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ÖN SÖZ 

 

 

Edebiyat derslerinden de hatırladığımız üzere okuduğumuz her parçanın bir 

ana fikri ve bunu tamamlayan yan fikirleri bulunur. Eğer ana fikri tespit 

edememiĢsek, parçadaki sayısız ayrıntı içerisinde sıkılır veya manasız bir 

ayrıntıya takılıp kalırız. Oysa ana fikri tespit edebilirsek, ayrıntılar konunun daha 

iyi anlaĢılması sağlayacaktır. Buradan her sözlü veya yazılı metnin bir anafikri 

olduğu sonucuna varabiliriz. 

Allah hakîm Kur’an da hikmetli bir kitap olduğuna göre, bu hikmetli kitabın 

bir gayesinin olmaması düĢünülemez. Kur’an’ın amacının olması içerisinde 

bulunan unsurlardan biri olan kıssaların da gayesinin olmasını gerektirecektir. 

Ancak yaptığımız araĢtırmada gördük ki kıssaların maksatları tespit edilirken 

zaruri ilkeler gözden kaçırılabilmiĢtir. Bu da kıssaların anlaĢılmasında eksiklik 

meydana getirmiĢ, Ġsrailiyat türü haberlerin tefsir kaynaklarına girmiĢ ve kıssanın 

asıl anlatılma amacını gölgelemiĢtir.  

Bizim bu çalıĢmamız kıssaların genel gayelerini tespite yöneliktir. Bu 

alanda ilk tez çalıĢması olması nedeniyle elbette bazı zorluklarla karĢılaĢtık. Bu 

zorlukları aĢmamda katkılarını ve kütüphanesini esirgemeyen saygıdeğer hocam, 

Doç. Dr. Ömer Faruk Yavuz Bey’e ve kendilerinden istifade ettiğim tüm 

hocalarıma, manevi desteklerinden dolayı annem, babam ve aileme teĢekkürlerimi 

sunarım.  

 

 

Gönül Seyis 
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Age:  Adı geçen eser 

agm:  Adı geçen makale 

a.s.:  Aleyhisselam  

AÜĠFD:  Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Dergisi  

b.: bin       

bkz.: Bakınız      

c.:  Cilt       

ç.: Çoğul      

çev.: Çeviren      

DĠA:  Türkiye Diyanet Vakfı Ġslâm Ansiklopedisi 
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ĠFAV:  Marmara Üniversitesi Ġlahiyat Fakültesi Vakfı   

ĠSAM:  Ġslami AraĢtırmalar Merkezi Yayınları   

Ġst.:  Ġstanbul      
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SBE:  Sosyal Bilimler Enstitüsü     
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ünv.:  Üniversitesi 

vd.:  Ve diğerleri 

vb.: ve benzeri 

vs.:  ve sâire 

yay..:  Yayınları      
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 GĠRĠġ 

 

 Dinin tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Hz. Âdem ilk insan ve ilk 

peygamberdir. Dolayısıyla dinin ilk muhatabı da o olmuĢtur. Hz. Âdem ve eĢi 

Ģeytanın kendilerini aldatması sonucu hata etmiĢler, bunun sonucunda baĢlarına 

gelen kötülükten kendilerini kurtaracak iyilik kılavuzu aramıĢlar ve ilahi yardıma 

mazhar olmuĢlardır. Hz. Âdem Allah’tan aldığı kelimelerle
1
 –vahiyle- hatasından 

nasıl kurtulacağını anlamıĢ ve eĢiyle birlikte kötülüklerinden sıyrılmıĢlardır. ĠĢte 

insanları kötülüklerden sıyırıp çıkaran ve onlara kendileri için iyi olanı öğreten bu 

kaynak dindir. Kısaca din, insana iyiliği emreder ve ondan zararı giderir. 

GönderiliĢ amacı iyiliği sağlamak olan din, bu amacını insanlara ulaĢtırmıĢtır. Ġlk 

vahiyden son vahye kadar bütün dinlerin değiĢmeyen ilkesi genel anlamda 

insanların iyilik ve mutluluğunu sağlamaktır. Bu vahiylerin sonuncusu olan 

Kur’an da insanların iyiliğini, amaçlar. Bunu sağlamak için, değiĢmeyen ilkeler 

belirler. Bu ilkeleri de insanlara açık Ģekilde bildirir. Bu bildiriyi en güzel Ģekilde 

anlatabilmek için çeĢitli yöntemler de kullanır. Bunlardan biri de kıssa tekniğidir. 

Kur’an, amaçlarını kıssalarla anlatarak, kalıcı izler bırakmayı hedefler. Bu Ģekilde 

inanan insanların kalpleri pekiĢtirilirken inanmayanlara da ders verilir. Bu 

araĢtırma, Kur’an’ın genel amaçlarından yola çıkarak, önemli bir yekûn tutan 

kıssalarda bulunan genel gâyelerin tespitini yapmayı hedeflemektedir. 

 Makasıd-ı Ģeria, ilk planda Ġslam Hukuku’nun sınırları içerisinde 

görülebilir. Ancak Ģer’i hükümleri uygulamaya koyan yaratıcının vahyi 

gönderiĢinin maksadının olmaması düĢünülemez. O halde ilk vahiyden beri 

süregelen bu maksatları dikkate almak, vahyin muhataplarına düĢen bir 

                                                 
1
 el-Bakara, 2/37  
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sorumluluktur. Biz genel anlamda Kur’an’ın, özel anlamda kıssaların bu 

maksatlarla olan iliĢkisini anlamaya çalıĢacağız. Bunun için öncelikle kıssa 

kelimesinin sözlük anlamlarını ve literal anlamını araĢtırarak, kendisine benzeyen 

diğer kavramlardan farklı olup olmadığını tespit edeceğiz. Böylece kıssanın nasıl 

bir anlatım Ģekli olduğunu anlamıĢ olacağız. Sonrasında Kur’an’da, kıssa 

kelimesinin nasıl kullanılmıĢ olduğunu tespit edeceğiz. Ardından sadece Kur’an’a 

has olan kıssa tekniğinin özelliklerini araĢtırarak, Kur’an’ın bu tekniği neden 

kullanmıĢ olabileceğini sorgulayacağız. Kıssanın, diğer edebiyat türlerinden 

farklılıklarını görmeye çalıĢacağız  

 Ġkinci bölümde makasıd-ı Ģerianın ne olduğunu ve genel bölümlerini 

inceleyeceğiz. Ġllet, hikmet, sebep ve maslahat kavramlarının makasıdla 

kesiĢtikleri noktalar üzerinde duracağız. Kur’an’ın genel maksatlarının, Ģeriatın 

zaruri maksatlarıyla iliĢkisini anlamaya çalıĢacak, bu maksatların Kur’an’ın 

amaçlarıyla hangi oranda örtüĢtüğünü ortaya koyacağız. Ardından kıssaların 

anlatılmasında genel gâyelerin tesirini tespite çalıĢarak, bunları örneklendirme 

yoluna gideceğiz. Elbette ki Kur’an kıssalarıyla ilgili sayısız çalıĢma 

bulunmaktadır. Ancak biz Kur’an kıssalarını makasıd-ı Ģeria yönünden ele alan 

herhangi bir çalıĢmaya rastlayamadık. Öyle zannediyoruz ki bu alanda, birkaç 

makaleden baĢka eser bulunmamaktadır. Bu nedenle bu çalıĢmanın yapılacak yeni 

çalıĢmalara katkı sağlayacağını umuyoruz. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

KUR’AN’DA KISSA 

I.GĠRĠġ 

 

Kur’an, ilahi kitapların sonuncusudur. Kendisi son peygamber olan Hz. 

Muhammed, vasıtasıyla muhataplarıyla buluĢmuĢtur. Kur’an neden gönderildi? 

Sorusunun elbette birçok cevabı vardır ve bunların hepsi de doğrudur. Peki, niçin 

bu zamanda gönderilmiĢtir? Sorusuna da verilebilecek olan yanıtlar bellidir. 

Elbette biz, cevabından hiçbir zaman emin olamayacağımız sorularla 

uğraĢmayacağız. Buna karĢılık Kur’an’ı anlamak için, onun indirilmiĢ olduğu 

devri iyi tanımak gerektiğini düĢünüyoruz. Bu amaçla Kur’an’ın indirildiği 

dönemdeki insanların genel yaĢantılarına göz atmanın faydalı olacağına 

inanıyoruz. 

Ġslamiyet’in doğuĢundan önceki devre; “cahiliye devri”
2
 denmesinin 

nedeni, kültürel öğelerden habersiz basit halk kitleleri olmaları değildir. Ticari 

alanda, edebi alanda, oldukça ileri durumda olan cahiliye Arapları, Ġslamiyet’in 

kendilerine kazandırdığı güzelliklerden uzaklaĢmıĢ bu yüzden bunlardan habersiz 

anlamında “cahil” adını almıĢlardır.  

Ġslamiyet onları bu “cahillikten” kurtarmak için gönderilmiĢ son dindir. 

Ġslam’ın yerleĢtirmeyi hedeflediği ilkelerden ilki doğru Allah inancı 

yerleĢtirmekti. Aslında müĢriklerin de inançları vardı. Ancak, din adına 

tapındıkları Ģeyler, onları doğruluğa değil eğriliğe yöneltiyordu. Kâbe’yi çıplak 

                                                 
2
 Deyzere Sikâl, el- Arab-u fi-l Cahiliye, Dâru-s Sadakati-l Arabiyyeti, Beyrut,1995, s.70 
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olarak el çırparak tavaf ediyorlar, bunu ibadet sanıyorlardı.
3
 Putlar için sundukları 

kurbanlarda bile sapkınlığın eseri görülüyordu. “Melekler Allah‟ın kızlarıdır” 

diyorlar, Allah’a dahi iftira atıyorlardı. Kan davaları yaygınlaĢmıĢ, koruyanı yoksa 

insanlar sokak ortasında öldürülür olmuĢtu. Hiç de ahlaki olmayan, farklı evlenme 

çeĢitleri geliĢtirilmiĢti. Ama bu tür evlilikler nesli korumuyor, bilakis onu 

tamamen bozuyordu. Çocuğun kime ait olduğu, ancak onu doğuran kadının 

sözüyle belirleniyordu. Mut’a nikâhı adı altında, kadını zarara uğratan bir nikâh 

türü vardı. Bu nikâhta, evlenirken mihr takdiri ve boĢanma da yoktu.
4
 Bu ve 

benzeri durumlar nedeniyle, bazı babalar, ileride kendisi için utanç kaynağı 

olacağı düĢüncesiyle, kız çocuklarını öldürür olmuĢtu. Tefecilerden para alan 

kimseler, bir daha borçlarını ödeyemiyorlardı. Zengin ve güçlü olanlar, istedikleri 

malı istedikleri fiyattan alıp, satabiliyorlardı.
5
 Yine aklın korunmasını sağlayan 

her türlü ilke, ihlal edilir olmuĢtu. Aklı giderdiği apaçık ortada olan Ģarap, 

fazlasıyla içiliyor, doğru düĢünmenin önünde büyük bir engel olan falcılık, 

büyücülük ve sihir günlük hayatın bir parçası olmuĢtu.
6
 Görüldüğü üzere; cahiliye 

devrinde beĢ tümel ilkenin hiçbiri korunur durumda değildi. ĠĢte Kur’an’ın bu 

devirde indirilme sebeplerinden biri de bu haddi aĢmıĢlık olsa gerektir. Buradan 

Kur’an’ın ne olduğu sorusu, akla Kur’an’ın en bilindik tanımını, getirir: “Kur’an, 

Hz. Peygamber’e vahiy yoluyla gelen, Mushaflara yazılan tevatürle nakledilen, 

okunmasıyla ibadet edilen, Allah kelamıdır.”
7
 Elbette ki bu tanım, Kur’an’ı bize 

tam olarak anlatamaz. Ancak “kendini tanıyan rabbini bilir” özdeyiĢinden yola 

çıkarak, Kur’an’ın, yaradılıĢa uygun ve onu destekleyen bir kitap, olduğunu 

söyleyebiliriz.  

Kur’an, insanları irĢat etmek ve doğruya iletmek amacını gerçekleĢtirmek 

için, çeĢitli yöntemler kullanır. Bu yöntemlerden biri de kıssayla anlatımdır. 

Tamamen kendine has özellikler gösteren kıssalar, Kur’an’ın büyük bölümünü 

kaplar. Bu yüzden kıssaların iyi anlaĢılması, Kur’an’ın iyi anlaĢılması demektir. 

Bu nedenle; öncelikle, kıssanın ne olduğunu anlamaya çalıĢacağız.  

                                                 
3
 Ali Osman AteĢ, Cahiliye ve Ehli Kitab Örf ve Adetleri, Beyan Yay., Ġst, 1996, s.153 

4
 Ali Osman AteĢ, Cahiliye ve Ehli Kitab Örf ve Adetleri, s.331-348. 

5
 Ali Osman AteĢ, Cahiliye ve Ehli Kitab Örf ve Adetleri, s.153. 

6
 Ali Osman AteĢ, Cahiliye ve Ehli Kitab Örf ve Adetleri, s.483 

7
 Subhi es Salih, Kur‟an Ġlimleri, trc. Said ġimĢek,  Esra Yay., Konya, 1994, s.20 
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A. Etimolojik Açıdan Kıssa 

Tefsir usulünde; Kur’an'î ilimler, çeĢitli bölümlerde ele alınır. Bunlardan 

biri de; Kısasu’l Kur’an’dır.
8
 Kur’an, genel amacına ulaĢmak için, çeĢitli teknikler 

kullanmıĢtır. Kur’an kıssalarının amaçlarını kavrayabilmek için, kıssa tekniği 

hakkında bilgi sahibi olmak ve Kur’an’ın genel amaçlarıyla örtüĢen kıssaların, 

genel amaçlarını, tespit etmek gereklidir. Biz de bu amaçla, öncelikle kıssa 

kelimesinin sözlükteki anlamlarını tespit edecek, ardından Kur’an’daki kullanılıĢ 

Ģekillerini inceleyerek, bu tekniği daha iyi anlamaya çalıĢacağız.  

Arapça “K-S-S” kökünden gelen kıssa kelimesinin temel anlamı; “Takip 

etmek, birinin izini sürmektir.”
9
 Kur’an’da iki yerde bu anlamda kullanılmıĢtır. 

“Musa dedi ki: “ĠĢte aradığımız O‟dur.” Geldikleri yoldan izlerini takip ederek 

geri döndüler."
10

, “Musa‟nın annesi (Musa‟nın) kız kardeĢine; “O‟nun izini takip 

et dedi.”
11

  

“ Kıssa” kelimesinin temel anlamının yanında, yan anlamları da 

kullanılmıĢ hatta öyle bir duruma gelmiĢ ki, neredeyse yan anlam temel anlam 

kadar meĢhur olmuĢ, onun önüne geçmiĢtir. ġimdi de bu yan anlamlara göz 

atalım. “Bir Ģeyi birine anlatmak, sözü açıklamak”
12

 Kelime bu anlamda 

Kur’an’da on yedi yerde kullanılmıĢtır.  

Kıssa kelimesi; “Bir Ģeyi kesmek, kırkmak, saçı makasla kesmek”
13

 

anlamında da kullanılır. Ancak bu kullanım kıssa ile alakalı olarak Kur’an’da 

bulunmamaktadır. 

Kıssa kelimesini bir baĢka anlamı da “Bir Ģeyin ön cephesi, saçın bittiği 

yer, göğüs, göğüs kemiğidir.”
14

  

                                                 
8
 Ġsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 2008,  ss. 171-173. 

9
 Ebü'l-Hüseyn Ahmed b. Fâris b. Zekeriyyâ Ġbnu-l Fâris,  Mu‟cemu Mekayîsi‟l-Luga, 

Beyrut, 1972-1392, V, 11; Eb’ul Fadl Cemâleddîn Muhammed b. Mükerrem Ġbn-i Manzûr, 

Lisanu‟l Arab, Beyrut 1990-1410, VII, 73- 75; Ebü't-Tâhir Mecdüddîn Muhammed b. Ya'küb b. 

Muhammed el-Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu‟l-Muhît, ve'l-Kabesü'l-Vasitu el-Cami' Lima Zehebe min 

Lugati'l-Arab ġematit, Daru’l Marife, Beyrut 1986, II, 313. 
10

 Kehf, 18/64. 
11

 Kasas, 28/11. 
12

 Ġbnu Fâris, Mu‟cem, V, 11; Ġbnu Manzûr, Lisânu‟l-Arab, VII, 74; Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu‟l-

Muhît, II, 313. 
13

 Ġbnu Fâris, Mu‟cem, V, 11;  Ġbnu Manzûr, Lisânu‟l-Arab, VII, 74; Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu‟l 

Muhît, II, 313. 
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Ayetlerin tamamına bakıldığında görülecektir ki, “kasas” kelimesi; iki 

ayette izini sürmek, takip etmek, anlamında
15

 ayetlerin geri kalanında ise, 

anlatmak, ifade etmek, haber nakletmek, hakkı, ayeti, rüyayı açıklamak, anlatmak 

anlamlarında kullanılmıĢtır.
16

 Yani gerçek anlamıyla iki yerde, yan anlamları ve 

türevleriyle yirmi üç yerde kullanılmıĢtır.  

Kıssa kelimesi “anlatmak, açıklamak, haber vermek” manasına 

kullanıldığında, anlatanın sadece Allah, peygamberler ve Kur’an olması, Kuran’ın 

bu anlatımı kendine mâl ettiği ve dolayısıyla diğer anlatım türlerinden farklı 

olacağı ortaya çıkmaktadır.  

Bir de kıssa kelimesiyle aynı kökten gelen, kısas
17

 kelimesi vardır ki, iki 

kiĢiden birine yapılanın aynısının diğerine “izini takip edilerek” aynen 

uygulanması manasına gelir. Yani maktul nedeniyle katili öldürmek ya da 

yaralamaya karĢı yaralamaktır. Bu da bir fiil ve cezanın iki taraf için de geçerli 

olması sebebiyle terim anlamı kazanmıĢ ve Kuran’da dört defa kullanılmıĢtır.
18

 

Kur’an’da  “kıssa” manasına gelebilen baĢka terimler de bulunmaktadır. 

Örneğin; nebe, hadis ve haber kelimeleri kasas kelimesinin benzerleridir.  

Hadis, ç. “ehadis”, kelimesi de kıssa kelimesinin benzeridir. Sözlükte 

“hadese” kök fiilinden türemiĢ bir kelimedir. Eskinin zıddı olarak yeni, önceden 

yokken sonradan olan, yeniden meydana gelen manalarına gelir. Arapçada 

modern karĢılığı olarak kullanılmaktadır. Hadis kelimesi Kur'ân’da, “söz ve 

haber” anlamında kullanılmıĢtır.
19

 Hz. Ġbrahim'in konukları
20

 olan meleklerin 

haberi için, Hz. Mûsâ’nın bir ateĢ görüp ona doğru gitmesi
21

 ve Allah’la 

                                                                                                                                      
14

 Ġbnu Fâris, Mu‟cem, V, 11; Ġbnu Manzûr, Lisânu‟l-Arab, VII, 74; Fîrûzâbâdî, el-Kamûsu‟l-

Muhît, II, 313. 
15

 Kehf, 18/64; Kasas 28/11. 
16

 Ġdris ġengül, “Kıssa”, DĠA, XXV, 498-501; Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili,  Ankara Okulu 

Yayınları, Ankara, 2010, s.11. 
17

 Ġbn-i Manzur, Lisan-ul Arab, VII, 74; Mehmet Erdoğan, Fıkıh ve Hukuk Terimleri Sözlüğü, 

Ensar NeĢriyat, Ġst., 2005, s.307 
18

 Bakara, 2/178,179,194; Mâide 5/45. 
19

 Subhi es-Salih, Hadis Ġlimleri ve Hadis Istılahları, ĠFAV. Yay., Ġst., 1996, s. 3-4. 
20

 Zariyât, 51/24. 
21

 Tâhâ, 20/9. 
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konuĢmasıyla ilgili olarak,
22

 Firavun ve Semûd Kavminin askerlerinin
23

 ve 

kıyamet haberleri
24

 ile ilgili ayetlerde; “hadîs” kelimesi kullanılmıĢtır.  

Haber ç. ahbar kelimesi ise, herkes tarafından birbirine söylenmeye, her 

söyleniĢinde ilk kez söylenmiĢ gibi dinlenmeye değer söz demektir. Nebe 

kelimesi daha çok gayb haberleri için, ahbar kelimesi ise, Kur’an inerken 

gerçekleĢen olaylarla alakalı olarak kullanılır.
25

   

Kıssa kelimesinin benzeri olan bir diğer kelime de; “nebe” ç. “enbâdır.  

Nebe, “önemli haber, ehemmiyet verilmesi, dikkatle dinlenilmesi gereken” de-

mektir. Lâm-ı tarifle geldiğinde bilhassa, nübüvvet haberi veya en büyük haber 

anlamındadır. Büyük bir fayda ifade etmeyen habere; “nebe” denmez. Nebe, kesin 

ilim veya zannı galip ifade eder.
26

 Nebe kelimesi Kur’an’da, on iki yerde bu 

manalarda zikredilmiĢtir.
27

  

B. Kavramsal Açıdan Kıssa 

Ġnsan var olduğu günden beri, hayatını olumlu ya da olumsuz Ģekilde 

etkileyen sayısız olay yaĢar. Bu yaĢantılardan bazıları tarihin akıĢını değiĢtirecek 

kadar etkili olur, bazısı da unutulur gider. Ġnsan için yaĢantıları önemlidir. 

Gelecek nesilleri tecrübelerinden faydalandırmak ve bu Ģekilde kendilerini 

ölümsüzleĢtirmek isterler. Bunu mağara resimleri, kitabeler, tablet ve resim 

yazılarında görmemiz mümkündür. Bazı hadiseler de, sözlü anlatımla kuĢaktan 

kuĢağa aktarılarak nesiller boyu sürmüĢtür. Günümüze ulaĢabilmiĢ edebi eserleri 

geliĢim süreci bu Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Bunların içerisinde hikâyeler, efsaneler, 

mitolojik anlatılar, meseller ve kıssalar yer alır. Bu türler her ne kadar aynı 

zannedilse de, birbirinden farklıdır.  

Genel anlamda kıssalar, ibretli hikâye demek olsa da, Kur’an Kıssaları 

farklı bir tekniğin adıdır. “Kur‟an‟da kullanılıĢına göre kıssa; insanların ibret 

                                                 
22

 Nâziât Suresi, 79/15. 
23

 Burûc Suresi, 85/17. 
24

 GâĢiye Suresi, 88/1. 
25

 Abdulkerim Hatip, el-Kasasu'l-Kur'ânî fi Mantûkıhi ve Mefhûmihi, Kahire 1964, s. 45. 
26

 Ebu’l Kasım Hüseyin b. Muhammed Ragıp el Ġsfehânî, el-Müfredat Elfazi‟l Kur‟an, tahkik 

Safvan Adnan Dâvûdî, DaruĢ ġamiyye, Beyrut,1992/1412, ss.788-789  
27

 bkz. Âl-i Ġmran: 44; Maide: 27; En'âm: 34: A'râf: 101; Tevbe: 70; Ġbrahim; 9: Kehf: 13; Hûd: 

49, 100, 120; Yûsuf; 102; Taha: 99. 
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almalarını ve hidayete ulaĢmalarını sağlamak amacıyla, çoğunlukla zaman ve 

mekândan soyutlanmıĢ, geçmiĢ peygamberler ve toplumlara ilgili anlatılan 

olaylara” denir.”
28

 En geniĢ anlamıyla kıssa, “Kur‟an‟da bazı peygamberler, 

fertler ve milletler hakkındaki olayları edebi bir tarzda sunan, dini ve ahlâki 

amaçlar içeren birimlerdir.”
29

 Kur’an kıssaları, kesinlikle bir tarih izdüĢümü veya 

hikâye olsun diye anlatılmıĢ değildir. Kur’an’ın amacı hadiseleri tafsilatıyla 

anlatıp, bilgi vermek de değildir. Aksine O, hidayet rehberi ve öğüttür. Bu nedenle 

kıssaların anlatılıĢ amacı; ibret vermek ve öğüt alınmasını sağlamaktır.
30

    

Benzerlikleri olsa da, tekniği itibariyle, haber, hikâye, mesel, destan, 

mitoloji kıssadan farklı türlerdir. Kıssa kavramının daha belirgin olarak ortaya 

çıkabilmesi için ona benzeyen bu anlatım türlerini genel hatlarıyla tanıtmaya 

çalıĢmak, faydalı olacaktır. 

Ġlk bakıĢta aynı manaya geldiği düĢünülen kıssa ve hikâye arasında 

belirgin farklar vardır. Hikâye, kıssaya oranla daha geniĢ kapsamlı edebiyat 

türünün adıdır. Arapçadan dilimize geçen “hikâye” kelimesi ilk zamanlarda, genel 

olarak  “bir olayın anlatımından ziyade “taklit” manasına kullanılmıĢ, daha 

sonraları “nakil, tekrar”
31

 anlamlarını kazanmıĢtır. Sözlük anlamlarına 

baktığımızda; “bir iĢi aynen anlatmak, eksiltmeden anlatmak veya karĢılıklı aynı 

iĢi yapmak”
32

 gibi manalara gelir. Ayrıca “bir sözü anlatıp haber vermek,
33

olması 

mümkün olsun olmasın, zihne gelebilen konuları bir olay etrafında toplayarak 

anlatmak
34

 manasına da kullanılır. ."Hekâ" fiil kökü, Kur’an’da geçmez.
35

 

Edebiyatta hikâyeler kıssa olarak isimlendirilse de Kur’an kıssaları hikâye 

olarak isimlendirilemez. Çünkü hikâye meydana gelmiĢ olaylar için kullanıldığı 

gibi, vâki olamayacak olaylar için de kullanılır. Kıssa ise, “genellikle geçmiĢte 

                                                 
28

 Suat Yıldırım, “Kur'an-ı Kerimde Kıssalar”, Atatürk Ünv. Ġslami Ġlimler Fak. Dergisi, 

Erzurum,1979/3, s. 38; Sadık Kılıç,“Tarih Felsefesi Açısından Kıssalar”, I. Kur'an Sempozyumu, 

Bilgi Vakfı Yay., Ankara 1994, ss. 88-89; Ġdris ġengül, “Kur'an Mesajını UlaĢtırmada Kıssaların 

Önemi”, I. Kur'an Sempozyumu, Bilgi Vakfı Yay., Ankara 1994, ss. 134-135. 
29

 Ömer Faruk Yavuz, Kur‟an‟da Sembolik Dil, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2006, s.349. 
30

 bkz.Mustafa Öztürk, Kıssaların Dili, s.94. 
31

 Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Kitabevi, Ankara, 1996, s.369. 
32

 Ġbn-i Manzûr, Lisanu-l Arab, c.XIV, s.191. 
33

 Ebu Nasr Ġsmail bin Hammad el Farabi, Lugat-i Vankulu, Terceme-i sıhâh-ı Cevherî, trc. 

Mehmet Efendi Vankulu, Ġstanbul, ts, c.1,  s.612. 
34

 Sadık Tural, Zamanın Elinden Tutmak, Ecdâd Yay., Ankara, 1991, s.34.  
35

 Bahaeddin Sağlam, Ġlmi ve Edebi Yönleriyle Kur‟an Kıssaları, Tebliğ Yay., Ġstanbul, 1985.s.8. 



 

16 

 

gerçekleĢmiĢ -veya gerçekleĢmesi mümkün- olayları doğru bir Ģekilde anlatarak 

insanlara ders vermeyi amaçlar.”
36

 Kısaca hikâye sesin yankısı gibi olayların 

benzerinin anlatılmasıdır. Gerçeklik sorunu yoktur. Kıssada ise, bir sonuç 

çıkarılabilmesi ve bu sonucun insanın hayatını olumlu yönde etkilemesi 

gerekmektedir. Bu amaçla oluĢmuĢ kıssa tekniğinde belli özellikler ön plana 

çıkmıĢtır. Örneğin kıssalarda; zaman, mekân ve Ģahısların üzerinde çok az 

durulmuĢ ya da hiç durulmamıĢtır. Kıssalar yerine göre kısaltılmıĢ, anlatılıĢ 

amacına göre bâzı ayrıntılar seçilmiĢ ve belirginleĢtirilmiĢtir. Gerektiğinde 

olaylara yeni anlamlar yüklenmiĢtir.
37

 Bazen de baĢka ayetlerde geçen kıssa 

birkaç cümleyle özetlenmiĢtir. Bazı âlimlere göre, kıssanın hikâyeden bir farkı da 

kurgusal değil olgusal olmalarıdır. Bu konu, tartıĢmaya açıktır, tartıĢmalar 

günümüzde de devam etmektedir.
38

 Kısaca kıssa; tarihi olaylar temsiller ve 

bazılarına göre de mitolojinin Kur’an üslubu ile din diline aktarılarak dini, ahlâkı, 

sosyal bir mesaj vermek gâyesiyle oluĢturulmuĢ bir tarzdır. Hikâye ise, din dili 

kapsamında değil, edebi dilde yerini alan bir anlatım tekniğidir.  

Kıssa kavramının benzeri olan kavramlardan biri de “mesel”, ç. “emsal” 

kavramıdır.“Benzemek, benzeri olmak” demektir.
39

 Sözlükte örnek, misal, 

numune manalarına gelen mesel, örnek alınacak söz veya terbiye, ahlâka yönelik 

faydalı hikâye, Ģeklinde tanımlanır ve çoğu kez kurgusal olur.
40

 Kur’ân’da sıklıkla 

baĢvurulan anlatım yöntemlerinden biri de “meseller”dir.  

Tefsir usulü ilminde mesel; hakikatte meydana gelmeyen ancak tezkir, 

teĢvik, ibret gibi yönlerden gidilerek ahlâki bir netice çıkarmak için Kur’an 

tarafından kullanılmaktadır.
41

 Örneğin, bağ sahiplerinin hikâyesi,
42

 kasaba 

halkının
43

 hikâyesi, mesel olarak anlatılır.
44

 Kur’ân, iletmek istediği mesajı çoğu 

zaman dikkat çekici örnek veya öykü formunda “Meseller” eĢliğinde vermektedir. 

                                                 
36

 Suat Yıldırım, “Kur'an-ı Kerimde Kıssalar”, Atatürk Ünv. Ġslami Ġlimler Fak. Dergisi, 

Erzurum,1979/3 s. 38. 
37

 Mehmet Paçacı, Kur‟ân‟a GiriĢ, Ġsam Yayınları, Ġstanbul 2006, ss. 94-95. 
38

 Sadık Kılıç, “Tarih Felsefesi Açısından Kıssalar”,  I. Kur'an. Sempozyumu, s. 89. 
39

 Ġsfehanî, el-Müfredât, s.758. 
40

 Ġdris ġengül, Kur‟an Kıssaları Üzerine, IĢık Yay., Ġzmir, 1994, s.72. 
41

 Ġsfehânî, el-Müfredat, ss.759-760. 
42

 Kehf, 18/32. 
43

 Ya-sin, 36/13. 
44

 ġengül, Kur‟an Kıssaları Üzerine, ss. 74-76. 
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Sonuç olarak bir anlatım tekniği olarak kıssa, Kur’an’da bahsi geçen nebe, haber, 

ahbar, mesel, kavramlarından ve Kur’an’da geçmeyen destan hikâye, masal ve 

efsane kavramlarından, farklılık arz etmektedir.  

C. Kur’an’da Kıssa Tekniğinin Özellikleri 

Peygamberler ve ilahi kitaplar, gönderildikleri kavmin öne çıkan 

özellikleriyle ve fakat onları aciz bırakacak Ģekilde mucizevî bir üslupla, insanlara 

hitap ederler. ĠĢte Kur’an’ın, lafzı ve manasıyla mucize oluĢunun nedenlerinden 

biri de cahiliye devrinde öne çıkan, edebiyata ve Ģiire adeta meydan okuyan 

üslubudur. Araplar Ģiire düĢkünlüklerinin yanında, diğer edebi türlerde de 

günümüze kadar gelen, ünlü eserler vermiĢlerdir. Mitolojiler, meseller, masallar 

ve Eyyâm-ul Arap
45

 denilen erken dönem Arap hikâyeleri buna örnek olabilir. 

Arap edebiyatında bundan baĢka kıssa, hikâye, nadire, uhdûse, hurafe- hurâfât, 

üstûre-esâtîr, mesel-emsal, semer-esmâr, haber -ahbâr vb. adlar altında muhtelif 

Ģekillerde eskilere kadar uzanan bir anlatım tarzı bulunmaktaydı.
46

   

Araplar, Ġslamiyet’ten önce de sonra da edebiyatla bilhassa Ģiirle yakından 

ilgilenmiĢlerdir. Bunun yanında hikâyecilik de süregelmiĢtir. Ġslamiyet’ten sonra 

tercüme eserlerle bu çerçeve daha da geniĢlemiĢtir.  Okuma yazma imkânları son 

derece kısıtlı olsa da cahiliye Araplarında, edebiyat oldukça geliĢmiĢti. Bu 

dönemde Arap halk edebiyatının büyük bölümünü, komĢu milletlerin mi-

tolojilerinden kaynaklanan yıldız hikâyeleri, cin ve dev masalları, atasözleri ve 

hayvan masalları meydana getirir. Ancak asıl Arap hikâyeciliği; Eyyâmü'l-Arap’la 

baĢlar. Ekserisi cahiliye dönemine ait olup, bazıları Ġslâmî döneme kadar gelen ve 

kabileler arasında cereyan eden olayları içine alan Eyyâmü'l-Arab’ın sekizinci 

yüzyıldan itibaren yazıya geçirildiği bilinmektedir.  

                                                 
45

 Eyyâmu'l-Arab: Cahiliyye devrindeki Arap kabileleri arasında meydana gelen harplerin adıdır.  

