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Özet

Kur�an Allah Kelamõdõr ve 23 yõllõk bir süreç içerisinde Hz.Muhammed�e indiril-

miştir. Hz.Muhammed�e Allah�õn söz aktarõmõnda bulunmasõna vahiy denilmektedir ve

vahiy bir tür iletişimin adõdõr. Bir iletişimde bulunmasõ gereken bazõ unsurlar vardõr:

Konuşan, kendisine hitap edilen, algõ, iletişim aracõ (dil), kod, iletişimi taşõyan aracõ

vs. Ne var ki bu unsurlarõn tamamõnõ bildiğimiz ölçüler içerisinde vahiyde göreme-

mekteyiz. Vahiydeki bu özellik aslõnda Kõyâmet Sûresinde geçen ilgili âyetlerde belir-

tilmiştir, ama genelde bu âyetler açõklanõrken, işin iletişimle ilgili olan bu kendine öz-

gülük gözlerden kaçmõştõr. İletişimde zikredilen aşamalar, birebir vahiy olayõnda da

mevcuttur, ama bu aşamalardaki unsurlar farklõ özelliktedir ve irade ve sorumluluk da

vahiy olayõnda sadece Allah�a aittir. Oysa sõradan bir iletişimin gerçekleşmesinde ko-

nuşan tek başõna sorumlu değildir. Vahiy olayõndan ayrõ olarak bu iletişim olayõn sey-

rinde dinleyen de aynõ derecede eyleme katõlõr ve iradesiyle algõlama fiilinde bulunur.

Vahiy esnasõnda zikredilebilecek bu ayrõcalõk, hem Kur�an�õ şüphelerden arõndõrmakta,

hem de Hz. Peygamber�in yükünü azaltmaktadõr. Allah işin gerçekleşmesindeki ey-

lemleri ve sonuçlarõnõ hep kendisi üstlenmiştir.
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Giriş

Vahyin Hz. Peygambere nasõl geldiği konusu İslam alimlerinin sorguladõğõ ö-

nemli problemlerden birisidir. Bu kavram pek çok yönüyle ele alõnmõştõr. Konuya kav-

ramsal açõdan yaklaşanlar, Kur�an�da mevcut tüm ilgili kelimeleri ve birbirleriyle bağ-

lantõlarõnõ incelerken; tarihsel veya bağlamsal yaklaşanlar da vahiy esnasõnda Hz.

Peygamber�de oluşan değişiklikleri ve çevresindekilerin davranõşlarõnõ ele almõşlardõr.

Makalede, oldukça geniş bir çerçevesi olan bu kavramõn her yönünün ele alõnamaya-

cağõ aşikardõr. O açõdan, kelimenin kavramsal ve tarihsel yönü için, bu konuya ayrõl-

mõş diğer çalõşmalara müracaat edilebilir. Biz ise burada kavramõn bir iletişimden bah-

setmesi, yani Allah�õn belirli anlamlarõ, özel bir ortamda, insanlarõn anlayabileceği be-

lirli araçlara yükleyerek iletmesi yönünü ele alacağõz ve herhangi bir iletişimde bekle-

diğimiz unsurlardan ne kadarõnõ vahiyde görebildiğimizi, bunlarõn kendi bağlamõnda ne

gibi özelliklere büründüğünü inceleyeceğiz.

Vahye bir iletişim şekli dediğimize göre, Allah tarafõndan algõya sunulan bir şe-

yin olmasõ ve vahyi alan kişinin de bu algõ unsurunu alacak bir yetisinin bulunmasõ

gerekecektir. Aslõnda vahyi alabilme yeteneği insanda mevcut bir özelliktir. Kur�an�da

sadece peygamberlere değil, diğer insanlara da vahin gelebileceğinden bahsedil-

mektedir. Ancak, bir açõdan algõlama organõ diyebileceğimiz bu yeteneği herkes kulla-

namamakta, dolayõsõyla vahyin tanõmõyla ilgili açõklamalarõn çoğu, körün renk tarifine

benzemektedir. Yani vahyi tecrübe etmediğimiz halde onun nasõl olduğu konusunda

fikir ileri sürmemiz, çok da sağlõklõ gözükmemektedir. Bununla birlikte bu nasõllõk bize

teşbih vs. yoluyla anlatõlõnca en azõndan olayõn nasõl gerçekleştiğine dair tam olmasa

da ana hatlarõyla bir kanaate ulaşabilmekteyiz. Nitekim Kur�an�da vahiy olayõnõn anla-

tõldõğõ âyetlerde bir takõm ipuçlarõ, bu olgunun nasõllõğõnõn anlaşõlmasõnda ve kavramsal

çerçevesinin çizilmesi konusunda bizlere yol göstermektedir.

Aşkõn varlõğõnõn bir gereği olarak sembollere ihtiyaç duymadan konuştuğuna1 i-

nandõğõmõz Allah�õn, Hz. Peygamber ile konuşmasõ ve bu konuşmanõn bize Arapça o-

larak aktarõlmasõ bilmecesi, vahiy konusuyla ilgili problemlerin odak noktasõnda bu-

lunmaktadõr. Kur�an�da Allah�õn insanlarla konuştuğu bildirilmektedir.2 Öte yandan ise

O, hiçbir şeye benzemez.3 Buna göre O�nun konuşmasõ da insanlarõn konuşmasõna

benzememektedir. O halde Arapça olarak bize intikal eden Kur�an�õ Hz. Peygamber�in

