekrar eder.  

Bütün bu açıklamalarına rağmen Ambros, ihtiyatı yeğler ve bu iddianın, yani Òamed’in 

şekilsel nedenlerle, kafiye oluşturma amacıyla kullanıldığı, teolojik ve semantik özel bir 

kasıt içermediği iddiasının çok dikkatle ifade edilmesi gerektiğini söyler. Müfessirleri 

uzun zamanlardan beri meşgul eden yoğun çabaları (bu çabalar öyle ileri gider ki, 

kelimenin Tanrı’nın bütün mistik vasıflarını içerdiği iddia edilmiştir) Kur’anbilimin 

sun’i bir problemine indirgemek, ilk bakışta kutsanan birşeyi küçümsemek şeklinde 

algılanabileceği için, o kendi görüşünü realiteyle çatışmadan, ama ihtiyatla söylemek 

istediğini belirtir. Ona göre bu iddia filolojik ve linguistik açıdan hesabı verilebilir bir 

iddadır ve bu görüş kelimenin gözler önüne serdiği büyüleyici etkinin de hakkını 

vermektedir.  

3. ve 4. Ayetler ve Surenin Bütüncül Anlamı 

Ambros, 3. ayeti dilsel açıdan problemsiz bulur. Ona göre, Jeffery ayetin tabii halinin 

tam tersi olduğunu söylese de, bu iki kelimenin dizimi büyük ihtimalle kafiyeye 

ulaşmak içindir.
183

 Lem yelid nefyi, Allah’ın ileride de hiç bir zaman çocuk sahibi 

olmayacağı anlamını içerse bile, esas olarak önceden yaşayan belli varlıkların (Uzeyr ve 

İsa) Allah’ın çocuğu olduğu iddasının reddi mahiyetindedir. Buna mukabil 4. ayette 

geçen kufuv kelimesi büyük bir problem oluşturmaktadır. Ambros bu kelimede bir kez 

daha hapax legomona ile karşı karşıya olunduğumuzu hatırlatır; k-f-Þ Kur’an’da yanlızca 

                                                 
183 Yazarın dipnotu: Şaz bir kıraatde lem yÙled ve lem yelid olarak geçer. 
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bir kez geçer. O uzun uzadıya bu fiilin yorumunu yapar: Tefsir literatüründe buna iki 

açıklama getirilir. Biri genel anlamıdır ki, ‘benzer’ anlamına gelir. İkincisi spesifik 

anlamıdır ki, ‘eş’ (ÒÁÎibe) anlamındadır. Kelime bu anlamıyla, Allah’ın bir eşinin 

(karısının) olmasını reddeden iki ayette kullanılır. Ambros burada şunu da belirtir ki, 

Kur’an’da aÎad daha önce belirtildiği üzere bir kez müennes formda geçer. Kufuv 

kelimesinin ayetteki kasdedilen anlamının bilinmesi önemlidir. Bu kelimeyi ‘eş’ 

(ÒÁÎibe) anlamında aldığımızda 3 ve 4. ayetlerde bulunan üç nefiy Hiristiyanlıktaki 

teslisin ayrıntılı nefyi olarak anlaşılabilir: Lem yelid (Allah’ın Baba olmasının nefyi), ve 

lem yÙled
184

 (İsa’nın Tanrı’nın oğlu olmasının nefyi), ve lem yekun lehÙ kufuven aÎad 

(Meryem’in Tanrı’nın eşi olmasının nefyi). Ambros teolojik ve linguistik açıdan bu 

iddiayı tam olarak isbatlanabilir bulmamaktadır. 

Ambros, bu noktada, lem yelid’in başka varlıklarla ilgili Allah’ın çocuğu olma 

iddialarını (özel olarak Lat ile ilgili olarak sure 53. Necm, 19) da aynı çekilde reddettiği 

ihtimalini de dile getirir – nitekim Kur’an bilimleri literatüründe bu mesele üzerinde 

yoğun durulur. Ona göre, ayrıca lem yÙled’in parelel bir ifade olarak sadece kafiye 

açısından (aynı zamanda Allah’ın ezeliliğini vurgulamak için) kullanılmış olabileceği 

göz önünde bulundurulursa, Surenin özellikle teslise karşı red amacı olmadığı görülür. 