Bu harpler ya su kaynaklarına veya yeĢil bitki örtüsünün bulunduğu bölgelere hâkim olma yarıĢı 

sonucu iktisadî sebeplerden veya o zaman için çok önemli değerler olarak addedilen kerem, Ģeref 

ve kavmiyetçiliği savunmaya olan rağbetlerinden doğan psikolojik sebeplerden çıkıyordu. Veyahut 

da her kabilenin, reisliği kendisine layık görmesi ve baĢkalarına hükmetme sevgisi neticesi ortaya 

çıkan siyâsî sebeplerden meydana gelirdi. Büas Harbi ve meĢhur Ficar harpleri bunlardandır, VII. 

Y.Y. yazıya geçirilmiĢtir.(bkz. Nakre Tuhami, Saykolojiyyetü-l Kıssa fil Kur‟an, eĢ ġeriketü-t 

Tunusiyye,  Tunus 1974, s. 317, naklen, Ġdris ġengül, Kur‟an Kıssaları Üzerine, IĢık Yay. Ġzmir, 

1994, s.64)  
46

 Hüseyin Yazıcı, “Hikâye”,  DĠA, XVII, 480. 
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Cahiliye Arapları arasında, efsanevi konular ve esatir de anlatılmaktaydı.
47

 

Bu nedenle Kur’an’daki kıssaları duyduklarında; bunun yeni bir Ģey olmadığı 

“eskilerin masalları” olduğu iddiasında bulunmuĢlardır. Ama Kur’an’ın 

“benzerini getirin”
48

 meydan okumasıyla karĢılaĢtıklarında bundan aciz 

kalmıĢlardır. Ġslamiyet öncesinde “hikâye” formunda anlatılan eserler bulunduğu 

gibi, Kur’an’da nakledilen ve MüĢrik Araplar tarafından bilinen kıssalar da 

bulunmaktaydı. Ancak Kur’an, bu kıssaları kendi tekniğiyle ele almıĢ ve 

içerisindeki Ģirk kırıntılarını temizlemiĢtir. 

Cahiliye Araplarında hayli geliĢmiĢ olan edebiyat ve Ģiir Ġslamiyet’le son 

bulmadığı gibi tersine iyi ve dini değerleri yok saymayan edebiyatçılar, 

Rasulullah tarafından,
49

 ödüllendirilmiĢtir. Ayrıca, Arap halk hikâyeleri, bu 

dönemde de unutulmamıĢtır. Bu hikâyelerin bazıları Kur’an’da kıssa formunda 

anlatılmıĢtır. Sözgelimi “Hârut- Mârut”
50

 kıssası cahiliye Araplarınca, Ashab-ı 

Kehf Kıssası
51

 da Yahudilerce, bilinen kıssalardı. Kur’an, bu kıssaları ele alırken 

içerisindeki Ģirk çağrıĢımlarını ve sapkınlıkları temizlemiĢ ve belli bir maksatla 

gerektiği kadarını anlatmıĢtır. Böylece ders çıkarılmasını sağlamıĢtır 

Kur’an gönderildiği toplumda bilinen bazı hikâyeleri kıssa üslubuyla 

yeniden ele almıĢ ve böylece muhatapların bulunduğu bilgi ve ilgi düzeyini 

mükemmel bir Ģekilde kullanmıĢtır. Çünkü Kur’an, muhataplarının bilgi, anlayıĢ, 

kavrayıĢ, düzeylerini dikkate alan ve buna uygun olarak indirilmiĢ bir kitaptır. Bu 

nedenle Kur’an, mesajlarını iletirken, ilk muhatabın iletiĢim tekniklerini kullanır 

ve bu Ģekilde onları etkilemeyi hedefler. ĠĢte bu yüzden Kur’an Kıssalarının 

kendine özel bir tekniği bulunmaktadır. Bu tekniği oluĢturan unsurların 

bilinmesinin konunun anlaĢılmasında faydası olacağını düĢünüyoruz 

1. Kur’an Kıssalarının Kaynağı 

                                                 
47

Mücteba Uğur, "Vaa'z, Kıssacılık ve Hadis'te Kussas”, Ankara Üniversitesi Ġlahiyat Fak. 

Dergisi, Ankara, 1986, sayı; 28, s. 293-294. 
48

 Tur, 52/34. 
49

 Ġbrahim Sarıçam, Hz.Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı Yayınları, 

Ankara 2004, s.330. 
50

 Bakara, 2/102 
51

 Kehf, 18/9-22 
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Kur’an kıssalarının vahiy olmayıp peygambere yazdırıldığı iddiası aslında 

ilk olarak; Mekkeli müĢrikler tarafından baĢlatılmıĢtır. Onlar Kur’an için 

“esatir”
52

 eskilerin masalları demiĢlerdir.  

Genellikle, Kur’an kıssalarının kaynağının, tarihi hadiseler olduğu kabul 

görse de, kaynağın diğer ilahi kitaplar ve mitolojik hikâyeler olduğunu ileri 

sürenler de olmuĢtur.
53

 Bu iddialarını diğer ilahi kitaplar ve Kur’an’ın 

benzerlikleriyle temellendirmeye çalıĢmıĢlardır. Bu iddialar aslında Kur’an’ın 

ilahi kitap olduğuna delildir. Çünkü kaynağın aynı olması benzeĢmeyi zarûrî 

kılacaktır. Bu türden iddialar kıssaları Kur’an’dan koparmak ve onlarla 

vurgulanmak istenen genel amaçları yok etmek içindir.  

Günümüzde de, kıraat farklılıklarından yola çıkarak, Kur’an’ın insan sözü 

olduğunu ispatlamaya çalıĢan oryantalistler bulunmaktadırlar.
54

 

2. Kıssalardaki Tekrarlar  

Kur’an’da bazen bir kıssanın, bazen de büsbütün bir ayetin tekrarlandığını 

görülmektedir.
55

 Bunun Kur’an dili ve mantığı çerçevesinde ele alındığında, 

hiçbir sorun oluĢturmadığı bilinir. Tekrar, Kur’an dili için lüzumludur. Bunu 

dikkate almadan Kur’an’ı inceleyen müsteĢrikler, tekrarın; sıkıcı ve bıktırıcı 

olduğunu söyleyerek, bunun gereksizliği üzerinde durmuĢlardır. Hâlbuki 

ahlâkçılar insanda davranıĢ değiĢikliği olabilmesi için o davranıĢın 

tekrarlanmasının Ģart olduğunu vurgularlar.
56

 Çünkü öğrenilen Ģeyler, davranıĢ 

olarak gözlemlenmeli, alıĢkanlığa dönüĢmeli ve akılda tutulmalıdır ki, buna 

öğrenme denilebilsin.
57

 Yani öğrenmek; hayata geçirmek, uygulamak demektir. 

Kur’an’a baktığımızda o, tevhid ilkesini yerleĢtirmeyi kendisine bir hedef olarak 

tayin etmiĢ ve yaklaĢık yirmi üç yılın sonunda bunu gerçekleĢtirmiĢtir. Bunu 
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 Ahkaf, 46/17. 
53

 Fazlurrahman, “Müslüman Toplumunda Gayri Müslim Azınlıklar”, Ġslami Yenilenme, Makaleler 
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20 

 

yaparken tüm eğitim süreçlerini de kullanmıĢtır. Ayrıca Mekke MüĢrikleri’nin 

ısrarla puta tapıcılıklarını savunmalarına karĢılık, aynı ısrarla tevhit mücadelesini 

baĢlatmıĢtır.
58

 Allah da, Hz. Peygamber'e (sav) "(Ey Resulüm!) Öğüt ver, Ģüphesiz 

öğüt müminlere fayda verir
59

 ayeti ve benzerleriyle
60

 öğüt ve nasihatte 

bulunmasını emretmiĢtir. 

Bu konunun daha iyi anlaĢılması için Kur’an’ın nasıl bir metin olduğu 

üzerinde kısaca durmak gerekmektedir. Kur’an’ın nüzul sürecine baktığımızda 

toptan indirilmiĢ bir kitap olmadığını görürüz. Bu süreçte vahyin oluĢumunu 

etkileyen unsurlar da söz konusudur. GerçekleĢen bir iftira,
61

 savaĢa gitmekte 

aceleci davranmayıp ilahi azara müstahak olanlar,
62

 esirlere nasıl muamele 

edileceği sorunu,
63

 hatta neredeyse Kur’an’ın tamamı, bir bağlam üzere 

indirilmiĢtir. Kur’an, muhataplarıyla doğrudan konuĢan bir kitaptır “çürümüĢ 

kemiklere kim can verecek?”
64

 sorusunun cevabını da hemen vermiĢtir. 

Muhataplarını bâzen gayretlendirmiĢ, bazen de azarlamıĢtır. Kısaca karĢılıklı 

iliĢkide yaĢanan her durumu Kur’an’da bulmakta zorlanmayız. ĠĢte bu nedenle 

Kur’an’da tekrar bulunması, gâyet normaldir. Zira insan, çabuk unutabilir. 

Kalbinin yatıĢması için yinelenen telkine ihtiyaç duyabilir.  Veya bir grup 

Rasulullah’ı dinledikten sonra baĢka kimselere anlatmıĢ, onlar da bir daha sormuĢ 

olabilir. Benzer sorunlar meydana geldiğinde metin hatırlatılabilir. Bir surenin 

birkaç yerde indirildiği iddiası bundan kaynaklanıyor olabilir. Bu ve benzeri 

nedenlerden dolayı, kıssalarda ve Kur’an’ın genelinde tekrar bulunmaktadır ve bu 

tekrarlar gereksiz değildir. MüĢrikler kıssalar için “eskilerin masalları”
65

 deseler 

de, tekrarlarla dolu bir kitap dememiĢlerdir.
66

  

Bir kıssanın farklı surelerde çeĢitli üslûplarla aktarılması; tekrar değil, aynı 

manayı farklı bir ifade ile dile getirmek gibi son derece dikkat çekici bir hitaptır. 
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Ġnsanların değiĢiklikten ve ufak ayrıntıdan hoĢlandığı gerçeği ihmal edilmemiĢ, 

kıssalar bu sayede daha çekici hâle getirilmiĢtir. Böylece Kuran’ın mucizevî 

üslubu bir kez daha ortaya konulmuĢtur. 

Kıssalardaki tekrarlara gelince; bunlara “manasız” demek mümkün 

değildir. Olayların ve bazı sahnelerin her defasında farklı ortamlarda, farklı 

lafızlarla değiĢik manalarda ve görüntülerle mucizevî bir üslupla ele alınmıĢtır.
67

 

Kıssaların gâyesi, tarihi bir olayı anlatmak değildir.
68

 Kıssanın öncesinde ve 

sonrasında neden bahsediliyorsa, neye dikkat çekilmek isteniyorsa, kıssanın o 

bölümü ele alınmıĢ, kıssa ayetlerden koparılmamıĢtır. Kıssalara baktığımızda, 

farklı Ģekillerde ve farklı amacı vurgulamak için tekrarlanmıĢ oldukları 

görülmektedir. Kimi zaman tekrar gibi görünen unsurların tekrar olmadığını, her 

birinin farklı amaç için ve farklı Ģekillerde kullanıldığını belirtmek gerekmektedir. 

Kur'an'da en çok tekrar edilen kıssalardan biri olan Hz. Musa kıssasında, 

Musa'nın (a.s.) doğumu, gençlik dönemi, Medyen'de uzun yıllar kalması ve Hz. 

ġuayb’ın kızlarından biriyle evlenmesi gibi hususlar tekrar edilmemiĢtir. Ancak 

Musa'nın (a.s.) Firavunla karĢılaĢması
69

 birçok yerde, ihtiyaca göre farklı 

Ģekillerde ve farklı amaçlar için tekrar edilmiĢtir.  

Tekrarın bir nedeni de, insanlardaki davranıĢ değiĢikliğinin kısa sürede 

sağlanmasının imkânsız oluĢudur.  Yukarıda da belirtildiği üzere eğitim uzun 

soluklu bir süreçtir. Bunun sonucu davranıĢ olarak gözlemlenir istenilen davranılıĢ 

değiĢikliği gerçekleĢmiĢse, eğitim gerçekleĢmiĢ demektir.
70

 Kur’an’ın hedefinin, 

tevhid ilkesini gerçekleĢtirmek olduğu bilinmektedir. Bu nedenle tekrar edilen 

kıssalar, büyük ölçüde tevhit eksenli olup, hak-batıl mücadelesini sembolize et-

mektedir. Sözgelimi Âdem (a.s.) kıssası en çok tekrar edilen kıssalardan biridir. 

Bunun nedeni ġeytan’ın iğvalarının, tuzaklarının bizden uzak olmadığı, iyilik ve 

                                                 
67

 Ġdris ġengül, Kur'an Kıssaları Üzerine, ss. 252-254. 
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kötülük arasındaki mücadelenin
71

 bitmeyecek olmasıdır.  

Kur'ân her seviyedeki insanlara, anlayıĢlarına göre hitap ettiğinden, çoğu 

zaman benzer hakikatleri çeĢitli üsluplarla muhataplara açıklamaktadır. 

Kur'ân'daki bütün üslup Ģekillerinde olduğu gibi, tekrarda da Allah, kulların 

seviyelerine uygun hitapda bulunmuĢtur.
72

 Kur’an, peĢ peĢe gelen, usandırıcı bir 

tekrarı değil, öğüt veren bir büyük gibi, ihtiyaca binaen hatırlatmayı seçmiĢtir. 

Kur’an, sözlü metin formundan yazılı metne aktarılınca bile, konulara ve fasıllara 

ayrılmamasının sebeplerinden biri de, bizler için dahi aralıklarla tekrarı 

gerçekleĢtirmek olsa gerektir.
73

 

Kur'ân kıssalarındaki zikredilen bu anlatım tarzı ilk anda bir tekrar olayını 

hatırlatsa da gerçek manada bir tekrar değildir. Çünkü Kur'ân, yirmi üç sene 

zarfında nazil olmuĢ, Ġslâm dininin bir mecmuası hükmündedir. Bu müddet 

zarfında Kur'ân, davet üslubunda da tedricî bir metod takip etmiĢtir. Zira 

muhataplarının seviyesini, ahlâkı düzeylerini, anlayıĢlarını, dikkate almayan bir 

metin, yaĢamın dıĢında kalacaktır. Kur’an muhataplarını dikkate almıĢtır. Bunun 

göstergesi de, Kur’an-ın nüzulünün yirmi üç seneye yayılmıĢ olmasıdır. Çünkü bir 

toplumu düzeltmek, inĢa etmek üç beĢ senede gerçekleĢecek bir hadise değildir. 

Bunun için de tekrarlara ve hatırlatmalara, ihtiyaç duyulacaktır; Ġbn-i Kuteybe 

Tevili’nde tekrarların nedenini Ģöyle açıklamaktadır.  

“Hz. Peygamber'e, Müslüman olmak için Arap kabilelerinden 

heyetler geliyordu. Sahabeler onlara Kur'an'dan bazı pasajlar 

okutuyor ve bu onlar için yeterli oluyordu. Hz. Peygamber 

ayrıca çeĢitli kabilelere sureleri öğretmek için öğreticiler 

gönderiyordu. Eğer kıssalar tekrar edilmemiĢ olsaydı, Musa 

kıssası bir kabileye, Ġsa kıssası bir kabileye, Nuh kıssası bir 

kabileye, Lût kıssası da sadece bir kabileye ulaĢacak; tabiatıyla 

bu kabilelerden hiçbiri tüm kıssaların bilgisine vâkıf 

olamayacaktı. Ancak, Allah, lütfünden ötürü bu kıssaların 
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yeryüzünün dört bir tarafına yayılmasını ve hedef kitlenin 

idrakine bir kez daha sunmayı, böylece onları uyarmayı diledi 

ve bu yüzden bazı kıssaları aralıklarla tekrar etti.”
74

  

Bu da bir kez daha gösteriyor ki Kur’an, muhataplarını devre dıĢı 

bırakmayan, onların sorduğu sorularla, insanların vahye muhatap oluĢlarıyla 

Ģekillenen bir kitaptır. 

3. Kıssalarda Zaman ve Mekân Algısı  

Zamanın, somut bir kavram olmaması, anlaĢılmasını ve tanımlanmasını 

zorlaĢtırır. Nitekim zamanın, genel kabul gören bir tanımı yapılmamıĢtır. Zaman 

kavramı, Kur’an’da çeĢitli Ģekillerde yer almıĢtır. Sözgelimi, kıssalarda zaman 

için kullanılan, gece,
75

 gün,
76

 gündüz,
77

 akĢam,
78

 kavramlarının yer alması, 

kıssaların anlatımında zaman unsurundan faydalanıldığını gösterir. Ancak 

Kur’an’ın, bu konuda çok fazla ayrıntıya girmediği ortadadır. Nadir de olsa, tam 

zamanlı kıssalar da vardır. Sözgelimi Hz. Musa’nın Allah’la buluĢmasıyla ilgili 

olarak önce otuz, sonra buna on gün daha ilave edilerek “kırk gece”
79

 lafzı 

kullanılmaktadır. Hz. Nuh’un kavminin arasında “dokuz yüz elli yıl” kalıĢı,
80

 

mağara ashabının mağarada “üç yüz dokuz yıl kalması”
81

 kesin sayılar ifade etse 

de, Kur’an’ın genelinde belirsiz zamanın daha ağır bastığı görülür.  

Kur’an mekânlardan da bahsetmiĢtir. Ancak bu konuda Tevrat’ta olduğu 

kadar ayrıntıya girilmemiĢtir. Kur’an, içerisinde geçen mekânlarla ilgili genel 

ifadeler kullanmıĢtır. Dikkatle incelendiğinde kıssalardaki mekânların çok belirgin 

olmadığı görülecektir. Kur’an’da “Karye”,
82

 “Eyke”,
83

 “Medyen”,
84

 “Tubba”,
85
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“Ress”,
86

 “Sebe”,
87

 “Uhdud”,
88

 “Cûdî”,
89

 gibi mekâna delalet eden isimlere 

rastlamak mümkündür. Bahsedilen yerler çok net değilse de, ilk muhataplardan 

“çok da uzak”
90

 olan yerler değildi.    

4. Kıssalarda Kronolojik Sıralama 

Kur’an, bir tarih kitabı değildir. Kıssaları sunarken belli bir amaç gözetir. 

Ancak kıssalar, tarihi gerçeklikle ters düĢmemektedir. Hz. Musa’nın mücadelesi, 

Hz. Nuh ve helak olan kavmi, Hz. Salih ve diğer peygamberlerin kıssalarında 

tarihsel durum, bâriz bir Ģekilde görülmektedir. Ancak Kur'an, bir tarih kitabı 

değildir. Dolayısıyla Kur'an kıssalarında ayrıntılardan uzak durulmakta, tarih 

ilminin temel taĢları olan yer ve zaman gibi unsurlardan gerektiği kadar söz 

edilmektedir.
91

 

Kur’an’da tarihi sıralamaya çok da önem verilmemiĢtir. Sözgelimi “Ey 

Harun‟un kız kardeĢi! Senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz 

değildi.”
92

 ayetinde yer alan “Harun” isminin, Hz. Harun’a ait olduğu 

görüĢünün
93

 de bulunması, bunu desteklemektedir. Bu konuya bir baĢka örnek de; 

Sa’d Suresi 48. ayette “Ġsmail, el-Yesa‟ ve Zülkifl‟i de an. Onların her biri iyi 

kimselerdi.” ifadesi,  tarihi sıralamaya uygun değildir. Buna benzer birçok ayette 

de, aynı üslup söz konusudur. Bu durumun aksine, tarihi sıralamayı gözeten 

kıssalar da bulunmaktadır. Örneğin Meryem suresinde
94

 anlatılan kıssa, Ġmran’ın 

Karısı’nın hamile olması ve çocuğu Allah’a adamasıyla baĢlar, Hz. Ġsa’nın doğup 

beĢikte konuĢmasıyla sona erer. Her ne kadar fasılalar olsa da, kıssada tarihi 

sıralamaya dikkat edilmiĢ tarihsel geçiĢler olmamıĢtır. Bu veriler göz önünde 

bulundurulursa, Kur’an’ın kronolojik sıralamayı olmazsa olmaz bir Ģart olarak 
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görmediği anlaĢılır.  

5. Kıssalarda İsmi Geçen Kişilikler ve Özellikleri 

Her kıssada olduğu gibi Kur’an kıssalarında da mutlaka bir kahraman 

bulunur. Kur’an, î’cazı gereği bu kahramanları etkileyici Ģekilde ifade etmektedir. 

Kıssalarda bazen isimler açıkça belirtilirken,
95

 bazılarında sadece iĢaret vardır.
96

 

Örneğin Salih kul,
97

 Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen mümin adam,
98

 

Salih a.s. kavminden olup deveyi boğazlayan en azgınları,
99

 Belkıs’ın tahtını 

getiren Hz. Süleyman’ın arkadaĢı,
100

 Ģehre gelen üç resule imanını açıklayan 

kiĢi,
101

 harap olmuĢ kasabaya uğrayan kimse,
102

 kıssalarındaki kahramanların ismi 

belirsizdir. Ġsimlerin zikredilmeme nedeni ise bahsi geçen kıssaların belli anlatılıĢ 

amaçları olması ve konunun uzamasına ve dikkatin dağılmasına neden olabilecek 

her türlü ayrıntıdan kaçınılmak istenmesidir.
103

  

Allah’ın kendisine çokça mal verdiği bununla kibirlenip azgınlaĢan 

Karun,
104

 Mısır’ın tüm imkânlarını ele geçirince azgınlaĢıp kendini tanrı zanneden 

Firavun,
105

 yine Firavun’un yanında bulunan önemli Ģahsiyetlerden biri olan 

Haman,
106

 yirmi beĢ peygamber ve mücadeleleri, Tâlut,
107

 Câlut,
108

 ismen veya 

sıfat olarak zikredilen, Ģahıslardandır. Kur’an-ı Kerim’in mucizeliğine uygun 

olarak bu isimlerin de zikredilmesinin elbette bir nedeni vardır. Bu isimler 

sembolleĢmiĢ ve adeta bir marka olmuĢlardır. Sözgelimi; Karun ve Firavun 

isimleri; küfrün, kibrin, ahiret yurdunu unutmuĢluğun simgeleridir.
109

 Zikri geçen 

peygamberler ise tevhit hakikatlerinin korunması ve vahyin gönderiliĢ gâyesini 

                                                 
95

 Araf, 7/155. 
96

 ġems, 91/11-15. 
97

 Kehf, 69/65. 
98

 Mü'min (Ğafir), 40/ 28. 
99

 ġems, 91/11-15. 
100

 Neml, 27/40. 
101

 ġems: 91/11-15. 
102

 Bakara, 2/ 259. 
103

 Muhammed Ahmed Halefullah, Kur‟an‟da Anlatım Sanatı, Muhammed trc. ġaban KarataĢ 

Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2002.s.309-313. 
104

 bkz. Kasas: 28/76. 
105

 bkz. Kasas, 28/ 76; Araf, 7/103-141. 
106

 Kasas, 28/6,8,38; Ankebut, 29/39; Mü’min, 40/24,36. 
107

 Bakara, 2/247,248,249,250. 
108

 Bakara, 2/249,250,251. 
109

 Ġdris ġengül, Kur'an Kıssaları Üzerine, s 205-212. 



 

26 

 

gerçekleĢtirmek için azımsanmayacak eziyetlere maruz kalmıĢ, sabırlarını 

kaybetmemiĢ, yine mücadelelerine azim ve kararlılıkla devam etmiĢlerdir. ĠĢte bu 

mücadeleleri onlara dikkat çekmeyi gerektirmiĢ, böylece Muhammed (a.s.) in bir 

nevi rehberleri olmuĢlardır.
110

 

Kıssaların özelliklerinden biri de kahramanları ele alıĢ Ģekli ve kahramanın 

misyonudur.  Kur’an kıssalardaki kahramanlar hakkında da Ģunları söyleyebiliriz; 

Kur’an kıssalarında her olayın bir kahramanı vardır ve bu bazen bir peygamber, 

bazen bir insan, bazen de insan dıĢındaki varlıklardır. Burada önemli olan kıssanın 

ne söylemek istediğidir.  

Kıssalarda gerek hayır, gerek Ģer örneği olan, kadın ya da erkek 

Ģahsiyetlerden de bahsedilmiĢtir. Ġsmen zikredilen Ģahsiyetlerde, erkek yoğunluğu 

bâriz olarak göze çarpmaktadır.
111

 Arap toplumunun ataerkil yapıya sahip olması, 

peygamberlerin bilinenlerinin erkek olmaları, Arap dilinin yapısı, bunun nedenleri 

arasındadır.
112

 

Kur’an’da ismi en çok anılan peygamber; Hz. Musâdır. Onun bu kadar çok 

zikredilmesinin nedeni; tevhit mücadelesinin zorluğu,
113

 bu mücadelenin uzun 

yıllar sürmesi,
114

 her kesimden insanla dinin korunması adına mücadele vermiĢ 

olması,
115

 sabrının ve tevekkülünün mükâfatlarını bu dünyada almıĢ
116

 olmasıdır. 

Ayrıca Hz. Musa o kadar canlı bir karakterdir ki adeta yanı baĢımızda 

durmaktadır. Öfkeyle levhaları yere atıp, kardeĢinin sakalını yolması,
117

 

yanlıĢlıkla adam öldürmesi,
118

 bu iĢi yapınca korkup gizlenmesi,
119

 zor durumda 

kalınca Allah’a yakarıĢı,
120

 asası yılan olunca korkup kaçması,
121

 Firavun’a 
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tebliğe gitmekten çekinmesi,
122

 sabredeceğine söz vermesine rağmen sözünü 

tutamaması,
123

 O’nu “insan peygamber olarak” karĢımıza çıkarmaktadır.  

Yine Hz. Ġbrahim Allah'ın sevgili kulu olarak karĢımızda durmaktadır. 

Tevhit mücadelesine devam etmesi,
124

  babası için vefalı bir evlat oluĢu,
125

 çok 

merhametli oluĢu,
126

 Allah’a gönülden bağlanması
127

 ve kendinden sonraki 

nesiller için bile sürekli dua etmesi,
128

 sorgulayan bir zihin örneği
129

 olması, 

yönleriyle örnek bir Ģahsiyettir. Hatta önemine binaen, Kur’an’da bulunan 

surelerden birine adı
130

 verilmiĢtir.   

Hz. Musa'ya karĢı küfrüyle öne çıkan Firavun’un Ģahsında da, Allah'a 

isyan, kibir ve gurur, zulüm, zenginlikle övünme, yerilmiĢ, bu tür davranıĢları 

sergileyenlerin dünya ve ahirette zillete düĢeceği, ifade edilmiĢtir.
131

 

Kur’an’da ismen geçen tek hanım olan Hz. Meryem de iffetin, kulluğun, 

temizliğin, takva’nın ve adanmıĢlığın
132

 timsalidir. Bir sureye de onun adı 

verilmiĢtir. Hz. Meryem'in ismen anılmasının hikmeti,
133

 iĢaret edildiği gibi 

Hıristiyan teslis anlayıĢına karĢı çıkarak, Hz. Ġsa'nın, (as) Allah'ın oğlu olmadığı, 

Hz. Meryem’in de tanrısal niteliklerinin olmadığının açıkça ortaya konulması için 

bir vurgu olsa gerektir.
134

 

Bir de ismi zikredilmeyip Kur’an’da bahsi geçen Ģahıslar vardır ki bunlar 

da yukarıda bahsedildiği gibi ismen zikredilmesine gerek olmayıp meslekleri veya 

ilintileri isimlerinin önüne geçmiĢ Ģahıslardır. Örneğin Yusuf (a.s.) kıssasında 
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geçen; “Aziz'in karısı”,
135

 Hz. Süleyman kıssasında geçen; Sebe Melikesi
136

 

bunlardan bazılarıdır.  

Kur’an’da melekler, cinler,
137

 Ģeytan
138

 ve hayvanların
139

  diyalogları gibi 

insan olmayan karakterlere de yer verilmiĢtir.  

Kur’an’da kıssalar, gerek konusu ve ifade tarzı gerek olayların götürdüğü 

yön itibarıyla dini amaçları gerçekleĢtirmeye yöneliktir.
140

 Olayların tamamı 

değil, maksat hâsıl olacak kadarı anlatılır. Bu Ģekilde icaz gereği gereksiz 

uzatmalardan kaçınılmıĢ muhataba en etkili Ģekilde ulaĢılmıĢtır. Kıssalardan 

bazılarında olayların baĢı, bir baĢkasında sonu, diğerinde olay anlatılmayıp imâ 

edilmesi yoluna gidilmiĢtir.
141

 Yusuf kıssası hariç, baĢtan sona anlatılan kıssa 

yoktur.
142

 Hz. Ġbrahim’in kıssası delikanlılık çağında
143

 sorgulamasıyla 

baĢlamaktadır.
144

 Bazı kıssalar ise ileriki yaĢlardan baĢlatılmaktadır. Hz. Nuh, 

Hud, Salih, Lût, ġuayb peygamber kıssaları, bu türdendir.
145

 

Kur’an’da yer alan kıssaların aktarılmasında belli bir teknik uygulandığı 

görülmektedir. Kıssalar, muhataba hitap eder tarzdadır. Canlı ve akıcı anlatım, 

tekrarların anlamlı ve uygun Ģekillerde bulunması, her türden canlıdan 

kahramanların bulunuĢu ve bu kahramanların neredeyse tamamının toplum 

tarafından biliniyor olması, çok az cümleyle en veciz ifadelerin kullanılması, 

Kur’an kıssa tekniğinin özelliklerini yansıtmaktadır. 

D. Kıssa ÇeĢitleri 

Kur’an, kıssa kelimesini kendine has bir üslupla ele almıĢ ve ona özel bir 
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anlam yüklemiĢtir. Ancak genel anlamda kıssa, anlatılıĢ özelliklerine göre üç 

bölüme ayrılabilir. Bunlar tarihi kıssalar, temsili kıssalar ve mitolojik kıssalar 

olmak üzere ele alınabilir. Her ne kadar mitolojik kıssa ile ilgili farklı görüĢler 

bulunsa da, bu konuyla ilgili söylenenleri de kısaca değerlendirmek istiyoruz. 

Aslında bu Ģekilde bir tasnifi ilk yapan Halefullah’tır.
146

 O’nun, temsili ve tarihi 

kıssalarla ilgili görüĢü genellikle benimsenmiĢ, ama mitolojik kıssayla ilgili tezi 

reddedilmiĢtir. ġimdi biz de kıssalardaki bu ayrımı değerlendirmeye çalıĢalım. 

1. Tarihi Kıssalar 

Tarihi kıssaların ne olduğunu incelemeye geçmeden evvel, tarihin nasıl bir 

bilim dalı olduğunu anlamak, tarihi kıssaları anlamak için gerekli gözükmektedir. 

Bunun için sözlüğe baktığımızda tarihin tanımının; “geçmiĢ zamanlarda yaĢayan 

insan topluluklarının her türlü faaliyetlerini yer ve zaman bildirerek, sebep-sonuç 

iliĢkisi içinde anlatan bilim dalı” olduğunu görürüz. Bu tanımlamaya bakıldığında 

bir kıssaya tarihi kıssa ismini verebilmek için bu Ģartları taĢıması gerektiği 

anlaĢılacaktır. Ancak Kur’an kıssalarının çoğunluğu için, bu Ģartların tamamının 

gerçekleĢmesi söz konusu değildir. Bu itiraz tahmin edilmiĢ olmalı ki, bir kıssaya 

tarihi denilebilmesi için vuku bulmuĢ olması yeterli görülmüĢtür. “Tarihi kıssa, 

zamanın akıĢı içerisinde vuku bulmuĢ olan, kıssa türüdür.”
147

 Bu tanımlamada da 

görüldüğü üzere; tarihi kıssanın, tarihi vakıa olarak gerçek olması gerekmektedir. 

Tarihi kıssalar, gerçek olay ve gerçek kiĢilerden oluĢtuğu için anlaĢılması ve ders 

çıkarılması kolaydır.
148

 Bir kıssanın gerçek olması ona inandırıcılık yönünden artı 

bir değer katacaktır. 

Kıssalarla ilgili dikkat edilmesi gereken husus; olay örgüsünün değil, 

kıssanın asıl anlatılıĢ maksadını tespit etmektir. Bu yönüyle kıssalar adeta Kur’an 

binasının görünen yüzü olmaktadır.
149

 Örneğin, Hz. Musa kıssasına baktığımızda 

Hz. Musa var olmuĢ ve yaĢamıĢ bir peygamberdir.
150

 Hz. Musa’nın suya 
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bırakılması,
151

 Firavun’un sarayında büyümesi,
152

 Kıpti’yi öldürmesi,
153

 Mısır’dan 

kaçıp Hz. ġuayb’ın yanında çalıĢması,
154

 evlenmesi,
155

 kendisine peygamberlik 

verilmesi,
156

 Firavun’la mücadelesi, sihirbazları yenmesi vs. tarihi gerçeklikleri 

ifade etmektedir. Bu olayların tamamında Hz. Musa’nın nübüvvetinin 

doğruluğuna, aslında onu peygamber olarak gönderen Allah’ın varlığına, vurgu 

yapılmaktadır.
157

 

Kıssalarda gerçekleĢen olağanüstü durumlara gelince bunları helak ve 

mucize olmak üzere iki bölümde inceleyebiliriz. Her iki gruptaki olayların 

anlatılıĢ amacı aynıdır. Yani mucize ve helak olayları anlatılırken onlar üzerinden 

peygamberlerin getirdikleri dinin doğruluğu, bu itibarla iman edilmesinin 

gerekliliği vurgulanmaktadır.
158

 Bu noktada mucize tanımını da sınırlandırmak 

doğru olacaktır. “Nübüvveti ispat bağlamında ortaya konulan doğaüstü hallere 

mucize denir.” Yani her olağanüstülük mucize olmamalıdır. Mucizelere Hz. 