Allah�tan alõşõ nasõl gerçekleşmiştir? Arapça dili yaratõlmõştõr ve bünyesinde sembolleri
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de bulundurmaktadõr.4 Allah�õn Arapça konuştuğunu söylemek, Onun bu sembollere

dayanarak bu fiili gerçekleştirdiğini iddia etmektir ki itikat açõsõndan bu bir takõm

problemleri doğurmaktadõr. Zira bu inanõş, bizi Allah�ta harfleri çõkaracak dudak, gõrt-

lak ses gibi unsurlarõ aramaya ve dolayõsõyla antromorfizme götürür. Öte yandan Al-

lah�õn böyle bir ses yarattõğõnõ, bununla da insanlara hitap ettiğini söyleyebiliriz ki bu

da problemi çözmemektedir.5 Zira bu takdirde de Kur�an yaratõlmõş demektir ve Al-

lah�õn konuşma değil yaratma fiilinin bir eseri olur ve böylece biz ona, Allah�õn yarattõğõ

herhangi bir varlõk gibi, nesnel olarak yaklaşabiliriz. Söz ile nesne arasõnda ise ciddi

farklõlõklar vardõr. Söz yapõsõ gereği aktiftir: bize haber verir, emreder, nehyeder, tav-

siyede bulunur. Söz canlõ bir iletişimde gerçekleşmişse, her an için sözü söyleyene

soru sorma imkanõ vardõr. Eğer söz, metin haline dönmüşse, yine �varoluş problemi

dõşõnda da- sorular sorma hakkõmõz bulunmaktadõr, ancak cevabõ yine metinde ara-

mak durumundayõz. Nesne ise pasiftir ve kendisini bizim irademize teslim etmiş du-

rumdadõr: Ona da birtakõm sorular yöneltebiliriz, ama bu daha ziyade varoluşu, sebep

sonuç ilişkisi çerçevesini fazla aşamaz. Ayrõca ona ne yapmak istediğimize biz karar

veririz, istersek kullanõrõz, yoksa bir kenara koyarõz. Bu nedenle Kur�an�õn Allah�õn ke-

lam sõfatõnõn bir sonucu olduğunu söylemek daha yaygõn bir kabul görmüştür.

Bir taraftan Kur�an�õn mahluk/yaratõlmõş olmadõğõnõ söylerken, öte yandan buna

bağlõ olarak Allah�a Arapça konuşmayõ nasõl atfedeceğimiz problemi ortaya çõkmakta,

buna bir izah getirilmediği sürece de aynõ görüşte kalabilmek oldukça zorlaşmaktadõr.

Allah�õn Arapça veya başka bir dilden konuştuğunu söylemek mümkün değildir. Ama

Kur�an Allah�õn kelamõ iken nasõl Arapça formlar haline dönüşmüş ve bize sunulmuş-

tur? sorusuna da tatmin edici bir cevap aranmaktadõr.  Madem ki Allah�la insan ara-

sõnda iletişimi zorlayan ontolojik bir farklõlõk bulunmaktadõr,6 bu dönüşüm, Allah-insan

ilişkisinde hangi safhada ve kimin eliyle gerçekleşmektedir? Bu sorularõn geleneksel

çözüm tarzõ, araya insan-Tanrõ arasõ özellikte bir başka varlõğõ, Cebrail�i koymak şek-

lindedir. Allah�õn yine bir yaratõk olan Cebrail�le konuşmasõ, Hz. Peygamberle Allah�õn

konuşmasõndaki problemleri doğurmamõştõr, çünkü bizim açõmõzdan Cebrail de doğru-

dan bilinemeyen, tarif edilemeyen, nasõl iletişime geçtiği hakkõnda bir fikrimiz bulun-

mayan bir varlõktõr. Öte yandan Kur�an�da geçen vahiyle ilgili ifadeler, olayõ bu şekilde

yorumlamaya da engel teşkil etmemektedir. Cebrail ile Allah arasõnda geçen konuş-

manõn keyfiyeti bir sõrdõr ve bilinemez. Belki bunu bilmek zorunda da değiliz. Ama
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onun yaratõlmõş olmasõ, kendisinin Kur�an�õ telaffuz etmesine imkan sağlamaktadõr.

Kendisinin insan şeklinde gelerek konuşmasõ, insanlara görünmesi de rivayet edilen

haberler arasõndadõr. Örneğin Buharî (ö. 256/869)�nin de rivayet ettiği, Cebrail�in bir

genç (Dihyetü�l-Kelbî) şeklinde gelerek sahabenin duyabileceği bir şekilde iman, islam

ve ihsanõ sormasõ hadisesi oldukça meşhurdur.7 Anlamadaki bu kolaylõk sebebiyle Al-

lah�õn vahyetmesinin Cebrail aracõlõğõ ile olduğu fikri müfessirler arasõnda yaygõnlõk

kazanmõştõr.

Kur�an�õ Hz. Peygamber�e Cebrail getirdi ve vahiy böylece gerçekleşti demek de

her zaman için meseleyi kökünden halletmemekte, Cebrail�in konuşmasõ da başka bir

problemi doğurmaktadõr. Onun konuşmasõnda bir gizem söz konusu mudur? Rivayet-

lerden edindiğimiz kanaate göre Cebrail ile Hz. Peygamber arasõndaki bu iletişim, ya

vahiy, ya da kõraat (okumak) yoluyla gerçekleşmiş olabilir. Her iki tarzda gerçekleşen

olaylara dair rivayetler mevcuttur. Yukarõda zikrettiğimiz rivayet (Dihye şeklinde ge-

lerek konuşma hadisesi) onun sesli ve herkes tarafõndan duyulacak tarzda konuşma-

sõna bir örnektir. Öte yandan Kur�an�õn tamamõnõn veya bir kõsmõnõn Cebrail vasõtasõyla

geldiği varittir. Oysa bu meleğin gelerek herkesin duyacağõ tarzda Kur�an�õ okuduğuna

ve insanlarõn onu işittiğine dair bir haber mevcut değildir. Okuma (kõraat) ve

vahyetme eylemlerinin ikisi bir arada olamaz, zira kõraatte açõklõk, kulakla işitebilme;

vahiyde ise kapalõlõk ve gizlilik, konuşan ile kendisine konuşulan arasõnda mahrem

bulunan bir iletişim vardõr. Kur�an�a baktõğõmõzda, onun kõraat edildiğini ifade eden

âyetler olduğu gibi,8 Cebrail tarafõndan Hz. Peygamber�in kalbine indirildiğini söyleyen

âyetler de mevcuttur.9 Bu durumda onun hem vahiy ürünü olduğunu, hem de kõraati-

nin ilahî kaynaklõ bulunduğunu söylemekteyiz. Böyle inanmak, vahyin de aynõ zaman-

da kõraat olduğu, yani ayetlerde geçen kõraat kelimesinin aynõ zamanda vahiy anlamõ-

na geldiği düşüncesini mi doğurur, yoksa ayetlerde geçen kõraatle ilgili bölümler, va-

hiyden başka bir olaya mõ işaret etmektedir? Bu problem kendisini en açõk bir şekilde

Kõyâmet sûresi 16 ve devamõ âyetlerde göstermektedir. Aşağõdaki bölümlerde de işa-

ret edeceğimiz üzere bu âyetler çerçevesindeki yorumlarda, belirttiğimiz zorluktan

dolayõ, bazõ mantõk açõklarõnõn bulunduğu dikkati çekmektedir.

