
EV SOHBETLERİ 98. SOHBET   14.02.2016 

  

 1  

 

98. SOHBET 

Şuara Suresi Ayetlerinde İbrahim (as) Kıssası 

 

Kur’an-ı Kerim’de Allah (cc) bize tevhid inancının bayraktarları olan peygamberlerin 
kıssalarını anlatır. Bu Peygamberlerden birisi de İbrahim (as)’dır. Bu haftaki dersimizde İbrahim 
(as) kıssasının Şuara Suresinde bize aktarılan bölümünü birlikte okuyup anlamaya çalışacağız.  

Bu ayetlerin muhatabı olan insanlara anlatılması ya da okunup ulaştırılması bizzat Allah’ın 
elçisine emridir.  

“Onlara İbrahim’in haberini de oku!”1 

İşte tam da bu emir gereği tüm müslümanların bu kıssaları önce kendileri okumalı, 
ardından da bu kıssalar muhatabı olan tüm insanlara okunmalı.  

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأ إبْرَاهِيمَ   

“(Resulüm!) onlara İbrahim'in kıssasını da naklet.”2  

İbrahim (as), babası ve kavminin inancını paylaşmıyordu. O Allah’ın rasulu idi. Babası ve 
kavmini uyarmak ve onların hidayete ermelerine vesile olmak istiyordu. Bu nedenle de onlarla 
olan ikili ilişkilerinde muhataplarının düşünmelerini sağlayacak sorular sorarak onlardan 
inançlarını sorgulamalarını istiyordu. 

TEMEL SORU 

Sizler kime veya neye kulluk ediyorsunuz? 

إذْ قَالَ لِأبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ   

“Hani o, babasına ve kavmine, "Neye tapıyorsunuz?" demişti.”3 

İbrahim (as)‘ın babasının ve kavminin neye ibadet ettiğini bilmemesi mümkün değildir. O 
halde neden böyle sormuştur? İletişim anlamında en doğru ve kesin bilgi kişinin hakkında kendi 
ağzından verdiği bilgidir. Burada da İbrahim (as)‘ın kavmi bu soruya karşılık olarak neye ibadet 
ettiklerini yani neye kulluk ettiklerini bizat kendileri ifade edeceklerdir. Daha sonraki diyalog 
yine soru ve cevap üzerinden yürüyecektir.  

AÇIK ve NET BİR CEVAP 

قَالُوا نَعْبُدُ أصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ   

"Birtakım putlara taparız da onlar sayesinde toplanırız" dediler.”4  

                                                
1	Şuara	sûresi,	26:69	
2	Şuara	sûresi,	26:69	
3	Şuara	sûresi,	26:70	
4	Şuara	sûresi,	26:71	
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İbrahim (as)‘ın kavmi putlara taptıklarını ifade ediyorlar. Bu oldukça açık ve net bir cevaptır. 
Lakin devamında İbrahim’in de bu sorunun cevabını bilip dururken böyle bir soru sormasına 
karşılık olarak ta “Onlara tapmaya devam edeceğiz” diyerek ekleme yapmayı da ihmal etmiyorlar.  
Bu onlar için inançlarına olan güven ve sadakatin bir ifadesi. Bunun üzerine İbrahim (as) ard arda 
can alıcı sorular sormaya devam ediyor: 

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إذْ تَدْعُونَ   

“İbrahim "Peki, dedi, yalvardığınızda onlar sizi işitiyorlar mı?"5  

Kendisine kulluk edenleri duyabilmek kulluk edilen varlık için asgari bir gerek şarttır. Yani 
mabudun kullarının istek ve arzularını yerine getirebilmek için kendisinden neler istendiğini 
duyuyor olması gerekir. 

أوْ يَنفَعُونَكُمْ أوْ يَضُرُّونَ   

"Veya size fayda veya zararları olur mu?"6  

Sizin yalvarıp yakarmanızı duyuyorsa bunun neticesi olarak size icabet ediyor mu? 
Dualarınıza karşılık verip size hayır, iyilik ve fayda sağlıyabiliyor mu? Yahut size isabet edecek 
bir felakette karşı sizleri koruyabiliyor mu? Ya da size karşı gazaba geldiğinde sizi 
cezalandırabiliyor mu?  

KLASİK SAVUNMACI İNSAN REFLEKSİ 

 قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 

“Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk” dediler.”7 

Bu karşılık sorulara cevap teşkil etmez. Dikkat edilirse mantıken beklenen cevaplar: 

-Evet tabii ki bizi duyuyor ve bize fayda ve zarar verebiliyor, ya da; 

- Elbette ki hayır! Bizi duymuyorlar. Onlar ağaç ve taştan heykellerdir. Bize fayda ve zarar 
de veremezler şeklinde olmalıydı. Halbuki bakın nasıl bir cevap geldi:  

- “Hayır, ama biz babalarımızı böyle yaparken bulduk” dediler. 

Aslında bunu ifade eden putperest topluluk inançların kadim, köklü ve güçlü bir inanç 

olduğunu anlatmak istemektedir. Bu inanç sistemi senin savunduğun inanç gibi nev zuhur bir 

inanç değil babalarımız ve atalarımızın da inancıdır! Yüzyıllık bir gelenekten süzülüp gelen bu 

inanca mensup nice akıllı ve zeki insan vardı. İyi insanlar olduklarını bildiğiniz nice insanlar da 

saygı ve hürmetle bu inancı paylaşmış ve yaşamışlardı.   

