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Kur’an’a Göre Seçilmiþlik Kavramý
ve Ýsrailoðullarý’nýn Seçilmiþliði Meselesi
Salime Leyla Gürkan∗

A Reflection on the Idea of the ‘Election’ of Israel as Depicted in the
Qur’an
The doctrine of Israel’s election by God, which is a topic much discussed
in academic as well as non-academic circles in the West, takes up a central place in both Jewish and Christian traditions, based on their own interpretations of election. Although Islam does not seem to share this common
language of chosenness, the concept of divine election, as well as the idea
of Israel’s being blessed and exalted by God over other peoples, also find
place in the Qur’an in connection with the tradition of prophethood. Thus,
this paper attempts to discuss the Qur’anic understanding of “election” in
general and of the “election of Israel” in particular, with reference to terminology and reasoning alongside a broader theological and historical context, which suggests that the Muslim are the new vicegerent of God on
earth if not the ones chosen by Him. While doing this, comparisons with
Jewish and Christian interpretations of the doctrine of election and the nature of being vicegerent of God as well as its place in the wider concept of
divine election are also given place in the discussion.

Key words: Divine Election, Election of Israel, the Qur’an, Jews, Christians,
and Muslims.

Ýsrailoðullarý’nýn Tanrý’nýn kutsal kavmi olarak seçilmiþliði þeklindeki Tevrat inancýna dayanan seçilmiþlik doktrini,1 gerek Yahudi gerekse Hýristiyan
geleneklerinde merkezî bir yere sahiptir. Aslýnda Tevrat baþta olmak üzere
tüm Yahudi kutsal kitap literatürünü, Ýsrail’in seçilmiþlik tarihi þeklinde okumak mümkündür. Buna baðlý olarak Yahudilik, bir nevi kendi alâmet-i fârikasý olan seçilmiþ millet inancýný, birtakým teolojik, sosyo-politik ve kültürel
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Dr., TDV Ýslâm Araþtýrmalarý Merkezi, Ýstanbul.
“Çünkü siz, Rabb’iniz olan Tanrý’ya mukaddes bir kavimsiniz; Rabb’iniz Tanrý, yeryüzündeki bütün kavimlerden kendine has kavim olarak sizi seçti” (Tesniye 7:6).
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sebeplerden dolayý hâlâ korumaktadýr.2 Kilise tarihi boyunca benimsenen
farklý yorum ve uygulamalara raðmen, Hýristiyanlýk da seçilmiþlikle alakalý
olarak Pavlus’un ortaya koyduðu muðlak veya gizemli sayýlabilecek tavrý
büyük ölçüde devam ettirmektedir. Buna göre bir yandan kilise ya da Hýristiyan cemaat “hakiki Ýsrail” (Tanrý’nýn yeni seçilmiþ milleti) olarak tanýmlanýrken diðer yandan dünyanýn sonuyla ilgili ilâhî planda Yahudilerin (eski seçilmiþ millet) –tamamlanmýþ veya tamamlanmayý bekleyen– özel bir yere sahip olduðuna inanýlmaktadýr.3
Esasýnda seçilmiþlik doktrini son bir buçuk asýrdýr Yahudi ve Hýristiyan
dünyasý arasýnda daha önce hiç olmadýðý kadar olumlu bir ortak payda iþlevi görmektedir.4 Bu ortak(paydalý)lýk durumu, insanlýðýn Hýristiyan Milenyumu’nun baþlangýcýna þahit olduðu ve “seçilmiþ” Yahudi-Hýristiyan medeniyetiyle “öteki” konumundaki Ýslâm medeniyeti arasýnda cereyan ettiðine inanýlan sözde “medeniyetler çatýþmasý” þeklindeki retoriðin kimi çevrelerce daha
da ilerletildiði günümüzde bariz þekilde hissedilmektedir.5 Bu noktada
2
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Seçilmiþlik kavramýnýn Yahudi geleneðindeki tarihî açýlýmý ile ilgili olarak bk. S. L. Gürkan,
“The Jewish Concept of Chosenness: In Tradition and Transformation” (doktora tezi, Lancaster University, 2002). Buradaki “millet” kavramý modern dönemde kullaným alaný bulan