Sözümüzün en başõnda belirttiğimiz maksatlar sebebiyle, bu makalede, Şûrâ ve

Kõyâme sûresinde geçen ve vahin geliş keyfiyetine dair ip uçlarõ barõndõran âyetler ele

alõnacak ve bunlar çerçevesinde yapõlan yorumlar incelenecek, böylece yukarõda zik-
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rettiğimiz problemlere bazõ cevaplar aranacaktõr. Sadece bu iki grup ayetin ele alõn-

masõ, Kur�an bütünlüğünden kopma anlamõna gelmez. Burada sarf-õ nazar ettiğimiz

husus, kavramõn bir de etimolojik ve semantik özelliklerini ele alarak konuyu çok fazla

genişletmektir. Bu konular zaten vahiyle ilgili müstakil veya bir eserin bölümü tarzõnda

kaleme alõnarak kolayca erişilebilecek birçok değerli çalõşmada incelenmiştir. Oysa

modern iletişim kuramlarõnda söz edilen unsurlarla vahiy olayõndaki aşamalarõn muka-

yese edilmesi gözden kaçmaktadõr. Bu makalenin amacõ da dikkatleri bu yöne çevir-

mekten ibarettir. Bahsettiğimiz iki ayet grubu bu amaca en uygun görüldüğü için ele

alõnacaktõr. Bu konuda örnek olarak önemli tefsir ekollerinden seçilmiş eserlerden kõsa

alõntõlar verilecek, ama makalenin örneklerle aşõrõ genişlememesine özen gösterile-

cektir. Ayrõca vahiy olayõnõn gerçekleşmesi esnasõnda oluşan Allah-Peygamber ilişkisi-

nin bugünkü terimlerle ne kadarõnõn karşõlanabileceği üzerinde durulacak ve bu konu-

da algõlama teorilerinden yararlanõlacaktõr.

İlgili Âyetler ve Müfessirlerin Görüşleri

Giriş bölümünde de belirtildiği üzere bu çalõşmada biz, vahiy olgusunun nasõllõğõ

hakkõnda ipuçlarõ veren bazõ âyetleri ele alacağõz ve onlarõn söylediğinden ziyade söy-

lemek istediğini araştõracağõz. Bu çalõşmada ele aldõğõmõz âyetler ve müfessirlerin bu

konudaki görüşlerinden alõntõlar aşağõda verilmiştir:

1. �Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla, yahut perde arkasõndan konuşur. Ya-

hut bir elçi gönderipi izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz O yücedir, hüküm ve

hikmet sahibidir. İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik.

Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu, kullarõmõzdan dilediğimizi, ken-

disiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptõk. Şüphesiz ki sen doğru bir yola ileti-

yorsun.� (42 Şûrâ, 51, 52).

Bu âyetlerde Allah�õn insanla üç yolla konuşmasõ anlatõlmaktadõr. Anlatõlanlar,

müfessirler tarafõndan farklõ şekillerde ele alõnmõş, böylece değişik sonuçlara ulaşõl-

mõştõr. Müfessirlerin bu âyetler çerçevesinde tartõştõklarõ konulardan birisi, burada

zikredilen insanõn tüm insan cinsi mi yoksa peygamberler mi olduğu konusudur. Eğer

konuşma genel anlamda alõnõrsa, vahiy kavramõ, ilham şeklinde yorumlanacak, aksi

takdirde peygambere Allah�õn doğrudan konuşmasõ tarzõnda alõnacaktõr. Eğer konuş-

mayõ sadece peygamberlere yönelik ele alõrsak, vahiy yoluyla konuşma, doğrudan
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iletişim veya ilham; perde arkasõndan konuşma, Hz.Musa örneği iletişim ve elçi gön-

dererek konuşma da Cebrail�in gelmesi tarzõnda anlaşõlabilir. Şayet bu konuşmayõ da-

ha genel bir kavram olarak ele alõr ve tüm insanlarõ bunun muhatabõ sayarsak, o tak-

dirde vahiyden maksat ilham; perde arkasõndan konuşma, Dihyetü�l-Kelbî kõlõğõnda

insanlara dinini öğretmeye gelen melek benzeri; elçi aracõlõğõ ile konuşma da pey-

gamberler aracõlõğõ ile insanlara ulaşma tarzõnda ele alõnabilmektedir.10

Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da vahyin kime ait bir eylem olduğu ve

vahyedenin değişmesine göre de eylemin şeklinin değişip değişmeyeceğidir. Yani,

vahiy Allah tarafõndan olduğunda vasõtasõz iletişim veya ilham; melek tarafõndan ya-

põldõğõnda ise okuma şeklinde mi anlaşõlacaktõr? Allah�õn bir elçi aracõlõğõyla vahyetmesi

(veya Allah�õn bir elçisinin O�nun izni ile vahyetmesi) ile doğrudan vahiy arasõnda

kavramsal açõdan ne gibi bir ilişki olabilir? Bu sorularõ ele alõrken öncelikle meşhur

müfessirlerimizin bu konuya dair yaklaşõmlarõnõ ele almamõz uygun olacaktõr. Burada

müfessirlerin görüşlerini nakletmemiz, genelde Müslüman dünyada konunun bugüne

kadar nasõl ele alõndõğõ hakkõnda derli toplu bir kanaat oluşturma amaçlõ olduğu için

sõnõrlõ sayõda müfessirin görüşlerini zikrederek âyetler çerçevesinde görülen anlama

problemlerine değineceğiz.

Kurtubî (ö.672/1273) bu âyetlerin iniş sebebi ile konuya girmekte, bu sebebin,

Hz. Peygamber�e gelerek kendi peygamberleri Hz.Musa gibi onun da Allah�la konuş-

masõ veya O�na bakmasõ gerçekleşmedikçe inanmayacaklarõnõ söyleyen Yahudiler ol-

duğunu söylemektedir. Allah�õn insanla konuşmasõnõn çeşitlerini anlatan bu âyetteki ilk

tarz, vahiy diye isimlendirilmiş olsa da Kurtubî bunu ilham olarak yorumlamaktadõr.