Musa’nın sihirbazlarla mücadelesi örnek olabilir.
159

 Firavun tarafından yarıĢmaya 

davet edilen Hz. Musa, bunu kabul eder ve sihirbazlarla karĢılaĢır. Sihirbazların 

attıkları iplerin yılan gibi kıvrıldığını
160

 görünce, içine korku düĢer.
161

 Ancak ona, 

korkmaması ve elindeki asayı yere atması konusunda vahyolunur.
162

 Hz. 

Musa’nın asası ejderha olup, sihirbazların iplerini yutuverir.
163

 Sihirbazlar gerçeği 

görerek, iman ederler.
164

 Firavun kendisinden izin alınmadan iman ettikleri 

gerekçesiyle, sihirbazların ellerini ve ayaklarını çaprazlama kestirir.
165

 ĠĢte bu 

kıssa bir mucizeye iĢaret etmektedir. Bu olaylar tarihi gerçeklik ifade etmektedir. 

Ancak olaydan çıkarılması gereken hisse olayların evrensel boyutudur. O da 

Allah’ın ilahlığının hakikati, onun yenilmez mutlak güç sahibi oluĢu, 
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peygamberinin hak oluĢu
166

 olabilir. 

Helak olayları da, olumsuz mucize kapsamında incelenebilir. Semud 

kavminin helakini bu duruma örnek verebiliriz. Salih a.s. Semûd kavmine tebliğde 

bulunsa da onu ciddiye almaz ve kendisinden mucize getirmesini isterler.
167

 

Mucize olarak kayadan çıkan bir deve gönderilir.
168

 Semud kavmi Hz. Salih’in 

uyarılarını dinlemez, üstelik Hz. Salih’i de öldürmek için de, bir plan yaparlar.
169

 

Sonunda helak gerçekleĢir.
170

 Bu kıssa da selbi mucizeye örnek olabilir. 

Kıssaların Mekke toplumunca bilinen olaylar olması etkisini artırmıĢtır. 

Dinî söylemin varlık nedeni, insanlara hakikati öğretmek ve onları bu hakikate 

göre eğitmek olduğu için, peygamberler ve kutsal metinler, mesajlarını mecaz, 

kıssa, mesel gibi anlatımlarla somutlaĢtırmıĢlardır.
171

 Hz. Nuh’un halkı da Mekke 

toplumuyla büyük benzerlik göstermektedir. Hz. Nuh’a inanlarla Rasulullah’a 

inananlar arasındaki benzerlik dikkat çekicidir.  Her iki toplumda da peygambere 

inananlar alt sınıftan, zayıf insanlardı.
172

 Bu da, kıssaların ilk muhataplara mesaj 

verdiğini, aynı zamanda evrensel maksatlarının da olduğunu gösterir.
173

  

2. Temsili Kıssalar 

Kur’an mesajını iletirken Araplara özgü anlatım tekniklerini kullanmıĢtır. 

Bu anlatım tarzlarından biri de mesellerle anlatımdır. Meseller kıssa formunda 

olmamakla birlikte ona yakın bir tarzdır. Kur’an’da mesellere de yer verilmiĢtir. 

Tefsir ilmine göre meseller, vuku bulma Ģartı aranmayan, gerçekleĢmesi 

mümkün, konusu itibariyle doğru olan öğüt, ders ve ibret vermek amacıyla 

sunulan etkileyici anlatım biçimleridir.
174
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Mesel kelimesiyle aynı kökten türetilmiĢ olan temsili kıssa ise; zaman, 

mekân, konusunda belirsizlikler taĢıyan, içerisinden dersler çıkartılabilecek, 

konusu doğru kıssalardır.
175

 

Temsili kıssaların gerçekliği meselesine gelince; evvel emirde Kur’an’daki 

kıssalardan hangilerinin temsili olduğu konusunda ittifak bulunmamaktadır. Bazı 

kıssaların temsili olduğu konusunda genel bir kabulden söz edilse bile itiraz eden 

âlimler her devirde çıkmıĢtır.
176

 Zaman, mekân ve kahramanlarla ilgili 

belirsizlikler taĢıyan kıssaların temsili olma ihtimali göz ardı edilmemelidir. Bu 

konu her ne kadar Halefullahla gündeme gelmiĢ olsa da, ilk devirlerden beri 

tartıĢılan bir durumdur.  

Konunun daha iyi anlaĢılabilmesi için, temsili kıssanın varlığı konusunda 

bazı müfessirlerin görüĢlerini nakletmek istiyoruz. Taberi Camiu-l Beyan isimli 

tefsir kitabında; havarilerin gökten bir sofra istemesiyle ilgili kıssanın 

yorumunda
177

zikri geçen ayetlerde temsili ifade bulunabileceğini kabul etmiĢ, 

ancak kendisi kıssanın tarihi olduğu görüĢünden yana olmuĢtur.  

Taberi diyor ki: "Sofranın fiilen indirilip indirilmediği 

hususundaki iki görüĢten, tercihe Ģayan olan görüĢ, sofranın 

indirildiğini söyleyen görüĢtür. Zira buna dair Rasulullah’tan, 

sahabelerden ve onlardan sonra gelen müfessirlerden haberler 

zikredilmiĢtir. Bu itibarla sofranın indirildiği muhakkaktır.
”178

 

Bu kıssadaki zaman mekân konusundaki belirsizlikler bir peygamberin 

mucize istemesi (bilindiği üzere mucize Allah tarafından gerçekleĢtirilir 

peygamberler mucize talebinde bulunmazlar) kıssanın temsili olabileceği görüĢü 

ortaya çıkarmıĢtır. 
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Hz. Ġbrahim’in Allah’a ölüleri nasıl diriltildiğini sormasıyla ilgili kıssa
179

 

hakkında da Fahrettin Râzi olayın tarihi bir kıssa olduğunu ifade etmiĢse de, 

temsili olduğunu söyleyen Ebu Müslim’in görüĢünü de nakletmiĢtir.  

Ebu Müslim ayetteki bazı lafızların parçalama kesme anlamı 

taĢımadığından hareketle bu kıssanın temsili olduğu görüĢünü benimsemiĢtir.
 180

 

Görüldüğü üzere Ebu Müslim, Hz. Ġbrahim’in böyle bir Ģey talep etmiĢ olmasını 

pek de manalı bulmamıĢ, bu yüzden çeĢitli dil kuralları çerçevesinde bunu 

mantıken izah etmeye çalıĢmıĢtır. Zaten bir peygamberin (kalbinin mutmain 

olması için bile olsa) ölülerin nasıl diriltileceğini sorması, çok da anlamlı olmasa 

görünmemektedir. Zira bu inanılması gereken bir durumdur Bir peygamber dahi 

kalbinin tatmin olması için, bunu görmek isterse diğer insanların inanması elbette 

çok daha zor olacaktır. Ayrıca kıssayı tarihi kabul etsek bile, Hz. Ġbrahim’in 

dirilmeyi apaçık göremediğini anlıyoruz. “Sonra da onları çağır. Sana uçarak 

gelirler. Bil ki, Ģüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.”
181

 ayette görüldüğü üzere dirilmekten bahsedilmemektedir. Bu 

durumda bu kıssanın da aslında insanların ölümden sonra dirilmeyle ilgili 

Ģüphelerini gidermek için anlatılan temsili kıssa olduğu söylenebilir. 

Hz. Âdem kıssası ise, tarihi kıssa olarak ele alındığında anlaĢılamaz 

boyutların olması
182

 nedeniyle temsili kıssa kapsamında değerlendirilmiĢtir. 

Cennette bulunan ve yasaklanmasının nedeni bir türlü bulunamayan ağaç vb. 

mantıki ve dini çeliĢkiler nedeniyle bu kıssanın temsili kıssa olarak ele alınması 

daha uygun görülmüĢtür.
183

  

ZemahĢerî de Kur’an’da temsili kıssanın varlığını kabul etmiĢ ve Sa’d 

suresi 21-25. ayetlerde geçen Hz. Davut ve davacılar kıssasını, temsili olarak 

nitelendirmiĢtir. 
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“Yukarıda koyunlarının zikredilmesinin ne anlamı var? Diye 

sorulursa Ģöyle cevap verilebilir. Ayetlerdeki davacılar olayı Hz. 

Davut ve davacıların konuĢmaları temsilden ibarettir Çünkü 

temsil hatayı en iyi düzeltme yöntemidir. Bu yüzden kinâyeli 

anlatım tercih edilebilir.”
184

 

Buradan hareketle tefsir âlimlerinin, Kur’an’da temsili kıssa bulunmasını 

caiz gördüklerini anlayabiliriz. Çoğunluk ise, kıssaların tarihi olduğu 

görüĢündedir. 

3. Mitolojik Kıssa 

Mit (myth) kelimesi köken olarak söz ya da konuĢma anlamlarına gelir ve 

genel anlamda “söz konuĢma öykü” manalarını içine alır.
185

 Mit denilince akla, 

objektif gerçeklerle ilgisi olmayan anlatılar gelmektedir. Bu, mitin gerçeklerle 

hiçbir alakası yoktur demek değildir. Mit, salt masaldan farklı bir anlatıdır her ne 

kadar masalımsı anlatım özelliği gösterse de, dini imgeleri içerisine alarak 

anlatılması zor dini içerikleri masallaĢtırarak anlatır. Ġncil’deki mitolojik 

anlatımların da aslında din hakkında basitleĢtirerek düĢünme olduğu görüĢünde 

olan Bultman da Mitolojiyi Tanrı hakkında basitleĢtirilmiĢ düĢünce olarak ifade 

eder.
186

 Aslında mitoloji, inanılabilir olsun ya da olmasın yaradılıĢla ilgili 

öyküdür. Bu nedenle öznel olan mitle nesnel olan arasında kesin bir ayrım 

yoktur.
187

  Eliade’a göre mit, kutsal bir öyküyü, baĢlangıçtaki masallara özgü 

zamanda olup bitmiĢ bir olayı, doğaüstü varlıkların baĢarıları sayesinde kozmosun 

ya da bir parçasındaki gerçekliğin nasıl ortaya çıktığını anlatır. Mitlerin tarihsel 

durumu söz konusu değildir. Mitler rüya zamanı diyebileceğimiz hayale dayalı 

tasarımlardır.
188

 Görüldüğü üzere mitler yaradılıĢ ve oluĢla ilgili gerçeklerin 

öyküleĢtirilerek anlatılmasıdır.
189
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Kur'an kıssaları ise, mitlerden farklı özellik göstermektedir. Çünkü mit, 

kutsal bir öyküyü eski zamanda olup bitmiĢ bir olayı, doğaüstü varlıklar sayesinde 

bir gerçekliğin yaĢama nasıl geçtiğini anlatır. Yani mit, her zaman bir "yaratılıĢın 

öyküsüdür.”
190

 Mitlerdeki kiĢiler, doğaüstü varlıklardır. Mitlerin tarihi niteliği 

olmayıp, tamamıyla hayale dayalı, kiĢiler ve toplum tarafından yansıtılan 

olaylardır.
191

 Mitin kıssalardan bir farkı da zamanıdır. Kıssalar genellikle tarihi 

olayları aktarırken, mitler tarih dıĢı ve belirsizlik içeren aynı zamanda gerçek dıĢı 

konuları da içerebilen niteliktedir. Mitlerin konusu daha çok yaratılıĢ öyküleri 

iken kıssalar insanın tavır, davranıĢ ve eylemlerini ve bunların olumlu ve olumsuz 

sonuçlarını aktarmaktadır. Mit kahramanları, Tanrısal ve doğaüstü özellikler 

gösterirken, kıssalardaki kiĢiler, insanlardan, nadiren de melek, Ģeytan, cin vs gibi 

doğaüstü olarak nitelenebilecek varlıklardan oluĢmaktadır. Mitlerde olaylar 

olağanüstü özellikler gösterirken kıssalardaki olaylar insanın hayatı boyunca 

yaĢayabileceği gerçekleĢebilen olaylardır. Ancak az da olsa, olağanüstü olaylara 

rastlanmaktadır. Bunlar mucize veya azap kabilinden olaylardır. Kıssalarla mitler 

arasındaki önemli bir farklılık da mitlerin toplum hafızasına dayanan masalımsı 

öğeler içermesi, kıssaların tarihi bir temelinin bulunması veya gerçek olabilecek 

nitelikte olmasıdır.
192

 Bütün bunlar dikkate alındığında kıssaların insanlık tarihi 

içinde, insanın etrafını saran gerçeklikler içinde yer bulduğunu, mitlerin ise tarih 

dıĢında masal ya da rüya zamanı diyebileceğimiz bir kesitte cereyan ettiğini yani 

tarih dıĢı olayların tarihi gerçeklikleri ifade etmek üzere kurgulandıklarını 

söyleyebiliriz.
193

 Kıssaların insana yol gösterici özelliği de zaten bu insani 

yönünden kaynaklanmaktadır.
194

 Bu nedenle kıssalar mitlerin aksine yol gösterici 

ve hayatı düzenleyici özellik taĢımaktadır.
195

 

Halefullah Kur’an’da “esatir”in reddedilmediğini iddia ederek Kur’an’da 

mitolojik kıssanın varlığını kabul etmiĢtir. O, Kur’an’ın esatir lafzını değil, 

“Kur’an’ı kendi yazdı” iddiasını reddettiğini söylemiĢ, iddiasını ispat etmek için 
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de konusuyla ilgili ayetleri nuzul sırasına göre toplamıĢtır. Arkasından bu 

ayetlerin ortak yönlerini ortaya koymaya çalıĢmıĢ, bazı genellemelere varmıĢtır. 

O, Kur’an’da “esatirin” varlığının değil, tersine ayetlerdeki geçen diğer 

olumsuzlukların, reddedildiğini belirtmiĢtir.
196

  

Esatir, “gerçeğe uymayan düzensiz, asılsız, boĢ sözler” anlamlarına gelen 

ve Kur’an’da “evvelin” tamlamasıyla birlikte kullanılan bir tabirdir.  Tamlama bu 

Ģekliyle, Kur’an’da dokuz yerde geçmektedir.
197

 Ayetlere bakıldığında, Arapların 

“esatir” diye alay konusu ettikleri Ģeylerin, öldükten sonra dirilme ve azap 

haberleri olduğu görülecektir.
198

 Buradan öyle anlaĢılıyor ki, MüĢriklerin esatirle 

kastettikleri; ba’s, hesap, bununla ilgili önceki peygamberlere gelen uyarılar ve 

helaktir. Bunları eskilerin masalları sayarak, aslında gerçek olmadıklarını 

söylemeye çalıĢmıĢlardır.
199

 Bu açıdan bakıldığında iman esaslarını da yok sayan, 

esatir denilen kıssa türünün, Kur’an’da yer alması, tartıĢmalı olmakla birlikte 

mümkün görünmemektedir. Buradan Ģu sonuca ulaĢmak mümkündür; Kur’an’da 

yer alan kıssalar tarihi ve temsili kıssalardan oluĢabilmektedir. Tabi bu konuda da 

müfessirler hemfikir olamamıĢlardır. Fakat Kur’an’da mitolojik kıssa çeĢidini 

bulmaya çalıĢmak zorlamadan ibaret olacaktır. Zaten mitoloji ve Kur’an kıssaları 

konuları itibariyle de farklıdır. Mitolojinin bir oluĢ hikâyesi olduğu dikkate 

alınırsa, aralarındaki fark ortaya çıkacaktır.  Aslında mitolojik kıssa olabileceği 

üzerinde tartıĢma bulunan kıssalar, temsili kıssa formunda değerlendirilirse
200

 

daha anlamlı sonuçlara ulaĢılabilecektir. 

Sonuç olarak, kıssalar, Kur’an’ın büyük bölümünü oluĢturan ve özel bir 

tekniği olan, hikâye, haber, öykü, nebe gibi edebiyat türlerinden farklı, Kur’an dili 

içerisinde özel bir anlatım tekniğinin adıdır. Bu bölümde kıssanın genel özellikleri 

irdeledik ve diğer edebiyat türlerinden farklı olduğunu ortaya koymaya çalıĢtık. 

Gelecek bölümde ise, makasıdın ne olduğu üzerinde duracak ve onunla ilgili 

kavramları inceledikten sonra, Kur’an’daki makasıdın ve kıssalardaki makasıdın 

üzerinde duracağız. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM  

MAKASID-I ġERĠA VE KUR’AN KISSALARI 

I. GĠRĠġ 

 

Kıssalar, tekniği itibariyle diğer türlerden farklılık arz ederken, anlatılıĢ 

amacı bakımından tümel maksatları gerçekleĢtirme gâyesini içermektedir. ġimdi 

bu maksatların ne olduğunu incelemeye çalıĢalım.  

Aslında Ġslam hukuku terimi olan makasıd-ı Ģeria’nın, Kur’an’la birlikte 

anlaĢılmaya çalıĢılması, Kur’an’ın, birey ve toplumda gerçekleĢtirmeyi 

hedeflediği amaçların, daha iyi anlaĢılması gereğini doğurmuĢtur. Bu konuyla 

ilgili çalıĢmamızın sınırı, Kuran’ın ana gâyelerini ortaya koymak ve örneklerle bu 

gayelerin daha iyi anlaĢılmasını sağlamaktır.  

Bu gâyelerin, dayandığı hukuk terimlerini incelemek, bizi bu konuda, 

yanlıĢa düĢmekten koruyacaktır. Bu nedenle illet, hikmet, sebep, maslahat 

kavramlarına da değinerek Kur’an’ın ve dolayısıyla kıssaların ana gayelerini tespit 

etmeye çalıĢacağız. 

A. Makasıdla Ġlgili Kavramlar 

1. İllet 
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Ġllet, sözlükte hastalık, kiĢiyi ihtiyacını görmekten alıkoyan durum, zafiyet, 

sebep ve gerekçe gibi manasına gelmektedir.
201

 Hukuki terim olarak illet; “ 

Hükme alem kılınan, kendisi bulunduğu zaman hüküm de bulunan ve hükmü de 

tarif eden Ģey”
202

 manalarına gelir.  Ġllet, kıyas iĢleminin en önemli unsurudur. 

Çünkü kıyas yaparken aslın hükmünün fer’e taĢınması için illetinin bilinmesi 

gerekir.
203

  

Kur'an'da illet kelimesi ve türevleri geçmez. Hadislerde bu kelimenin; 

"hastalık, sebep ve gerekçe"
204

 anlamlarında kullanıldığı görülür 

Ġlletleri tespit ederken kurulan akli bağ, maslahatı gözetmek için zaruri 

maksatlarla kurulan bağdır.
205

 Örneğin ramazan ayında yolculuk yapan kimse 

oruç tutmak veya tutmamak arasında muhayyer bırakılmıĢtır. Bu serbestliğin 

illeti, yolculukta karĢılaĢacağı meĢakkattir. Ancak meĢakkat, nesnel bir illet 

olmadığı için, hükmün illeti; yolculuk olarak tespit edilmiĢtir. Bu nedenle yolcu, 

karĢılaĢacağı zorluklar nedeniyle oruç tutmayabilir.
206

 

Sonuç olarak, illeti tespit edilebilir hükümler üzerinde, genel maslahat ve 

maksatlara uymayan durumlar söz konusu olursa, maslahata uygun hüküm 

verilebilir. Ancak bu durumun netleĢtirilmesi için, illetin nesnel ve tespit edilebilir 

olması savunulmuĢtur.
207

 

2. Hikmet 

Hikmet kelimesi, “Yargıda bulunmak" anlamındaki “hükm” mastarından 

veya "engellemek, alıkoymak, gemlemek, sağlam olmak" manalarına gelen ihkâm 

mastarından gelmektedir.
208

 Ġbn Manzûr, hikmetin özellikle Allah'a nispeti halinde 
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"en değerli varlıkları, en üstün bilgiyle bilmek" manasına geldiğini belirtir.
209

 

Hikmet ve hüküm kelimeleri, Kur’an’da kullanılır.
210

 Meselâ. “Ona -Hz. 

Yahya'ya- çocuk iken hüküm verdik”
211

 ayetinde geçen hüküm “bilme ve anlama” 

manasına gelmektedir. 

Ġslâm hukukçularına göre hikmet, hükmün konuluĢ amacı, sağlanmak iste-

nen maslahat veya -defedilmek istenen mefsedet- manalarına gelmektedir. Bazı 

hukukçular illetle hikmeti aynı anlamda kullanarak, hikmetle hüküm çıkarmanın 

aslında maslahatla hüküm çıkarmak olduğunu ifade etmek istemiĢlerdir. Hikmetle 

illet benzeĢse de hikmetle hüküm verirken, sonuçlar göz önünde bulundurulur. Bu 

da maksatlara göre hüküm çıkarmak demektir. Daha açık söyleyecek olursak; 

hükümlerin maksadını tespit etmek için hikmetini tespit etmek lazımdır. 

Rasulullah “evlenilecek kimseye bakılmasını istemiĢ”
212

 bunun hikmetini 

eĢler arasında sevgi bağının doğması ve uyuĢup anlaĢmanın devamlılığı ile 

açıklamıĢtır. Ebu Hanife ve öğrencileri de hikmetle hüküm çıkarmıĢtır. Örneğin 

Ebu Yusuf, "SavaĢa yaya katılana ganimetten bir pay, at için ise iki pay vermek 

gerekir.” Ģeklinde fetva vermiĢ ve bu hükmü maslahata dayandırmıĢtır. Bu 

konudaki maslahat; Müslümanları, düĢmana karĢı daha güçlü olmayı sağlayacak 

hazırlığa ve at yetiĢtirmeye teĢvik etmektir.
213

 

Sonuç olarak hikmet, hükümle ulaĢılmak istenen amaçtır. Bu yönüyle 

makasıdla ilgilidir. Dolayısıyla hikmetle talil makasıda yöneliktir denilebilir. 

Hikmetle talil yapılmasında sakınca görmeyen Ġslam Hukukçularına göre; 

Kur’an’da sünnette, sahabe ve mezhep imamlarının içtihadında hikmetle ta’lil 

yapılmıĢtır. Burada dikkat edilmesi gereken husus, hikmetle talili nesnel ilkelere 

dayandırabilmektir. Bu konuyla ilgili karĢılaĢılacak sorunların halli ise Ġslam 

hukukçularına düĢmektedir.  

3. Sebep 
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Sebep lügatte ip ve kendisiyle baĢkasına ulaĢılan Ģey manasına gelir.
214

 Ni-

tekim "Artık o kimse tavana bir ip uzatsın"
215

 ayetindeki “sebep,” “ip” 

manasınadır. Istılahta ise “bulunduğu yerde hükmün bulunduğu, bulunmadığı 

yerde de hükmün de bulunmadığı, hüküm için alâmet olan Ģeydir.”
216

 Ģeklinde 

tanımlanır. 

Sebep, ġâri tarafından belirtilmiĢtir; yani Ģer'î teklifler, Allah'ın emir ve 

nehiyleridir. Tekliflerin sahibi Allah olduğuna göre, hükümleri sebeplere bağlayan 

da odur.
217

 Sebep bazen illetle aynı anlamda kullanıldığı gibi bazen de illet ve 

sebep birbirinden farklı olmaktadır. Oruç tutmamanın mubahlığı için yolculuk, 

içkinin haramlığı için sarhoĢluk, çocuk üzerinde velayet hakkı için küçüklük hem 

sebep hem de illete örnektir. Görüldüğü üzere bu sebepler akılla anlaĢılabilir. 

SarhoĢluk akılları bozmaktadır. Aklı bozulmaktan korumak için, içkinin haram 

kılınması uygundur. Bu örnek kendine bağlı hükümler için birer sebep ve aynı 

zamanda birer illettir.
218 

Sebeple hükmün alakası kurulamıyorsa bu durumda sebep aynı zamanda 

illet olmaz.
219

 Oruç tutmanın farz olması için Ramazan ayına yetiĢmek bir illet 

değil sebeptir. Çünkü akıl orucun vucûbu ile Ramazan ayına sağ olarak yetiĢme 

arasındaki münasebeti anlayamaz. Yine güneĢin batıĢı akĢam namazının vucûbu 

için bir sebeptir. Birinci örnekte olduğu gibi akıl bu iki olay arasında doğrudan bir 

münasebet kuramaz. Bundan dolayı Ramazan ayına yetiĢmek ve güneĢin batıĢı 

sadece sebep olarak isimlendirilir. ġu halde her "illet sebeptir; ancak her sebep 

"illet değildir.
220

 Ġllet ile sebebinin aynı anlama geldiğini kabul eden usul 

âlimlerinin bulunduğu da bilinmektedir.
221

  

Sebeple illet arasındaki en önemli fark, sebebin daha çok, taabbudi 

hükümlerin gerekçeleri için kullanılması,  illetin ise, ġâri tarafından konulmuĢ 
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olabileceği gibi, içtihat yapan tarafından da tespit edilmiĢ olmasıdır. Bazen, 

sebeple illet birlikte bulunur. Bu durumda sebeple hüküm çıkarılabilir. Ancak 

sebep tek baĢına bulunduğunda sebeple hüküm arasında akli bir bağ 

kurulamadığından kıyasa çok uygun görülmemektedir. Yani sebebe bağlanan 

sonuç, mükellefin iradesine bırakılmıĢ değildir. Çünkü sebep, insan tarafından 

değil, ġâri tarafından belirlenmiĢtir.
222 

Sonuç olarak sebeplerin büyük çoğunluğunun taabbudi olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Sebeplerin taabbudi olması ise, makasıda aykırı bir durum değildir. 

Zira Allah, hükümleri koyarken kulların maslahatını gözetmiĢtir. Ayrıca sebebe 

bağlı hükümler genellikle ibadetlerle ilgili alanda yer almaktadır.  

4. Maslahat ve Mesâlih-i Mürsele 

Makasıd-ı ġeria ile doğrudan alakalı hatta aynı olduğu tartıĢılan 

kavramlardan biri de maslahattır. Maslahat kavramını, makasıdın eĢ anlamlısı 

olarak gören âlimler olduğu gibi ikisinin birbirinden farklı manalar ifade ettiğini 

söyleyenler de olmuĢtur. Maslahat Arapçada s-l-h kökünden türemiĢ iyilik, fayda, 

yarar, hayır ve barıĢ
223

 manalarına gelmektedir. Maslahatın en yaygın olan anlamı, 

yararın elde edilmesi zararın giderilmesidir.
224

  

Ġslâm hukukunun bütün hükümleri insanların maslahatlarını ön plâna 

almıĢtır. Nitekim Kur'an'da, “Seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
225

 

ve "Ey insanlar, size Rabbinizden bir öğüt, gönüllere bir Ģifâ ve hidayet, 

mü'minlere bir rahmet gelmiĢtir"
226

 buyrulmuĢtur.  

Bu konuda, sahabenin de uygulamaları vardır. Örneğin, Hz. Ebu Bekir'in 

yerine halife olarak Ömer'i tavsiye etmesi, Hz. Ömer tarafından divanların teĢkili, 

Müslümanlar için para basılması ve hapishane tesisi gibi iĢler tamamen maslahat 

gereğiydi. Hz. Peygamber'in Mescidi karĢısında duran vakıflar ve bu mescidin Hz. 
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 Muhammed Ebu Zehra, Ġslam Hukuku Metodolojisi, trc. Abdulkadir ġener, Fecr, Ankara, 1986, 

ss. 53-56. 
223

 Ġbn-i Manzur, Lisanu-l Arab, c.II, s.,516. 
224

 Abdulkerim Zeydan, Fıkıh Usulü, ss.353-357. 
225

 Enbiya, 21-107. 
226

Yûnus, 10- 57. 



 

42 

 

Osman tarafından geniĢletilmesi aynı gerekçeye dayanıyordu."
227

 San'â'da bir 

topluluk bir Ģahsı öldürmüĢtü. Hz. Ömer de o topluluğa dâhil olanların hepsini 

idam ettirmiĢ ve "bütün San'â halkı bu cinayete katılsaydı hepsini idam ederdim." 

diyerek bu tür öldürme olaylarının önünü kapatmıĢtır.
228

 Öyle görünüyor ki 

Hulefa-i RaĢidin de maslahat delilini fazlasıyla kullanmıĢtır. Ġslam Hukukçuları 

maslahatı olmazsa olmazlık koĢuluna göre üç bölüme ayırmıĢlardır: Zaruriyyat, 

hacciyat, tahsiniyyat. 

Bizim maslahat delilini konuya dâhil etme nedenimiz, maslahatla 

makasıdın aynı anlamı taĢıdığı dolayısıyla maslahatla hüküm çıkarmanın, hikmet 

ve maksatla hüküm çıkarma olacağı iddiasıdır. Bu konuları makasıd-ı ġeria 

bölümünde ele alacağız.  

II. MAKASID-I ġERĠA 

 

Kur’an’ı anlamak, Kur’an’ın maksatlarını anlamakla gerçekleĢir. Çünkü 

kiĢinin bir ayeti anlaması, ġari'in bugün için ondan neyi kastettiğini idrak 

etmesiyle olur. Kur'an'ı açıklamak, onun maksadını ortaya koymaktır. Ġçtihat 

usulleri ise, insanı maksada götüren kılavuzlardır. Kur’an’ı anlamak, aynı 

zamanda ne demek istediğini de anlamak demektir. Çünkü ne dediğini anlamak, 

ne demek istediğini kavramadıkça, eksik bir anlama olur. Her ne kadar bazı 

tefsirlerde ayetin ne dediği belirtildikten sonra, ne demek istediğine de kısaca yer 

verilmiĢ olsa da bu husus genellikle fazla irdelenmemiĢtir. Yani Kur’an’ın 

maksatlarını belirleyebilmek için sadece satırları değil satır aralarını da okumak 

gerekmektedir.
229

 ġimdiye kadar illet, hikmet, sebep ve maslahat kavramlarını ele 

alarak bunların makasıdla iliĢkilerini ortaya koymaya çalıĢtık.  

“Makâsıd” kelimesi, Arapçada ka-sa-de kökünden türemiĢ bir kelimedir ve 

“Maksıd” sözcüğünün çoğuludur. Maksıd kelimesi, ism-i mekân olarak 

“hedeflenen yer” anlamına gelmektedir. Kelime, yönelmek, güvenmek, mutedil 
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olmak, kolaylık, yol istikameti, hedef, niyet, adalet anlamlarına gelmektedir.
230

 

Aynı zamanda “Maksad” Ģeklinde ikinci baptan mimli mastar olarak da kullanılan 

bu kelime, ism-i meful manasında kullanılmaktadır. Fıkıhta maksad denilince, 

hüküm koyucunun niyeti ve yöneldiği istikamet anlaĢılır. Ġbn AĢur, usulcülerin 

“makasıdu’Ģ-Ģeria” deyimini; “Kanun koyucunun hükümleri vaz’ ederken, 

gözettiği ve hedeflediği, hikmet, hedef, gerekçe ve manalardır.” Ģeklinde 

tanımladıklarını belirtir.
231

 ġâtıbî, dinin gönderiliĢ amacının insanların dünyevi ve 

uhrevi faydayı temin etmek olduğunu söylerken genel faydaları kastetmiĢtir.
232

 

Yani maksatlar; genel ve mutlak faydalardır diyebiliriz. Bir kimse: “Benim bu 

sözden, bu iĢten maksadım Ģudur.” deyince bundan, içinde sakladığı niyet 

anlaĢılır. Makasıd kelimesi, Kur’an’da
233

 “doğru yol, orta yol, ölçü, hidayet, 

kolaylık” manalarında kullanılır.  

Fıkıh usulü eserlerinde "makâsıdü'Ģ-Ģerîa, makâsıdü'Ģ-Ģâri'. makâsıdü't-

teĢrî', el-makâsıdü'Ģ-Ģer'iyye" gibi isimlerle ifade edilen makâsıd bazen de 

"ehdâfü'Ģ-Ģeria (Ģeriatın hedefleri), rûhu'Ģ-Ģerîa (Ģeriatın ruhu) gibi isimlerle ifade 

edilmektedir.
234

 

Makasıdla ilgili en kapsayıcı ifade ise, “Ġslâm'ın getirdiği hükümlerin 

gâyeleri” demekten ibaret olacaktır. Buna göre "zarûrât-ı hamse" olarak da ifade 

edilen "din, can, nesil, mal ve aklın muhafazası"
235

 formülasyonu bir yönüyle 

Ģâriin genel amacını teĢkil ederken, bir yönüyle de insanların maslahatlarını 

gözetmektedir. Meselâ malın muhafazası için; hırsızın, neslin muhafazası için; 

zina eden kimsenin cezalandırılması vb. hükümler ġâriin temel amaçlarına uygun 

olduğu gibi insanların yararlarına da uygundur.
236

  

ġer’i hükümlerin gâyesini insanlar için “iyiliği” sağlamak ve bunu her iki 

âlem için de gerçekleĢtirmektir. Nitekim "Allah bozgunculuğu sevmez.
237

, 
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“Birbirinizin mallarını haksız yollarla yemeyin”
238

, “Allah sizin için kolaylık 

diler, zorluk dilemez.”
239

 “Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emre-

der.”
240

gibi ayetlerle "Din kolaylıktır.”
241

, “Zarar vermek ve zararla karĢılık 

vermek yoktur.”
242

 gibi hadislerde hükümlerin ana gâyesinin, insanların faydasını 

gözetmek ve onlardan zararı savmak, olduğu belirtilmektedir.
243

 Bu açıdan 

makâsıd ile mesâlih arasında doğrusal bir iliĢki bulunmaktadır. Hatta bu iki 

kavram birbirinin yerine kullanılmıĢtır. Ġslâm âlimlerince zikredilen diğer genel 

hukukî gâyeler ise maslahat kavramı kapsamında sayılmakta ve onun 

gerçekleĢmesine vasıta olarak görülmektedir.
244

 

Makasıd terimini ele alırken, sınırlarını iyi belirlemek gerekmektedir. Bu 

yönüyle baktığımızda evrendeki her varlığın bir gâyesi olmakta bu gâyeliliğin 

merkezinde insan oturmaktadır. Kur’an’ın insanlara yönelik bir gâyesinin 

olmaması düĢünülemez. Dolayısıyla Kur’an’ın da genel gâyeleri vardır diyebiliriz.  