teknik manasýyla deðil “topluluk” veya “kavim” gibi daha genel anlamýyla kullanýlmýþtýr.
Bk. Romalýlara Mektup 11:25-26. Konuyla ilgili geniþ bilgi için ayrýca bk. Franz Mussner,
Tractate on the Jews: The Significance of Judaism for Christian Faith, çev. Leonard Swidler (Philadelphia: Fortress Press; London: SPCK, 1984), s. 135-53; Peter von der Osten-Sacken, Christian-Jewish Dialogue: Theological Foundations (Philadelphia: Fortress Press,
1986), s. 19-40.
Buradaki Yahudi ve Hýristiyan dünya tabiri, büyük ölçüde ABD ve kýsmen de Avrupa endeksli, Protestan ve özellikle de Evanjelik Hýristiyanlýða ait dinî-siyasî yapýlanma ve buna
paralel Yahudi yapýlanmasý manasýnda kullanýlmaktadýr. Diðer taraftan Katoliklik söz konusu olduðunda da, II. Vatikan Konsili Kararlarý doðrultusunda Roma Katolik Kilisesi’nin genelde diðer dinlere, özelde ise Yahudilere yönelik tavrýnda (hem teolojik hem de siyasî açýdan) revizyona gittiði görülmektedir. Kilise’nin Hýristiyan-Yahudi münasebeti noktasýnda
oluþturduðu yeni teolojik düzlemde Yahudi seçilmiþliði konusu merkezî öneme sahiptir. Son
hususla ilgili olarak bk. Mussner, Tractate on the Jews, s. 1-51.
Bir nevi Amerikan “sivil dini” karþýlýðýnda Bernard Lewis tarafýndan ortaya atýlan ve daha sonra gerek siyasî gerekse akademik çevrelerde geniþ kullaným alaný bulan “Yahudi-Hýristiyan
medeniyeti veya geleneði (Judeo-Christian tradition)” tabiri yerine, kimi ilmî çevrelerde Ýslâm’ý
da içine alacak þekilde “Ýbrahimî gelenek (Abrahamic tradition)” tabiri tercih edilmektedir. Bu
ikinci kavramýn savunucularýnýn baþýnda da “Yahudi-Hýristiyan-Ýslâmî gelenek (Judeo-Christian-Islamic heritage)” tabirini ilk defa kullanan John Esposito gelir. Bk. J. L. Esposito, Islam:
The Straight Path (Oxford: Oxford University Press, 1994), s. xvi. Bu noktada belirtmek gerekir ki hem tüm farklýlýklarýna raðmen üç büyük monoteist gelenek arasýnda mevcut olan ortak peygamber geleneðini, dinî-ahlâkî deðerleri ve tarihî tecrübeyi hem de tüm ortak noktalarýna raðmen Yahudilik’le Hýristiyanlýk arasýnda baþýndan itibaren var olan çekiþme ve zýtlýðý
göz ardý eden “medeniyetler çatýþmasý” tezi, ideolojik arka planý iyi okunduðunda bilhassa Milleniarist-Evanjelik Protestanlýk ve buna paralel Yahudi-Siyonist söylem açýsýndan makul bir
zemine oturmaktadýr. Geniþ bilgi için bk. T. P. Weber, On the Road to Armageddon: How
Evangelicals Became Israel’s Best Friend (Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2004).
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Ýslâm’ýn ve özellikle Kur’an’ýn seçilmiþlik doktrini karþýsýndaki tavrýnýn ne olduðu konusu, kanaatimce, büyük önem taþýyor. Zira, farklý Müslüman gruplarýn söz konusu söylemin neresinde durduklarý gerçeði bir yana, Ýslâm dini
herhangi bir çatýþmanýn tarafý olmaktan çok, Yahudiliði ve Hýristiyanlýðý da
kapsayan tek ilâhî tevhid geleneðinin son halkasý olma iddiasý taþýmaktadýr.
Diðer bir ifadeyle Ýslâm, Kur’an tarafýndan öngörüldüðü üzere, ilk olarak Hz.
Âdem’e vahyedilen, Hz. Nuh ile yenilenen, Hz. Ýbrahim ile billurlaþan, Hz.
Musa ve Hz. Ýsa ile organize bir karakter kazanan ve son olarak da Hz. Muhammed ile kemale erdirilip mühürlenen tevhid dininin nihaî merhalesi olmaktadýr.6 Bu manada, eðer Yahudilik ve Hýristiyanlýða damgasýný vuran ortak anahtar kavramlar “seçilmiþlik” ve “kurtuluþ” ise Ýslâm’ýn merkezinde
yatan kavramýn, aþaðýdaki Kur’an ayetinde de ifade edildiði gibi, “tevhid”
olarak anlaþýlmasý gerekmektedir:
De ki: Ey kitap ehli, sizinle bizim aramýzda müþterek olan bir söze gelin;
Allah’tan baþkasýna tapmayalým, O’na hiçbir þeyi ortak koþmayalým ve Allah’ý býrakýp da kimimiz kimimizi ilâhlaþtýrmasýn.”7