Perde arkasõndan konuşmak ise Allah�õn Hz.Musa ile konuşmasõ tarzõnda gerçekleş-

mektedir. Elçi göndermesinden maksat ise Cebrail�in gelerek Allah�õn muradõnõ aktar-

masõdõr. Ayrõca bu yaklaşõmõ destekleyici bir çok nakilde de bulunmaktadõr. Sadece

elçi göndermek suretiyle konuşmaya bir diğer alternatif olarak, peygamberlerin tüm

insanlõğa gönderilmesinin anlaşõlabileceğini de söylemiştir.11 Görüldüğü gibi Kurtubî,

âyetteki insanlardan maksadõn sadece peygamberler olduğunu, yani Allah�õn sadece

peygamberleri ile konuştuğunu söylemiş olmaktadõr.

İbn Kesir (ö. 774/1372), âyette geçen üç konuşma tarzõndan birincisi olan va-

hiy konusunda açõklamalarda bulunurken, Allah�õn bazen Hz. Peygamber�in kalbine bir

şey bõraktõğõnõ ve onun da bunun Allah�tan geldiğine dair hiçbir şüphesinin oluşmadõ-
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ğõnõ söylemektedir. Bunu desteklemek için naklettiği bir rivayette İbn Hibban�õn Hz.

Peygamberden şunu aktardõğõnõ bildirmektedir: �Ruhulkudüs benim kalbime fõsõlda-

yarak, hiçbir nefsin rõzkõnõ ve ecelini tamamlamadan ölmeyeceğini söyledi. Bu bakõm-

dan Allah�a sõğõnõn ve rõzk talebinizi güzel yapõn.�12 Burada dikkatimizi çeken husus,

konuşmanõn birinci türü olan vahiy anlatõlõrken de devreye Cebrail�in girdiğidir. Kõsaca-

sõ müfessir, Allah�õn doğrudan Hz. Peygamber ile konuşmasõnda bazõ problemler gör-

mekte, bunu çözebilmek amacõyla vahiy eyleminin içerisinde bir yerde Cebrail�i de

bulundurmaktadõr. Anlaşõlan o ki Allah, Cebrail�e de vahyetme özelliği vermiştir. Bu

vahyin kõraat, konuşma vs. olduğuna dair de bir işaret bulunmamakta, yani Cebrail

konuşan, Hz. Peygamber ise dinleyen şeklinde sunulmamaktadõr. Bununla birlikte,

ileride de göreceğimiz üzere Cebrail�in vahyinin kõraat olarak yorumlanmasõ, birçok

müfessir açõsõndan daha sorunsuz olarak düşünülmüştür.

Şevkanî (ö. 1250/1834) de kendisinden önceki müfessirlerin nakillerine aynen

yer vermekle birlikte, onun bu âyetler çerçevesinde yaptõğõ açõklamalarda dikkatimizi

hemen bir husus çekmektedir: Allah�õn konuşma şekillerinden vahiy tarzõnda olanõna

sadece peygamberleri değil tüm fertleri de dahil etmesi. Bu tarz iletişim, doğrudan

Allah ile kul arasõnda gerçekleşmekte, bildirmek istediği şeyi kuluna Allah ilham et-

mekte, kalbine bu manayõ bõrakmakta/ilkâ etmektedir. Son tarz konuşmada ise, me-

leğin peygambere Allah�õn emrini vahyettiği söylenmektedir.13 Bu durumda Allah�õn

kelamõnõ melek de getirmiş olsa, veya doğrudan Allah tarafõndan gelen bir kelam da

olsa, her iki türlü konuşma da vahiy olarak nitelenmiştir. Böylece vahiyde bulunmasõ

gereken özellikler, meleğin getirmesi halinde de değişmemekte, vahyin gizemliliği ve

sõr özelliği devam etmektedir. Örneğin melek ilahî kelamõ naklettiğinde de Hz. Pey-

gamber farklõ bir hale geçmekte, konuşulanlarõ etrafõndakiler duymamakta, sadece

kendisine vahyin geldiğini tahmin etmektedirler.

Kasimî (ö. 1332/1913) de, bu âyette geçen vahy kavramõnõn anlamõ vasõtasõz

olarak kalbe koymak ve ilham etmek manasõna geldiğini söylemektedir. Ona göre

âyette geçen ikinci konuşma şekli olan perde arkasõndan konuşma olayõnda muhatap

olan kişi kelamõ işitir ama konuşanõ göremez. Son şekilde bahsedilen elçi ise Cebrail

veya başka bir melektir. Ancak bu elçinin yaptõğõ eylem, vahiy fiili ile açõklanmaktadõr.

Âyetin devamõnda geçen �onun izni ile dilediğini vahyeder� kõsmõnõ açõklarken de

Kasõmî, vahiy fiilinin elçiye ait olduğunu ve bu eylemi, kalbe ilka etmek, ilham etmek
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gibi yollardan birisi ile gerçekleştirdiğini vurgulamaktadõr.14 Bu açõklamasõ, az önce

yapmõş olduğumuz yaklaşõmõ destekler mahiyettedir. Yani Allah, vahyi taşõmakla gö-

revlendirdiği elçisine de vahyedebilme özelliğini vermiştir.

�Vahiy yoluyla� ifadesinin açõklamasõnda Elmalõlõ (ö. 1361/1942)�nõn yorumu

şöyledir: �Ancak vahy halinde �doğrudan doğruya vahyederek, gayet seri ve hafi bir

işaret halinde tefhim ve birdenbire kalbe bõrakõp ilham suretiyle ki kelamõn sõrf ruhanî

olarak bila vasõta sünûh ve telakkîsidir. Ve şiddet ve za�f ile müteaddit meratibe mü-

tehammil olabilir Hem Enbiyaya ve hem de Hz.Musa�nõn validesine olduğu gibi sair

insanlara dahi gerek yakaza ve gerek menamda olur��15 Bu açõklamasõyla Elmalõlõ,

âyette geçen vahiy kavramõnõ tüm insanlarõ içerisine alacak tarzda geniş bir anlamda

ele almõştõr.