Ona göre, sonuçta ne 3. ve 4. ayelerin özel olarak teslise karşı geldiği iddiası kesin 

olarak delillendirilebilir, ne de aksi idda edilebilir.
185

 2. ayette geçen Òamed’in 

etimolojik kökenini göz ardı ederek, onun teolojik bir ifade amaçladığı kabulünden yola 

çıkarsak, surenin teslise karşı bir polemik olduğu iddiası ancak o zaman kuvvet kazanır. 

Ambros, Paret’in tam da bunu yaptığını söyler. Ancak, Òamed’in anlamları üzerine 

rivayetleri gözönüne aldığımızda bu yorumun zayıf kaldığını söyler. O, Paret’in başka 

bir konuya ilişkin, ‚Bu konuda kesin bir yargıya varılamaz‛ demekten çekinmeyen bir 

bilim adamı olarak, bu konuda surenin sebeb-i nüzulü hakkında kesin güvenilir bir  

 

                                                 
184 Yazarın notu: Bell’in 3. ayette velede fiili yerine evlede fiilinin kullanılmış olmasının 

Allah’ın oğulları değil kızları olduğunun reddi anlamına geldiği yorumuna katılmıyoruz. Zira 

velede fiilinin evlede formu dinsel kanonik metinlerde hiç geçmemektedir. 

185 Yazarın notu: Bu surenin amacı konusunda Bell’in verdiği tarih bize göre sorunlu 

görünüyor. Bell bu surenin Medine döneminde Yahudilerle yapılan tartışmada onların sorusu 

üzerine geldiğini söylemektedir. 
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bilgiye sahip olmadığı halde nasıl kesin bir yargıda bulunabildiğini anlayamadığını 

söyler.
186

 Son olarak Ambros şu notu eklemek istemiştir:  

‚İhlas Suresinin yorumlanması son zamanlarda teolog olan veya olmayan 

kişilerin büyük çabalarıyla oluşan diyalog çalışmaları açısından özel bir önem 

kazanmıştır. Bizim İhlas Suresi ile ilgili yorum çalışmamız, nüzul dönemi 

İslamının Hiristiyanlığa karşı tutumunu ortaya koymayı hedeflemektedir ve bu 

çalışmaların sonuçlarının diyolog çalışmalarına ışık tutacağını düşünmekteyiz. 

Kur’an ilmine dair tartışmaların kesin deliller üzerinden yapılması gerekir. 

Bizim bu çalışmamız belki de surenin yorumuna dair bazı problemleri yeniden 

gün yüzüne çıkardı ve bu problemlere ilişkin çözümler bulmaya çalıştı. Giriş’te 

de belitttiğimiz gibi, bizim asıl hedefimiz bu problematiği güncelleştirmek ve bu 

konuda yapılan daha önceki çalışmaları kritize etmekti. Ancak, bu sure ile ilgili 

ilerde araştırmalar yapılsa da, onun manası sır dolu olarak kalacaktır. Biz onu 

tarihi bir miras olarak kabul etmeli ve bunun için üzülmemeliyiz.‛ 

Değerlendirme: 

Bize göre, Ambros’un çalışması son derece detaylı ve ince işçilik dolu örnek bir 

çalışmadır. İlahiyat alanında İslam dünyasında eksik olan, klasik kaynaklarımızı hakkını 

vererek kullanma, çağdaş dönemde kendimizden önce yapılan çalışmaları inceleme ve 

bu şartları yerine getirdikten sonra bu konuda söz söyleme iradesidir. Yansıtmaya 

çalıştığımız gibi, Ambros, kendinden önce yapılan konuya ilişkin tüm önemli 

çalışmaları incelemiş, önceki iddiaları kritize etmiş, kimine katılmış, kimini eleştirmiş, 

ama bunları yaparken tezlerini ve iddialarını gerekçelendirmiştir. Bir oryantalist olarak 

yaptığı bu çalışmanın Müslüman yorumculara özellikle yöntem ve çalışma tekniği 

açısından katkı sunacağını düşünüyoruz. Ayrıca, ulaştığı sonuçların da yabana atılır 

tezler olmadığını ifade etmek isterim.  