Bununla birlikte, peygamber geleneðiyle baðlantýlý olarak ilâhî seçilmiþlik
mefhumu ve Allah’ýn Ýsrailoðullarý’ný nimetlendirmesi ve yüceltmesi þeklindeki ifadeler, Kur’an’da da yer almaktadýr. Bu makalenin amacý da, Kur’an’da
ortaya konduðu þekliyle genel olarak seçilmiþlik ve özel olarak da Ýsrailoðullarý’nýn seçilmiþliði ve ilgili çaðrýþýmlar üzerine bir deðerlendirme yapmaktýr.

“Rabb’in dilediðini yaratýr ve seçer”8
Allah’ý, yarattýklarý üzerinde mutlak irade, otorite ve tasarruf sahibi olarak
tasvir eden Kur’an’da, ilâhî seçme fiili genellikle elçilik ve peygamberlik baðlamýnda insanlardan (ve meleklerden) bazýlarýnýn ilâhî tebliðle görevlendirilmeleri veya velilik kapsamýnda birtakým sâlih kullarýn Allah’a yakýnlaþtýrýlmalarý biçiminde ortaya konulmaktadýr.9 Peygamberlik söz konusu olduðunda Kur’an’da, “Allah, elçiliðini kime vereceðini çok iyi bilir,”10 ifadesi yer alýr.