Kasõmî ikinci âyette geçen ve Kur�an�õn bazõ yerlerinde Cebrail diye yorumlanan

ruh kelimesini vahyedilen şey olarak açõklamaktadõr. Ruhun bu âyette Cebrail�e işaret

etmesi ona göre zayõftõr. Âyetin anlamõ: �onu sana vahiy yoluyla gönderdik� şeklinde-

dir.16

2.�(Ey Muhammed!)Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kõmõldatma. Şüphe-

siz onu toplamak ve okumak/okutmak bize aittir. O halde, biz onu okuduğumuzda

onun okunuşuna uy. Sonra onu açõklamak da bize aittir.� (75 Kõyâme 16-19).

Müfessirlerin bir önceki âyetlerle bu âyet arasõnda kuracaklarõ bağlantõ, Hz.

Peygamber�in vahyi nasõl aldõğõ konusunda verecekleri kararla yakõndan ilgilidir. Onun

vahyi doğrudan Allah�tan veya Cebrail aracõlõğõ ile aldõğõnõ veya bazen öyle,  bazen de

böyle olduğunu söylemekle, bu âyette bahsedilen eylemlerin doğrudan gelen vahiy

mi, yoksa Cebrail aracõlõğõ ile gerçekleşen şekli mi olduğunu belirlemiş olmaktadõrlar.

Yani, Kur�an�õn bir önceki âyetlerde anlatõlan üç konuşma türünden hangisi ile geldiği-

ni belirlemek, Kõyâmet Sûresindeki bu âyetlerin anlaşõlmasõnda da etkin olmaktadõr.

Müfessirlerin çoğunluğu, bir çok problemi de izale ettiğini düşündükleri bir yaklaşõma,

Kur�an�õn Cebrail aracõlõğõ ile geldiği fikrine sahip çõkmõşlardõr. Bu yaklaşõm içerisinde

olan müfessirler, biz onu okuduğumuzda ifadesini, Cebrail sana okuduğunda tarzõnda

anlamõşlar ve bunu vahiy eylemi olarak görmüşlerdir. Diğer bir kõsõm müfessirler ise

Kur�an�õn doğrudan Allah tarafõndan vahyedildiğini belirtmişler ama okuma eylemini

yorumlarken bazõ tutarsõzlõklara düşebilmişlerdir.17
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Bu âyet çerçevesinde dilini oynatma ifadesi üzerinde de durmak gerekecektir.

Dili oynatma eyleminde Hz. Peygamber�in amacõnõ, bu ifadeden sonra gelen kõsõm

açõklamaktadõr: kalpte toplamak (ezberlemek) ve okumak. Ancak âyette okuma yeri-

ne bu ifadenin gelmiş olmasõ, Hz. Peygamber�in o anda yaptõğõ eylemin Allah tarafõn-

dan kõraat olarak tanõnmadõğõnõ gösterir. Zaten Allah�õn kalpte toplama ve okutma ey-

lemlerinden önce bir kõraatin varlõğõnõ kabul etmek, ikinci kere okutmanõn anlamõnõ

zedeler. Bu açõdan kimi müfessirler de buradaki kur�an kelimesinin okumak değil de

toplamak anlamõnda olduğunu söylemişlerdir.

Konuyu daha da açabilmek amacõyla müfessirlerin görüşlerine bir göz atalõm:

Taberî (ö. 310/922)�nin aldõğõ bir rivayete göre Hz. Peygamber, Kur�an�õ unut-

mamak için çok fazla okuyordu. Bu âyetler de bu sebepten dolayõ inmiştir. Taberî�nin

bu âyet çerçevesindeki yorumuna göre Allah, peygamberine vereceği şeyi önce onun

kalbinde toplamakta, daha sonra ise peygamber, bunu kendisi okumaktadõr. Burada

Taberî, cem� eylemini Allah�a, okuma eylemini ise Hz. Peygamber�e atfetmektedir.18

Böylece vahiy sürecinin cem� olayõ ile bittiğini, daha sonraki eylemlerin ise peygam-

bere ait olduğunu söyleyebiliriz. Bu âyetlerden, okuduğumuzda onun okunuşuna uy

kõsmõ hakkõnda o, �bu âyet hakkõndaki görüşlerden en doğrusu, onu şöyle yorumla-

maktõr: sana okunduğunda ondaki emir ve nehye göre amel et, emrolunduğuna tabi

ol� tarzõnda bir açõklama getirmektedir. Oysa bu açõklama, sonra onu açõklamak bize

aittir sözüne uygun düşmemektedir. Eğer Hz. Peygamber�e yapõlacak bazõ açõklamalar

varsa, bunun tabi ol emrinden önce olmasõ gerekirdi. Nitekim beyan kelimesini açõk-

larken kendisi, bunun �helali, haramõ açõklamak� olduğu görüşünü nakletmektedir.19

Kurtubî�nin naklettiğine göre Hz. Peygamber�in gelen vahyi ezberleme konu-

sunda aceleci davranmasõ üzerine inen bu âyette, �sus ve dinle. Onu okumak da bize

aittir� denilmiş, bundan sonra da Hz. Peygamber, Cebrail kendisine vahiy getirdiğinde

onu dinler olmuştur. O gidince ise kendisi okurdu.20 Buradaki anlayõşa göre kõraat ile

vahiy aynõ anlamda alõnmakta, Cebrail�in gelerek Hz. Peygamber�e okuduğu/kõraat

ettiği, onun da Kur�an�õ dinlediği ve bu yolla aldõğõ anlatõlmaktadõr. Nitekim bu anlam

desteklenmek üzere: Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce onu okumakta acele

etme (20 Taha, 114) âyeti delil olarak sunulmaktadõr. Kurtubî�nin aktardõğõna göre

onun okunuşuna tabî ol ifadesi, kural ve hükümlerine uy anlamõndadõr. Ona göre

sonra onu açõklamak bize aittir kõsmõndaki açõklamak/beyan ise ya Allah�õn peygam-
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berine açõklamasõ anlamõndadõr, ya da Allah�õn peygamber dili ile ümmete açõklamasõ

manasõndadõr.21

Fahrettin Razi�nin yaklaşõmõ da farklõ değildir. Sadece o, kur�an kelimesinin hem

okuma ve hem de toplama anlamõnda olabileceğini, cem� den farklõ olarak da kur�anõn

hafõzada, cem�in ise zihinde ve haricî dünyada toplamak anlamõna gelebileceğini söy-

lemektedir. Eğer kelime okuma anlamõnda alõnõrsa, bu hem Hz. Peygamber�in, hem

de Cebrail�in okumasõ anlamõna gelebilmektedir.22

İbn Kesir�e göre burada bahsedilen olayda üç kademeli bir eğitimden bahse-

dilmektedir. Hz. Peygamber, vahyi melekten alõrken acele etmekteydi. Bunun üzerine

inen bu âyetlerde önce kalpte toplanacağõ, ancak ondan sonra okumasõ gerektiği,

tefsirinin ise üçüncü aşamada gerçekleşeceği belirtilmektedir. Âyette geçen kur�âneh