                                                 
186 Müşrikler, yani putları Allah’a ortak koşanlar, Hz. Peygamber’e (A.S.) dediler ki: ‚Ya 

Muhammed! Rabbini bize vasfedip nesebinin ne olduğunu anlat.‛ Bunun üzerine Cenab-ı Hak 

þul huve ’llÁhu aÎad suresini indirdi‛; eş-ŞevkÁnÐ, FetÎu’l-þadÐr, V. 513; Celal Yıldırım, İlmin 

Işığında Asrın Kur’an Tefsiri, Anadolu Yayınları: İstanbul 1989, XI I I. 7069- 7070; ayrıca 

Yahudilerin sorusu yine aynı sayfada geçer. İbn CerÐr eÔ-ÓaberÐ, CÁmiÝ el-beyÁn fÐ tefsÐr el-

þurÞÁn: XXX. 221-222; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Neşriyat, 

IX. 627. 
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Sonuç 

 

Tezimizde kısaca tarihi gelişimini özetlemeye çalıştığımız oryantalizmin İslam tarihi ve 

kültürünü yapıbozumuyla anlama/tanımlama konusunda zaman zaman çok hoyrat 

olduğu, tanıtmaya çalıştığımız makalelerde de gözden kaçmamaktadır. Ancak, kendi 

tarihsel arka planından beslenen temel ideolojik duruşuna irca edilmesi gereken bu 

tutum, Müslüman araştırmacıların ve özellikle ulum-ı İslamiye ile meşgul olan 

İlahiyatçıların oryantalizmi görmezden gelmelerine bir bahane teşkil etmeyeceği 

kanısındayız. 

Sonuç olarak, sadece tanıtımlarını yapmaya çalıştığımız makalelerde ortak bir yönü 

vurgulamak istiyoruz. Bütün bu makalelerde ispatlanmak istenen önemli bir iddia var 

ki, o da  İhlas Suresinde tanımlanan Tanrı kavramının ve sıfatlarının, bunun için 

kullanılan terimlerin Sami kültürde Kur’an öncesi dönemde var olduğu, dolayısıyla 

Kur’an’ın nüzul dönemindeki muhataplarının yabancısı olmadığı bir Tanrı tasavvuru 

olduğudur. İhlas Suresi ister müşrilerin ister Yahudilerin isterse Hiristiyanların – ki ilki 

tarihsel verilere ilk dönem tefsir kitaplarındaki rivayetlere daha uygundur – sorularına 

karşılık verilen Kurani bir cevap olarak, isterse de bu grupların tamamıyla veya 

hassaten biriyle girilen bir apoloji olarak değerlendirilsin, bu surenin Allah’ın 

mahiyetine ilişkin temel bir mesaj vermek üzere inmiş olduğu inkar edilemez. Allah’ın 

biricikliği (aÎad), doğmamış ve doğurmamış olduğu (v-l-d’nin türevleri) ve 

dayanılacak en kuvvetli merci olduğu (Òamed) gibi tanımlamalar, Eski Ahit’te 

(Tevrat’ta)  mevcuttur. Ancak,  Eski Ahit’te ‚kaya‛ olarak tanımlanan, İncil’de de 

‚yaratan‛ anlamında ‚doğuran‛ olarak tanımlanan Tanrı,  daha sonra bir anlayış 

değişikliğine ve karmaşaya uğramış ve onu mecazi anlamda anlamak yerine, muzizevi 

olarak babasız doğan İsa’nın babası olma konumuna getirilmiş ve böylece Hırisityanlık 

ebedi bir karmaşaya sürüklenmiştir. Kur’an yedinci yüzyılda bu karmaşıklığı ortadan 

kaldırmak üzere İlahi bir hitapla İhlas Suresi’nde kesin bir dille tanrısal nitelikleri 

yinelemiştir. Oryantalistlerin ilim camiasına sundukları Kur’an’ın Sami gelenekten 

beslenen arka planı, yalnızca Kur’an anlayışımıza katkı sunmakla kalmayıp, Kur’ani 

verilerden hareketle geliştirilecek yeni bir Kitab-ı Mukaddes tenkidine kaynaklık teşkil 
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edecek bir potansiyele sahiptir. 

Oryantalizm karşısında İslam dünyasında yaygın görmezden gelme ve saf hayranlık 

dışında, özgüvenli ve bilimsel bir eleştiri kültürü gelişmesi umuduyla. 
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