6
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Bk. eþ-Þûrâ 42/13; el-Bakara 2/136. Geleneksel Yahudi-Hýristiyan öðretisinin bir eleþtirisi
ve Ýslâm’ýn vahiy zincirinin son halkasý olduðu tezi ile ilgili olarak bk. Laurence B. Brown,
The First and the Final Commandment: A Search for Truth in Revelation within the Abrahamic Religions (Beltsville, Maryland: Amana Publications, 2004).
Âl-i Ýmrân 3/64.
el-Kasas 28/68.
el-Hac 22/75 (krþ. el-Bakara 2/90); eþ-Þûrâ 42/13.
el-En‘âm 6/124.
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Bu ayetten hareketle Fahreddin er-Râzî, elçilik statüsüne yönelik iki farklý görüþe atýf yapmaktadýr. Bunlardan birincisine göre, nefisler ve ruhlar birbirine
eþit ve denk olduklarýndan (veya öyle yaratýldýklarýndan) nübüvvet ve risâlet
makamý Allah’ýn bir þereflendirmesi ve ihsaný neticesinde ortaya çýkmaktadýr.
Ýkinci görüþe göre ise insan ruhlarý cevher ve mahiyet bakýmýndan ayný olmayýp bir kýsmý ilâhî nurlarla aydýnlanmýþ, yüce ve hayýrlý iken, diðer bir kýsmý bedenî þeylere meyleden, adi ve karýþýk bir tabiata sahiptir. Dolayýsýyla bir
insanýn ruhu, birinci kýsýmdan olmadýðý sürece vahyi ve risâleti kabule elveriþli deðildir; buna paralel olarak peygamberler, gerek cismanî gerekse ruhanî
açýdan diðer insanlardan farklýdýr.11 Benzer þekilde Ýbn Haldûn da idrak açýsýndan beþerî nefisleri üç kategoride deðerlendirirken, en alt mertebeye idrak
kabiliyeti maddî seviyede kalan ve üst sýnýrýnda âlimlerin yer aldýðý sýradan
insanlarý, ikinci mertebeye ruhanî idrak seviyesine ulaþan evliyalarý, en üst
mertebeye de bilhassa vahiy anýnda ortaya çýktýðý üzere beþeriyete has
cismânîlikten tamamen soyutlanarak melekler zümresine geçme kabiliyetine
sahip bir fýtratla yaratýlmýþ olan peygamberleri koyar. Ýbn Haldun’a göre peygamberler, tabiatlarýnda mevcut olan ismet, itidal ve istikamet sýfatlarý gereði
cismanî engellerden temizlenmiþlerdir.12 Bu doðrultuda Fahreddin er-Râzî tarafýndan söz konusu ayete þöyle mana verilmektedir: Her kim risâleti almaya müsait sýfatlara sahipse ancak o kiþi nübüvvetle görevlendirilir; bu sýfatlarý ise Allah’tan baþkasý bilemez.13 Ayrýca nefis mertebelerinin en yükseðine iþaret eden risâlet durumunda da fazlalýk ile noksanlýk, kuvvet ile zayýflýk
bakýmýndan farklýlýklar mevcuttur. Bu sebeple peygamberlerin mertebeleri de
ayný þekilde birbirinden farklý olmaktadýr.14
Terminoloji söz konusu olduðunda Kur’an’da Allah’ýn seçmeye yönelik
iradesiyle baðlantýlý olarak dört ayrý fiil yer alýr: “istýfâ”, “ictibâ”, “ihtiyâr” ve
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Fahreddin er-Râzî (ö. 606/1209), Mefâtîhu’l-gayb: et-Tefsîrü’l-kebîr, nþr. M. Muhyiddin
Abdülhamîd (Beyrut: Dâru Ýhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1934-62), XIII, 176; VIII, 31.
Ýbn Haldûn, Mukaddime, çev. Süleyman Uludað (Ýstanbul: Dergâh Yayýnlarý, 1982), I,
371-72.
Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, VIII, 31.