Rasulullah vefat edip hüküm çıkarma zorunluluğu doğunca fıkhi 

hükümlerin “illeti” tespite çalıĢılmıĢtır. Bu dönemde her hüküm için ayrı illet 

tespiti yapılmıĢ, ama bu tespitler genel bir kurala dönüĢmemiĢtir. 

Makasıd kavramını hukuk terimi olarak kullanılmaya; Ġmâmü'l-Haremeyn 

el-Cüveynî’yle baĢlanmıĢtır denilebilir. Cüveyni, maksûd, maksıd, makâsıd ve 

garaz kelimelerini "Ģeri hükümlerin gâyeleri", anlamında eserlerinde kullanmıĢ ve 

hükümlerin gâyeleri olması gerektiğini vurgulamıĢ, bunu anlayamayanların 

basiretsiz olduğunu belirtmiĢtir.
245

  

Gazali de hocasının görüĢlerini devam ettirmiĢtir. Daha sonra makasıd 

konusunu geniĢ Ģekliyle ele alan ġâtıbî; el-Muvâfakât’ında bu kitabı yazmasının 

ana amacının gâye meselesini iĢlemek olduğunu belirtmiĢ, klasik fıkıh usulü 

eserlerinde ele alınan konulara makâsıd bahsini ilâve ederek, makasıdı usul ile 
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birleĢtirmiĢtir. BeĢ ciltten oluĢan kitabının, ikinci cildini makasıd konusuna 

ayırmıĢtır. Hanefi ve Malikilerin usulünü kullandığını belirterek bidatçilikle 

suçlanmaktan kaçınmak istemiĢtir.
246

 

Tâhir Ġbn ÂĢûr da, ġâtıbî'nin yolunu izleyerek “Makasıdü'Ģ-Ģeriati'l-

Ġslâmiyye”
247

 isimli eserinde, maksatları asıl ve fer’i olmak üzere iki kısma 

ayırmıĢ ve sadece Ģer’i hükümler için değil, Kur’an’ın tamamının makasıd bakıĢ 

açısıyla incelenmesi gerektiğini ifade etmiĢtir.
248

 Bu tarihi geliĢim sürecinden öyle 

anlaĢılıyor ki, fıkhi hükümlerin hikmeti manasında kullanılan makasıd terimi, 

daha sonra geniĢletilerek, tüm Kur’an’ın hikmetini kavrayabilme manasına 

kullanılmıĢtır. Aslında olması gereken de budur. Çünkü nasıl ki Kur’an’ın 

maksatların tespiti, hukuki alanda oldukça kolaylık sağlamıĢsa, Kur’an’ın genel 

maksatlarını anlayabilmek de Kur’an’ı doğru anlayabilmek yolunda büyük 

kolaylık sağlayacaktır. Böylece birbiriyle ilgisiz ve çeliĢen nice hükümler yerine, 

genel çerçeve belirlenmiĢ olacaktır.  

Bugün Müslümanlara düĢen görev Kur’an’ın değer öğretisini sistematik 

bir Ģekilde ortaya koymaktır. Yani Kur’an’daki hangi değerlerin araç, hangilerinin 

asıl maksat olduğunu tespit etmek zaruridir. Bu Ģekilde Kur’an’daki değerler 

sistemi belirlendiğinde Allah’ın bizden ne istediğini anlamak daha 

kolaylaĢacaktır. Kısaca; Kur’an’ın maksatlarını tespit etmek, kavramak ve 

hükümleri uygularken bu maksatları dikkate almak gerekmektedir. Bu, Kur’an’ın 

evrenselliğine veya hüküm koyuculuğuna gölge düĢürmeyecek, aksine nassların 

gayesi tespit edilerek, Ġslam mesajı evrenselliğini koruyabilecektir.
249

 Aksi 

durumda ise Kur’an, hayatın dıĢında kalan donuk bir kitap olacaktır. 

1. Zaruriyyat 

Zaruriyyat, isminden de anlaĢılacağı üzere gözetilmesi gereken, dinin 

gönderiliĢinin asıl amacı olan ilkelerdir. Bunlar ortadan kalktığında, aslında din 

ortadan kalkmıĢ olur. Zaruri ilkelerin Mümtehine Suresi 60. ayette Ģöyle 
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sıralandığını görüyoruz. “Ey Peygamber! Mü‟min kadınlar, Allah‟a hiçbir Ģeyi 

ortak koĢmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, 

elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, hiçbir iyi iĢte sana karĢı 

gelmemek konusunda sana biat etmek üzere geldikleri zaman, biatlerini kabul et 

ve onlar için Allah‟tan bağıĢlama dile. ġüphesiz Allah, çok bağıĢlayandır, çok 

merhamet edendir.” Görüldüğü üzere ayette, Ģirkten uzak durmak ve peygambere 

itaat edip biat etmekten bahsedilmiĢtir. Bununla dini koruma ilkesine vurgu 

yapılmıĢtır. Bu Ģekilde, dini koruma ilkesi tevhit ve nübüvvet bağlamında ele 

alınmıĢtır. Ayetlerde hitap kadınlaradır ancak, Rasulullah’ın, erkeklerden de aynı 

Ģekilde biat almıĢ olması dolayısıyla geneldir. Ġstenen Ģeylerden biri de; hırsızlık 

yapmamalarıdır ki o da malı koruma ilkesinin esasını teĢkil eder, zina etmemek, 

çocuklarını öldürmemek ve iftira uydurmamak da nesli koruma ve canı koruma 

ilkesi kapsamında değerlendirilir. Ġman edenin aslında fıtratını koruduğu 

düĢünülürse, iman eden her mü’minin, bu noktada aklı koruma ilkesini 

gerçekleĢtirdiği söylenebilir. Bu ayette ve baĢka ayetlerde,
250

 zaruri ilkeler bu 

Ģekilde ortaya çıkmaktadır. Zaruriyyat’ın korunması iki Ģekilde olur; birincisi aslı 

korumaya çalıĢmak bu da asılların devamını sağlayacak Ģeylerin emredilmesi, 

ikincisi ise, asılların karĢısına çıkan bozukluğu kaldırılmasıdır. Bu beĢ temel 

kaideyi bozacak durumlara fırsat verilmemelidir.
251

 

Kur’an’a baktığımızda hemen her ayetin, bu beĢ temel esasla bir Ģekilde 

bağlantı halinde olduğu görülecektir. ġimdi de bu külli kaideleri Kur’an ayetleri 

üzerinde inceleyelim. 

a. Dini Koruma 

Din, insanların bu dünyaya neden geldikleri sorunsalının çözümünü içinde 

barındırması nedeniyle, insan hayatının olmazsa olmazı olan bir ilkedir. Bu 

bağlamda dine inanmak, önemli olduğu kadar, bunu kendi seçimiyle ve 

zorlanmadan benimsemek de aynı oranda önemlidir. Kur’an’da toplum içinde 

insanın dinini/inancını korumaya yönelik pek çok örneğe rastlayabiliriz.  
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Dini koruma kapsamına; tevhit, Allah’ın sıfatları, nübüvvet, ahiret inancı, 

ibadetle ve ahlâkla ilgili tüm hükümler girmektedir. Tevhidin en açık Ģekilde 

vurgulandığı sure; Ġhlâs suresidir. “De ki: O, Allah birdir. O Allah eksiksizdir. 

DoğurmamıĢ ve doğmamıĢtır. Onun hiçbir dengi yoktur”
252

 Görüldüğü üzere sure; 

Allah’ın bir olduğu vurgusuyla baĢlamıĢ, arkasından selbi sıfatlar yani, Allah’ın 

ne olmadığı sıralanmıĢtır. Böylece Allah’ın sonradan olan hiçbir Ģeye 

benzemeyeceği vurgulanmıĢtır. Bir baĢka ayette
253

 “De ki: “Allah‟ı bırakıp da 

taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi yaratmıĢlardır? 

Yoksa göklerin yaratılıĢında onların bir ortaklığı mı var?” buyrularak Allah’la 

putlar karĢılaĢtırılmıĢ taptıkları Ģeyde hatalı olduklarını anlamaları için akli 

deliller getirilmiĢtir. Bu Ģekilde insanlar Ģirkten uzak tutulmaya çalıĢılmıĢtır.  

Dini koruma ilkesinin alanına giren, Allah’ın sıfatlarından bahseden ayet-i 

kerimeler vardır. Ahzab suresindeki ayetlerde, Allah’ın merhametinin geniĢliği 

vurgulanmıĢ özellikle müminlere karĢı olan merhametinden bahsedilmiĢtir. “O, 

sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet edendir… Allah, 

müminlere çok merhamet edendir.”
254

 

Nübüvvet ve peygamberlere imanla ilgili ayetler de, dinin korunması 

kapsamındadır. Ahkaf suresinde cinlerden bir grup Rasulullah’ı dinler ve 

kavimlerine bu davete uyma çağrısında bulunurlar. “Ey kavmimiz! Allah‟ın 

davetçisine uyun, ona iman edin…”
255

  Ahzab suresi kırkıncı ayette de 

Rasulullah’ın son nebi oluĢuna vurgu yapılmıĢtır. “Fakat o, Allah‟ın Resulü ve 

nebîlerin sonuncusudur.”
256

 

Dini koruma ilkesinin, ahirete imanla da doğrudan ilgisi vardır. Zaten 

imanın önemli aĢamalarından biri de; Ahiret hayatının varlığına ve öldükten sonra 

dirilmeye inanmaktır. Ahzab suresi yirmi dokuzuncu ayette; ahirete inandığını 

söyleyenlerin iyilik yaparlarsa cenneti hak edecekleri vurgulanmıĢtır.“eğer… 

ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir 
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mükâfat hazırlamıĢtır.”
257

  Yasin suresinde çürümüĢ kemiği eline alarak; bunu 

kim diriltecek diye soran kiĢiye, “onları ilk kez yaratan diriltecektir.”
258

 Ģeklinde 

cevap verilmesi de ahiret hayatının ve ölümden sonra dirilmenin varlığının 

ispatlanması içindir.  Kıyamet ve gaybla ilgili ayetler de Ahiret’e iman 

kapsamında incelenebilir. “Sûr‟a üflendiği gün de mülk o‟nundur. Gaybı da, 

görülen âlemi de bilendir...”
259

  “Cennet”,
260

 “cehennem”,
261

 “hesap günü sorguya 

çekiliĢ”,
262

 “mahĢer”,
263

 “kıyamet”,
264

 vb. ile ilgili nice ayetler aynı konu 

içerisinde incelenebilir. 

Kötülüklerden uzaklaĢtıran ve Allah’a yaklaĢtıran ibadetler de dini koruma 

kapsamı içerisindedir. Örneğin namazın öneminden bahsedilen ayette namaz 

kılmanın aynı zamanda insanı kötülüklerden alıkoyacağı ifade edilmiĢ ve namaz 

teĢvik edilmiĢtir. “…namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan 

ve kötülükten alıkoyar. Allah‟ı anmak elbette en büyük ibadettir…
265

 “Oruç”,
266

 

“zekât”,
267

 Bakara suresinin seksen üçüncü ayetinde, Ġsrail oğullarına namaz 

kılmaları ve zekât vermelerinin emredildiği belirtilmiĢ, dolayısıyla bu ibadetlerin 

evrensel olduğu ortaya çıkmıĢtır. “Hac”
268

 ve diğer farz ibadetler
269

 de dini 

koruma ilkesinin sınırları içerisinde incelenmelidir.  

b. Canı Koruma 

Ġnsanın canının korunması, tüm insanlık tarafından kabul görmüĢ genel 

geçer bir ilkedir. Ġnsanın yaĢama hakkı elinden alınırsa diğer hakların hiçbir 

önemi kalmaz. Canı korumak demek, bireyin ve toplumun canlarının korunması 

demektir. Canın korunması ilkesini üç esas oluĢturur. Birincisi helal yoldan 

türemenin meĢru olması, ikincisi bu Ģekilde oluĢan nefsin yaĢamının devamı için 
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her türlü ihtiyacını karĢılamak. Üçüncüsü de bazı yasaklamalar getirerek; canı 

korumaya çalıĢmaktır.
270

 Bu esaslardan yola çıktığımızda, canı koruma ilkesinin 

kapsamının çok geniĢ olduğunu görebiliriz.  

Canın korunması için çeĢitli yasaklamalar konulmuĢtur. Bu yasaklamalar. 

“Onlar, Allah ile beraber baĢka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah‟ın 

haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa 

ağır azaba uğrar.” 
271

 ayetiyle vurgulanmaktadır. Kısas ise canın korunması için 

ihdas edilmiĢ bir emirdir.
272

 Allah’ın haram kıldığı cana kıymanın neticesidir.  

Canlar, sadece kısasla korumaz. Çünkü kısas; cana verilen zararın 

karĢılığını vermektir. Bu ceza, yeni canlara kıyılmaması için bir tedbirdir. Önemli 

olan kayıp vermeden tedbir alabilmektir ki katile verilen cezalar bu iĢten 

uzaklaĢtırıcı ve caydırıcı nitelikler taĢır. Bu ilke o kadar önemlidir ki, savaĢ 

esnasında bir kimsenin kâfir olma Ģüphesi bulunsa bile mümin olduğunu 

söyleyenin öldürülmemesi gerekir.
273

 Ayette vurgulanan dünya hayatının geçici 

menfaati için lafzı, müminlerin canlarını korumanın kendi malını veya genel 

olarak malı korumaktan daha öncelikli olduğunu göstermektedir. Bu da, canı 

korumak için konulmuĢ bir yasaklamadır. “Ey iman edenler! Size selâm veren 

kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek, “Sen mümin değilsin” 

demeyin.”
274

 Ayeti de bu durumu en güzel Ģekliyle ortaya koyar. 

Öldürme yasağı, bütün insanları kapsar zira her can kutsaldır. Hastalıklara 

karĢı tedbir almak, ihmalden kaçınmak da bu yasağı uygulamaya yöneliktir. 

Kasıtsız öldürmede dahi diyet konularak, insanların bu konudaki hassasiyetleri 

artırılmaya çalıĢılmıĢtır.  “Bir müminin bir mümini öldürmesi olacak Ģey değildir. 

Ancak yanlıĢlıkla olması baĢka. Kim bir mümini yanlıĢlıkla öldürürse, bir mümin 

köleyi azâd etmesi ve bağıĢlamadıkları sürece ailesine diyet ödemesi gerekir.”
275

  

Kendi canına kıymanın yasak, dünyevi ve uhrevi karĢılığı gerektirir oluĢu 

da yine canı korumak için konulmuĢ selbi bir hükümdür. “…Kendinizi helâk 
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etmeyin. ġüphesiz Allah, size karĢı çok merhametlidir.”
276

 Ayeti kendi kendine 

zarar vermenin dahi, mümkün olmadığını zira bu canın bir emanet olduğunu, 

göstermektedir. Hatta adam öldürme, kiĢi hakkı kapsamında değerlendirilmiĢ ve 

katili ancak ölenin yakın akrabalarının bağıĢlayabileceği belirtilmiĢtir
277

“Haklı 

sebepler olmadıkça, Allah‟ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse 

zulmedilerek öldürülürse, onun velisine yetki verdik.”
278

 buyrularak kısas hakkı, 

birinci derece akrabalara verilmiĢ, böylece kan davası gibi haksız yere adam 

öldürmelere sebep olacak durumların önüne geçilmiĢtir.  

Geçim sıkıntısı veya baĢka sıkıntılar nedeniyle, çocukların ve hatta ceninin 

öldürülmesinin yasaklanması da bu ilkeyle doğrudan iliĢkilidir. “Fakirlik 

endiĢesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız.”
279

; 

veya bir baĢka ayette“Geçim endiĢesi ile çocuklarınızın canına kıymayın. Biz, 

onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük bir 

suçtur.
280

 ayetlerinde görüldüğü üzere, her ne sebeple olursa olsun doğmuĢ ya da 

henüz doğmamıĢ çocukların öldürülmesi, kesin olarak yasaklanmıĢ böylece 

kendini savunma imkânı bulunmayan varlıkların da korunması sağlanmıĢtır. 

c. Nesli Koruma  

Kur’an’da neslin korunması ile ilgili ayetler de bulunmaktadır. Neslin 

korunması ile kastedilen, çocuğun kime ait oluĢunun tespit ediliĢi değildir. Eğer 

kastedilen bu olsaydı, günümüz Ģartlarında zinanın haram olması anlamsız olurdu. 

Çünkü çocuğun kime ait olduğunu tespit etmek, artık hiç de zor değildir. Ancak 

neslin korunmasından kastedilen insanlığın yanlıĢ yola girmesini engellemek ve 

bu yanlıĢlığa sapmıĢ olanları kurtarmaktır.  

Temiz bir neslin oluĢması için ebeveynlik görevlerinin yerine getirilmesi, 

geçimlerinin sağlanması, iyi bir eğitim verilmesi, ebeveyn ve evlatlar için duada 

bulunulması, temiz neslin devamı için zinanın ve ona götüren unsurların 

yasaklanması ve evliliğin tavsiye edilmesi neslin korunması adına 

yapılmıĢtır.”Zinaya yaklaĢmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir 
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yoldur.”
281

 Hatta Kur’an’da, zinaya yaklaĢmamak için özgür olmayan kadınlarla 

evlenilmesi tavsiye edilmiĢtir. ”Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve 

cariyelerinizden elveriĢli olanları evlendirin. Eğer bunlar fakir iseler, Allah kendi 

lütfu ile onları zenginleĢtirir.”
282

  

Müminler, zinadan uzak tutulmaya çalıĢılırken, buna aykırı davrananlar 

cezalandırılmıĢ ve bu konuyla ilgili iftirada bulunanlara da had uygulanmıĢtır. 

“Mü‟min erkekleri ve mü‟min kadınları iĢlemedikleri Ģeyler yüzünden incitenler, 

bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiĢlerdir.” 
283

 Ġftira atmanın cezasının da 

neredeyse zina etmeye denk olması, bunun ne derece kötü bir iĢ olduğunu 

göstermektedir. “Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört Ģahit 

getiremeyenlere seksen değnek vurun.”
284

   

Neslin doğru yolda ilerleyebilmesinin ilk Ģartı; Allah’ı tanımak, ardından 

ana babaya saygı duymaktır. Anne babaya duyulan saygı, neslin korunması için 

önemli unsurlardandır. Zira düzgün nesil yetiĢtirecek olan ana babalardır. Ayrıca 

dünyaya geliĢimizin vesilesi de, onlardır. Bu yüzden Kur’an’da, Allah’a imandan 

hemen sonra; Ana Babaya iyilik tavsiye edilmiĢtir. Ayrıca anne baba için ve 

gelecek nesiller için dua edilmesi de tavsiye edilmiĢtir.“Biz, insana anne babasına 

iyi davranmayı emrettik. Annesi onu ne zahmetle karnında taĢıdı ve ne zahmetle 

doğurdu! Bana ve anne babama verdiğin nimetlere Ģükretmemi, ilham et… 

Neslimi de salih kimseler yap.”
285

 

 Neslin sıratı müstakim üzere olması için iyiliği tavsiye etmenin önemi 

tartıĢılmaz. “Emri bi-l maruftan”,
286

 bahseden ayetleri de bu kapsama alabiliriz. 

Tesettürün emredilmiĢ olması, dikkat çekici hareketlerin uygun 

görülmemesi, mahrem olan kiĢiler hariç gözü korumanın önemi, neslin 

korunmasına yönelik tedbirlerdir.
287

 Yine neslin korunması için, evlere ve 

odalara
288

  izinsiz girmek yasaklanmıĢtır. “Ey iman edenler! Kendi evlerinizden 
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baĢka evlere, geldiğinizi hissettirip (izin alıp) ev sahiplerine selâm vermeden 

girmeyin. Bu davranıĢ sizin için daha hayırlıdır. DüĢünüp anlayasınız diye size 

böyle öğüt veriliyor.”
289

  

BoĢanan veya eĢleri ölen kadınların iddet beklemeleri,
290

 bu dönemde 

evlenme telifinde bulunulmaması,
291

 boĢanma tamamlanmadan kadının evinden 

çıkarılmaması ve nafakasının sağlanması,
292

 “mihr”
293

takdir edilip ödenmesi de 

nesli koruma kapsamında incelenebilir. 

d. Malı Korumak 

Kur’an, ayetlerinde bireylerin ve toplumların malını koruma amacına 

yönelik ayetler zikredilmiĢ, bu ilkeleri çiğneyenler için ceza takdir edilmiĢtir. 

Çünkü Ġslam’da mülkiyet vardır ve onu korumak gerekir. Bu nedenle kendisine ait 

olmayan belirlenen sınırın üzerindeki mala el uzatan kadın veya erkek 

cezalandırılır.  

Elbette ki cezaların amacının toplumu doğru yola sevk etmek, suçun 

karĢılığını vermek ve yanlıĢtan uzaklaĢtırmak olduğu bilinmelidir. Erkek hırsız ve 

kadın hırsızın yaptıklarına karĢılık ve Allah‟tan ibret verici (bir ceza) olmak üzere 

ellerini kesin. Allah izzet ve hikmet sahibidir.”
294

 BaĢkasına ait olan mal, haram 

kapsamındadır. Sahibinin izni olmaksızın alınamaz. O mala haksız yere sahip 

olabilmek için yapılan tüm gayri meĢru iĢler de yasaklanmıĢtır. “Mallarınızı 

aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Ġnsanların mallarından bir kısmını haram 

yollardan yemeniz için… Hâkimlere vermeyin.”
295

 Özellikle yetim malı yemenin 

haramlığı birçok ayette vurgulanmıĢ, buna dikkat etmeyenler tehdit edilerek, 

sahipsiz kiĢilerin hakkının zayi olup gitmesi, bu yolla önlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

“Haksızlıkla yetimlerin mallarını yiyenler Ģüphesiz karınlarına ancak ateĢ 
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tıkınmıĢ olurlar”
296

 Yine mirasın adil paylaĢtırılması
297

 da malın korunması 

kapsamındadır.  

Zekât
298

  ve sadaka
299

 da, mallar üzerindeki Allah hakkını teslim ederek 

malın korunmasına vesile olan unsurlardandır. Borçların yazılmasıyla ilgili
300

 ayet 

de, borç verenin rahat etmesi, borç alanın unutmaması veya ödemek zorunda 

kalması için yapılmıĢ, malın korunması sağlayan tavsiyedir. Yine ticaret yaparken 

insanları zarara sürüklememek, rızası olsa bile malını haksız yere yememek, 

gerektiği ifade edilmiĢtir.
301

 Bu ve daha ilave edilebilecek benzeri ayetler, malı 

koruma ilkesine dayalı olarak yapılması ve yapılmaması tavsiye edilen 

hususlardır. Faizin haram
302

 borç vermenin
303

 ve ticaretin helal 
304

sayılması, 

kumarın
305

 ve insanların mallarının haksız yere yenilmesine vesile olan her türlü 

durum
306

 da bu kapsamda görülebilir. 

e. Aklı Koruma 

Toplumun ve bireyin akıl sağlığını muhafaza etmek dinin en önemli 

gâyeleri arasında yer alır. Zira aklı sağlıklı olmayan bireyler fıtrata uygun hareket 

edemeyeceği gibi emir ve yasaklara uyma ve uygulama konusunda da acziyet 

gösterir. Dini anlamak için arı duru akla ihtiyaç vardır ve bu açıdan insanların 

aklını izale edecek her türlü engel yasaklanmıĢtır.  

Kur’an’da, aklı koruma ilkesi, apaçık görülmektedir. Bu ayetlerden 

bazılarını inceleyecek olursak, “Ey iman edenler! ġarap, kumar, dikili taĢlar, fal 

ve Ģans okları birer Ģeytan iĢi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki, kurtuluĢa 

eresiniz.”
307

 Ayette akla zarar veren Ģeyler arka arkaya sırlanmıĢtır. ġarap insanı 
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sarhoĢ ederek doğru düĢünmesini engeller. Kumar bağımlılık yaratır ve bu Ģekilde 

insanın hem aklını tahakküm altına alır hem de malını yok eder.  

Falcılık da aslında dine zarar veriyor görünse de bağımlılık yaparak 

insanın iradesini devre dıĢı bırakarak aklını kullanamaz hale getirir. Bu nedenle, 

aklı koruma ilkesinin de sınırlarına girmektedir.  

Ayrıca “bilmiyorlar mı, anlamıyorlar mı, düĢünmüyorlar mı”, Ģeklinde 

ifade edilen ayetler de, aklın korunmasıyla ilgilidir.“Ġlimde derinleĢmiĢ olanlar, 

Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. (Bu inceliği) ancak akıl sahipleri 

düĢünüp anlar.”
308

 Bu ayetlerde salim aklın sahibinin mutlaka iman etmesi 

gerekliliği, akıllı olmanın göstergesinin inanmak olduğu vurgulanmıĢtır. 

Biraz uzak ve zorlama olarak gözükse de salim fıtratı bozan, bu nedenle, 

yasaklanan yiyecekler, içecekler,  oyunlar ve aklı iptal eden her bağımlılık, bu 

kısımda zikredilebilir.  

Bilmenin öneminden bahseden,“Böyle bir kimse mi Allah katında 

makbuldür, yoksa gece vakitlerinde, secde hâlinde ve ayakta, ahiretten korkarak 

ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi? De ki: “Hiç bilenlerle 

bilmeyenler bir olur mu?” Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”
309

 ayetlerdeki 

“bilenlerle” kastedilen, Allah’ı bilen, O’na, iman eden, demektir.
310

 Dolayısıyla 

akıllı olmanın göstergesi iman etmek ve Allah’ı tanımaktır diyebiliriz.  

Allah’ın kudretini ve yeryüzü ayetlerini görebilmek düĢünebilmek, 

duyabilmek ve bunları baĢkalarına anlatmanın gerekliliğiyle ilgili ayetlerin hepsi, 

aklı kullanma ilkesiyle ilgilidir. Yine Allah’ı tanımamakta ve dini inkârda inat 

eden kâfirler; sağır, dilsiz ve körlere benzetilir. “Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, 

kördürler. Bundan dolayı anlamazlar.”
311

  

Öyle anlaĢılıyor ki Kur’an, aklını kullananın mutlaka iman edeceğini 

söylerken, akıllı olmanın ilk Ģartının da iman etmek olduğunu 

vurgulamıĢtır.“Göklerin ve yerin yaratılıĢında, gece ile gündüzün birbiri ardınca 
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gelip gidiĢinde selim akıl sahipleri için elbette ibretler vardır.”
312

 Aynı ayetin 

devamında iman edenlerin imanlarını korumak için yaratılan Ģeyler üzerinde 

düĢünerek imanlarını kemale erdirmeleri gerektiği, böylece akıllarını doğru 

kullanmıĢ olacaklarından bahsedilmektedir. “…Göklerin ve yerin yaratılıĢı 

üzerinde düĢünürler…” 
313

 

Kur’an’da yer alan mesaj ve hükümlerin her birinin bir amaca yönelik 

olduğu perspektifinden Kur’an’a bakılırsa, “makasıdu-l Kur’an”; Kur’an’ın ve 

ġari’in gâyeleri daha net ortaya çıkar. Bu, Kur’an’daki ayetlerin geneliyle bir 

Ģekilde bağlantılıdır.   

Kur’an’da yer alan birçok sure, konumuyla ilgili tali fikirler içermekle 

birlikte, genel amaçlardan biriyle de alakalı görülmektedir. Sözgelimi bir temel 

amaçla bağlantılı değilmiĢ gibi gözüken Allah’ın sıfatlarından söz eden, pek çok 

ayet vardır. Bu ayetlerde, Allah’ın birliği, kudreti, sınırsız bilgisi, görmesi, 

iĢitmesi ve daha birçok niteliklerden bahsedilmektedir. Aslında bu içeriğe sahip 

ayetlerin temel amacı;  muhatap toplumu Ģirkten uzaklaĢtırarak, doğru Allah 

inancını,
314

 vermektir.  

Yine Kur’an’da Allah’ın her Ģeyin yaratıcısı
315

 olduğundan, yerlerden, 

göklerden,
316

 rüzgârlardan,
317

 dağlardan,
318

 yıldızlardan,
319

 ölü toprağın su ile 

diriltilmesinden,
320

 kısacası tabiattan bahseden, pek çok ayet bulunmaktadır. ĠĢte 

bunlar da, Allah’ın kudreti, yaratıcılığı, sonsuz bilgisini vurgulamakta ve 

dolayısıyla gerçek ilah dururken, putlara tapınmanın saçmalığını gözler önüne 

sermektedir. Bu tür ayetlerin temel amacı, topluma doğru Allah inancını tanıtmak 

ve yerleĢtirmek olup, dinin korunmasını hedeflemektedir. Aynı Ģekilde ölü 
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toprağın diriltilmesi
321

 örneğinde olduğu gibi, ahiret inancı da, tabiattan söz eden 

ayetler de dinin korunmasını hedeflemektedir. 
322

 

Sonuç olarak diyebiliriz ki, Kur’an’ın hangi ayetini ele alırsak alalım, 

makasıdu’Ģ-Ģeriayı oluĢturan beĢ tümel amaçtan birinin gerçekleĢtirilmesi 

gâyesiyle indirilmiĢ olduğunu görürüz.  

2. Haciyyat 

Haciyyat, zaruriyyat kadar mecburi olmamakla birlikte, kolaylık sağladığı 

için ihtiyaç duyulan, bulunmadığı zaman sıkıntıya sebep olan durumlardır. Ancak 

bu sıkıntılar, zaruriyyat bulunmadığı zamanki kadar büyük olmaz. Örneğin 

yolculuk meĢakkat halidir bu yüzden namazı “kasra” ihtiyaç duyulur. 

Haciyyat iman konularını ele almaz, ibadet, muamelat, adet ve cezalarla 

ilgilidir. Haciyyata Ġbadetler için konulan ruhsatları örnek verebiliriz. Haciyyat 

hastalık ve yolculuk sebebiyle arız olabilecek meĢakkatin ortadan kaldırılmasını 

amaçlar. Avın helal kılınmasını, helal olmak kaydıyla yiyecek, içecek, giyecek, 

barınak ve binek gibi Ģeylerin; iyi ve kalitelilerini kullanmanın helal olması, 

adetlerle ilgili haciyyata örnek olabilir.  

Muamelât konusunda haciyyata ise, mudârabe,
323

 müsâkât,
324

 selem
325

 gibi 

akitleri, alıĢ veriĢ muamelelerinde ağacın meyvesi, kölenin malı gibi tâbi 

durumunda olan Ģeyleri itibara almamak, örnek olarak gösterilebilir. Cezaî 

hükümler bahsinde ise, levs,
326

 tedmiye,
327 

ve kasâme
328

 ile hükmetmek, diyeti 

âkile,
329

 üzerine yüklemek ve benzeri konular örnek olarak hatırlanabilir. 
330

 

3. Tahsîniyyât 
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Tahsiniyyat, güzel ahlâk anlayıĢına ters hareketlerden uzak durarak, 

ahlâklı davranıĢ sergilemektir. Güzel olan iĢlerin devam etmesini, çirkin 

olanlarınsa sonlandırılmasını temine yönelik ilkedir. 

Tahsîniyyât da, zarûriyyât ve hâciyyâtın geçerli bulunduğu sahalarda söz 

konusu olmaktadır: Ġbadete baĢlamadan önce yapılması gerekli temizlikler, bu 

kapsamdadır. Örtünme, temiz ve helal elbiselerin giyilmesi, nafile ibâdetler, farz 

ya vacip olmayan sadaka ile ilgili hükümler, tahsîniyyât türündendir.  

BeĢeri davranıĢlarda tahsiniyyat ise, yeme ve içme kuralları, pis ve 

iğrendiren yiyecekleri yemekten uzak durmaktır. Ayrıca israftan da cimrilikten 

kaçınma da tahsiniyyatın beĢeri boyutuna örnektir. Cezai durumlardaki 

tahsiniyyat ise, cihat esnasında bile kadınların, çocukların ve rahiplerin 

öldürülmemesidir. 

Tahsîniyyattan olan hükümler, zarûriyyât ve hâciyyâttan olan aslî 

maslahatlar ahlâki yönden en üst seviyeye taĢıma amacına yöneliktir Çünkü 

bunların bulunmaması durumunda ne zarurî ne de hâcî maslahatların 

gerçekleĢmesi söz konusu değildir. Ancak bunlar tahsiniyyatla birlikte 

bulunurlarsa üstün ahlâk anlayıĢını gerçekleĢtirirler.
331

 

Haciyyât ve tahsiniyyât niteliğindeki, ferdî ve toplumsal ihtiyaçların 

giderilmesini amaçlayan ayetler, bu beĢ temel ihtiyacın, ahlaki bir form 

çerçevesinde yerine getirilmesini hedeflemektedir. Böylece haciyyât ve 

tahsiniyyâtı hedefleyen ayetler de yine beĢ temel amaçtan biri kapsamına 

girmektedir. Genel olarak,  ibadetlerle ilgili hükümler dinin korunmasına yönelik 

olsa da, bunlarla ilgili sağlanan kolaylıklar, tahsiniyyat kapsamına girmektedir. 

Sözgelimi dört rekâtlık farz namazlar, sefer ihtiyacından dolayı, kasr edilmiĢtir.
332

 

Bu, ihtiyaç durumu ortaya çıktığında, namazın en iyi Ģekilde yerine getirilmesini 

sağlamak amacıyla konulmuĢ bir hükümdür. Sağlanan bu kolaylık tahsiniyyattır. 

Yine Anneye babaya iyi davranma da Kur’an’ın nefsi/canı korunma amacını 

destekleyen, aynı zamanda neslin korunması için temel olan ve ona ahlâki bir 
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amaç kazandıran, hükmüdür. “Onlara (Anne-babaya) öf bile demeyin”
333

 ayeti, 

onlar, yaĢlandıklarında en iyi Ģekilde ihtiyaçlarını karĢılayın ve yaĢatın; bunu 

yaparken de onların gönüllerini kıracak en ufak bir Ģey bile söylemeyin anlamına 

gelmektedir. Burada anne babanın varlıklarını sürdürmenin, yani onların canını 

korumanın, tahsiniyyat boyutuna vurgu yapılmaktadır.
334

 

Kur’an’ın muhataplarının hayatında gerçekleĢtirmeyi hedeflediği temel 

amaçları olduğu, bir hakikat olarak karĢımızda durmaktadır. Her ne kadar Ġslam 

hukukunun kullandığı argümanlar da olsa Kur’an’ın da maksatları olacağı 

reddedilemez bir hakikattir. Bu amaçların, aslında insanın iyiliğini gözeten onu 

hayra yöneltmeyi amaçlayan maksatlar, olduğu anlaĢılmaktadır.  