(onu okumak/okutmak) fiili ise İbn Kesir�e göre �senin onu okuman� anlamõndadõr. Bu

açõklamaya göre de �biz onu okuduğumuzda� ifadesi, �melek, Allah adõna onu sana

okuduğunda� şeklinde anlaşõlmaktadõr. �Beyan� da, Allah�õn muradõnõn ve dininin ona

açõlanmasõ, ilham edilmesidir. Onun İbn Abbas�tan naklettiği bir rivayete göre bu be-

yan içerisine helal ve haramõn açõklanmasõ girmektedir.23 İbn Kesir�in bu açõklamasõn-

dan anlaşõldõğõna göre Hz. Peygamber, Kur�an kendisine vahyedildikten sonra da �

helal ve haramlara varõncaya değin- Allah�õn açõklamasõna muhtaçtõ.

Begavî ise bu âyetlerde anlatõlan olayõ yorumlayarak, Hz. Peygamber�in, vahiy

indirilirken onu dinlemesi gerektiği ve ardõndan onun diliyle vahyin açõklanmasõnõ ise

Allah�õn üstlendiğinin ifade edildiğini söylemektedir.24 Burada Begavî,  �onu senin di-

linden okutmak bize aittir� tarzõndaki yorumlardan ayrõ bir yaklaşõm içerisindedir.25

Şevkanî bu âyetleri açõklarken, �sana vahiy ilkâ edilirken dilini Kur�an sebebiyle

hareket ettirme� ifadesinde bulunmuştur. Burada dikkatimizi çeken, vahiy olayõnõ

doğrudan kõraatle tefsir etmemesidir. Onu sana okumak/okutmak kõsmõnõ ise �onun

okunuşunu dilinde sabitlemek� şeklinde yorumlamõştõr.26 Böylece okuma eylemi Al-

lah�a ait bir eylem olsa da gerçekleştiği yer Hz. Peygamber�in dilidir.

Kasõmî�ye göre �onu dilinle hareket ettirme� âyetindeki onu zamiri, Kur�an�a i-

şaret etmektedir. �ve kurânehû� ifadesi ise, �sonra onu okursun ve unutmazsõn� an-

lamõndadõr. �Onu okuduğumuzda� kõsmõnõ açõklarken o, �Cebrail�in dilinden onu oku-

mayõ bitirdikten sonra� anlamõnõ vermektedir. �Okunuşuna tabi ol� âyetini ise, onu

aynen takip et, harflerini değiştirme şeklinde anlamõştõr. �Sonra onu açõklamak bize
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aittir� kõsmõnda ise �anlayamadõğõn yer olunca sana onu açõklamak veya senin dilinden

onu açõklamak� tarzõnda bir yorum yapmõştõr.27

Elmalõlõ ise bu konuyla ilgili olarak Cebrail�in okumasõ Hz. Peygamber�in onu

dinlemesi yaklaşõmõndan farklõ olarak Hz. Peygamber�in kalbine Kur�an�õn

vahyedildiğinden bahsetmektedir. Bu durumda vahiy ile kõraat eş zamanlõ değildir:

Önce kalbe vahiy ve ardõndan da kõraat olayõ gerçekleşmektedir.28

Yukarõda incelemeye aldõğõmõz âyetler çerçevesinde vahiy olayõnõ biraz daha

derinlemesine inceleyelim. Vahiy olayõ, bildiğimiz kavramlar arasõndan iletişim kelime-

sini akla getirmektedir. Ancak, iletişim tanõmlarõnda geçen unsurlarõ ve gayeleri vahiy

hadisesinde birebir eşleyemeyebiliriz. Vahiyde her zaman için bir sõra dõşõlõk göze

çarpmaktadõr. Vahyin iletişimle ilgisini biraz daha açabilmek için iletişim kavramõ üze-

rinde kõsaca durarak her bir konuyu vahiy olgusuyla mukayese etmek yararlõ olacak-

tõr. Bir iletişim olayõnda bulunmasõ gereken unsurlar arasõnda en önemlileri şunlardõr:

Konuşan:  Bir manayõ başkasõna iletmeye çalõşan kişidir. Konuşan denilmesi, i-

letişimin genellikle konuşma yoluyla yapõlmasõndan kaynaklanmaktadõr. Bunun dõşõnda

yazõ, ima, kodlama ve benzeri usullerle de iletide bulunmak mümkündür. Konuşan

kişinin emin olmadõğõ bir şey vardõr: İfade etmeye çalõştõğõ şeyleri karşõdaki kişinin

anlayõp anlamadõğõ konusu. Bunu temin ettiğine ikna olmak için dinleyeni gözlemler

ve gerekirse ek açõklamalardan ve başka yardõmcõ unsurlardan istifade eder, dolayõ-

sõyla muhatabõn anlama eylemine yardõm eder. Oysa vahiy olayõnda (burada Kur�an

vahyinden söz ediyoruz) iletilenleri Hz. Peygamberin kendi başõna anlamasõ bile bek-

lenmemektedir. Mananõn bir paket olarak doğrudan inzali (vahiy), bu inenin ezberle-

tilmesi (cem�), okutulmasõ (Kur�an) ve hatta açõklanmasõ (beyan) tek taraflõ bir faaliyet

olarak bize sunulmaktadõr. Bu durumda konuşan kişinin eylemi sadece algõya ve anla-

yõşa sunmak değil, muhataptan beklenen algõlama, ifade etme ve anlama eylemlerini

de gerçekleştirmek gibi gözüküyor. Yani iletişimde var sayõlan tüm eylemleri vahiy

olayõnda tek başõna üstlenen Allah�tõr.