                                                
5	Şuara	sûresi,	26:72	
6	Şuara	sûresi,	26:73	
7	Şuara	sûresi,	26:74	
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SARSICI BİR ÜSLUP 

أنتُمْ وَآبَاؤكُمُ الْأقْدَمُونَ قَالَ أفَرَأيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ   

“İbrahim, şöyle dedi: “Sizin ve geçmiş atalarınızın taptığı şeyleri gördünüz mü?”8 

İbrahim (as) onları kendi cevaplarını kullanarak zayıf duruma düşürmüştür. İste o övünüp 
durduğunuz babalarınız ve atalarınız ve işte sizler. Duymayan ve olumsuz ya da olumlu cevap 
veremeyen odun ve taştan heykellere kulluk ediyorsunuz! Bunların ne kendilerine ne de size bir 
faydası ve zararı olamaz! İşte bunlar sizin tanrılarınız.  

HAKKIN BATILDAN AYRILMASI 

 فَإنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ

“Şüphesiz onlar benim düşmanımdır. Ancak âlemlerin Rabbi olan Allah, dostumdur.”9 

İbrahim (as) babası ve kavminin küfri inancının sembolleri olan heykellerden uzak 
olduğunu ve hatta onların düşmanı olduğunu açık ve net bir şekilde ifade ediyor. Burada dikkat 
edilmesi gereken bir husus ta İbrahim (as)‘ın düşmanlığının halka değil o inancının sembolü 
durumundaki putlara karşı olduğudur. O putlar benim düsmanım Allah ise benim dostumdur.  
Seyyit Kutub  ُْھم zamirinin hem putları ve hem de putperestleri ifade ettiği görüşündedir. Ona 
göre de atalar ve babalar arasında Allah’a kulluk edenler ve Allah İbrahim(as)‘ın dostudurlar.  
İnkarcı müşrikler ve taptıkları putlar ise İbrahim’in düşmanlarıdır. 

İBRAHİM’İN MABUDU : ALLAH (CC) 

1- Yaratan ve Yol Gösterendir 

 الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ 

“O, beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir.”10 

İbrahim (as), putlara nispetle kendi mabudunun nasıl muktedir bir ilah olduğunu 
muhataplarına basit ve etkileyici örneklerle izah ediyor. İbrahim’in ilahı, hiç yok iken insanı var 
edendir. İnsan kendinin farkında değilken ondan haberdar olan ve onu var etmeyi murat edendir. 
O, insanı sadece var etmemiş ona hak ve hakikati bildirerek ona hidayet etmiş, yol göstermiştir. 

2- Yediren ve İçirendir 

 وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ 

“O, bana yediren ve içirendir.”11 

                                                
8Şuara	sûresi,	26:75-76	
9	Şuara	sûresi,	26:77	
10Şuara	sûresi,	26:78	
11Şuara	sûresi,	26:79	
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İnsana yiyip içebilecek organlar bahşeden, yeyip içmekten mutlu olmasını sağlayan ve 
yiyecek ve içecekleri de yaratıp insanın istifadesine sunan O dur! 

3- Hastaları İyileştirendir 

 وَإذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ 

“Hastalandığımda da O bana şifa verir.”12 

Beni hasta eden demiyor İbrahim (as), aksine hastalandığımda beni iyileştiren O’dur diyor. 
Rabbinin kudretine ve merhametine işaret ediyor.  

4- Öldüren ve Diriltendir 

 وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ 

“O, benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır.”13 

İnsan üzerinde mutlak egemen olan O’dur. İnsanı öldürecek ve zamanı geldiğinde hesap 
vermesi için diriltecek olan da O’dur. İbrahim (as)’ın kavmi de Mekkeli müşrikler gibi ölümden sonraki 
hayata inanmıyorlardı. Dolayısıyla hesabı, cennet ve cehennemi de inkar ediyorlardı.  

5- Hesaba Çeken ve Hataları Bağışlayandır 

ذِي أطْمَعُ أن يَغْفِرَ لِي خَطِيىٔتِي يَوْمَ الدِّينِ وَالَّ  

“O, hesap gününde, hatalarımı bağışlayacağını umduğumdur.”14 

İbrahim (as), vahiy alan bir elçi olarak Rabbine karşı son derece saygılı bir tevazu 
içerisindedir. Elbetteki insan olarak hatalarımız olabilir. Bizi din günü geldiğinde hesaba çekecek 
olan O’dur. Hatalarımızı bağışlamasını umduğumuz da O’dur.  

Şuara Suresi’ndeki kıssa çerçevesinde İbrahim (as)‘ın tevhidi inanca olan bağlılığını ve 
inancını ifşa ve tebilği noktasında da örnekliğini birlikte mütaala ettik. O’nun Rabbine güvenini 
ve hakkı tebliğdeki samimiyetini örnek almalıyız.  

Hasbunallâh ve ni’ğmel vekil!   

Alınacak Dersler: 

1. İnsanlara yaklaşırken tatlı dille ve asgari bir ortak payda bularak yakınlık gösterilmelidir.  
2. İnsanların inançları bağlamında direkt sorgulama yerine mantıkla hareket edilmeli 

karşıdakini düşündürmeye çalışılmalıdır.  
3. Kendi inanç değerlerimizin üstünlüğünü, kendi değerlerimizin sıfatlarıyla tanıtmaya 

çalışmalıyız. 

                                                
12Şuara	sûresi,	26:80		
13	Şuara	sûresi,	26:81	
14	Şuara	sûresi,	26:82	
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Ödev:  

1. Şuara sûresinin bu ayetlerini varsa Safvetü’t Tefasir’den veya mevcut bir tefsir kitabından 
müzakere edelim.  