Bu kriterleri de göz önünde bulundurarak Kur’an’daki hemen her ayetin 

bir maksadı olduğu ve bunu tespit etmenin zor olmadığı görülecektir. Kur’an’ın 

asıl maksadı, bu beĢ amacın insanların hayatında gerçekleĢmesi ve fıtrata uygun 

bir varoluĢ sergilenmesidir. Ancak Allah, bu amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere 

gönderdiği mesajlarını sadece emir kipleri kullanarak yalın bir dille anlatmamıĢtır. 

Muhatabın olgusal, tarihsel, kültürel ve iletiĢim durumunu dikkate alarak, 

gönderdiği mesajların daha etkili ve kısa sürede amaçlarına ulaĢabilmesi için; 

onların bildiği, aĢina olduğu ve etkilendiği çeĢitli anlatım tekniklerini de 

kullanmıĢtır. MüteĢabih anlatım, seci, kıssa, mesel, tekrarlar, yeminler bu anlatım 

tekniklerinden bazılarıdır. Biz bu anlatım tekniklerinden kıssayı ele alarak, 

yukarıda söz ettiğimiz Kur’an’ın temel amaçlarının ifade edilmesindeki rolünü 

açıklamaya gayret edeceğiz.  

 

III. KUR’AN KISSALARI VE MAKASID-I ġERĠA 

ĠLĠġKĠSĠ 

 

Kıssaları ve genel özelliklerini birinci bölümde iĢlemiĢtik. Kıssalardaki 

amaçların Kur’an’ın genel amaçlarından farklı olmayacağını ancak kıssaların belli 
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bir tekniği olan etkileyici ve ders verici bir anlatım biçimi olduğunu ifade 

etmiĢtik. Bu bölümde ise tezimizin ana konusu olan; Kur’an kıssalarındaki 

makasıdı inceleyeceğiz. Kur’an’ın ana gâyelerinin kıssalarda nasıl ifade edildiğini 

ve temel amaçların Kur’an kıssalarının anlaĢılmasındaki sağladığı kolaylıkları 

ortaya çıkarmaya çalıĢacağız. 

A. Makasıd-ı ġeria Bağlamında Kıssalar 

Kur’an kıssalarının genel amaçları genellikle Ģu sıralamayla ele alınır. 

Ġman esaslarını ortaya koymak, Allah’ın Peygamberini teselli etmesi ve 

müminlerin gönüllerini pekiĢtirmek, her ilahi dinin özünde aynı hakikati ifade 

ettiğini açıklamak, Ģeytan’a karĢı insanları uyarmak.
335

 Kur’an kıssalarının 

gâyeleri arasında elbette bunlar da vardır ancak peygamberi teselli etmenin, 

evrensel boyutunu kavramak gereklidir. Aksi takdirde kıssalar, günümüz 

insanlığına bir Ģey söylemeyecektir. Elbette kıssaların, peygamberi teselli etmek, 

müminlerin kalplerini yatıĢtırmak gibi tali amaçları
336

 da vardır. Ancak Hz. 

Peygamberi ve mü’minleri teselli etmenin, kıssaların temel amacı oluğunu 

söylemek doğru olamaz. Temel amaç, insanları peygambere ve onun 

getirdiklerine;  iman etmeye ikna olabilir.  

Bu noktada Kur’an’ın da vurguladığı,
337

 peygamberi tesliye iĢlevi ise, 

nübüvvete iman etme gâyesini destekleyen, ikinci dereceden psikolojik bir unsur 

olarak ele alınabilir. Nübüvvete iman ise dini koruma ilkesinin unsurlarındandır.  

Yine muhatapları düĢündürmek ve ibret almalarını sağlamak, Ġslam’ın 

evrenselliğini ortaya koymak, ilahi dinlerin esasta bir olduğunu ve aynı kaynaktan 

geldiğini göstermek
338

 gibi amaçlar da genel değil, tali amaçlar kapsamında 

incelemelidir.
339

  

Kıssalar, Kur’an’ın temel amaçlarını muhataba ulaĢtırabilmeyi 

hedeflemektedir. Bu amaçla Kur’an, kıssa tekniğinden yararlanır. Bu tümel 
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amaçlar zaruriyyat dediğimiz olmazsa olmaz asıllardır. Yani, dini/inancı, canı, 

nesli, malı ve aklı koruma ilkeleridir. Dolayısıyla bir anlatım tekniği olarak 

kıssanın, bu beĢ tümel amacı muhataba iletmek; baĢlıca iĢlevi ve gâyesidir. 

Kıssada yer alan diğer vurgular ya da satır arası anlamlar, beĢ tümel gâyenin 

ahlâki bir amaçla gerçekleĢmesini sağlamaktadır.  

Burada Kur’an’ın, beĢ tümel ilkeye ön plana çıkarıp, ahlâki ilkeleri ikinci 

plana ittiğini söylemek istemeyiz. Yine kıssaların sadece beĢ tümel ilkeyi 

hedeflediği söylemekle, onların ahlâki ve psikolojik unsurları ihmal ettiğini 

söylemiĢ de olmuyoruz. Zaten beĢ tümel ilkenin asıl gâyesi, ahlâklı ve 

bozulmamıĢ fıtrata uygun bir toplum oluĢturmaktır. Çünkü Kur’an’ın temel 

hedeflerinden biri de, ahlâki ilkeleri gerçekleĢtirmektir.  

Kıssaları incelemeden önce, bir hususa daha dikkat çekmek istiyoruz. 

Kur’an’da yer alan kıssalar, birden fazla tümel amaçtan bahsediyor olabilir. 

Örneğin toplumda malı koruma amacına yönelik olarak indirilen miras bölüĢümü 

ile ilgili ayetlerin sonunda, doğru Allah inancını vurgulayan ifadeler, dinin 

korunması amacına da vurgu yapıldığını gösterir. Bu durumda bu ayetlerde, hem 

malı koruma hem de dini koruma ilkesinden bahsedilmiĢtir.
340

“Allah, size, 

çocuklarınız hakkında, erkeğe iki diĢinin payı kadarını emreder… Bunlar, Allah 

tarafından farz kılınmıĢtır. ġüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.” Görüldüğü gibi ayetin baĢında miras taksiminden bahsedilirken 

sonunda Allah’ın hikmetli oluĢundan söz edilmektedir. Bu Ģekilde tümel 

ilkelerden çoklu bahsedilmesini kıssalarda da görebiliriz. Kabul etmek gerekir ki, 

her bir kıssa tümel amaçlardan birine ağırlık verir; fakat aynı kıssada diğer temel 

amaçlardan bir veya bir kaçını vurgulayan mesajlar da yer alabilmektedir.
341

  

Kur’an’ın, kıssa tekniğini kullanım tarzı da genel amaçlarla paralellik arz 

etmektedir. Zira Yusuf suresi hariç bütünüyle aynı surenin içinde anlatılıp 

tamamlanan kıssa yoktur. Kıssaların bütünüyle anlatılmamasının nedenlerinden 

biri de genel amaçların daha iyi anlaĢılmasını sağlamaktır. Örneğin Hz. Musa’dan 
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bahsedilen kıssalardan bazılarında dini koruma ilkesi
342

 ön plana çıkarken, 

bazısında canı koruma
343

 ilkesi ve diğer ilkeler ön plana çıkabilir. Dolayısıyla 

kıssaları incelerken içerisinde bulunduğu sure, ayetler grubu, nuzul sebebi ve 

nuzul zamanından bağımsız değerlendirmek düĢünülemez.  

Kur’an yazılı bir metin değildir. Kur’an muhatabın tarihsel Ģartlarını, 

olgusal durumlarını dikkate alarak onlarla bir iliĢki çerçevesinde metinleĢmiĢ 

sözlü metin özelliği taĢıyan bir kitaptır.
344

 Genellikle kıssaların mesaja uygun 

bölümü zikredilmektedir.  Bu temel amaçlar da kıssanın ilk muhatabının durumu, 

Ģartları ve ihtiyacı çerçevesinde oluĢmakta, kıssaların ilgili bölümleri, 

vurgulanmak istenen temel amaç çerçevesinde anlatılmaktadır.  

Kur’an kıssalarını, Kur’an’ın maksatlarını ifade etme hususunda, birincisi 

genel, ikincisi de özel olmak üzere iki açıdan değerlendirebiliriz. Genel olarak 

değerlendirecek olursak diyebiliriz ki, kıssalarda Allah’ın görme, iĢitme, ilim, 

kudret vs. sıfatlarına, tevhid ilkesine, peygamberlerin nübüvvetinin doğruluğuna, 

vurgu vardır. Bazılarında da ahiret inancına vurgu yapılarak, hitap edilen birey ve 

toplumlara doğru inancı yerleĢtirmek, bazen de canın, neslin, malın ve aklın 

korunması gibi temel amaçlara vurgu yapan mesajlara da rastlanabilmektedir.  

Özellikle Mekke müĢriklerinin Hz Peygamberin nübüvvetine Ģiddetle karĢı 

çıktıklarında, müĢrikliklerini ısrarla sürdürdüklerinde, ahireti Ģiddetle 

reddettiklerinde, kıssalar anlatılarak doğru itikada yönlendirilmeye 

çalıĢılmıĢlardır. Örneğin Hz. Nuh, Hz. Ġbrahim ve Hz. Musa gibi peygamberler 

hakkındaki Kur’an kıssalarında bu durum fark edilmektedir. Bu genel izlenimden 

hareketle, hemen her kıssanın dinin korunması temel amacına yönelik olarak 

anlatıldığını söyleyebiliriz. Dinin korunma ilkesinin kapsamı oldukça geniĢtir. 

Ġnanç esasları ve bu çerçevede anlaĢılabilecek sıfatlar, ibadetler dini koruma 

ilkesiyle ilgilidir.  Yine Peygamberin nübüvvetine inanılması gerektiğini 

vurgulayan pek çok kıssa da, dini koruma ilkesiyle ilgili bulunmaktadır. 
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Ashabu’l-Karye ve Nuh kıssası, Hz. Peygamberin nübüvvetinin hak 

olduğunun ispatı için anlatılmıĢ kıssalardandır. Dikkat edilirse Yasin suresinde 

geçen Ashabu-l Karye kıssası “Onlara örnek ver.” diye baĢlar. Yani inanmamakta 

ısrar eden müĢriklere bu kıssayı örnek ver ki, senin peygamberliğinin gerçek 

olduğuna iman etsinler de helâki hak etmesinler demektir. Bu kıssanın maksadı, 

Rasulullah’ın nübüvvetinin gerçekliğinin ispatlanması ve iman etmeyenlerin, kötü 

bir sonla karĢılaĢacaklarının bildirilmesidir.
 345

 

Durmaksızın devam eden çağrısına kulak tıkayan ve inanmamakta ısrar 

eden kavmine karĢı, Hz. Nuh’un serzeniĢinin, ifade edildiği ayetler de yine 

Rasulullah’ın nübüvvetinin ispatına yöneliktir.
346

  

Kur’an, ilk muhataplarına bu ve benzeri kıssalar anlatarak, Hz. 

Peygamber’e inanmaları gerektiği, inkâr ve Ģirkin kendilerine bir hayır 

getirmeyeceği vurgusunu yapmaktadır. Allah’ın eĢi benzeri ve ortağı olmadığı, 

onun yarattığı güzelliklerle vurgulanmıĢ, ondan baĢka gerçek ilahın bulunmadığı, 

malın ve evladın fayda sağlamayacağı, ondan baĢkasına ibadet edilmemesi 

gerektiği, hususunda insanlara örnekler verilmiĢtir. Nuh kıssası da bu duruma 

örnek olabilir.  

Dini koruma temel ilkesi sınırları içerisinde incelenebilecek olan muhatabı 

ahiret inancına ikna etmeyi hedefleyen bir örnek de Ġbrahim kıssasında 

bulunmaktadır. Bu kıssada MüĢriklerin de ataları saydıkları ve bu nedenle saygı 

gösterdikleri, Hz. Ġbrahim’in, yaĢadığı bir dinî tecrübe üzerinden yeniden 

dirilmenin mümkün olduğu ve bu konuda hiçbir kuĢku duyulmaması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Hz. Ġbrahim bir gün Ģöyle dua eder; “Rabbim ölüleri nasıl 

dirilttiğini göster.” Allah‟ın “yoksa inanmadın mı” hitabı karĢısında “kalbimin 

tatmin olması için” der. Ardından Hz. Ġbrahim‟den kuĢları kendine alıĢtırıp ayrı 

dağlara bırakması istenir böylece kuĢları çağırınca koĢarak geleceklerdir.”
347

 Bu 

kıssa Ģöyle tamamlanabilir: ĠĢte ölüler de rabbi tarafından çağrılınca böyle 

gelecektir. Kıssa, ahiret inancı ve öldükten sonra dirilme inancını pekiĢtirme 

amacına yöneliktir. Burada görüldüğü gibi dini koruma ilkesi üzerinden ahiret 
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inancı vurgulanmıĢtır. Ayrıca Allah’ın Aziz ve Hâkim sıfatları zikredilerek, Allah 

inancının nasıl olması gerektiği, dini koruma ilkesi üzerinden gözler önüne 

serilmiĢtir.  

Yukarıdaki örnekler dıĢında, Kur’an’da doğru inancın/dinin fert ve 

topluma kazandırılması ve korunmasını hedefleyen, daha pek çok mesajlar 

bulunmaktadır. Bu mesajları daha sonra ayrıntılı olarak ele alacağız. Ancak, 

birkaç örnek zikretmeden geçemeyeceğiz. Kur’an’da kıssa tekniği kullanılarak 

toplumda nefsin/canın korunmasını amaçlayan, mesajlar da verilmiĢtir. Ġnsanın 

canının ne kadar değerli olduğu ve ona kıymanın ne korkunç bir günah olduğunu 

ifade eden, Hz. Âdem’in iki oğlunun kıssası, canı koruma ilkesini açıkça 

vurgulamaktadır.
348

 Kıssanın hemen arkasından gelen ayetlerde, de bir cana 

kıymanın bütün insanlığı öldürmek gibi meĢ’um bir suç olduğundan 

bahsedilerek,
349

 canı koruma ilkesine vurgu yapılmıĢ ve meĢru bir sebep 

olmadıkça hiçbir cana kıyılmaması gerektiği vurgulanmıĢtır. Bu kıssanın 

anlatılmasındaki asıl gâye, birey ve toplumun can güvenliğini sağlanmaktır. Yani 

kıssada canı koruma ilkesi açıkça vurgulanmıĢtır. 

Kur’an kıssalarında, toplumda mal güvenliğini amaçlayan mesajlar da 

bulunmaktadır. Bu konuya ġuayb (a.s) ve kavmi ile ilgili kıssa, örnek olabilir. Hz. 

ġuayb halkına peygamber olduğunu bildirdikten sonra, ölçü tartıda eksiklik 

yaparak insanların haklarını üzerlerine almamalarını tavsiye etmiĢtir.
 350

 

Kur’an kıssalarında, toplumda nesil/namus güvenliğini hedefleyen 

mesajlara da rastlanmaktadır. Bu mesajlarla erkek kadın arasındaki gayri meĢru 

iliĢki yasaklanmakta, bunun kötülük olduğu bildirilmekte ve bunların baĢkalarına 

örnekler olmaması için cezalandırılması istenmektedir. Aynı zamanda aile hayatı 

kurmanın öneminden bahsedilerek, evlenmeye gücü yetmeyenlerin, cariyelerle 

evlenmeleri tavsiye edilmiĢtir. Bu konudaki en güzel örnek, Hz. Yusuf’un iffet 

dolu hayatıdır. Böylece nesli koruma ilkesi, herkesin anlayabileceği bir Ģekilde 

anlatılmıĢtır. Hz. Yusuf, kadının kötü çağrısına icabet etmemiĢ, zindana girmeyi 
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tercih etmiĢtir.
351

 Bu kıssada açık bir Ģekilde nesli koruma ilkesinden 

bahsedilmektedir. Böylece Mekke toplumunda da yaygın olan zinanın kötülüğü 

ortaya konulmuĢtur. Dolayısıyla bu kıssa neslin korunması ilkesini tesis etme 

amacını gütmektedir. 

Kur’an’ın bazı kıssalarında peygamberler kavimlerine akıllarını 

kullanmayı tebliğ etmiĢler, atalar dinine düĢünmeden uymanın yanlıĢlığını 

vurgulamıĢlardır. Ayrıca Kur’an, akıl sağlığını tehlikeye atan bütün yiyecek, 

içecek vs. konusunda da uyarıda bulunmaktadır.
352

 Bu da dolaylı olarak aklı 

korumaya yönelik temel amacı gerekleĢtirmek içindir. 

Yukarıda verdiğimiz örneklerden de anlaĢılabileceği gibi, Kur’an’da 

kullanılan kıssa tekniği ile hedeflenen amaç, aynen Kur’an’ın bütününde olduğu 

gibi, makasıduĢ-Ģeria olarak ifade edilen beĢ tümel amacın etkili bir Ģekilde 

ulaĢtırılmasından baĢka bir Ģey değildir. Çünkü kıssalarla anlatılmak istenen amaç 

dinleyiciye edebi ve etkili bir tarzda aktarılmıĢtır. Bir baĢka Ģekilde söyleyecek 

olursak, Kur’an’da kıssa tekniğinin kullanılmasının amacı, soyut ifadeleri somut 

modeller üzerinde göstererek hem örneklendirmek, hem de etkileyerek dine 

uymayı kolaylaĢtırmaktır. Bu da kıssaların fert ve toplumlar için, uygun hayat 

modelleri oluĢturduklarını göstermektedir. Bu modellerler, öncelikle Kur’an’ın ilk 

muhataplarına, ardından tüm insanlığa, sorunların nasıl halledilebileceğini 

gösteren ve pratik çözümler sunmaktadır.
353

 

Biz, öncelikle Kur’an kıssalarında makasıdı inceledik. Bu bölümdeyse 

Kur’an kıssalarını ağırlıklarına göre ayırarak, dini koruma, canı koruma, nesli 

koruma, malı koruma ve aklı koruma ile ilgili kıssalar olmak üzere beĢ kategoride 

incelemeye çalıĢacağız. Bunu yapmaktaki amacımız ise, Kur’an’ın genel olarak 

maksadı olan bir kitap olmasının yanında, kıssaların da genel maksatları olduğunu 

ortaya çıkarmaktır. Elbette ki bunu yaparken, hata yapmıĢ olma ihtimalini de 

elden bırakmıyoruz. 
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Kur’an’ın maksatlarının; Zaruriyyat, Haciyyat ve Tahsiniyyat olmak üzere 

üç ana baĢlıkta ifade edilebileceğini söylemiĢtik.  Elbette ki Kur’an’ın asıl 

maksadı zaruriyyat, haciyyat ve tahsiniyyatın hep birlikte gerçekleĢmesidir. 

Ancak zaruriyyatın mutlaka gerekleĢtirilmesi gereklidir.  

Kıssalar Kur’an’ın bir parçası olduğuna göre, Kur’an’ın da maksatları 

olduğuna göre, bu, kıssalar için de geçerli olmalıdır. Tezimizin bundan sonraki 

kısmında, Kur’an kıssalarındaki maksatları bulmaya çalıĢacağız. Bu amaçla, 

Kur’an’da bu özellikte olan kıssaların tamamını göz önünde bulundurduk. Ancak 

her kıssada sadece bir maksat vurgulanmamıĢ birden fazla maksadı ifade etmiĢtir. 

Birkaç maksadın ifade edildiği kıssaları,  ilgili maksadın altında ayrıca ele aldık. 

Kur’an’da kıssaların tekrarı söz konusudur. Tekrar edilen kıssa, aynı maksadı 

içeriyorsa biz onu tekrar ele almadık. Ancak kıssalar, birbirinden farklı 

maksatlarla ifade edilmiĢse, ilgili kısımda bir kez daha ele aldık. Kıssaları, nuzul 

sırasına göre sıralamaya gayret ettik. Bu Ģekilde kıssaların anlaĢılmasının daha 

kolay olacağını düĢündük. Kıssaların maksatlarını belirlerken, tefsirleri tarayarak 

dikkat çeken anekdotları konu içerisinde ekledik. ġimdi Kur’an Kıssalarını 

Zaruriyyat ilkeleri yani; dini, canı, nesli, malı ve aklı koruma yönünden ele alalım. 

1. Dini Koruma Açısından Kıssalar 

Ġnsanın dünyaya gönderiliĢ nedeni; rabbini tanımak, iyi iĢler yapmaktır.
354

 

Bu nedenle Kur’an ve içerisindeki kıssalarda, dini koruma ilkesine yoğunluk 

verilmiĢtir. Allah’ın varlığı, birliği, sıfatları, imanın genel esasları, ibadetler, 

Ģeytanın tuzaklarından sakınma konulu kıssalar dini koruma ilkesi kapsamındadır. 

Örneğin bahçeye varis olanların
355

 anlatıldığı kıssada, Allah’ın kudretinin 

büyüklüğü ve her Ģeye gücü yeteceği vurgulanmıĢtır. Ayetlerin devamında ise, 

nimetlere nankörlük yapanların elinden alınacağı üzerinde durulmuĢtur. Bu 

Ģekilde mal ve evlatlarıyla övünen KureyĢ müĢriklerine, gözdağı verilmiĢ 

ellerinde bulunan nimetin her an yok olabileceği
356

 tehdidinde bulunularak iman 

etmeleri istenmiĢtir.  
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Biz, dini koruma ilkesinin daha iyi anlaĢılması için onu bazı baĢlıklar 

altında inceleyeceğiz. Bu Ģekilde dini koruma ilkesinin farklı boyutlarını kıssalar 

üzerinde görmüĢ olacağız. Allah’ın birliği, (tevhit)  sıfatları, Ģeytanın aldatması, 

tövbe ile ilgili kıssalar birinci kısımda, nübüvvet ve onun ispatı sadedinde 

mucizeler ikinci kısımda, öldükten sonra dirilme, ahirete iman ile ilgili kıssalar 

üçüncü kısımda, Ġmanın ayrılmaz parçası olan ibadetlerle ve kullukla ilgili 

hususlar da son bölümde ele alınacaktır.  

a. Allah’a İman ve Sıfatları Bağlamında Dini Korumayla 

İlgili Kıssalar  

Fil olayı, tahminen peygamberimizin doğumundan elli gün önce 

müĢriklerin gözü önünde gerçekleĢen bir hadisedir. Ebrehe isminde HabeĢ 

hükümdarı çeĢitli nedenlerden dolayı, Kâbe’yi yıkmaya, KureyĢ’lileri 

köleleĢtirmeye ve bol kazançlarına el koymaya karar verir. Bu amaçla fil 

ordusuyla Mekke’ye gelir. Ancak Kâbe’yi yıkma emeline ulaĢamadan kendisi ve 

ordusu helak olur. Özetle Fil suresinde muhataplara Ģöyle bir mesaj verilmektedir. 

“Allah sizin de bildiğiniz gibi evini hiçbirinizden yardım almadan korudu. Yine 

isterse dinini de bu Ģekilde koruyacaktır. Dolayısıyla onca nimeti ihsan eden 

Allah’a inanma zamanı gelmiĢtir. Bundan kaçınmak ise zararınıza olacaktır.” 

Ayrıca Allah’ın sıfatlarından biri olan kudret sıfatıyla, fil ordularını helak ediĢi 

anlatılmıĢ Allah’ın her Ģeye gücünün yeteceği ve bu helakin Allah için zor 

olmayacağı vurgulanmıĢtır. Mekkeli müĢriklere, çok iyi bildikleri örnekle ibret 

verilmiĢtir. Bu Ģekilde tam da Müslümanlara yönelik Ģiddetin arttığı anda indirilen 

bu sureyle dinin korunması hedeflemiĢ, bu manada Allah’ın sıfatlarına vurgu 

yapılmıĢ ve bu Ģekilde dine karĢı yapılan saldırıların önlenmesi hedeflenmiĢtir.
 357

 

Hz. Âdem’in yaratılıĢının anlatıldığı Sa’d suresinde, Hz. Âdem ile Ġblisin 

kıssasını anlatılarak, Rasulullah’a karĢı kibirlenenler kınamıĢ ve onların aslında 

peygambere değil, Allah’a karĢı geldikleri ve ġeytanın durumuna düĢtükleri 

vurgulanmıĢtır.
358

 Bu kıssadaki maksadın, asıl düĢmanımız olan Ģeytanın iğvaları 
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karĢısında uyanık olmak, Allah’ın yüceliği karĢısında büyüklenmemek ve tövbe 

kapısının açık olduğunu unutmamak olduğu söylenebilir. 

Araf suresindeki Hz. Âdemden bahseden kıssa, yukarıdaki kıssanın 

devamı sayılabilir. Kıssada Allah, Hz. Âdem ve eĢine bir ağacı yasaklar, ama 

onlar, Ģeytanın; o ağaç, “melek olmayasınız veya ebediyen burada kalmamanız 

için yasaklandı.” sözüne inanırlar. Hataya düĢer, ardından hemen tövbe eder ve 

Allah’ın kendilerini bağıĢlaması için dua ederler. Bu kıssa, insanları Ģeytanın 

tuzaklarından sakındırmak ve yanlıĢtan dönmekte acele etmenin gerekliliğini 

vurgulamaktadır.
359

  

Hud kıssası da bir yönüyle tevhid bağlamında dini koruma ilkesine yönelik 

olarak anlatılmıĢtır. Hz. Hud, kavmine peygamber olarak gönderilince, onlara 

Ģöyle hitap eder: “Ey kavmim Allah‟a kulluk edin. Sizin için ondan baĢka hiçbir 

ilah yoktur. Allah‟a karĢı gelmekten sakınmaz mısınız?” Görüldüğü üzere Hz. 

Hud kavmine Allahtan baĢka ilah olmadığını anlatır. Böylece tevhit ilkesini 

yerleĢtirmeye çalıĢır.
360

 Hz. Hud peygamber olur olmaz Allah’ın dıĢındaki 

ilahların reddedilmesinin gerekliliğini anlatmıĢ ve putlara ibadet edilmesinin 

saçmalığını ifade etmiĢtir. Hz. Muhammed de peygamber olup, “akrabalarını 

davet et emri” gelir gelmez
361

 KureyĢ’i (yani kardeĢlerini) Allah’ın birliğine iman 

etmeye çağırmıĢtır. 

Hz. Salih de Hz. Hud gibi tevhid ilkesini vurgulamıĢ ve kavmini; 

“Yalnızca Allaha kulluk edin; Ondan baĢka tanrınız yok.”
362

 diyerek uyarmıĢ ve 

onları, Allah’ın birliğine inanmaya davet etmiĢtir. 

Ashabu’l Karye kıssasında, elçilerin yalanlandığını gören iman etmiĢ bir 

kimse, Allah’a olan imanını Ģu sözlerle açıklar; “Hem ben, ne diye beni yaratana 

kulluk etmeyeyim. Oysa siz de yalnızca O‟na döndürüleceksiniz.”O‟nu bırakıp da 

baĢka ilâhlar mı edineyim? Eğer Rahmân bana bir zarar vermek istese, onların 
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Ģefaati bana hiçbir fayda sağlamaz ve beni kurtaramazlar.”
363

 Kıssada doğru 

Allah inancının Ģirkten uzak olması gerektiğine vurgu yapılmıĢtır. 

Allah’ın insanlardan peygamber göndermesine ĢaĢıran insanlar, bir süre 

sonra insan peygamber olan Hz. Ġsa’ya iftira atarak; O’nun Allah’ın oğlu 

olduğunu söylediler. Ona, ilahlık yakıĢtırdılar. Kur’an da Hz. Ġsa’nın dini tebliğ 

için gönderilmiĢ peygamber olduğunu, dünyaya geliĢinin en baĢından anlatarak 

insanların bu konudaki yanlıĢ inançlarını düzeltmeye çalıĢmıĢ ve onun Allah’ın 

oğlu değil, Meryem’in oğlu olduğunu apaçık vurgulamıĢtır.
364

 Böylece Ġsa'ya 

ilahlık yakıĢtırarak, dinin en önemli öğesi olan tevhidi bozan tüm yanlıĢ 

anlayıĢlara karĢı çıkılmıĢ ve bunların tevhid hakikatine aykırı olduğu ortaya 

konulmuĢtur.
365

 

Meryem suresinde, Hz. Ġsa’nın babasız olarak dünyaya geliĢinin Allah için 

zor bir iĢ olmadığı Ģöyle anlatılıyor: “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz 

bir kadın olmadığım hâlde, benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi. Cebrail, “Evet, 

öyledir. Rabbin diyor ki: O benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, 

katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu, zaten (ezelde) hükme 

bağlanmıĢ bir iĢtir” dedi.
366

 Bir baĢka ayette de Hz. Ġsa’nın doğumunun, Hz. 

Âdem’in yaratılıĢı
367

 gibi olduğu bunun Allah için zor olmayacağı anlatılmıĢtır. 

Hz. Âdem’in yaradılıĢı ve Hz. Ġsa’nın ilka ediliĢi, Allah’ın yoktan var eden, her 

Ģeyden evvel tek bir ilah olduğunu sıfatlarının ortaya konulması içindir. Kıssada 

Hz. Ġsa’nın Allah’ın oğlu değil, insan olduğuna özellikle vurgu yapmıĢ, böylece 

Allah’ın “doğurmamıĢ” oluĢu ortaya konmuĢtur. 

Ġnsanların kendisini ayıplamasından dolayı üzülen ve susma orucu tutan 

Hz. Meryem, sorulan soruları cevaplaması için beĢikteki bebeğe iĢaret etmiĢtir. 

Onlar ĢaĢkın halde;  “BeĢikteki bir bebekle nasıl konuĢuruz?” dediler. Bebek Ģöyle 

konuĢtu: ġüphesiz ben Allah‟ın kuluyum. Bana kitabı (Ġncil‟i) verdi.” Rasulullah 

devrinde yaĢayan Hıristiyanlardan bazıları Hz. Ġsa’nın, Allah’ın oğlu olduğunu 
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söyleyerek onu yüceltiyorlardı. Bu kıssa O’nun ağzından tevhide ve Allah’ın tek 

ilah olduğuna iĢaret etmektedir.
 368

 

Meryem Suresinde Allah’a inanmamakta ısrar eden müĢriklere, ataları 

kabul ettikleri, kendisi de babasına derin saygı duyan, Hz. Ġbrahim
369

 Allah’ın bir 

olduğu hakikatini babasına Ģöyle anlatır: “Babacığım! ĠĢitmeyen, görmeyen ve 

sana bir faydası olmayan Ģeylere niçin tapıyorsun?”
370

 Hz. Ġbrahim’in, her ne 

kadar atası da olsa, babasının yanlıĢ yolda olduğunu vurgulaması, atalarına derin 

saygı besleyen Mekkelilere, bir uyarı olsa gerektir. Yine Hz. Ġbrahim, putlara 

tapmanın Ģeytana tapma olduğu vurgulayarak, babasını ve tüm muhatapları 

Ģeytana uymamaları için uyarmaktadır. “Babacığım! ġeytana tapma! Çünkü 

Ģeytan Rahmân‟a isyankâr olmuĢtur.”
371

  Kendisinin o toplumda Allah’ın bir 

olduğuna ilk inanan olduğunu vurgulamıĢ ve babasına yanlıĢ yolda olduğunu 

söylemiĢtir. Bu Ģekilde onu Allah’a koĢtuğu ortaklardan vazgeçirmeye çalıĢmıĢtır. 

Bu kıssada dini koruma ilkesinin tevhid boyutu öne çıkarılmıĢtır. 

Ashab-ı Kehf Allah’a olan gönülden bağlılıklarını Ģöyle ifade ederler; 

“Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz asla O'ndan baĢkasına yalvarıp 

yakarmayacağız, (çünkü böyle bir Ģey yaparsak) çok çirkin bir Ģey dile getirmiĢ 

oluruz! dediler.”
372

 Kıssada, Allah’tan baĢka ilahların varlığı reddedilmiĢ, bunun 

çirkinliği gözler önüne serilmiĢtir.  

Kehf suresinde üzüm bağları yan yana olan iki komĢunun kıssası, anlatılır. 