Bk. el-Bakara 2/253. Yahudi anlayýþýna göre, hepsi de Musa peygamberden önce yaþamýþ
ve sayýlarý yediyle sýnýrlý olmak üzere, diðer milletlerden de peygamberler çýkarýlmýþtýr. Fakat Ýsrailoðullarý kavmi, ilâhî vahyin özel ve seçilmiþ taþýyýcýlarý ve dolayýsýyla peygamberliðin kendileriyle özdeþleþtiði topluluk olarak bu konuda ayrýcalýða sahiptir. Buna paralel
olarak týpký Ýsrail ile diðer milletler arasýnda olduðu gibi, söz konusu yedi peygamber (Balam, Beor, Eliþa ben Barakel, Eyub ve üç arkadaþý) ile Ýsrail peygamberleri arasýnda da –vahiy alma þekli ve aldýklarý vahyin muhtevasý açýsýndan– fark söz konusu olmaktadýr. Bk. Genesis Rabbah 52:5; Leviticus Rabbah 1 ve 9.
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“tafdîl”. Birtakým vurgu farklýlýklarýna raðmen, bu kelimelerin hepsi de genel
olarak hem peygamberler hem de Allah’ýn sýradan insanlar arasýndan seçip
yücelttiði kiþiler için kullanýlmaktadýr. “Temiz ve duru olma” manasýndaki
“sfv” kökünden türeyen ve “bir þeyin en saf ve halis olan özünü almak” veya “bir þeyi arý ve duru kýlmak” þeklinde tarif edilen “istýfâ” fiiline, Râgýb elÝsfahânî ve Fîrûzâbâdî “bir þeyin yaratýlýþ bakýmýndan en saf ve temiz olanýný alýp seçmek” þeklinde mana vermiþlerdir.15 Elmalýlý’ya göre de bu kelime
hem yaratma hem de tercih etme ile baðlantýlý olduðundan, Allah’ýn kullarýna ve özellikle peygamberlerine yönelik “istýfâ”sý hem onlarý mutlak bir saflýk üzere yaratmasý hem de bu saf ve halis tabiatlarý sebebiyle onlarý tercih
edip seçmesi biçiminde tezahür etmektedir.16 Bu fiil, Kur’an’da on üç yerde
geçmekte ve özellikle Hz. Âdem, Hz. Nuh, Ýbrahim ve Ýmrân aileleri, Hz. Musa, Hz. Meryem, Tâlût, insan ve meleklerden elçiler, Rabb’in seçtiði kullar ve
bir de Ýslâm dini için kullanýlmaktadýr.17
“Toplamak” manasýndaki “cbv” kökünden türeyen “ictibâ” fiili ise genellikle kulun kendisinden bir gayret olmaksýzýn “Allah’ýn bir kiþiye nübüvveti
veya ilâhî feyzi tahsis etmesi, onu þerefli kýlmasý, bu yolda beðenip seçmesi”
þeklinde anlaþýlmýþtýr. Bu durum, peygamberler için olduðu gibi sâlihler, sýddýklar, þehitler ve onlara yakýn olanlar için de geçerlidir.18 Nitekim bu fiil
Kur’an’da peygamberlere, Ýslâm ümmetine ve Rabb’in seçtiði kullara atýfla
dokuz yerde geçer.19 “Hayýrlý olmak” manasýndaki “hyr” kökünden türeyen
“ihtiyâr” kelimesi de genellikle peygamberlikle baðlantýlý olarak anlaþýlmakta
ve “bir þeyin en hayýrlýsýný seçme” veya “bir þeyi hayýrla seçme” gibi manalara hamledilmektedir.20 Kur’an’da Hz. Musa’ya ve Ýsrailoðullarý’na atýfla ve
Rabb’in dilediði iþler baðlamýnda dört ayrý yerde kullanýlmaktadýr.21
15
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Bk. Ýbn Manzûr, Lisânü’l-‘Arab, “sfv” md.; Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “sfv” md;
Fîrûzâbâdî, Kâmus Tercemesi, IV, 1040.
Elmalýlý Muhammed Hamdi Yazýr (ö. 1358/1942), Hak Dini Kur’an Dili (Ýstanbul: Azim
Daðýtým), II, 347-48.