Dinleyen: İletişimde ikinci unsur bir dinleyicinin (veya algõya sunulan formdaki

iletiyi alacak bir kişinin) bulunmasõdõr. Hür bir dinleyicinin iletişim olayõndaki eylemi,

iradî bir eylemdir. Konuşan bir kişinin varlõğõ, iletişimin gerçekleşmesi için tek başõna

yeterli olamamakta, istekli olarak kendisinin iletmek istediklerini alacak bir muhataba

ihtiyaç duymaktadõr. Bir dinleyicinin algõlama eylemini gerçekleştirebilmesi için, etra-
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fõnda bulunan pek çok unsur arasõndan konuşanõn algõya sunduğu mesajlarõ almayõ

seçmeli (selection) ve ona yoğunlaşmalõdõr (attention). Algõlama, özellikle felsefî an-

lamda duyu algõlamasõna, yani dõş dünyada var olan varlõklarõn duyularla

keşfetmedilmesine ait bir eylem olarak kullanõlmaktadõr.29 Böylece dinleyen şahsõn

gerçekleştirdiği eylemler, seçme, yoğunlaşma, algõlama ve anlama şeklinde sõralana-

bilir. Muhatap, çevresinde mevcut olan pek çok yönden birisini tercih eder, seçer;

onun ayrõntõlarõna erişebilmek amacõyla yoğunlaşõr; böylece onu algõlar ve ardõndan da

anlar. Tüm bu eylemler bir anda olup bitecek şekilde süratlice gerçekleşmekte, bir-

birleri arasõnda ayrõcõ çizgiler bulunmamaktadõr. Vahiy olayõnõ incelediğimizde ise din-

leyen pozisyonunda bulunan Hz. Peygamberin iradî hiçbir fiilinin olmamasõ gerektiği

Kõyâme sûresinin yukarõda izah ettiğimiz âyetlerinde vurgulanmõştõr. Ona düşen görev

sadece Kur�an�õn kõraatine tabi olmak, yani kendisini o okuyuşa bõrakmaktõr. Algõda ön

şart olarak muhataptan istenen şey: iradeli seçicilik ve yoğunlaşma iken, vahiy ola-

yõnda arzulanan şey: tam bir teslimiyettir. Peygamber, vahiy esnasõnda, iletişim yö-

nüyle kendisinden beklenebilecek tüm eylemleri bir kenara bõrakacak, kendisini vah-

yin büyülü atmosferine salõverecektir. Vahiy, onu götürmesi gerekli yere götürecek,

bunun için de peygamberden bir şey istemeyecektir. Peygamber, vahyin ne zaman ve

nerede geleceğini bilemediği için seçme veya yoğunlaşma eylemlerini de gerçekleşti-

rememekte, vahiy hali kendisine geldiğinde ise o hal kendisini esir almaktadõr. Bu

durumda da algõlama ve hatta anlama eylemleri ilahi iradenin kontrolü altõnda ger-

çekleşmektedir.

Vahiy olayõ esnasõnda Hz. Peygamber�in geçirdiği haller, bir çok hadiste anla-

tõlmakta, dõş dünya ile ilişkisinin nasõl kesildiği, farklõ bir ruh haline geçtiğinin belirtile-

rinin ne olduğu gibi hususlar da dahil olmak üzer bir çok ayrõntõya temas edilmektedir.

Bizzat Hz. Peygamber, vahyin kendisine bazen zil sesine benzer bir tarzda geldiğini ve

bu tarzõn oldukça zorlayõcõ bir tarz olduğunu belirtmiştir.30 Sahabenin de vahiy esna-

sõnda Hz. Peygamber�in aldõğõ şekil sebebiyle üzerini bir şeyle örttüklerine dair riva-

yetler vardõr.31 Ayrõca Müsned�de Maide Sûresi nazil olurken Hz. Peygamber�in devesi-

nin buna dayanamadõğõ, bunun üzerine kendisinin deveden indiği anlatõlmaktadõr.32

Bu yönleriyle vahyin bizim alõşageldiğimiz iletişim kalõplarõnda bir olay olmadõğõnõn al-

tõnõ çizmemiz gerekmektedir.
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Dil: İletişimin sağlanmasõ, konuşmacõ ile dinleyici arasõnda ortak bir dilin (an-

laşma aracõnõn) olmasõyla mümkündür. Buradaki dil kavramõndan maksat, belirli bir

milletin anlaşma aracõ olan lisan değildir. Hatta bahsedilen dilin, kelime ve cümleler-

den oluşan, ses ile ifade edilebilen türden olmasõ da gerekmez. Belki dumanla, dü-

dükle, el ile yapõlan hareketler de iletişime konu olan dil kavramõna dahil edilmektedir.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, sözün, konuşanõn dil bilgisi seviyesini ve kodu-

nu (yaşadõğõ çevre gereği dile yüklediği özel anlamlarõ) taşõyabilmesidir.33 Baskõ altõn-

da yetişen bir kişi ile tamamen serbest bir ortamda hayatõnõ geçiren birisi arasõnda

olaylarõ değerlendirme açõsõndan farklõlõklar vardõr. Halbuki ikisi de aynõ dili biliyordur.

Vahiyde bu unsurun da şekil değiştirdiğini görmekteyiz. Vahyin dilini tayin etmek

mümkün değildir. Vahiy, Gazali�nin belirttiği üzere bildiğimiz şeyler dõşõnda bir olguya

ve sadece rüya gibi yollarla varlõğõnõ hissedebileceğimiz bir aleme işaret etmektedir.

Kur�an�õn Arapça olmasõ, onun Hz. Peygamberin ağzõndan çõktõğõ ana işaret etmekte-

dir. Yoksa vahiy türünden bir iletişimde bildiğimiz dillerden hiçbirisine ihtiyaç yoktur.

O telaffuz edildiği veya Allah tarafõndan okutulduğu andan itibaren Arapça formuna

girmektedir. Açõkçasõ, Kur�an�õn Arapça olmasõ, Hz. Peygamberin toplumunun Arap

olmasõ sebebiyledir.34

Algõ: Buraya kadar incelediğimiz konular bizi, vahiy konusunu incelerken fel-

sefe ve psikoloji sahasõnda tanõmlanan algõ tanõmõndan öteye gitmeye zorlamaktadõr.