Bunlardan biri, kendisine verilen nimetlerden dolayı kibirlenir, Allah’a Ģirk koĢar, 

kıyameti ve Ahireti inkâr eder. KomĢusu onu Ģu sözlerle uyarır: “Seni topraktan, 

sonra bir damla sudan yaratan, sonra da seni (eksiksiz) bir insan Ģeklinde 

düzenleyen Allah‟ı inkâr mı ediyorsun? Fakat O Allah, benim rabbimdir. Ben 

Rabbime hiç kimseyi ortak koĢmam.”
373
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Bu kıssada, KureyĢ müĢriklerinin, putlardan koruma, rızık ve yardım 

beklemelerinin anlamsızlığı hatırlatılırken, tek kudret sahibinin Allah olduğu 

temellendirilmiĢtir. 

b. Nübüvveti İspat Bağlamında Dini Koruma İlkesiyle İlgili 

Kıssalar 

Hz. Nuh, peygamberimizle benzeyen özellikleri ve tebliğdeki sabrı 

nedeniyle Kur’an’da birçok surede zikredilen peygamberlerdendir. Kamer 

suresinde, Hz. Nuh, Hz. Hud ve Hz. Salih kıssaları anlatılmıĢtır. Nuh’un kıssası 

“Onlardan önce Nuh‟un kavmi de yalanlamıĢtı.”
374

 ayetiyle baĢlamıĢ ve bu 

Ģekilde KureyĢ’in kendisini yalanlaması ve deli olduğunu iddia etmesi nedeniyle 

büyük üzüntü çeken Rasulullah’a bunun peygamberler için olağan bir durum 

olduğu ifade edilmiĢtir. Hz. Nuh’un halkı onu yalanlamıĢ, bu nedenle helak 

olmuĢtur. Bu manada muhataplarına geç olmadan kendilerine gelen elçiye iman 

etmeleri gerektiği hatırlatılmaktadır. “Yok mu ibret alan?” ayetinin tekrarlanması 

da bunu pekiĢtirmek içindir.
375

 

Hz. Nuh’un kavminden sonra, Hz. Hud’un kavmi de kendilerine gelen 

elçiyi yalanlamıĢ ve bu nedenle helake maruz kalmıĢlardır. Bu yüzden henüz ibret 

alma Ģansları olanlara kendilerine gelen elçiye iman etmeleri tavsiye edilmiĢtir.
376

  

MüĢriklerin, Rasulullah’a inanmamak için ileri sürdükleri bahanelerin 

daha önceki peygamberler için de söz konusu olduğu vurgulanmıĢ, öncekilerin acı 

sonu hatırlatılarak inanmayanlara gözdağı verilmiĢtir. Rasulullah’a da kendisinden 

önceki peygamberlerin de aynı durumlarla karĢı karĢıya kaldıkları hatırlatılarak 

sabır ve sebatını kaybetmemesi için destek verilmiĢtir. Bu kıssalar dinin 

korunması için her türlü zorluğa göğüs germek gerekliliğini de, ifade 

etmektedir.
377
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Hz. Salih’in kavmi de iman etmemiĢ, KureyĢliler'in iman etmemek için 

ileri sürdüğü bahanelerden
378

 biri olan; “Ġçimizden bir insana mı uyacağız?”
379

 

sorusunu sormuĢlardır. Yine peygambere ve getirdiklerine inanmayı reddetmiĢler 

azgınlıklarını artırmıĢlar ve bu nedenle helak olmuĢlardır.  

Hz. Salih kıssasında da dini koruma ilkesi yönünden çıkarılabilecek dersler 

bulunmaktadır. Kıssada geçen;“Allah‟ın Devesi” ifadesiyle kastın, devenin 

mucizevî özellikleri değil, insanlardan bir sahibinin olmamasıdır.
380

 Fakirlerin bu 

deveden yararlandıklarını gören inkârcılar, çekememezlik nedeniyle onu 

öldürmüĢlerdir. Zaten onlar, Hz. Salih’ten de mustaz’afları dinine kabul ettiği için, 

nefret eder olmuĢlardı. Aynı mesaj, Mekke toplumuna ve tüm zamanlara 

ulaĢmaktadır. Nitekim “Hucurat” suresinde insanların birbirinden üstün 

olamayacağı, üstünlüğün sadece takva ile olabileceği vurgulanır.
381

 Hz. Salih’in 

kavmi örnek gösterilerek, Allah katında herkesin eĢit olduğu ve peygamberin 

insanlar arasında ayırım yapmadan, tebliğini herkese ulaĢtırması gerektiği 

vurgulanmaktadır.
382

  

Lut (a.s.)ın kavmi de ona inanmamıĢ, ailesi hariç, hepsi helak 

olmuĢlardı.
383

  

ġimdiye kadar kıssası anlatılan tüm kavimlerin sonu helak, olmuĢtur. 

Ancak bu helaki sadece imansızlıkları değil, zulüm, haksızlık ve peygamberlerine 

hakaret etmeleri, inkârda aĢırı gitmeleri ve meydan okuyarak azabı çağırmalarıdır. 

Kıssalar, bir yönüyle Rasulullah’a mesaj verirken, bir yönden de KureyĢ’i 

uyarmakta ve aynı sona maruz kalmamaları için kendilerine çeki düzen vermeye 

çağırmaktadır. Arka arkaya gelen bu kıssaların tamamı, nübüvvet bağlamında dini 

koruma ilkesini içermektedir. 

Peygamberlerini yalanlayan Hz. Nuh’ (a.s.)un Hz. Hud’ (a.s.)un Kavimleri 

ve Semud Kavmi’nin baĢına gelen felaket ve bunun nedeninin Allah ’nın nebisini 

yalanlamak ve onu ciddiye almayarak adeta Allah’a cephe almak suretiyle 
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peygambere karĢı gelmek ve onları engellemeye çalıĢmak olduğu görülür. Bu 

kıssalarla elçilere ilk karĢı çıkanın Mekke müĢrikleri olmadığı vurgulanmıĢtır. 

Kıssalar, muhataplara ibret olsun ve müminlerin imanını sağlamlaĢtırsın diye 

nübüvvetin ispatı bağlamında dini koruma ilkesi çerçevesinde nakledilmiĢtir. 

Hz. Salih de selefleri gibi kavmini Allah’a imana davet etmiĢ, kendisi 

O’nun elçisi olduğunu söylemiĢ, ancak kavmi kendisine iman etmemiĢtir. Allah 

da Hz. Salih’in peygamberliğinin kanıtı olarak, diĢi deve göndermiĢ ve onları 

uyarmıĢtır. Bilindiği üzere; “mucize, peygamberliği ispat için dini koruma ilkesi 

çerçevesinde” verilir. Bu kıssada, Hz. Salih’’in peygamberliğini ispatlamak için, 

diĢi deve gönderilir. Ama onlar, devenin ayaklarını keserek onu öldürürler ve 

sonunda da helak olurlar. Bilindiği üzere KureyĢliler de peygamberimize 

inanmamıĢ ve O’ndan mucize getirmesini istemiĢlerdir. Bu kıssa, onların 

isteklerinin olumsuz neticeler doğuracağını, azabı istemekte Semud kavmi gibi 

aceleci olmamaları ve kendilerine gönderilen elçiye uymaları gerektiği yönünde 

bir hatırlatmadır.
384

 

Hz. Musa’nın, velisi olan Firavun’la mücadelesi birçok kıssada 

anlatılmıĢtır. Gücüne ve malına güvenen Firavun hakir gördüğü halktan çıkmıĢ bir 

peygamberi kabule yanaĢmamıĢ, ona iman edenleri acımasızca cezalandırmıĢtır. 

Hz. Musa Kur’an’ın ifadesiyle dokuz mucize ile gelmiĢ, "gerçek Ģu ki, ben 

âlemlerin Rabbinden bir elçiyim.”
385

 diyerek peygamberliğini ilan etmiĢ, ama 

Firavun O’nun peygamber oluĢunu kabule yanaĢmamıĢ, yine de mucize istemiĢtir;  

“Bir iĢaret, bir alamet getirdiysen, göster bakalım; tabi, doğru sözlü biriysen!” 

dedi.  Hz. Musa mucizelerini gösterince; “Doğrusu, çok Ģey bilen usta bir 

sihirbazmıĢ bu” diyerek Hz. Musa’nın sihirbaz olduğunu iddiasında 

bulunmuĢtur.
386

 Burada inanmak için mucize bekleyenlere bir anlamda uyarı 

yapılarak, inanmak isteyenlerin mucizeye ihtiyaç duymayacağı vurgulanmıĢtır. 

Ârâf Suresinde ise,
387

 kendilerine kitap verilmeyen bir kavimden gelen 

elçiye uyan Tevrat ve Ġncil sahipleri övülmekte, gelen elçinin onların üzerindeki 
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zorlukları kaldıracağından bahsedilerek, böyle bir peygambere uyanların kurtuluĢa 

ereceğini bildirmektedir. 

Yine Araf suresinde,
388

 Ġsrailoğullarına gönderilen peygamberlerin,  

inanmamakta ısrar eden toplumu uyarma sebepleri Ģöyle anlatılır:  “Allah‟ın helâk 

edeceği veya Ģiddetli bir azaba uğratacağı bir kavme ne diye (boĢ yere) öğüt 

veriyorsunuz? Onlar da, “Rabbinize bir mazeret beyan etmek için, bir de belki 

Allah‟a karĢı gelmekten sakınırlar diye (öğüt veriyoruz)” Böylece Allah iman 

etmeyen toplumlara, uyarıcı gelmesinin sebebi açıklanmıĢ, nübüvvetin 

gerçekliğine iĢaret edilmiĢtir.
389

 

Ya-sin suresinde bahsi geçen kasaba halkı kıssasının ağırlıklı konu alanı, 

elçilerin gönderiliĢi ve onların tebliği eksiksiz gerçekleĢtirmesidir. Bu kasabaya 

önce iki elçi, sonra bir üçüncü elçi gönderilmiĢtir. Ancak hepsi de yalanlanmıĢtır. 

Elçiler, tebliğ görevini yaparken bir karĢılık beklemedikleri halde, kimse onlara 

inanmamıĢ, Ģehrin ucundan bir adam çıkagelmiĢ ve kavmine elçilere inanmalarını 

söylemiĢtir. Ancak onlar inanmak Ģöyle dursun, elçileri ve onlara iman eden kiĢiyi 

öldürmüĢlerdir. Kıssayla Peygamber sayısının artmasının, iman eden kiĢi sayısını 

artırmayacağı beyan edilmiĢtir. Kıssa bir yönüyle nübüvvetin gerçekliğini 

açıklamıĢ, diğer yönden de tebliğ vazifesinin gerekliliğine vurgu yapmıĢtır.
390

 

Kendisine inananların sayısının az olması nedeniyle alay edilen 

peygamberlerden biri de; Hz. Nuh’tur. Güçlü ve soylular Hz. Nuh’un uyarılarını 

dinlememiĢ, hatta fakirleri kovarsa kendisine inanabileceklerini söylemiĢlerdir. 

“Sana hep aĢağılık kimseler uymuĢ iken, biz hiç sana inanır mıyız?” Hz. Nuh 

bunu kabul etmeyince ona inanmayacaklarını söylemiĢlerdir.
391

 Bu ayetlerde 

imanın koĢulsuz olması gerektiği ve bir peygamberin tercih yaparak, istediğini 

çağırma lüksüne sahip olmadığı vurgulanmıĢtır. ĠnanmıĢ olmak için peygambere 

ve getirdiklerinin tamamına inanmanın gerekliliği ortaya konularak, tebliğde 

ayırımın söz konusu olamayacağına değinilmiĢtir. 
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Bu olayın benzeri Mekke toplumunda da yaĢanmıĢ, ileri gelenler kölelerin 

dinine mi gireceğiz? diye Rasulullah ile alay etmiĢlerdir. Peygamberimizin amcası 

Ebu Leheb, “Müslüman olursam bana ne var?” diye sormuĢ, Peygamberimiz de: 

“Müslümanlara ne verilirse, sana da o verilir!” buyurmuĢtu. Ebu Leheb: 

“Onların üzerinde, benim için bir üstünlük olmayacak mıdır?” diye sormuĢ, 

Peygamberimiz; “daha ne istersin?!" buyurunca, Ebu Leheb: “Benim Ģu sıradan 

insanlarla bir tutulacağım bu dine yuh olsun!” demiĢtir.
392

  Kıssa, peygamberlerin 

her inanana eĢit mesafede olduğunu hatırlatmıĢ. Aynı zamanda kıssada Allah 

katındaki üstünlüğün, sadece takva ile olacağı vurgulanmıĢtır. 

Hz. ġuayb kavmini Allah’a iman’a davet etmiĢ ve Eyke halkı onu 

yalanlamıĢtır.  Hz. ġuayb, güvenilir bir kimse olduğu hiçbir karĢılık beklemediği 

halde çok azı ona iman etmiĢtir.
393

Anlatılan bu kıssaların hepsinin Asr-ı Saadette 

bir benzerinin olması dikkat çekici bir husustur. Hz. ġuayb güvenilir bir elçi 

olduğunu söyleyerek, insanların kendisine güvendiğine ve doğru sözlü olduğuna 

dikkat çekmiĢ, nübüvvet konusunda da yalan söylemediğini vurgulamıĢtır. 

Rasulullah da güvenilirliği nedeniyle el-Emin lakabını almıĢ, insanlar her tür 

emanetini ona teslim etmiĢlerdir. Bu da nübüvvetin gerçekliğinin ispatlanması 

yolunda önemli bir delildir. 

Neml suresinde Hz. Süleyman’ın haberleĢme iĢlerini yürüten kuĢun 

ağzından, Allah’tan baĢka nesnelere tapan bir kavmin, yanlıĢ yolda olduğu Ģöyle 

anlatılmıĢtır: “ġeytan, onlara yaptıklarını süslü göstermiĢ ve böylece onları 

yoldan çıkarmıĢ. Bu yüzden de onlar doğru yolu bulamıyorlar.” “Hüd hüd”, 

kavmin tevhit ilkesinden saptığını haber vermiĢtir. Hz. Süleyman onları imana 

çağırınca, elçilerini hediyelerle göndererek ondan emin olmak istemiĢler, ancak 

Hz. Süleyman, malları iade etmiĢ böylece iman etmezlerse hediye 

göndermelerinin değersiz olduğunu ima etmiĢtir. Sebe melikesini ülkesine davet 

etmiĢ daha o gelmeden önce tahtını getirtmiĢtir. Sebe melikesi, Hz. Süleyman’ın 

billur sarayına gelip, ona verilen nimetlerin büyüklüğünü göründe onun 

peygamber olduğunu anlamıĢ ve “Ey Rabbim! ġüphesiz ben nefsime zulmetmiĢtim. 

ġimdi ise Süleyman ile birlikte âlemlerin Rabbi olan Allah‟a teslim oldum” 
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diyerek iman etmiĢtir.
394

 Bu kıssada, kral da olsa bir peygamberin öncelikli 

görevinin tebliğ olduğunu, bunu yaparken de her türlü ikna yöntemini kullanması 

gerektiği, son çarenin mücadeleye girmek olduğu anlatılarak, Rasulullah’ın 

nübüvvetinin doğruluğuna delil getirilmiĢtir.   

Zülkarneyn Allah’ın ilim verdiği bir hükümdardır.
395

“Biz onu yeryüzünde 

kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda (amacına ulaĢabileceği) bir yol 

verdik. Her kim zulmederse, biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine 

döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır dedi. Her kim de iman 

eder ve salih amel iĢlerse, ona mükâfat olarak daha güzeli var. (Üstelik) ona 

emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz.” O, dünyada makam ve izzet sahibidir. O ve 

ona inananlar ahirette de kazananlardan olacaktır. Kısaca Zülkarneyn kendisine 

bahĢedilen bu ilmin ve hükmetme gücünü merhametle kullanmıĢ, fitne kapılarını 

kapatmıĢ ve insanlara yardım etmiĢtir. Bu nimetlerin Rabbi tarafından olduğunu 

ve yine onun isteğiyle son bulacağını bildirmiĢtir.
396

 

Bu kıssa Hz. Muhammed’i Zülkarneyn ile özdeĢleĢtirir. Çünkü o da 

zalimler hariç, af yolunu tutan merhametli bir peygamberdir. Yaptığı iĢin karĢılığı 

olarak bir ücret beklemez ve O’na inananlar kıyamet günü bu dünyadakinden daha 

güzel bir ödülü hak ederler.
397

 Bu kıssa da dini koruma bağlamında nübüvvet ve 

ahiret’e inanmaktan bahsedilmektedir. Peygamberlerin niteliklerine, salih amel 

iĢleyen kulun kıyamet günü alacağı mükâfata vurgu yapılmıĢtır.  

Ġsrail oğulları savaĢmaları için kendilerine bir kral gönderilmesini 

istemiĢlerdi. Ancak “Tâlut” komutan olarak gelince O’nu beğenmemiĢ, “bu bizi 

nasıl yönetir” demiĢlerdi. Hâlbuki Allah peygamberliği istediğine verebilirdi. 

“ġüphesiz Allah, onu sizin üzerinize seçti, onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah, 

mülkünü dilediğine verir. Allah, lütfu geniĢ olandır, hakkıyla bilendir.”
398

 

Rasulullah gelinceye kadar peygamber bekleyen Yahudiler, peygamberin 

Araplardan gelmesi üzerine, onu reddetmiĢlerdi. Oysa nübüvvetin kime 
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verileceğine insanların değil, Allah karar verirdi. Bu kıssa, inananlara peygamber 

seçiminin Allah tarafından gerçekleĢtirildiği ve bu nedenle seçilmiĢ elçiye 

uymalarının kendilerine hayır getireceğini vurgulamaktadır  

c. Ahiret ve Gayb Bağlamında Dini Koruma İlkesiyle İlgili 

Kıssalar 

Kalem suresinde anlatılan bahçe sahiplerinin kıssası, bir yönüyle dini 

koruma ilkesine yöneliktir. Kıssa, kendilerine çok güvenerek inĢallah deme 

zahmetine katlanmayan, Allah’ın kendilerine verdiği malı fakirlerden kaçırmaya 

çalıĢan, bahçe sahiplerinin, akıllarını baĢlarına toplayan bir felaketle son bulur. 

Bahçelerini tanıyamayan sahipleri yanlıĢ yaptıklarının farkına varırlar. ġöyle dua 

ederler; “Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz 

artık Rabbimizi arzulayanlarız.” ĠĢte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha 

büyüktür; ah bir bilselerdi! 
399

 

Bu kıssa, inanmak istemeyenlere verilen nimetlere nankörlük etmemeleri 

ve bir an önce iman etmeleri için yapılmıĢ bir uyarıdır. Onlara içerisinde 

buldukları nimetlerden bir anda uzaklaĢtırılabilecekleri, dolaylı olarak 

anlatılmaktadır. Sabah kalktıklarında bahçelerini kuru otlarla dolu “ölmüĢ gibi” 

buldular,  “Umulur ki, Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Çünkü biz 

artık Rabbimizi arzulayanlarız. ĠĢte böyledir azap! Ahiret azabı ise elbette daha 

büyüktür; ah bir bilselerdi!”
400

 ayetleri ile bahçe sahiplerinin hatalarından 

döndükleri anlatılmıĢ, ölümden sonra dirilme ve ahiret sahneleri canlandırılarak 

müĢrikler, ahirete imana davet edilmiĢlerdir. 

Kıssaların bir kısmında Ahiret hayatı ve gayb âleminden bahsedilerek veya 

bunların ispatı yapılarak dini koruma ilkesi gerçekleĢtirilir. Ashabu-l karye kıssası 

da, bunlardan biridir. Yukarıda da ifade edildiği üzere üç nebiye iman etmeyen 

kasaba halkından bahsedilir. Kıssanın sonunda ise halk tarafından taĢlanarak 

öldürülen kimse, cennete girer ve “keĢke halkım bilseydi” diye hayıflanır. Kıssa 
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bu yönüyle öldükten sonra dirilme hesap ve cezanın varlığını vurgulamaktadır. Bu 

yüzden ahirete iman bağlamında dini koruma ilkesi kapsamında yer alır.
401

  

Ġnsanların, peygamberleri inkâr sebebinin; öldükten sonra dirilip hesap 

vermeye yani ahirete inanmamak olduğu görülür. Bu kıssada, dini koruma 

ilkesinin önemli yapı taĢlarından olan ahirete imandan söz edilmektedir. “Yoksa 

onu görmüyorlar mıydı (ki ibret almadılar)? Hayır! (Görüyorlardı fakat) tekrar 

dirilmeyi ummuyorlardı.”
402

 Öldükten sonra dirilmeye inanmayanlar sadece 

geçmiĢ ümmetler değildi. Mekkeli müĢrikler de öldükten sonra dirileceklerine 

ihtimal vermiyorlardı. Yasin suresinde bu durum açıkça ifade edilmektedir.
403

 

Hz. Hud’un kavmi de ahirete inanmıyor,
404

 tevhide aykırı olarak heykeller 

yapıyor, onlara kulluk ediyorlardı. Hz. Hud’a inanmıyorlardı. Hatta azabı 

çağırıyorlardı. Bu da ahirete inanmadıklarının göstergesiydi. “Çünkü ben, sizin 

adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum. Onlar ise Hz. Hud‟a Sen ister 

öğüt ver, ister öğüt verenlerden olma, bize göre birdir. Bu, öncekilerin 

geleneklerinden baĢka bir Ģey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.”diyerek 

ahiret ve azab diye bir Ģeyin olmayacağını söylediler.
405

 Bu kıssada eskilerin 

masalları diye yalanladıkları helakin ve ahiretin mutlak geleceği belirtilmiĢ, 

Mekkeli müĢriklerin de “eskilerin masalları”, “çürümüĢ kemiklere kim can 

verecek”
406

 diye inkâr ettikleri ahirete inanmaları için bir hatırlatma yapılmıĢtır. 

Yüce Allah’ın sıfatlarından biri olan geleceği bilmekle ilgili iddiaları 

bulunan yaratıkların, sadece boĢ hayaller içerisinde oldukları, aslında; gözlerinin 

önündekini bile Allah istemedikçe göremeyecekleri ve dolayısıyla gayb bilgisinin 

sadece Allah’a ait olduğu, vurgulanmıĢtır. Cinlerin, gayb bilgisine sahip 

olmadıkları ayette Ģöyle ifade edilmiĢtir. “Süleyman‟ın ölümüne hükmettiğimiz 

zaman, onun ölümünü onlara ancak değneğini yemekte olan bir kurt gösterdi. 

Süleyman‟ın cesedi yıkılınca cinler anladılar ki, eğer gaybı bilmiĢ olsalardı 

aĢağılayıcı azap içinde kalmamıĢ olacaklardı.”
407

 Sebe suresinde de anlatıldığı 
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üzere; Allah’tan baĢka hiçbir kimsenin, gaybı bilme yetkisine sahip olmadığı 

açıktır. Allah’ın her Ģeye Kadir oluĢu, gaybı yalnız, onun bilmesi,
408

 ele alınarak 

dini koruma ilkesine vurgu ön plana alınmıĢtır. 

Mümin suresinde,
409

 Hz. Musa’nın peygamber olarak gönderilmesi 

üzerine; Firavun, Karun, Haman üçlüsü onu reddederek sihirbaz olduğunu 

söylerken, yine ileri gelenlerden olup, imanını gizleyen, bir saray insanından 

bahsedilmektedir. Bu adamın misali, Mekke döneminde de bulunmaktaydı. 

Firavun ve yandaĢlarını Ebu Cehil, Ebu Leheb gibileri temsil ederken, iman eden 

saray adamını da Hz. Ebu Bekir, Hz. Hamza gibi asil zenginler temsil etmekteydi. 

Bu kiĢi, Firavun ve diğerlerinin ahirete inanmaya çağırır. Çünkü öldükten sonra 

dirilmeye hesap ve cezaya inanırlarsa yaptıkları bu kötülüklerden 

vazgeçeceklerini düĢünmektedir. Onların ahirete inanmalarını sağlamak için, 

Ģöyle delil getirir: “Eğer yalancı ise, yalanı kendi aleyhinedir. Eğer doğru 

söylüyorsa, sizi tehdit ettiği Ģeylerin bir kısmı baĢınıza gelecektir.” diyerek 

Müslüman olduğunu itiraf eder ve insanları ahiretin varlığına, hesap, ceza ve 

mükâfatın varlığına inandırmaya çalıĢır.“Ey kavmim! ġüphesiz bu dünya hayatı 

ancak (geçici) bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedî olarak kalınacak yerdir.” “Kim 

bir kötülük yaparsa, ancak onun kadar ceza görür. Kadın veya erkek, kim, mü‟min 

olarak salih bir amel iĢlerse, iĢte onlar cennete girecek ve orada hesapsız olarak 

mızıklandırılacaklardır.”
 410

 Bu kıssa dini koruma ilkesinin ahirete iman boyutunu 

vurgulamıĢtır. 

Kıssanın devamında Firavun’un ve ona tabi olan zayıfların cehennemdeki 

durumlarını canlandıran bir sahne vardır. Kıssaya göre, Firavun ve ona inanalar, 

kıyamet günü de azabın en Ģiddetlisini görecek ve cehennemde bir günlük olsun 

azabın kesilmesi için meleklerin dua etmelerini isteyeceklerdir. Ancak bu asla 

gerçekleĢmeyecektir.
411

 Bu örneğin bu kadar canlı olmasının nedeni, ahiret 

inancını, hesap ve cezanın varlığını, kalplere yerleĢtirmek, bu Ģekilde dinin 

korunmasını sağlamaktır. 
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Kasas suresinde, Hz. Musa’nın kavminden olmasına rağmen,“ġüphesiz 

Kârûn, Mûsâ‟nın kavmindendi.” böbürlenen ve zenginliğinden dolayı övünen, 

Karun’un örneği verilmiĢtir. Kıssada, Ahiret’e iman edenlerin kazançlı çıkacağı, 

onu inkâr edenlerin yok olup gideceği ifade edilmiĢtir. “Kendilerine ilim verilmiĢ 

olanlar ise, Yazıklar olsun size! Ġman edip de iyi iĢler yapanlara Allah‟ın vereceği 

mükâfat daha hayırlıdır dediler.” Karun’a özenenler hazinesi yerin dibine geçince 

Ģöyle söylediler: “Allah, bize lütfetmiĢ olmasaydı, bizi de yerin dibine geçirirdi. 

Demek ki kâfirler iflah olmayacak.” 
412

 Malı ve kendisi yere batırılan “Karun”, 

örneğinden hareketle, Allah’ın kudretinin her Ģeye yeteceği, böbürlenip kendini 

üstün görenlerin eninde sonunda ölüp hesaba çekileceği vurgulanmıĢ, ahirete iman 

bağlamı üzerinden dini koruma ilkesi pekiĢtirilmiĢtir. 

Duhan suresinde
413

 Hz. Musa’nın Firavunla mücadelesi anlatılmıĢtır. 

Firavun’un kavmine gelen peygamber “Ben güvenilir bir peygamberim. Allah‟a 

karĢı ululuk taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir delil (mucize) getiriyorum.” 

diyerek peygamberliğini açıklamıĢ, insanların kendisine yapacakları eziyeti de 

Allah’a havale etmiĢtir. Kendisine inanmayanların, kendisinden uzak durmalarını, 

getirdiği dine saygı göstermelerini istemiĢtir. “Sizin dininiz size benim dinim 

banadır.”
414

  

Ashab-ı Kehf kıssasının nuzul sebebini Ġbn Abbâs Ģöyle anlatıyor: “KureyĢ 

müĢrikleri birkaç kiĢiyi, Medine'de bulunan Yahudi hahamlarına gönderdiler ve 

onlara Ģöyle dediler: Yahudi hahamlarına Muhammed'i sorun; onun niteliklerini 

onlara söyleyin, söylediklerini nakledin. Onlar ilk kitapların sahipleridir. Bizde 

olmayan peygamber haberleri onlarda vardır. Dediler ki; Sizler Tevrat ehlisiniz. 

Bizim Ģu arkadaĢımızdan bize haber vermeniz için; onun bu iddiasında doğru 

olup olmadığını biliyor musunuz diye size sormaya geldik. Yahudi hahamları 

Ģöyle akıl verdiler: ġimdi size söyleyeceğimiz üç Ģeyi ona sorun. Eğer onları 

bilirse o Allah tarafından gönderilmiĢ bir peygamberdir. Ona çok eski 

zamanlarda geçmiĢ gençleri sorun; durumları neydi? Ona çok dolaĢan ve 

yeryüzünün doğularına, batılarına kadar ulaĢıp dolaĢan adamı sorun; haberi 
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neydi? Bir de ona ruhu sorun ki o nedir? ġayet size bunları haber verirse bilin ki 

o peygamberdir, ona tâbi olun. Yok, eğer haber veremezse bilin ki kendinden 

uyduruyor. KureyĢliler Hz. Peygamber (sa)'e geldiler ve: Ey Muhammed, bize 

haber ver bakalım diyerek Yahudi hahamlarının sormalarını istedikleri soruları 

sordular. Hz. Peygamber (sa) de "ĠnĢaallah" demeyi unutarak: Sorduklarınızın 

cevabını size yarın haber vereceğim buyurdular. Bunun üzerine KureyĢliler, 

O'nun yanından ayrıldılar. Allah'ın Rasûlü on beĢ gün boyunca bekledi. Bu 

esnada Allah, kendisine bu konularda hiçbir vahy göndermedi. Ama sonunda 

Cibrîl geldi ve Kehf Sûresi'ni getirdi ki, onda sordukları o gençlerin ve o çok 

dolaĢan adamın haberi Bir de Sana ruhtan soruyorlar. De ki: Ruh, Rabbimin 

emrindendir ve size ilimden çok az bir Ģey verilmiĢtir.”
415

 âyetini getirdi.”
416

 Bu 

kıssanın ana konusu, Ahiret’e iman ve ölümden sonra dirilmeyi, kapsamaktadır. 

Kehf gençleri, uykudan uyanınca birbirlerine ne kadar kaldıklarını sormuĢlardır. 

Bu, tıpkı kabirlerinden kalkan ölülerin soruĢturmasına benzemektedir.
417

 Dirilme 

sahnelerini hatırlatması nedeniyle, Ahiret’e iman bağlamında zikredilmiĢ bir 

kıssadır. Ġlk ayette ki yerme de öldükten sonra dirilmeyi anlatan onca kevni 

mucizeye karĢılık hala böyle bir örnek istemelerini gereksizliği nedeniyledir. 

Kehf kıssasında, gençlerin nasıl uyutulduğu anlatılmıĢtır. “ĠĢte bu yolla 

(insanların) dikkatini onların kıssası üzerine çektik ve onların baĢına gelenler 

konusunda aralarında tartıĢtıkları zaman bilsinler ki, Allah'ın vaadi bütünüyle 

gerçektir ve Son Saat'in gelip çatacağına hiç Ģüphe yoktur.” 
418

 Ayetlerden de 

anlaĢılacağı üzere bu kıssa Ahireti ispat ve dini koruma bağlamında 

incelenmelidir.
419

 

Kehf suresinde anlatılan iki adam kıssasında,
420

 da bir önceki kıssada 

olduğu gibi gayb vurgusu öne çıkmaktadır. Öldükten sonra dirilme, kıyamet, 

bunların yaratıcısı olan Allah’a ve ahirete iman konuları dini koruma ilkesi 

çerçevesinde vurgulanmıĢtır. Kıssa üzüm bağları olan iki komĢu tarla sahibinden 

bahsetmektedir. Bağlardan birisi diğer bağdan daha gösteriĢli ve güzel olduğu 
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için, bağın sahibi kibirlenerek kendini üstün görmekte ve bahçesinin asla yok 

olmayacağını düĢünmektedir. Bir ihtimal ölürse de iyi bir karĢılık bulacağı 

kanaatindedir. “Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile 

andolsun bundan daha iyi bir sonuç bulurum.”
421

 Bu kıssa, iman eden fakir 

Müslümanları aĢağılayan zengin müĢriklerin durumunu temsil etmektedir. Sure 

Mekke’de indirilmiĢtir ancak, “bize ancak sayılı günler azap dokunur.”
422

 veya 

“Cennet yalnız bizim içindir.”
423

 diyen Yahudilerin söylemlerini de 

hatırlatmaktadır. Sonuç olarak kıssa, dünyada kendisine nimet verildi diye 

yakınlarını hakir gören ve kendinin iki dünyada kazanacağını zanneden kâfirlere 

uyarıda bulunmaktadır. Ayrıca Allah’a ve ahiret gününe inanmayanların yaptıkları 

amellerin, dünyadaki kazançlarının, kendilerine fayda vermeyeceği de dini 

koruma ilkesi çerçevesinde vurgulamıĢtır.  

Hızır kıssası
424

Kur’an’daki anlaĢılması en zor kıssalardan birisidir. Bu 

zorluk olayların anlaĢılmasıyla ilgili zorluk değil olayların gerçekleĢme Ģekliyle 

ilgili zorluktur. Bir Müslüman’ın masum bir çocuğun öldürülmesi, bir 

peygamberin bu yanlıĢa engel olmamasını, salih kiĢinin peygamberden üstün 

meziyetlere sahip olmasını anlamlandırabilmesi güçtür. Kıssanın anlatılıĢ 

maksadıyla ilgili birkaç yorum yapılmıĢtır. Bunlardan biri de Kadı Beydâvî’ye 

aittir. O, bu kıssanın maksadını özetle Ģöyle açıklar: Ġnsan sahip olduğu ilimle 

övünmemelidir. GörünüĢte kötü olan hadise, gerçekte hayırlı olabilir. Dolayısıyla 

olayların derin boyutu düĢünülmeli, hocaya hürmet etmeli, hata yapanın hatası 

düzeltilmeli, ancak hatada ısrar ederse onunla iliĢkiyi kesmelidir.
425

 Bir baĢka 

yorum ise “ bu kıssa âlim bile olsa herkesin her Ģeyi bilemeyeceğidir.”
426

 

Muhammed Hamidullah, bu kıssanın mitolojik olduğu imasını yapmıĢtır.
427

 

Kıssadaki kiĢilerin belirsizliği, zaman, mekân açısından bilinemezlik ve olayların 

akıĢında bulunan çok da doğru görülmeyen hususlar kıssanın temsili olabileceğini 

düĢündürmektedir. Müfessirlerin görüĢlerine ilave olarak kıssanın maksadı, 
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anlaĢılamayan olayların iç yüzünün ahirette bilinebileceği ve bazı hakikatlerin bu 

dünyada görülmesinin güçlüğü konusunda mesajlar içermektedir. 

Harut ve Marut
428

 ismindeki melek ya da meliklerden (Hz. Süleyman ve 

Davud) büyü ve sihri öğrenen insanlar onu kötü yolda kullandılar. Fakat Onlar, 

Allah istemedikten sonra kimseye zarar veremediler. “Hâlbuki onlar, Allah‟ın izni 

olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezlerdi. (Onlar böyle yaparak) 

kendilerine zarar veren, fayda getirmeyen Ģeyleri öğreniyorlardı.” Bu ilmi 

öğrenenler kötülük maksadıyla kullandığından, küfredenlerden oluyordu. 

“Andolsun, onu satın alanın ahirette bir nasibi olmadığını biliyorlardı. 