Bk. M. F. Abdülbâkî, el-Mu‘cem, “sfv” md. Bu fiil ayrýca “mustafayna’l ahyar” kalýbýyla Hz.
Ýbrahim, Hz. Ýshak ve Hz. Yakub için de kullanýlmaktadýr.
Ýsfahânî, el-Müfredât, “cby,” md.; Fîrûzâbâdî, Kâmus Tercemesi, IV, 869; Fahreddin erRâzî, Mefâtîhu’l-gayb, XX, 135.
Bk. Abdülbâkî, el-Mu‘cem, “cbv” md.
Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XV, 15; Ýsfahânî, el-Müfredât, “hyr” md; Fîrûzâbâdî,
Kâmus Tercemesi, II, 312.
Bk. Abdülbâkî, el-Mu‘cem, “hyr” md. Bu fiil ayrýca “ahyar” kalýbýyla Hz. Ýsmail, Hz. Zülkifl
ve Hz. Elyesa için de kullanýlmaktadýr. Ýstýfâ, ictibâ ve ihtiyâr kelimelerinin Kur’an’daki kullanýmý ile ilgili daha geniþ bilgi için bk. Mustafa Sinanoðlu, “Kitab-ý Mukaddes ve Kur’ân-ý
Kerim’de Nübüvvet” (doktora tezi, Marmara Üniversitesi 1995), s. 238-41.
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Son olarak fazlalýk ve üstünlük manasýndaki “fdl” kökünden türeyen ve
sözlük manasý “üstün ve faziletli kýlmak” olan “tafdîl” fiili yer almaktadýr. Ýsfahânî, bu fiili üç ayrý kýsýmda deðerlendirir: a) Cins yönünden: hayvan cinsinin nebat cinsine üstünlüðü, b) Çeþit yönünden: insanýn diðer hayvan cinsine üstünlüðü,22 c) Zât yönünden: bir insanýn baþka bir insana üstünlüðü.23
Buna göre, ilk iki grup deðiþken olmadýklarýndan çoðalýp eksilmeleri söz konusu deðildir; üçüncü grup ise arýzî olup sonradan kazanýmý (veya kaybedilmesi) mümkündür.24 Nitekim insanlar arasýndaki derece farklýlýklarý,
Kur’an’da çeþitli ve kýsmen de deðiþken birtakým unsurlara atfedilmektedir.
Buna göre insanlarýn birbirlerine üstün kýlýnmasý, dinî ve ahlâkî yönden olabileceði gibi rýzýk, akýl, ilim gibi dünyevî konularda da gerçekleþebilmektedir.25 Bu manada “tafdîl” fiili de, yine Ýsrailoðullarý’na, peygamberlere, mümin kullara ve yaratýlmýþlara atýfla on dört yerde kullanýlmaktadýr.26
Seçme fiiline karþýlýk gelen bu dört kelime arasýnda hem vurguladýklarý
manalar hem de kullaným alanlarý açýsýndan belli farklarýn olduðunu söylemek yanlýþ olmasa gerektir. Ýlgili kelimelerin kökenleri ve kullanýldýklarý yerler göz önünde bulundurulduðunda, “istýfâ” fiilinde “temiz ve halis kýlma”,
“ictibâ”da “yakýnlaþtýrma”, “ihtiyâr”da “hayýrlý olaný gözetme”, “tafdîl”de ise
“nimetlendirme” özelliklerinin baskýn olduðu görülür. Diðer taraftan “istýfâ”
kelimesi ile diðer üç kelime (ictibâ, ihtiyâr ve tafdîl) arasýnda da önemli bir
nüansýn söz konusu olduðunu belirtmekte fayda var. Zira bu dört fiilin hepsi
de gerek peygamberler gerekse diðer insanlardan seçilmiþ olanlar için kullanýlmakla birlikte, “istýfâ” fiili nübüvvet ve elçilikle baðlantýlý olarak kullanýmýnýn yaný sýra, saf ve halis tabiata sahip olma özelliðini de beraberinde getirmektedir. Her istýfâ fiilinin muhatabý olan kiþi peygamber olmamakla birlikte
–mesela Hz. Meryem ve Tâlût örneklerinde olduðu gibi– bu tür ilâhî seçime
mazhar olmak, seçilenin þahsýnda yaratýlmýþ bulunan aslî ve fýtrî bir saflýða
ve yüceliðe iþaret etmektedir.27 Nitekim çoðu müfessir ve dilci tarafýndan da