Yukarõda da belirttiğimiz gibi algõ, daha ziyade duyu organlarõmõz ile bilginin bize gel-

mesini ifade etmektedir. Anlama ile ilgili faaliyetler ise algõdan sonraki ve daha hassas

olan bir süreci ifade eder. Fertler algõladõklarõ şeyi anlama veya anlamama ile çok sõk

karşõlaşõrlar. Bu esnada algõlama ve anlama ifadelerinin niçin birbirinden ayrõldõğõnõ

daha net bir şekilde görebiliriz. Örneğin henüz bilmediğimiz bir kavramõ ilk kez duy-

duğumuzu varsayalõm. Kulağõmõz vasõtasõyla bu kavram bize ulaşmõştõr ve artõk o

kavramõ istersek biz de tekrar telaffuz ederek veya bir mektupta yazarak anlamõnõ bir

başkasõndan sorabiliriz, yani onun maddî yönüne ulaşabilmişizdir. Ama anlamõna ge-

lince, bunu bilmeyi her zaman için garanti edemeyiz. İşte algõlama için sağlam duyu

organlarõ gerekirken, anlama için daha fazla şey gerekmektedir. Örneğin kavram bil-

gisi, bağlam hakkõnda malumat ve benzeri şeyler olmadan anlama gerçekleşemez.

Vahyin dõş dünyada bir olgu olmadõğõ ve beş duyu ile algõlanamayacağõ bir gerçektir.

Eğer öyle olsaydõ, vahiy geldiğinde Hz. Peygamber�in etrafõndakiler de konuşmaya
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şahit olurlardõ. Öte yandan bu olayõn gerçekleştiğine ve bu yolla yeni bilgilerin edinil-

diğine inanõyoruz. Bu inancõn temeli ise Hz. Peygamber�e, onun doğru söyleyeceğine

olan güvendir. Eğer vahiy bir gerçekse, o halde vahyi algõlayan nedir? İnsanoğlu sesi

duyar, lezzeti tadar, nesneyi görür, çiçeği koklar, taşõn sertliğini eliyle anlarsa vahyi

ne ile elde edebilir? Buna Gazali�nin verdiği cevaba göre vahyi algõlayacak özelliğin

insanda ortaya çõkmasõ için kişisel gelişim, yani Allah�tan gelecek bir lütuf şarttõr ve

onu sõradan tecrübelere sahip kişiler anlayamazlar. Allah�õn aracõsõz olarak bilgi yük-

lemesinde bulunmasõ, Gazali�nin nübüvvet seviyesi dediği safhada gerçekleşmekte-

dir.35

Sonuç

Bu makalede, içerisinde bir iletişim şekli olarak karşõmõza çõkan vahyin keyfiye-

tine dair en fazla işaret bulunduğuna inandõğõmõz iki grup âyet çerçevesinde müfes-

sirlerin görüşlerini de zikrederek bazõ sonuçlara ulaşmaya çalõştõk ve gördük ki müfes-

sirlerimiz bu âyetlerin öncelikle Hz. Peygamber�in psikolojik bir durumundan bahsetti-

ği konusuna takõlõp kalmõşlar, âyetin bunun ötesinde işaret ettiği konulara fazlaca

girmemişlerdir. Kanaatimize göre bu âyette anlatõlmak istenen, vahiy esnasõnda Hz.

Peygamber�in tereddütlerini, endişelerini dile getirmekten daha ziyade, Kur�an�õn

vahyedilişindeki tüm eylemlerin Allah�a ait olduğunu vurgulamaktõr. İletişimde bulu-

nan unsurlarõ göz önünde bulundurduğumuzda, iletişimin tek kişilik bir eylem olmadõ-

ğõnõ, hem konuşan ve hem de dinleyenin bazõ eylemlerde bulunduğunu görmekteyiz.

Eğer mana aktarõmõnda bir noksanlõk olursa, bu sadece konuşanõn değil, aynõ zaman-

da dinleyenin de bir hatasõ sonucu olabilir. Vahiy olayõnda ise Hz. Peygamber�in yapõ-

yor gözüktüğü tüm eylemleri Allah üstlenmekte, kalbinde toplamasõ (algõlamasõ), o-

kumasõ (tebliğ) ve hatta beyanõ (anlamasõ ve anlatmasõ) Allah�a ait fiillerle ifade edil-

mektedir. Bu durum Hz. Peygamber�in konumunu güçlendirmiş ve Kur�an hakkõnda

belki de Cebrail�den yanlõş işitmiştir tarzõnda peygambere yöneltilebilecek sataşmala-

rõn önüne geçilmiş, onun hakkõnda doğabilecek şüpheler izale edilmiştir.  Zaten

Kur�an�da bazõ kul fiillerinin Allah�a atfedildiğini de görmekteyiz: Onlarõ siz öldürmedi-

niz, fakat Allah onlarõ öldürdü. Attõğõn zaman da sen atmadõn, fakat Allah attõ (8 Enfal,

17). Bu şekilde, yapõlan davranõşlardan kendisinin razõ olduğunu, kendi emri ve mü-

saadesiyle bunun gerçekleştiğini anlamaktayõz.
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Müfessirlerimizin çoğunda gördüğümüz bir yaklaşõm da vahiy ile kõraat eylem-

lerini özellikle bu âyetlerin açõklanmasõnda birbiri yerinde kullanmalarõdõr. Bu yorumun

sebebi, biz onu okuduğumuzda, onun okunuşuna uy şeklinde gelen ifadedir. Aslõnda

ne bu âyette, ne de Sana okutacağõz, sen de unutmayacaksõn (87 A�lâ, 6) âyetinde

vahiyden bahsedilmemekte, vahiy olayõndan sonra gerçekleşen başka bir fiil, okutma

eylemi zikredilmektedir. Ele aldõğõmõz âyetlerde bir okuma eylemi vardõr, o da (çoğu

müfessirin yaklaşõmõna göre) Allah�õn Hz. Peygamber�in dilinden okumasõdõr: inne

aleyna cem�ahu ve kur�âneh. Daha sonraki kõsõmda ise biz okuduğumuzda ifadesi

geçmektedir. Öte yandan Allah, kendi okuyuşunun nerede gerçekleşeceğini birinci

bölümde bildirmişti: Peygamberinin dili. Bu durumda bu kõsmõ biz onu senin dilin ü-

zere okuduğumuzda onun okunuşuna uy, kendini bu okuyuşa teslim et  tarzõna anla-

mamõza bir mani gözükmemektedir ve en azõndan ilk kõsõm ile mantõkî bir çelişki de

ortaya çõkmamaktadõr.
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