Kendilerini karĢılığında sattıkları Ģey ne kötüdür! Ahiret‟e inandıkları halde eğer 

onlar iman edip Allah‟ın emirlerine karĢı gelmekten sakınmıĢ olsalardı, Allah 

katında kazanacakları sevap kendileri için daha hayırlı olacaktı. KeĢke 

bilselerdi.”
429

 Bu kiĢiler Allah’a ve ahiret gününe iman ettiklerini söylüyorlar 

ancak, ufak bir dünya menfaati karĢılığı kötülük yapıyorlardı. Bu iĢi yapmayıp 

iman edip salih ameller iĢleselerdi, Allah katındaki mükâfatları büyük olacaktı. Bu 

kıssa, Allah’ın kuvvet ve kudretinin her Ģeyin üstünde olduğu ve o istemedikten 

sonra sihir ya da büyüyle insanların iradesinin engellenemeyeceğini 

hatırlatmaktadır. Büyü ve sihre olan ilginin insan için bir imtihan olduğu, bu 

yüzden bu konularda Ģeytana uymamak gerektiği, dinin koruması için insanların 

zihnini karıĢtıran bu tür Ģeylerden uzak durmak gerekliliği vurgulanmaktadır.  

Rasulullah zamanında da sihirle uğraĢan ve O’na zarar vermeye çalıĢan 

Yahudi büyücüler bulunmaktaydı. Kıssada Allah’ın izni olmadıkça öğrendikleri 

büyünün hiçbir gücü olmayacağı ortaya konmuĢtur.  Sonuç olarak kıssa, Allah’ın 

ilminin sonsuzluğu ve büyücülük yapanların, ahirette kaybedenlerden olacağı 

vurgusu yapılarak dini koruma ilkesinin temelleri sağlamlaĢtırılmıĢtır. Ayrıca 

kıssa gayb haberlerini, Allah’ın izni olmadıkça kimsenin bilemeyeceği 

belirtilmiĢtir. Kıssa bu yönüyle, ahiret ve gayb haberleri bağlamında dini koruma 

ilkesinin kapsamına giren bir kıssadır. 
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Helak olmuĢ kasabaya uğrayan adam,
430

kendi kendine öldükten sonra 

dirilme nasıl olur diye sormuĢ, Allah da ona bunu bizzat yaĢatarak öğretmiĢ ve bu 

kıssayı da anlatarak öldükten sonra dirilmenin bir hakikat olduğunu ortaya 

koymuĢtur.
431

 Kıssa ahirete iman bağlamında dini koruma ilkesine yönelik olarak 

anlatılmıĢtır. 

Hz. Ġbrahim’in ölüleri nasıl dirilttiğini anlamak istediğinden bahseden 

kıssada
432

 da, öldükten sonra dirilmeye ve ahirete imanı desteklemeye yönelik 

deliller yer almaktadır. Kıssada, Allah’ın kudretinin sonsuz olduğuna vurgu 

yapılmıĢtır. 

d. Kullukla İlgili Dini Koruma ile İlgili Kıssalar 

Hz. Musa’nın mücadelesi en büyük düĢmanı Firavun’u alt etmesiyle sona 

ermemiĢ, denizden sağ salim geçen Ġsrail oğulları “kendilerine ait putlara tapan 

bir kavme rastladılar. Ġsrail oğulları, “Ey Mûsâ! Onların kendilerine ait ilâhları 

(putları) olduğu gibi sen de bize ait bir ilâh yapsana” dediler. Allah’tan baĢkasına 

ibadet edilmeyeceğini bildikleri halde Mısırlıların tanrılarını beğendiler ve 

böylece ibadetlerini yanlıĢ yere yönlendirdiler. Devamında gelen ayetlerde ise; 

iman ettiğini iddia edenlerin, imanlarına Ģirk ve batıl inanıĢlar karıĢtırmaması 

gerektiği vurgulanarak kulluğun yalnız Allah’a yapılması gerektiği beyan 

edilmiĢtir. Dinin, hurafe ve batıl inançlarla boĢa çıkarılmaması gerektiği 

vurgulanmıĢtır.
 433

 Bu kıssa imandan sonra batıl inançlara geri dönerek, dini 

bozacak düĢüncelere karĢı dikkatli olmak gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu olayın 

benzeri Rasulullah zamanında yaĢanmıĢtır. Ebu Vâkid el-Leysî diyor ki; “Biz, 

Rasulullah (s.a.v.) ile beraber Mekke fethinden sonra oradan çıkıp Huneyn'e 

giderken yolda kâfirlerin, saygı gösterdikleri ve silahlarını üzerine astıkları bir 

sedir ağacına rastladık. Bu ağaca onlar, "Askılı ağaç" diyorlardı. Daha ilerde biz 

de yeĢil ve büyük bir sedir ağacına rastladık. Dedik ki: Ey Allah'ın Resulü, 

kâfirlerin o askılı ağacı gibi bize de bir ağaç edin. Bunun üzerine Rasulullah 

(s.a.v.): Allahu ekber, hiç böyle Ģey olur mu? Bu söz, Ġsrail oğullarının, Hz. 

                                                 
430

 Bakara,  2/259. 
431

 Esed, Kur’an Mesajı, c.I, s. 79. 
432

 Bakara,  2/260. 
433

 Araf,7/138-145. 



 

84 

 

Musa'ya; Ey Musa, bunların nasıl ilahları varsa bize de öyle ilah yap! demelerine 

benzer. ġüphesiz ki sizler, sizden Öncekilerin izini takip ediyorsunuz.”
434

 buyurdu. 

Görüldüğü gibi, Allah’tan baĢkasına ibadet etmeme hususunda gerçek bir 

teslimiyet göstermek gerekmektedir. 

Araf suresinin devamındaki ayetlerde Hz. Musa’nın Tur’a gidiĢinin hemen 

ardından, Sâmirî adlı kiĢinin, böğüren buzağı yapması Ġsrail oğullarının kafasını 

karıĢtırmıĢ ve bazısı Ģirke düĢmüĢ bazısı da tereddütte kalmıĢtır. Ġmanlarına Ģirk 

karıĢtırmıĢlar, böylece ibadetin yalnız Allah için olacağını unutmuĢlardır. 

Peygamberlerin bir Ģekilde uzaklaĢması sonucu topukları üzerinde geri 

dönmüĢlerdir.
435

 Bu da Al-i Ġmran suresindeki Ģu ayeti hatırlatılmaktadır. 

“Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip 

geçmiĢtir. ġimdi o ölür veya öldürülürse gerisin geriye (eski dininize) mi 

döneceksiniz? Kim gerisin geriye dönerse, Allah‟a hiçbir zarar veremez. Allah, 

Ģükredenleri mükâfatlandıracaktır.”
436

 Bu ayetlerden de anlaĢıldığı üzere Hz. 

Musa’nın kavmi Allah’a inanmakla birlikte içlerindeki put sevgisini ve bağlılığını 

atamamıĢlardır. Bu nedenle kıssa, Müslümanların bunu baĢarması gerektiğine, 

ibadetin yalnız Allah’a has kılınarak yapılmasının önemine vurgu yapmaktadır. 

Gücü put olarak kabul etmeye karĢı dikkatli olmak gerektiği, içerisine Ģirk 

bulaĢtırmaksızın iman etmek gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Kıssa Allah’ın 

rahmet sıfatının büyüklüğünden ve tövbeleri kabul edeceğinden ve Peygamberlere 

imanın gerekliliğinden bahsetmektedir. 

Ayetlerin devamında gelen “aĢağılık maymunlar olun”
437

 ifadesi hakkında 

tabiin Müfessirlerinden Mücahid; onların “kalpleri maymunlaĢtırıldı”
438

 diyerek 

onların düĢmanlarının tanrılarını bile ilah edinerek ruhen maymunlaĢtıklarını 

vurgular. Ragıp el Ġsfahanî
439

 ise aynı ifade için “iĢtah ve arzularına gem 

vuramayan taĢkın insanlar manasında kullanılmaktadır” der.
440

 Haramlardan uzak 
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durmamak ve hangi ilaha ibadet edeceğini bilememek, Allah’ın yasaklarını ufacık 

bir menfaat karĢılığında değiĢmek “maymunlaĢmanın” göstergesidir.  

Meryem Suresinde henüz beĢikte olan Hz. Ġsa kendisine emredilenleri 

sayarken “Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaĢadığım 

sürece namazı ve zekâtı emretti.”
441

 Hz. Ġsa, Namaz kılmanın ve zekât vermenin 

kendisi için de emredilen bir ibadet olduğunu ifade ediyor. Demek ki ibadetler 

dinin kemal bulmasını sağlamaktadır. 

Meryem suresinde Hz. Ġbrahim’in Allah’ın varlığını ve birliğini kavraması 

sonucunda hiç itibar etmediği putlara tapması hususunda babasıyla tartıĢır. 

Ġbadetin putlara yönlendirilmesinin manasızlığını ifade etmek için babasına Ģöyle 

söyler “Sizi ve Allah‟tan baĢka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabb‟ime ibadet 

ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.” Elbette 

ki dinin Allah’a has kılınması için, Ona ortak olabilecek her aĢırı sevgiden kalbi 

temizlemek ve yalnız Allah’a yönelmek gerekmektedir. Bu da ibadetleri Allah 

için yapıp, dini Ģirk kirinden temizleyerek gerçekleĢecektir.
442

 Hz. Ġbrahim’in 

babasının put sevgisi, onun gerçek Allah’a ibadet etmesinin önünde perde 

olmuĢtur. Ġlk etapta iyi niyetlerle yapılmıĢ olan putlar,
443

 bir süre sonra Allah’la 

aralarında aracı kabul edilmiĢler, hatta onlar için kurbanlar sunarak itaatlerini 

göstermiĢlerdir. Bu da ibadetlerin bozulmasının, dinin bozulması sonucunu 

doğuracağına iĢaret etmektedir. 

Firavun ve ona tabi olanlar, cehennemde bir gün olsun azap görmemek 

için cehennem bekçisi olan meleklerin Allah’a yalvarmalarını isterler. Ancak 

melekler bunu kabul etmez ve “size dünyadayken onca delil gelmedi mi” diye 

sorarlar onlar evet deyince de“Öyleyse kendiniz yalvarın” derler. ġüphesiz 

kâfirlerin duası boĢunadır.”
444

 diyerek kâfirlerin duasının ve Müslüman olanların 

kâfirler için yaptıkları duaların kabul edilmeyeceğini, ancak inananların ibadetinin 

makbul olacağını vurgularlar.  

                                                 
441

 Meryem, 19/31. 
442

 Meryem, 19/48. 
443

 Nuh, 71/23 
444

 Mü’min, 40/ 23-50. 



 

86 

 

Rasulullah, amcası Ebu Talip vefat edince onun kendisi için yaptığı 

iyilikleri düĢünerek bağıĢlanmasını dilemiĢ, dua ve niyazda bulunmuĢ ve 

“yasaklanmadığım müddetçe senin için istiğfarda bulunacağım” demiĢtir.
445

 

Bunun üzerine “Cehennemlik oldukları anlaĢıldıktan sonra, akraba bile olsalar, 

puta tapanlar için mağfiret dilemek, Peygamber'e ve mü'minlere yaraĢmaz.”
446

 

ayeti nazil olmuĢ ve müminlerin kâfirler için dua etmesi yasaklanmıĢtır. 

Kehf suresinde mağara gençleri “Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir", 

demiĢlerdi "Biz asla O'ndan baĢkasına yalvarıp yakarmayacağız, (çünkü böyle bir 

Ģey yaparsak) çok çirkin bir Ģey dile getirmiĢ oluruz!”
447

 diyerek Allah’tan 

baĢkasına asla ibadet etmeyeceklerine böylece gerçek ibadetin ancak Allah’a 

yapılacağına dikkat çekilmiĢ, putlara ve Allah’tan baĢka ilah kabul edilenlere 

yapılan ibadetin fayda vermeyeceğini vurgulanmıĢtır. Ġbadetin yalnız Allah’a has 

kılınarak yapılması da dini koruma ilkesine yöneliktir. 

Hz. Musa Tur’a gidince
448

 kavmi altından buzağı yaparak ona tapmaya 

baĢlamıĢtı. Buzağıyı kendi elleriyle yaptıklarını unutmuĢlar, onlara doğru yolu 

gösteremeyeceğini anlayamamıĢlardı. Allah’tan baĢkasına ibadet ederek 

kendilerine zulmetmiĢlerdi.  Bir kısmı bu günahtan dolayı tövbe etti Allah da 

onların tövbesini kabul etti. Hz. Musa belirlenen yere gitmek için yetmiĢ kiĢi 

seçti. Deprem olunca Hz. Musa; “helak edecek olsan daha önce yapardın bize 

merhamet et dedi. Allah‟ın rahmeti çok geniĢtir. Ancak Ġtaatkâr olanlara, zekâtı 

verenlere olacaktır.”  Görüldüğü üzere Hz. Musa’nın kavmi günahtan sonra tövbe 

etmiĢ Allah da onların tövbelerini kabul etmiĢtir. Bu kıssada insanların Allah’a 

itaati ibadetleri duaları ve tövbelerine vurgu yapılmıĢtır. Bunların tamamı ibadet 

çatısı altında değerlendirilen dini koruma ilkesi kapsamında incelenebilir. 

Kehf suresinde anlatılan iki bahçe sahibi
449

 kıssasında da, bahçesi ve 

serveti ile övünen adam bahçesinin helak olduğunu görünce piĢman olmuĢ ve 

“KeĢke Rabbime hiçbir kimseyi ortak koĢmasaydım” diyerek Allah’tan baĢka 
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ilahlara yapılan ibadetlerin büyük bir yanılgı ve piĢmanlık olduğunu belirtmiĢtir. 

Bu yönüyle bu kıssa da ibadet bağlamında dini koruma ilkesine yöneliktir. 

Yine aynı sure içerisinde bulunan Zülkarneyn kıssasında iman ettikten 

sonra salih ameller iĢleyenlerin güzel bir karĢılık bulacağından 

bahsedilmektedir.
450

 Rasulullah da ibadetler hususunda aynı Ģekilde davranmıĢ, 

ibadetlerini özenle yapanların karĢılığının verileceğini belirtmiĢ ve ibadetler 

kolaylaĢtırılmıĢtır. Ġbadetlerin kolaylaĢtırılmıĢ ve az ibadet karĢılığı çok mükâfat 

verilmiĢ olması, insanları ibadete teĢvik etmiĢ bu yönüyle dinin korunması 

sağlanmıĢtır. 

Hz. Lokman’ın nasihatleri
451

 kıssasında, Lokman oğluna namazı dosdoğru 

kılması, iyiliği emretmesi, kötülükten alıkoyması, musibetlere kaĢı sabırlı olması, 

tavsiyesinde bulunmaktadır. O, bunların kesin olarak emredildiğini söyler. O 

halde yapılması gerekli olan bu ibadetler, dinin korunmasına katkı sağlamaktadır. 

Hz. Lokman’ın tavsiye ettiği bu ibadetler, tüm ilahi dinlerde de bulunan 

ritüellerdir.“Yavrum! Namazı dosdoğru kıl. Ġyiliği emret. Kötülükten alıkoy. 

BaĢına gelen musibetlere karĢı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiĢ 

iĢlerdendir.”
452

  

2. Canı Koruma Açısından Kıssalar 

Nuzul sırasına göre taradığımızda canı koruma ilkesiyle ilgili ilk kıssa, 

Neml kıssasıdır. Kıssa bir karıncanın Hz. Süleyman’ın ordusunun “farkına 

varmadan kendilerine zarar verebileceği uyarısıyla” baĢlamaktadır ki bu bir 

tesadüf olmasa gerektir. Bu kıssanın dikkat çekici yönü ise, savaĢmak ve 

dolayısıyla öldürmek üzere yola çıkan müminler ordusunun, eğer savaĢ halinde 

değilse karıncayı bile incitmemekle yükümlü olmasıdır.  Dolayısıyla “hukuki bir 

gerekçe olmadıkça Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar”
453

ayetinin 

ulaĢmak istediği noktadır. Bu kıssa Rasulullah’ın Mekke’yi fethe giderken yolun 
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ortasındaki köpek yavrularının “ordunun fark etmeden ezmemesi” için nöbetçi 

bırakması hadisesine benzemektedir.
454

   

Hz. Süleyman ordusuyla ilerlerken bir karınca arkadaĢlarına “Ey 

karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman ve ordusu farkına varmadan sizi 

ezmesinler” 
455

 Hitabında bulunmuĢ ve bunu duyan Hz. Süleyman gülümsemiĢ 

bundan dolayı ĢükretmiĢ bu merhameti kendinden bilmemiĢ ve salih kullardan 

olmak için dua etmiĢtir. Bu kıssa Hz. Süleyman’ın, kuĢlardan, cinlerden ve 

insanlardan oluĢan muazzam ordusunun küçücük bir karıncanın halini anlayarak, 

yanlıĢlıkla bile olsa öldürmekten çekindiğinin göstergesidir. Dolayısıyla bu kıssa 

canı koruma ilkesinin ahlaki sınırını hatırlatmaktadır. 

Hz. Salih’i hatırladığımızda aklımıza mucizevî devesi gelir. Ancak Neml 

suresinde anlatılan Hz. Salih kıssasında, ilginç bir bölüm vardır. Hz. Salih halkını 

uyarır ve Allah’a kulluğa çağırır. Ancak onlardan çok azı iman eder. Hz. Salih’e 

meydan okurlar ve baĢlarına gelen sıkıntıların O’nun uğursuzluğu nedeniyle 

olduğunu söylerler.  “ġehirde dokuz kiĢilik bir çete vardı... Aralarında Allah adına 

and içerek Ģöyle dediler: “Mutlaka onu ve ailesini geceleyin öldüreceğiz, sonra 

da velisine; „Biz onun ailesinin öldürülüĢüne Ģahit olmadık. Biz kesinlikle doğru 

söyleyenleriz‟, diyeceğiz.”
456

  

Bu kıssa, Dâr-un Nedvede Rasulullah a.s. için kurulan ölüm tuzağını 

hatırlatmaktadır.
457

 Kıssada Semud kavminin de aynı planı yapıp baĢarısız 

oldukları hatırlatılarak, Mekkelilere geç olmadan bu iĢten vazgeçmeleri ihtar 

edilmektedir. Kan davasından kurtulmak için baĢvurdukları hile de aynen 

örtüĢmektedir. Aynı surede yer alan karınca kıssasında Hz. Süleyman yanlıĢlıkla 

bile olsa karıncayı incitmekten çekinirken, Bu kıssada bir peygamberi öldürmeye 

cür’et edenlerin acı sonu anlatılmaktadır. Her canın kutsal olması biryana Allah’ın 

elçisini ortadan kaldırmaya çalıĢmak için kurulan tuzakların tuzak kuranın baĢına 

geçeceği ve elim cezasının olacağı haberi verilmiĢtir. Bu kıssa Allah’ın elçisinin 

canının kutsal olduğu ve O’nun, Allah tarafından korunacağının bildirilmesi ve 
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Peygamberin de gerekli tedbirleri alması için ifade edilmiĢ canı koruma ilkesine 

yönelik kıssadır. 

Hz. Musa, yanlıĢlıkla da olsa bir cana kıymıĢ olmasından dolayı içtenlikle 

tövbe ederek bağıĢlanma dilemiĢtir. “Kendi tarafından olan, düĢmanına karĢı 

ondan yardım istedi. Mûsâ da ona bir yumruk indirip onu öldürdü… Mûsâ, 

Rabbim! ġüphesiz ben nefsime zulmettim. Beni affet dedi. Allah da onu affetti”
458

 

Hz. Musa kendi kavminden birini savunmak amacıyla, kasıtsız da olsa da 

bir insan öldürmüĢtür.
459

 Öldürme kastı olmaksızın bir kâfiri öldüren Hz. Musa, 

yaptığı bu iĢten dolayı tövbe etmiĢtir. Nitekim Kur’an’da da bir “Müslüman’ı 

kasıtsız olarak öldürene çeĢitli cezalar” yüklenmiĢtir.
460

 Hataen adam öldürmenin 

bile bir karĢılığı varken, kasten öldürmenin kötülüğü ortadadır. Kıssa bu yönüyle 

canı koruma ilkesinin kapsamının ne kadar geniĢ olduğunu ortaya koymaktadır. 

Hz. Âdem kıssasında da canı koruma ilkesine vurgu vardır. Allah Hz. 

Âdem’i yaratmaya karar verir ve “Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım der.” 

Meleklerin itirazı ise çok ilginçtir. “Orada bozgunculuk yapacak ve kan dökecek 

birini mi yaratacaksın.”
461

 Melekler, Âdem’in yaratılıĢının önündeki engel olarak 

kan dökme özelliğini görmüĢlerdir. Ġnsanoğlunun yapabileceği baĢka kötülükler 

de varken, kan dökmesini yaratılıĢına itiraz olarak öne sürülmesi kan dökmenin ne 

kadar büyük bir kötülük olduğuna dikkat çekmektedir. Öyle anlaĢılıyor ki, insan 

iyiliğe de kötülüğe de eğilimli yaratılmıĢtır. Kalp yönden yöne çevrilebilir. 

Ġnsanın içerisinde bulunan kan dökme ve iyiliğe yönelme duygusu birlikte 

bulunabilmektedir. Bu kıssanın anlatılıĢ gâyesi buna karĢı dikkatli olup, kan 

dökmenin kötülüğünü anlayarak, ondan uzak durmaktır. Dolayısıyla insan iyiliği 

seçerse kurtuluĢa erecektir. Bu kıssa, Rasulullah’ı ve mü’minleri ortadan 

kaldırmak isteyen kan dökücü insanlara uyarı niteliği taĢımaktadır. 

Bakara kıssasının da, canı koruma ilkesiyle ilgili olduğunu görmekteyiz. 

Hz. Musa’nın sığır kesme emriyle baĢlayan kıssa, Yahudilerin iĢi yokuĢa 

sürmeleriyle devam eder ve sonunda belirtilen nitelikte sığır bulunup kesilir. O 
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mahalde bir kiĢi öldürülmüĢ
462

 ve katili bulunamamıĢtır. Hz. Musa haksız yere 

kan dökülmesini engellemek için, Allah’ın emriyle bu çareye baĢvurmuĢ, böylece 

kan davası güdülerek haksız yere cana kıyılmasının önüne geçilmiĢtir.  

Görüldüğü gibi bu kıssada,  canı koruma ilkesi ön plana 

çıkarılmıĢtır.
463

Suçlu tam tespit edilmeden Ģüpheli durumlarda kısas 

uygulanmayarak haksız yere bir insanın canına kıyılması, engellenmiĢtir. Sonuç 

olarak sığır kesme ve ölünün dirilmesi hadisesinin, katilin bulunması amacına 

yönelik oluĢu da dikkat çekicidir.  

Allah, Hz. Âdem’in oğullarından kurban sunmaları istemiĢ, ancak sunulan 

kurbanlardan yalnız biri kabul olmuĢtur. Kurbanı kabul edilmeyen bunun 

sorumlusu olarak kardeĢini görür ve onu öldürmeye karar verir. Ancak kardeĢi 

“sen beni öldürmeye çalıĢsan da ben seni öldürmek için elimi kaldırmayacağım,”
 

464
 diyerek öldürme suçunun günahını üstlenmez. Sonunda kardeĢini öldürür ve 

bundan piĢmanlık duyanlardan olur. 

Kıssanın, Medine Yahudilerinin Hz. Peygamber veya bazı sahabeleri 

öldürme gayreti içerisindeyken indiği rivayet edilir.
465

 Ayetin sonundaki 

“Ġsrailoğullarına Ģunu yazdık”
466

 ifadesi bu rivayeti doğrulamaktadır. Yine aynı 

ayetlere bakarak canı koruma ilkesinin evrensel bir ilke olduğu sadece Ġslamiyet 

için değil bütün ilahi dinlerde haram olduğu ortaya çıkmaktadır. Öldürme, insanın 

temel haklarından yaĢama hakkına saldırıdır. Dolayısıyla sadece vicdani ve uhrevi 

cezalarıyla yetinilmeyerek, kısas cezası uygulanmıĢtır. Ayrıca öldürmek yerine 

kurtarmayı tercih edenlerin bütün insanlığı kurtarmıĢ sevabı kazanacağı 

söylenerek bu ilkenin önemi gözler önüne serilmiĢtir.   

Kehf ashabı içlerinden birini alıĢveriĢ için göndermiĢler, ondan 

yiyeceklerin temiz ve helal olanlarını almasını istemiĢlerdir. “ġimdi içinizden 

birini Ģu gümüĢ paralarla Ģehre gönderin de, baksın yiyeceklerden en temizi 

hangisi ise size ondan azık olarak alıp getirsin. Ama çok dikkatli davransın, sakın 
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kimseye sizden bahsetmesin.
467

 Görüldüğü üzere, yiyeceklerin temizini ve helalini 

tercih etmek, canı koruma ilkesi kapsamındadır.  

3. Nesli Koruma Açısından Kıssalar 

Nesli korunmasıyla ilgili ayetleri iki kısımda inceleyebiliriz;  temiz nesil 

yetiĢtirmek için yapılması gerekenler. Ġkinci kısımda ise temiz neslin 

bozulmaması için uzak durulması gerekenler. Zinanın cezalandırılmasındaki 

hikmetin aslında temiz nesli korumak olduğu hatta bu yola götüren her Ģeyden 

uzak durma gerekliliği ortaya çıkmıĢtır.  

Hz. Lut’un içerisinde bulunduğu kavim
468

 cinsel arzularını sapık yollarla 

tatmin etmeye baĢlamıĢlardı. Homoseksüellik yaygın hale gelmiĢ bu nedenle hem 

ahlâk bozulmuĢ hem de neslin devamını sağlayacak olan çocukların dünyaya 

geliĢinin yolu kapatılmıĢtı. Hz. Lut, kavmini sayısız defa uyarmıĢtır. Ancak onlar 

her defasında azgınlıklarını artırdılar sonunda helak emri gelmiĢtir. Ama onlar, 

helak için gelen meleklere bile sarkıntılık edecek kadar azgınlaĢmıĢtılar. Hz. 

Lut’un ailesi –karısı- hariç “Karısı ise azab içinde kalanlardan oldu. Onların 

üstüne bir azap yağmuru yağdırdık.” Bak, suçluların akıbeti nasıl oldu.”
469

 helak 

edildiler. 

Rasulullah zamanında da Mekke toplumunda her türlü sapık iliĢkiler 

bulunmaktaydı. Çocukların tespitini anneler tahmine dayalı olarak yapar, hür 

kadınlar gizli dost tutar,
470

 üvey anne veya gelinlerle evlenilir, mut’a nikâhı 

yapılırdı. Soylu bir adamdan çocuk sahibi olmak isteyen baba, hanımını soylu bir 

kimseye gönderir, hamile olduğu anlaĢılıncaya kadar ona dokunmazdı. Ġki arkadaĢ 

hanımlarını birbirlerine göndererek, sapık iliĢkiler kurarlardı.
471

 Cahiliye çağında 

da Hz. Lut kavminde olduğu gibi yaygın sapık iliĢkiler görülmektedir Bunların 

düzeltilebilmesi ve neslin korunması için Hz. Lut’un kavminin helak olayı 

anlatılmıĢ, insanların kendilerini düzeltme gerekliliği ortaya konulmuĢtur. 
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Hz. Zekeriyya, varislerinin samimi olduğundan emin olamadığı için 

rabbinden temiz bir nesil talebinde bulunmuĢtur. Kendisi yaĢlı, eĢi kısır, olsa da, 

Rabbinin sonsuz kudretine güvenmiĢ ve rabbi de ona istediğini vermiĢtir. Bu 

kıssada hayırlı bir nesil yetiĢtirmek için çalıĢmak ve bu yolda fiili ve kavli dua 

etmek gerekliliği vurgulanmıĢtır.  Bunların tamamı temiz bir nesil yetiĢtirmek için 

gerekli olan durumlardır
472 

Zekeriyya a.s. kıssasının hemen ardından Hz. Meryem’e Hz. Ġsa’nın 

verilmesi anlatılmaktadır.
473

 Elbette ki Hz. Ġsa’nın doğumu Hz. Yahya’nın 

doğumundan çok daha ĢaĢılacak Ģekilde gerçekleĢmiĢtir. Hz. Meryem’e temiz bir 

nesil müjdesini Cebrail a.s. vermiĢtir. “Cebrail, “Ben ancak Rabbinin elçisiyim. 

Sana tertemiz bir çocuk bağıĢlamak için gönderildim” dedi.  Hz. Ġsa da, 

“kendisinin asla bir zorba değil, annesine saygılı bir kimse olduğunu” söylemiĢtir. 

“Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.” Buradan da anlaĢılacağı 

üzere temiz neslin özelliklerinden biri de ebeveyne karĢı saygılı olmaktır. 

Lokman suresindeki ayetlerle
474

 de, nesli korumanın en önemli 

unsurlarından birinin dindar ve öğüt veren bir baba olduğu vurgulanmıĢtır. 

Müslüman’ın anne babasına iyi davranarak haklarını gözetmesi gerektiği ancak 

insan üzerinde en büyük hak sahibi olanın Allah, olduğu da hatırlatılmıĢtır. 

Dolayısıyla Allah’a itaatin birinci planda olması gerektiği ve ondan sonra da Ana 

babaya iyilik yapmanın emredildiği vurgulanmıĢtır. “Bana ve anne babana Ģükret. 

DönüĢ banadır.”
475

 Kısaca burada temiz neslin korunması için gereklilikler 

müĢfik bir babanın ağzından nasihat olarak verilmiĢtir. Temiz neslin devamı için 

evlatlarla iliĢkilerin iyi olması gerektiğine ve onlara nasihat edilmesinin önemine, 

dikkat çekilmiĢtir. 

Hz. Yusuf da kadının davetine karĢı
476

  kendisini korumuĢ, hatta bu çirkin 

iĢi yapmamak için zindana girmeyi göze almıĢtır. Bu da neslin korunması için 

erkek veya kadın arasında bir fark olmadığına iĢaret etmektedir. 
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Temiz nesil oluĢturmanın önemli unsurlarından biri de emanet olarak 

verilen yavruları en güzel Ģekilde yetiĢtirmeye çalıĢmak ve bu konuda kız veya 

erkek arasında ayrım yapmamaktır. Ġmran’ın karısı mabede adadığı çocuğun kız 

olduğunu görünce ĢaĢırmıĢ ama söz verdiği üzere O’nu Allah’a emanet etmiĢ ve 

Zekeriya’nın gözetimine vermiĢtir. ġeytanın Ģerrinden uzak olması için de dua 

etmiĢtir. Hz. Meryem Allah’ın seçkin kullarından olmayı baĢarmıĢ, iyi bir nesil 

olmuĢtur.
477

 Kadın olması onun iyi bir kul olmasını ve neslini korumasını 

engellememiĢtir.  

Rasulullah zamanında da kız çocuklar ve erkek çocuklar arasında yapılan 

ayrım had safhaya ulaĢmıĢ hatta kız çocukları diri diri gömülür olmuĢtu.
478

 

Ġslamiyet, kadına haklarını iade etmiĢtir. Bu sayede kadın; “bir erkek ve bir 

diĢiden”
479

 olduğu kabul edilen,“birbirleri üzerinde hakları olan”,
480

 o günün 

sosyal koĢullarına göre “mirastan payı olan”,
481

 ibadet etmek için “mescidde 

bulunması yadırganmayan” bir duruma gelmiĢtir. Yukarıda da belirtildiği üzere 

temiz nesil yetiĢtirirken kız ya da erkek çocuklar arasında fark gözetmemek, onlar 

için dua etmek ve eğitimlerini engellememek aksine teĢvik etmek gereklidir. Rızık 

endiĢesi taĢıyarak bunları ihmal etmemek gerekir. “Zira Allah, dilediğine hesapsız 

rızık verir.” 
482 

Temiz neslin babadan oğula, kocadan karıya, karıdan kocaya geçmeyeceği 

ancak gayret gösterip de Allah’ın hidayete erdirdiklerinin temiz nesil oluĢturacağı 

belirtilmiĢtir.
483

 Tahrim suresinde iman edenlere yakıtı insanlar ve taĢlar olan 

cehennem ateĢinden kendilerini ve nesillerini korumaları tavsiye edilmiĢ, sonra da 

bunun bir seçim ve hidayet meselesi olduğunun ortaya konulması için dört önemli 

kadın, örnek verilmiĢtir. Bunlarda ikisi peygamber hanımıdır ama iman 

etmemiĢlerdir. Diğerleri ise Allah’a imanı kendileri seçmiĢ, kendilerini düzeltmiĢ, 

Allah’a dua ve ibadet eden hanımlar, olmuĢlardır. Ġman eden neslin oluĢturulması 
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için elbette gayret gösterilmelidir ancak Allah’a kul olmayı seçip seçmemek 

kiĢinin iradesiyle olacaktır.  

Rasulullah’ın amcası Ebu Leheb, azılı bir kâfir olmayı seçerken, Ebu 

Cehil’in oğlu Ġkrime Ġslamiyet’i tercih etmiĢtir. Peygamberimizin kendisinin iman 

etmesi için çokça dua ettiği amcası Ebu Talip de iman etmemiĢtir. Öyle 

anlaĢılıyor ki temiz nesil yetiĢtirmek için gayret gösterilmesi gereklidir ama 

sonucu kiĢinin iradesi belirleyecektir. Kıssa bu yönüyle neslin korunması için 

kiĢinin elinde olan ve olmayan durumları içermektedir. Aynı durum Allah’a 

inanmayanlarla arasında nefret ve düĢmanlıktan baĢka bir Ģey bulunamayacağını 

belirten Hz. Ġbrahim için de geçerlidir.
484

 O, kavmini ve babasını imana davet 

etmiĢ onlar onu yalanlayıp asla inanmayacakları ortaya çıkınca onlardan 

uzaklaĢmıĢ ve artık düĢman olduklarını belirtmiĢtir. Ancak O, Allah’a 

inanmayanlarla dost olamayacaklarını belirtse de üzerinde emeği olan babası için 

dua etmeyi ihmal etmemiĢtir. Böylece iyi bir evladın babası ve diğer yakınlarının 

iman etmesi için dua etmeyi bırakmaması gerekliliğini ortaya koymuĢ, nesli 

korumanın gerekliliklerinden birinin de imanın kalplere yerleĢmesi için dua etmek 

gerekliliği bildirilmiĢtir. 