22
23
24
25
26
27

30

Bk. el-Ýsrâ 17/70.
Bk. en-Nisâ 4/32, 34, 95.
Ýsfahânî, el-Müfredât, “fdl” md.
en-Nahl 16/71; en-Nisâ 4/32, 34.
Bk. Abdülbâkî, el-Mu‘cem, “fdl” md.
“Ey Meryem, Allah seni seçti, temizledi ve seni dünyanýn kadýnlarýna üstün kýldý” (Âl-i
Ýmrân 3/42). “...Allah onu [Tâlût’u] sizin üzerinize [hükümdar] seçti, onun bilgisini ve gücünü artýrdý. Allah mülkünü dilediðine verir” (el-Bakara 2/247). Fahreddin er-Râzî’ye göre
burada Tâlût’un seçimi için “istýfâ” fiili kullanýlmak suretiyle peygamberlik gibi hükümranlýðýn da, verasetle deðil, Allah’ýn dilemesi ve tercihi ile gerçekleþtiði vurgulanmaktadýr. Bk.
Mefâtîhu’l-gayb, VI, 173.
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vurgulandýðý gibi, saf olaný hem yaratmayý hem de tercih etmeyi gerekli kýlan “istýfâ” fiili, bu þekilde mutlak ve deðiþmez bir vasfa ve mertebeye iþaret
etmektedir. Onun için bu tür seçilmiþlikte sâfiyet, merkezî bir rol oynamaktadýr. Ayný sebepten “istýfâ” fiilinin özel muhatabý olan ve Ýslâm’a göre son peygamber konumundaki Hz. Muhammed’in isminde (Mustafâ) ifadesini bulduðu üzere seçilmiþlik sýfatýyla özdeþleþen peygamberler, sýradan insanlardan
farklý olarak Allah tarafýndan korunmuþ, masum ve yüce þahsiyetler olarak
tasvir edilmiþlerdir. Söz konusu masumiyet ve yücelik vasýflarý ister doðuþtan
ister sonradan bahþedilmiþ olsun, Allah onlarý bu özellikleriyle ve doðru yol
üzere seçtiðinden, yani bu özellikleri sebebiyle Allah’ýn tebliðinin özel taþýyýcýlarý ve uygulayýcýlarý olmaya hak kazandýklarýndan günahtan uzak olmak,
bu seçilmiþlikte aslî bir unsur olmaktadýr.28 Nitekim Kur’an’da peygamberlerin isyana düþmeleri söz konusu (veya mümkün) olsaydý, onlarýn da tüm
ibadetlerinin boþa çýkacaðý belirtilmektedir.29 Baþka bir ifadeyle, büyük günah iþleme durumunda peygamberlerin, güvenirlik ve yol göstericilik ve dolayýsýyla üstünlük baðlamýnda diðer insanlardan farklarý kalmazdý.
Buraya kadar yer alan açýklamalardan çýkan neticeye göre ilâhî seçme fiili, Allah’ýn mutlak iradesinin ve hikmetinin sonucu olup farklý keyfiyetlerde
veya derecelerde cereyan etmektedir. “Ýstýfâ” ise bu seçilmiþlik türleri içinde
en üst mertebeye iþaret etmektedir. Peki, Ýsrailoðullarý’nýn seçilmiþliði bu genel manada ilâhî seçilmiþliðin neresinde yer almaktadýr?