Ġman etmeyen akrabaların nesil sayılmayacağını da ve onların affı için dua 

edilmemesi gerektiğini vurgulanan kıssada ise, Hz. Nuh’un evlat sevgisiyle 

imtihanı anlatılır. Hz. Nuh, oğlu iman etmeden ölünce üzülür ve onun affedilmesi 

için dua eder. Allah tarafından Ģöyle uyarılır; "Ey Nuh!" dedi, "O senin ailenden 

sayılmazdı; çünkü iyi ve doğru olmayan bir Ģey yaptı o. Ayrıca hakkında bilgi 

sahibi olmadığın bir Ģey isteme Benden: böylece, sana cahillerden olmamanı 

öğütlüyorum."
485

 Rasulullah da kendisine onca iyiliği dokunan, amcası için çok 

üzülüyor ve iman etmesi veya cehenneme gitmemesi için dua ediyordu. Ancak bu 

konuda Hz. Nuh’un uyarıldığı gibi uyarıldı. Kıssa iman eden neslin gerçek sevgiyi 

hak ettiğini iman etmeyenlerin ise nesil sayılamayacağını vurgular. 

Ġblis âdemoğulları nedeniyle huzurdan kovulunca; "Benden üstün tuttuğun 

(Ģu aptal) Ģeye bak! Eğer bana Kıyamet Günü'ne kadar zaman verirsen, çok azı 
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dıĢında, onun soyundan gelenleri mutlaka peĢime takacağım"
486

diyerek, nasıl ki 

Hz. Âdem’in düĢmanı olmuĢ ve onu cennetten çıkarmıĢsa iman eden nesli de 

imanından çevirmeye çalıĢacaktır. Nesli korumak için bu tuzaklara karĢı dikkatli 

olmak lazımdır. 

Hz. Ġbrahim’e verilen nimetlerden bahsedilen ayetlerde Yine kendisi gibi 

peygamber olacak olan Ġshak müjdelenmiĢ ve soyundan iyi kimselerin de kötü 

kimselerin de olabileceği, verilen temiz neslin Allah’ın lütfuyla olacağı 

vurgulanmıĢtır. Bu yüzden bu “O‟na, (kendisi de) bir peygamber (olan) dürüst ve 

erdemli birini, Ġshak'ı müjdeledik; onu ve Ġshak'ı kutsadık ama onların soyundan 

iyi iĢler yapan da çıkacak, kendisine açıkça zulmeden de.
487

  

Hz. Meryem’in iffeti Kur’an’da da övülmüĢ ve tasdik edilmiĢtir. O 

mescidde insanlardan uzak durmuĢ ve Hz. Zekeriyya’dan baĢka kimseyle 

görüĢmemiĢtir. Meleği görünce iffetinden dolayı Allah’a sığınmıĢtır.
488

 O, 

çocuğunun olacağını duyunca; insanların dedikodularından çekinerek üzüntüyle 

“benim nasıl çocuğum olabilir” demiĢtir.
489

 Zaten tahmin ettiği gibi kendisine 

iftira atılmıĢ, iffetini Allah tarafından tasdik etmiĢtir.  

Rasulullah’a da türlü iftiralar atmıĢlar, soyunun kesik olduğunu,
490

 

mecnun
491

 olduğunu, söylemiĢlerdir. Ailesine de iftira atılmıĢ, onlar, bu zor 

imtihanı Allah’ın izniyle baĢarmıĢlardı. Gösterdikleri sabır nedeniyle de övgüyü 

hak etmiĢlerdi. 

4. Malı Koruma Açısından Kıssalar  

Kur’an’da yine insanların yaĢamlarını idare ettirebilmesi için elzem olan 

insan haklarından ve zaruriyyattan olan malı koruma ilkesi çeĢitli ayetlerle ortaya 

konulmuĢtur. Faizin yasaklanması, borçların yazılması ve Ģahit tutulması, rüĢvetin 

yasak oluĢu miras paylaĢımındaki adalet, vb. ayetlerde malın korunma ilkesi 
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açıkça vurgulanmıĢtır. Kur’an kıssalarında da, malı koruma ilkesiyle ilgili olanları 

vardır. Bunlardan biri de Hz. Davud Kıssasıdır. 

Allah, Hz. Davud’a hüküm çıkarma yeteneği vermiĢti. Bir gün mescide iki 

grup insan gelmiĢ,
492

 Hz. Davud’tan aralarında hükmetmesini istemiĢlerdir. Hz. 

Davud, hüküm verdikten sonra, iki tarafı ve Ģahitleri dinlemeden acele karar 

verdiğini düĢünmüĢ ve tövbe etmiĢtir. Bu konuyla ilgili tefsir kitaplarında farklı 

yorumlar da yer almaktadır, ancak biz, onları burada zikretmeyi uygun 

görmüyoruz. Burada önemli olan, bir kimsenin malını “bilmeyerek de olsa” 

haksız yere bir baĢkasına vermekten kaçınmanın gerekliliğidir. Elbette ki hâkimin 

bunu bilmesi mümkün olmayabilir. Ancak onun da delilleri usulüne uygun 

toplaması gerekmektedir.  

KiĢilerin özel mülkiyetlerinin korunması için, adil yargı gereklidir. Hakkı 

olmayan malı kendi malına dâhil etmek büyük bir haksızlık olup, ancak ahireti 

inkâr eden kâfirlerin iĢi olabilir. Kıssa bu yönüyle malın korunmasının 

gerekliliğini ortaya koymuĢtur. Nitekim Rasulullah’tan nakledilen Ģu hadisi Ģerif 

de bunu destekler niteliktedir. “Sizler davalarınızın halledilmesi için Bana 

geliyorsunuz. ġüphesiz Ben de bir insanım olur ki bir kısmınız haksız da olsa daha 

güzel ve tesirli konuĢarak durumu diğerinden daha iyi müdafaa edebilir. Ben de 

dinlediğime göre hüküm veririm. Dolayısıyla hakkı olmadığı halde birinize 

kardeĢinin hakkını aktarmıĢ olabilirim ve böylece de ona ateĢten bir parça 

ayırmıĢ olurum.”
493

  

Mal sevgisi, Allah sevgisinin önüne geçmemeli, O’nun rızasını kazanmak 

için araç olduğu unutulmamalıdır. Ġnsan ne kadar güçlü olsa da Allah karĢısında 

büyüklenmekten uzak durmalı, onun emirlerini terettütsüz yerine getirebilmelidir. 

Sorumluluğunun bilincinde olanlar için, mal sevgisi kötü değildir. Sa’d 

suresinde
494

 Hz. Süleyman’ın bu konuda imtihan edildiği anlatılmaktadır. Hz. 

Süleyman’a güzel bir at hediye edilince; “O, ben malı ancak Allah‟ı hatırlattığı 

için severim dedi.”  Kıssa bu yönüyle malı korumanın ancak malın gerçek sahibi 

olanın Allah, olduğunu akıldan çıkarmamakla olacağını vurgulamıĢtır. Nitekim 
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ayetlerin devamında Hz. Süleyman kendisine verilen nimetler için yeterince 

Ģükredemediğini düĢünmüĢ ve bundan dolayı tövbe etmiĢtir. Allah’ın verdiği 

malla Allah’ı daha çok anabilmek için kimseye nasip olmayacak mülk istemiĢtir. 

Bu mülkü isteme nedeni ise ondan tasadduk ederek Ģükrünü eda etmektir. Bu 

kıssa, malın ilk sahibinin Allah olduğunu unutmamak ve onun üzerinde hakkı 

olanların hakkını verilmenin gerekliliğini hatırlatarak malın gerçek manada 

korunmuĢ olması için, üzerinde hakkı olanların hakkının verilmesi ve Ģükrünün 

eda edilmesini vurgular. Bu hakikat ayetlerin devamından da anlaĢılmaktadır; 

“Artık sen de hesapsızca ver yahut verme” dedik. 

Hz. ġuayb’ın kavmini helake götüren öğeler ticaret ahlâkının 

bozulmasıydı. Ayetlerde de görüldüğü üzere Hz. ġuayb, kavminden ölçü tartıyı 

adaletle tutmalarını, hem satıcının hem de alıcının haklarını korumalarını 

istemiĢtir.”
495

 Kısaca bu ve devamında gelen ayetler malı koruma ilkesi ile ilgili 

gözükmektedir. 

Hz. ġuayb’ın kavmi, O’na iman etmek isteyenleri, kendileriyle ticaret 

yapmamak ve memleketlerinden kovup çıkarmakla tehdit ediyorlardı. Bu da bir 

anlamda mali yaptırımdı. Rasulullah zamanında gerçekleĢen boykot kararı da 

bunu hatırlatmaktadır. Medyen ileri gelenleri, Mekkeli müĢrikler gibi halkı Ģöyle 

tehdit ediyorlardı: “ġu‟ayb‟ın kavminden inkâr eden ileri gelenler dediler ki: 

Andolsun ki eğer ġu‟ayb‟a uyarsanız, o takdirde mutlaka siz zarar edenler 

olursunuz.”
 496 

Hz. Musa, Firavun’un kendisinin öldürülmesi için emir verdiğini duymuĢ, 

Medyen’e kaçmıĢ, çaresiz bir Ģekilde dolaĢıyorken hayvanlarını sulamak için 

bekleyen kızlar görmüĢ, ve onların hayvanlarını sulamıĢtır. Kızlar da babalarına 

onun iyi bir çoban olduğunu söylemiĢler, bunun üzerine Hz. ġuayb onu yanına 

çağırmıĢ ve dinledikten sonra iĢe almıĢtır. Onu kızlarından biriyle de 

evlendirmiĢtir.  Böylece Hz. Musa, kalacak bir yere de kavuĢmuĢtur. Hz. ġuayb 

onun bu zor durumundan yararlanmamıĢ, Onunla bir iĢ anlaĢması yapmıĢtır.
497
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Onların bu tutumu iĢçi ve iĢveren ahlâkına dair malı koruma ilkesi çerçevesinde 

örnek olabilir.
 498 

Kur’an Karun’u Hz. Musa’nın kavminden, çok zengin ama aynı derecede 

kibirli bir insan olarak tanıtır. Bu kimse, kendini müstağni görerek ve yoksullara 

yardım etmemektedir. Zenginliği Ģükrünü değil kibrini artırmıĢtır. Hâlbuki 

Allah’ın verdiği malın Ģükrünü eda etmek için mali ibadetleri yerine getirmeli 

fakirleri gözetmek gerekmektedir. Sonunda çok güvendiği malı ona fayda 

sağlamamıĢtır. Bu kıssa, malı ihtiyacı olanlarla paylaĢmak gerektiğine vurgu 

yaparak, zengin ahlâkının nasıl olması gerektiğinden bahsetmektedir.
499

   

Devletin malını en iyi Ģekilde koruyacaklarını ve bunu nasıl yapacaklarını 

bilen kiĢilerin geri planda kalmayıp öne çıkmaları gerekmektedir. Zira atılacak 

doğru adımlar birçok insanı kurtarabilir veya tersi de olabilir. Devlet malının 

korunabilmesi için iĢten anlayan yöneticilerin iĢ baĢına gelmeleri Ģarttır. Ve 

yöneticiler merhametli ve cömert olmalıdır ki böylece insanlar sıkıntıya düĢüp 

yanlıĢ yollara baĢvurmasınlar. Bilindiği üzere Hz. Yusuf Kralın rüyasını 

yorumladıktan sonra kral onu saraya almıĢtı. Hz. Yusuf “beni hazine bakanı yap” 

dedi. Böylece gelecek kıtlığa yönelik önlemler alarak, insanların mal güvenliğini 

sağlamaya çalıĢtı.
500

 Bu kıssa yöneticinin insanların mal güvenliğini korumak 

yolundaki gayretini anlatarak malı koruma ilkesinin önemine vurgu yaparken bu 

ilkenin dolaylı yoldan canı koruma ilkesiyle ortak yönünü de açığa çıkarmaktadır.  

Hz. Âdem’e secde etmeyen Ģeytan kıyamete kadar mühlet isteyince Allah: 

“Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaadlerde bulun.” Hâlbuki 

Ģeytan onlara aldatmadan baĢka bir Ģey va‟detmez.”
501

 diyerek mühlet vermiĢtir. 

“Mallarına ortak ol” ayetiyle de helal olmayan, içerisinde baĢkalarının hakkı olan 

ve Allah’ın haram kıldığı her tür iĢten kazanılan paralar kastedilmiĢtir. Bu kıssa, 

helal dairesinin dıĢında kalan ve hakkı verilmemiĢ malların insana fayda 

sağlamayacağı üzerinde durmuĢtur. ”
502
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Hz.Davud ve Hz. Süleyman’a
503

 bir tarla sahibi ve bir sürü sahibi gelerek 

birbirlerinden Ģikâyetçi olurlar. Çiftçinin tarlasına koyun sürüsü girmiĢ ve ekinini 

yok etmiĢtir. Hz. Davud ekinlerin zararını hesap ederek koyunlarla, ekinlerin 

zararının, birbirine denk olduğunu görünce, sürüyü çiftçiye verir. Ancak sürünün 

sahibi tek geçim kaynağının bu hayvanlar olduğunu söyleyince, Hz. Süleyman 

çiftçinin tarladaki ekinler eski haline gelinceye kadar koyunların sütünden ve 

yününden yararlanabileceği, ekinler büyüyünce de hayvanların sahibine iade 

edilmesi kararını vermiĢtir.
504

 “Biz onların hükmünü görüp bilmekteydik.”
505

 ayeti 

malı korumanın önemine iĢaret eder. Allah, Hz. Süleyman’ın verdiği hükmü 

onaylamıĢtır. Kıssa toplumdaki herkesin, zarardan uzak tutulması için yapılması 

gerekenleri, malı koruma çerçevesinde açıklamaktadır. 

5. Aklı Koruma Açısından Kıssalar 

Allah, insanı, aklı ve iradesi olması nedeniyle muhatap almıĢ, dine talip 

olmanın ilk Ģartının akıllı olmak olduğuna vurgu yapılmıĢtır. Eğer yaratıcının 

muhatabı akıllı insansa, elbette ki bu aklın bozulmadan kalabilmesi için gerekli 

önlemlerin alınması gerekecektir.  

Akıl sağlığını bozan yiyecek, içecek falcılık, vs. uygulamalar 

yasaklanmıĢtır. Bunun yanında düĢünme teĢvik edilmiĢ, ayetler insanın 

düĢünmesine katkı sağlayacak Ģekilde ifade edilmiĢtir. Ancak tüm bunlara 

rağmen, akla uygun dini getiren peygamberler, akılsızlıkla suçlanmıĢtır. 

Tüm peygamberler, akla hitap etmelerine, batıl inançlarla savaĢmalarına 

rağmen, akılsızlık, delilik ve mecnunlukla
506

 suçlanmıĢlardır. Hz. Hud da, 

onlardan biridir. O, doğru yolu göstermesine rağmen insanlar, hurafelerinden 

dolayı gerçeği göremez hale gelmiĢ ve bu nedenle de hidayete ermeleri mümkün 

olmamıĢtır. 

Allah’ın elçisi olarak insanlara gönderilen peygamberler türlü iftiralara ve 

hakaretlere maruz kalmıĢlar böylece tebliğ görevini ifa etmekten vazgeçirilmeye 
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çalıĢılmıĢlardır. Hz. Hud da Allah’ın mesajını iletmek için kavmine gittiğinde, 

ileri gelenler, O’nun akılsız ya da yalancılardan olduğu iftirasında bulunmuĢlardır. 

O ise, kendisinin güvenilir ve aklı baĢında bir peygamber olduğunu söylemeye 

devam etmiĢtir.
507

 

Tüm peygamberlere atılan iftiralar Hz. Hud’a da atılmıĢtır. Ġleri gelenler, 

onun büyülenmiĢ, delirmiĢ veya yalancı olduğunu söylemiĢ gerçeği görmek 

istememiĢlerdir. Bu yalanlamalarının nedeni; salim aklın önünü kapatan batıl 

inançları ve hamiyetperverlikleri olmuĢtur. Kur’an, önce doğru düĢünmenin ve 

aklın önündeki kirlerin temizlenmesi için çalıĢmıĢtır. Ġnanmayanları ikna 

edebilmek için nice deliller sunmuĢtur. Mekke dönemine bakıldığında Rasulullah 

için de aynı iftiralar atılmıĢtır. O’na bu iftiraları atanlarsa O’nu çok iyi tanıyan ve 

O’na el-Emin diyen insanlardır. ĠĢte bu kıssa imanın önündeki en büyük engelin, 

aklı doğru kullanmamak olduğu hatırlatılmaktadır. 

Kamer suresinde Hz. Nuh, Hz. Hud, Hz. Salih ve Hz. Lut’un mücadeleleri 

anlatılmıĢ ve “Andolsun, biz Kur‟an‟ı düĢünüp öğüt almak için kolaylaĢtırdık. Var 

mı düĢünüp öğüt alan?”
508

 ayeti sıkça tekrarlanmıĢ böylece aklı koruma ilkesine 

vurgu yapılmıĢtır. 

Firavun, kendisine tebliğ için mucizelerle giden Hz. Musa’nın büyülenmiĢ 

olduğunu söylemiĢtir. Hz. Musa delil ve mucize getirse de Firavun ve yandaĢlarını 

ikna edememiĢtir. Sonuçta Firavun, Hz. Musa’nın kavmini yok etmeye karar 

vermiĢtir.  Bu kıssada da dinin ancak aklını doğru Ģekilde kullananlar tarafından 

kabul göreceği, inanmak istemeyen insanın bütün delilleri apaçık görse yine de 

inanmayacağı vurgusu yapılmıĢtır. Dolayısıyla ancak aklını kullananların iman 

etmiĢ olacağı vurgulanarak aklın ancak imanla korunmuĢ olacağı 

hatırlatılmıĢtır.
509

    

Hz. Nuh oğlunun kâfir olarak ölmesinden büyük üzüntü duymuĢ bu 

yüzden Allah’tan onu bağıĢlaması için yakarmıĢtır. O, oğlunun ailesinden olması 

dolayısıyla onun neden kurtulmadığını sorgulamıĢtır. Allah ise, kâfir olan 

akrabanın nesil olamayacağını dolayısıyla oğlunun onun neslinden olmadığını 
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söylemiĢtir. Dolayısıyla aklın Allah hakkında olumsuz düĢünülerek kirletilmemesi 

gerektiği vurgulanmıĢtır. Hz. Nuh aklına gelen bu yanlıĢ düĢünceden dolayı tövbe 

etmiĢ, bilgisi olmayan bir Ģeyi istemekten Allah’a sığınmıĢtır. Böylece Allah 

hakkında sui zanda bulunmaktan aklını kurtarmıĢ ve aklına gelen bu 

düĢüncelerden dolayı tövbe etmiĢtir. Akıllı insan hakkında bilgisi olmayan konuda 

ısrarcı olmamalıdır. Böylece yanlıĢa düĢmekten kendini korumuĢ olur. Nitekim  

“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın Ģeyin peĢine düĢme. Çünkü kulak, göz ve 

kalp, bunların hepsi ondan sorumludur”.
510

 ayeti de aynı amacı gerçekleĢtirmeye 

yönelik ayetlerdendir. “Nûh, “Rabbim! ġüphesiz ben senden hakkında bilgim 

olmayan Ģeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağıĢlamaz ve bana acımazsan, 

Ģüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum” dedi.” 

Hz. Ġbrahim kıssası da aklını doğru kullananlara bir öğüttür. O babasına ve 

kavmine giderek putlara neden taptıklarını bir türlü anlayamadığını, söyler. 

Babası ve halkı ise, “biz atalarımızı böyle yaparken bulduk” Ģeklinde çok da 

mantıklı olmayan bir cevap verirler. Hz. Ġbrahim “atalarınız da siz de sapıklık 

içindesiniz” dedikten sonra peygamber olduğunu açıklar. Onlar bunu kabullenmek 

istemez ve ona iman etmezler.
511

 

Hz.Ġbrahim, aklını kullanarak Allah’ı bulmuĢ arkasından babası ve 

kavmini aklî izahlarla doğru yola yöneltmeye çalıĢmıĢ ve onlara doğru 

düĢünmediklerini söylemiĢtir. Ancak boĢ inançları yine akıllarının üstünde perde 

olmuĢ ve gerçeği görememiĢlerdir. Bu kıssa aklın sadece imanla doğru yolda 

tutulabileceğini vurgulamaktadır. BoĢ inançların ise, aklı örteceği bu nedenle 

doğrunun bulunamayacağı belirtilmiĢtir. “Yazıklar olsun, size de; Allah‟ı bırakıp 

tapmakta olduklarınıza da! Hâlâ aklınızı baĢınıza almayacak mısınız?”
512

 

Kehf suresinde mağaraya sığınan gençler içinde yaĢadıkları toplumun 

inandıkları tanrılar için mantıklı bir sebep bulamazlar. Akıllarındaki bu soruyu 

Ģöyle dile getirirler.  “Oysa bu bizim soydaĢlarımız, inançlarını destekleyen açık 

ve akla uygun bir delil getiremedikleri halde O'ndan baĢka varlıkları tanrı 

ediniyorlar: Allah hakkında yalan uyduran kimseden daha zalim kim 
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olabilir?”
513

Bu kıssa da dinin ancak doğru düĢünen akılla anlaĢılabileceğini ve 

doğru Allah inancının aklı koruyacağını bildirmektedir. 

Hz. Ġbrahim ve kralın
514

 tartıĢmasının anlatıldığı kıssada Hz. Ġbrahim kralı 

ikna için akli deliller getirmiĢ, Kral hiçbir Ģeye gücünün yetmeyeceğini görmesine 

rağmen inkârını devam ettirmiĢtir. “Ġbrahim, “ġüphesiz Allah güneĢi doğudan 

getirir, sen de onu batıdan getir” deyince, kâfir ĢaĢırıp kaldı. Zaten Allah, 

zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”
515

 Hz. Ġbrahim akli deliller getirerek 

kralı Allah’a imana davet etmiĢtir. Ancak o, aklını doğru kullanmamıĢ bu nedenle 

Allah’ı inkâra devam etmiĢtir. Kıssa bu yönüyle aklı korumak için iman etmek 

gerektiğini, iman etmeyen kimsenin apaçık delilleri görse de küfründe ısrar 

edeceğini vurgulamıĢtır. 

Öyle görünmektedir ki ilahi vahiy olan Kur’an, insanların ihtiyaçları 

doğrultusunda ĢekillenmiĢtir. Öyleyse Kur’an’ın gönderiliĢinin gayeleri olmalıdır. 

Bu gayelere ulaĢmanın en etkili yolu olan kıssalar da, bir maksat doğrultusunda 

anlatılmıĢtır. Biz kıssaların genel maksatları gerçekleĢtirmek amacıyla ifade 

edilmiĢ olduğu kanaatine vardık. Buradan Kur’an’ın tamamında zaruri 

maksatların hedeflendiğini sonucunu çıkardık. Bu maksatları kıssalar üzerinden 

tespit etmeye çalıĢtık. Bunu yaparken de çıkardığımız ilkelerin, evrensel doğrular 

olduğu iddiasından geri durduk. Yaptığımız her yorumun altında Allah’u Âlem 

cümlesini hazır bulundurduk.  
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SONUÇ 

 

Kur’an kendine ait bir üslubu olan sözlü bir metindir. O’nun birimlerinden 

olan kıssanın da elbette kendine ait tekniği vardır. Kur’an kıssalarıyla hikâye, 

masal, öykü vb. gibi kavramların birbirinden farklı olmasının nedeni Kur’an’ın 

kendine özgü farklı üslubunun kıssalar için de geçerli olmasıdır. Kıssa tekniğini 

farklı kılan özellikleri genel olarak sıralayacak olursak; Kıssaların ibret vermek 

için anlatılmıĢ olması, kronolojik sıralamaya dikkat edilmemesi, zaman, mekân 

unsurlarında ayrıntıya girilmemesi, kiĢi adlarının kullanılıp kullanılmamasındaki 

farklılıklar ve tekrar edilen kıssaların bulunması Ģeklinde sıralayabiliriz. 

Makasıd-ı ġeria, fıkhın ve genel anlamda dinin maksatları demektir. Allah 

bir peygamber seçerken ve bir din gönderirken maksatların korunmasını teminini 

ön plana almıĢ, uygulanan yaptırımlarda farklılıklar olmakla birlikte ilkelerin 

esasını Hz. Âdemden beri değiĢtirmemiĢtir. Bu ilkeler zaruriyyat diye de 

isimlendirebileceğimiz canı koruma, aklı koruma, dini koruma, nesli koruma ve 

malı koruma olmak üzere beĢ esastan müteĢekkildir. Aslında bu ilkeleri korumak 

salim fıtratın da kabul edeceği bir iĢtir. Dolayısıyla bu ilkeler Hz. Âdem’in 

nübüvvetinden beri yürürlüktedir. Kur’an’da da bu ilkeleri açık olarak görebiliriz. 

Bu ilkelere uymak bizi iyiliğe ve saadete erdirecektir. Burada pragmatik anlamda 

bir faydadan bahsedilmediği açıktır.  

Sonuç olarak Kur’an’ın genel maksatları vardır. Kıssalar da Kur’an’a dâhil 

olduğuna göre anlatılmalarının bir tümel amaçla iliĢkisi vardır. Bazen de bir 

kıssanın birkaç tümel amacı kapsadığı görülebilir. Kıssaların temel ilkelerle 

iliĢkisinin yanında baĢka tali hedefleri de vardır. Ancak bizim konumuz tümel 

ilkeler ve onların tespitiyle sınırlandırılmıĢtır. 

ÇalıĢmamızın sonunda vardığımız sonuçları maddeler halinde sıralamamız 

mümkündür. 

1. Kur’an’ın insanlar arasında maslahatı celp, mefsedeti def için 
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gönderilmiĢ ilahi bir kitap olduğundan yola çıkarak, ayetler 

bağlamında Kur’an’ın maksatları olduğu ortaya çıkmıĢtır.  

2. Kur’an kıssaları, Kur’an’ın bölümlerinden olup, diğer edebi türlerden 

farklılık arz eden tekniğinin, kıssayı anlatanla (Cenab-ı Hak), 

üslubuyla, zaman ve mekânı kullanmasındaki farklılıkla ve kıssada 

ismi geçen Ģahıslarla ilgili olduğunu söylenebilir. 

3. Makasıdın bölümlerinden olan, zaruriyyatın, hacciyyatın ve 

tahsiniyyatın aynı zamanda maslahatın da bölümlerinden olduğu 

görülmüĢ, bu nedenle tüm dini ilkelerin maslahat ve maksatlara uygun 

olacağı sonucuna varılmıĢtır.  

4.  Kıssalar Kur’an’ın maksatlarını özel bir teknikle ifade eden 

anlatılardır. 

5.  Kur’an kıssalarına makasıd-ı Ģeria çerçevesinde yaklaĢmak, kıssaları 

Kur’an’ın hedeflediği amaçlara en uygun Ģekilde anlamak ve 

yorumlamak demektir. Kıssaların makasıdla anlaĢılmaya çalıĢılması, 

onlardan, Ġsrâliyatı ve gereksiz ayrıntıların çıkarılmasını sağlayacaktır.   

6. Fil olayı, Hz. Âdem’in yaradılıĢı ve “Cennetten çıkıĢı”, Hz. Hud ve Hz. 

Salih’in halkını tevhide çağırıĢı, Ashabu-l Karye, Hz. Ġsa’nın yaradılıĢı, 

Hz. Yusuf ve zindan arkadaĢları, bağ komĢuları kıssası, Hz. Nuh’un 

tebliği ve helak, Hz. Salih’in, Hz. Hud’un, Hz. Lut, Hz. ġuayb’ın 

kavimlerinin helâki, Hz. Musa’nın Firavun’a mucizelerle gitmesi, 

Firavun ve askerlerinin helaki, Hz. Süleyman’a ve Zülkarneyn’e 

verilen mülk, Firavun’un kavminden imanını gizleyen adam, Ashab-ı 

Kehf kıssası, Hızır kıssası, Harut- Marut kıssası, helak olmuĢ kasabaya 

uğrayan adam, Hz. Ġbrahim’in ölülerin nasıl dirildiği hakkında sorusu, 

Hz. Musa’nın Tûr’a çıkıĢının ardından Samirinin buzağı yapması, Hz. 

Ġbrahim’in babasını tebliği ve Lokmanın oğluna ibadet konusundaki 

tavsiyeleri, makasıd bağlamında, Allah’a iman, nebilere iman, ahiret 

hayatına iman kulluk ve ibadetlerle ilgili kıssalar olduğu görülmüĢtür. 

7. Hz. Süleyman ve ordusunun karınca vadisinden geçiĢi, Hz. Salih’e 

kurulan ölüm tuzağı, Hz. Âdem yaratılırken meleklerin sorduğu soru, 

Bakara kıssası, Hz. Âdem’in iki oğlunun kıssası, makasıd bağlamında 
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canı korumayla ilgili kıssalardır. 

8. Lut kavmi ve yanlıĢ eğilimleri, Hz. Zekeriyya’nın evlat duası, Lokman 

a.s.’ın oğluna nasihati, Hz. Yusuf’un iffetini koruması, Meryem’in 

adanıĢı, Hz. Nuh, Hz.Lut’un kâfir hanımları ve Hz. Meryem ve 

Firavun’un iman eden hanımının anlatıldığı kıssalar, makasıd 

bağlamında nesli korumayla ilgili görülmüĢtür. 

9. Hz. Davud ve hüküm vermesi, Hz. Süleyman’a hediye edilen at, Hz. 

ġuayb’ın ölçü ve tartıyı eksik tartan kavmi, Hz. Musa’nın Hz. ġuayb’ın 

yanında çalıĢması, Karun kıssası, Hz. Yusuf’un maliye bakanı olması, 

Hz. Davud ve Süleyman’a gelen tarla sahibi davacı kıssaları, makasıd 

bağlamında malı koruma ilkesiyle ilgili görülmüĢtür. 

10.  Hz. Hud’a kavminin, Hz. Musa’ya Firavun’un ve hemen bütün 

peygamberlere “deli” yakıĢtırması yapılması, Hz. Ġbrahim’in Allah’ı 

tanıması, babasına ve kavmine akılcı izahlarla onu tanıtmaya çalıĢması, 

Hz. Ġbrahim ve kralın tartıĢması, makasıd bağlamında aklı korumayla 

ilgili kıssalar olduğu görülmüĢtür. 

11. Kıssaların bu Ģekilde tasnifi, DKAB. kitaplarında ve diğer dini eğitim 

kitaplarında kullanılabilir. Bu Ģekilde, kıssalar, bağlamından 

koparılmadan, konulara uygun Ģekilde sunulabilecektir. 

12. Kıssalara makasıd penceresinden bakmanın mümkün olduğu 

anlaĢılmıĢtır.  
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ÖZET 

       Kur’an Kıssalarında Makasıd-ı ġeria 

 

 

Kur’an maksadını açık ve anlaĢılır Ģekilde anlatır. Bunu yaparken çeĢitli 

yöntem ve teknikleri kullanır. Bu yöntemlerden biri de kıssa tekniğidir. Tamamen 

kendine özgü bir tarzı olan bu teknik Kur’an’ın üçte birini oluĢturmaktadır. Ġlahi 

kelamın bu kadar büyük bir bölümünü kapsayan kıssalar elbette bir maksatla 

anlatılmıĢtır.  

Kur’an’ın gönderiliĢ gâyesi insanların dünya ve ahiret mutluluğunu 

sağlamaktır. Bu saadetin gerçekleĢebilmesi için maksatları anlamak gereklidir. 

Biz de bu maksatları anlayabilmek için, öncelikle kıssanın ne olduğunu araĢtırdık 

ve özel bir tekniği olduğunu gördük. Kıssaların amacının Kur’an’ın amacından 

farklı olamayacağını anladık. Kıssalardaki maksatların tümel olanlarını yani 

zaruriyyatı tespit ettik. Bunu en doğru Ģekilde yapabilmek için maksad-ı Ģeria’nın 

ve maslahat’ın ne olduğunu anlamaya çalıĢtık. 

Sonuç olarak Kur’an’ın ve kıssaların genel maksatlarının olabileceği ve bu 

maksatlarla usulüne uygun hükümler çıkarılabileceği görüĢüne vardık. 

 

Anahtar Kelimeler: Kur’an, Kıssa, Makasıd-ı ġeria, Zaruriyyat, 

Maslahat, Hikmet, Sebep 
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ABSTRACT 

Makasıd-ı ġeria ( The Aims of Islamic Law ) in Qur’an Stories 

 

Qur’an express its aim in a clear and comprehensible/apparent way. In 

doing so, it uses different methods and techniques, one of which is story/tale. 

This method with completely special characteristic constitutes one third of 

Seemingly these stories which constitute a large part of Holly Qur’an are 

doubtlessly narrated with an obvious goal. 

 

God sent Qur’an so as to provide humans with happiness both in this and 

other world. It is neccessary for us to understand goals in question so that these 

happiness can come true. To understand those goals, we have primarily 

researched what is story/kıssa and noticed that it has a peculiar technique. We 

have also understood that the aims of stories can not be different from those of 

Qur’an. Finally we have determined the universal aims in stories, namely 

zaruriyyat (necessities). In order to carry out this properly, we have tried to 

comprehend makasıd-ı şeria (the aims of Islamic Law) and maslahat. 

 

Consequently, we concluded that Quran and ıts stories may have general 

aims (makasıd), and that appropriate judgments can be derived/inferred with 

these aims.    

 

Key Words: Qur’an, Story, The aims of Islamic Law, affair/business 

matter; Maslahat, necesseties; Zaruriyyat Wisdom, Cause.  
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