“Biz Ýsrailoðullarý’ný bir bilgiye göre âlemlere üstün kýldýk”30
Kur’an’da Hz. Yakub’un çocuklarý ve torunlarýný; onlarýn soyundan gelip
Hz. Musa þeriatýna uyan Yahudileri ifade etmek üzere “Benî Ýsrail” (Ýsrailoðullarý), “hûd”, “hâdû” ve “yehûd” (Yahudi) kelimeleri kullanýlýr. Her ne kadar

28

29

30

el-Enbiyâ 21/73. Peygamberlere has olan masumiyet (ismet) sýfatýnýn doðuþtan mý, yoksa
nübüvvetle birlikte mi devreye girdiði veya küçük günahlarý kapsayýp kapsamadýðý konusunda Ýslâm âlimleri tarafýndan farklý görüþler ileri sürülmüþtür. Biz bu noktada, Ehl-i sünnet ulemasý tarafýndan hemfikir olunan bir noktaya iþaret etmekle yetineceðiz. Buna göre
peygamberler bilerek veya unutarak büyük günah iþlemekten ve yanýlarak iþledikleri küçük
günahta ýsrar etmekten korunmuþlardýr.
el-En‘âm 6/88. Ayetle ilgili açýklama için bk. Muhammed b. Cerîr et-Taberî (ö. 310/923),
Câmi‘u’l-beyân fî tefsîri’l-Kur’ân (Beyrut: Dârü’l-Fikr, 1984), V, 263; Ýsmail b. Ömer b.
Kesîr (ö. 774/1373), Tefsîrü’l-Kur’âni’l-‘azîm, thk. Muhammed Ýbrahim Bennâ (Ýstanbul:
Kahraman Yayýnlarý, 1984), III, 292.
ed-Duhân 44/32.
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Ýsrailoðullarý ve Yahudi isimleri, Kur’an’da birbirinin yerine geçecek þekilde yer
alsa da, Ýslâm literatüründe ilki daha ziyade Hz. Yakub’un soyundan gelen,
Hz. Musa tarafýndan Mýsýr’dan çýkarýlan ve Sînâ’da Allah’ýn kendilerinden söz
(mîsak) aldýðý grubu ifade etmek için, ikincisi ise Ýsrailoðullarý soyundan gelenlerin yaný sýra, baþka ýrklara ait olup sonradan bu dine girenleri nitelemek
için kullanýlmaktadýr. Buna baðlý olarak Ýsrailoðullarý ismi genellikle Ýslâm öncesi dönemde vuku bulan olaylarýn anlatýldýðý ayetlerde ve Mekkî sûrelerde
sýklýkla geçer. Yahudi kelimesi ise neredeyse tamamen Medenî sûrelerde yer
almakta ve daha çok Hz. Muhammed döneminde yaþayan ve ayný zamanda
Kur’an’ýn da muhatabý olan Yahudilere hitaben kullanýlmaktadýr. Bununla birlikte, Bakara sûresi gibi kimi Medenî sûrelerde dönemin Yahudilerini hedef aldýðý halde, “Ey Ýsrailoðullarý” hitabýyla baþlayan ayetler de mevcuttur.31
Kur’an’da Hz. Musa ve Ýsrailoðullarý’yla ilgili kýssalara, Hz. Ýsa ve Hýristiyanlar da dahil olmak üzere, diðer geçmiþ peygamber ve kavimlerle ilgili
olaylardan daha geniþ yer ayrýlmýþtýr. Müstakil olarak Hz. Musa’dan ve Firavun’la mücadelesinden bahseden ayetlerin dýþýnda yirmi dört farklý sûrede Ýsrailoðullarý ve Yahudilere dair bilgiler tekrarlanmaktadýr. Ayrýca Bakara ve
A‘râf sûrelerinin büyük bir bölümü tamamen Ýsrailoðullarý ile ilgili geçmiþ
olaylara veya Yahudilere yönelik uyarý ve hatýrlatma cümlelerine hasredilmiþtir.32 Ýsrailoðullarý ile alakalý kýssalara Kur’an’da bu denli geniþ yer verilmesinin belli baþlý sebepleri, Ýslâm âlimleri tarafýndan genellikle Müslümanlarýn Yahudilerle temas halinde olmasý ve onlarýn son dinin muhataplarý arasýnda yer almasý, Hz. Muhammed ile Hz. Ýbrahim ve Ýsrailoðullarý/Yahudiler
arasýndaki müþterek temeli vurgulama gereði, onlara kendi dinlerinde ve tarihlerinde meydana gelen sapmalarý gösterme ihtiyacý, son peygamberin kendi aralarýndan çýkacaðý þeklindeki Yahudi tezine ve seçilmiþlik iddiasýna açýklýk getirme zarureti þeklinde izah edilmektedir. Bu sebepler doðrultusunda
Kur’an’da Ýsrailoðullarý ve Yahudilerle ilgili ayetlerde hem olumlu hem olumsuz ifadeler kullanýlmaktadýr. Bir taraftan Allah’ýn geçmiþte Ýsrailoðullarý’na
bahþettiði nimetler, onlarý âlemlere üstün kýlmasý o dönemin Yahudilerine hatýrlatýlýrken33 diðer taraftan onlarýn (Ýsrailoðullarý’nýn), içlerinden çok azý hariç, Rabb’lerine verdikleri sözde durmamalarý ve günahlarýndan dolayý lanetlenmeleri hususuna dikkat çekilmektedir.34

31
32
33
34

32

Bk. Ö. F. Harman, “Ýsrâil (Benî Ýsrâil),” DÝA, XXIII, 194.
el-Bakara 2/40-146; el-A‘râf 7/137-71.
el-Bakara 2/47, 122; Câsiye 45/16; Duhân 44/32.
el-Bakara 2/83, 93, 100; el-Mâide 5/12-13; krþ. Âl-i Ýmrân 3/113-15; el-A‘râf 7/159.
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Ýsrailoðullarý’nýn nimetlendirilmeleri ve âlemlere üstün kýlýnmalarýný ifade
eden ayetleri, Kur’an’ýn insanlýk (hilâfet) ve peygamberlik (risâlet) tasavvuru ve bu tasavvurun temelinde yatan tevhid inancýna atýfla anlamak gerekir.
Her þeyden önce, Ýsrailoðullarý’nýn üstün kýlýnmalarý þeklindeki Kur’an ifadesi, beþ ayrý ayette yer almakta ve birinde “ihtiyâr”,35 diðer dördünde ise
“tafdîl”36 kalýbýyla kullanýlmaktadýr:
Ey Ýsrailoðullarý, size verdiðim nimetimi ve sizi âlemlere üstün kýldýðýmý
hatýrlayýn.37

Yukarýya alýntýlanan ayette de görüldüðü gibi, “tafdîl” kalýbýnýn kullanýldýðý ilgili ayetlerde “nimetlendirme” ve “üstün kýlma” fiilleri art arda zikredilmekte ve bu þekilde adeta söz konusu üstünlüðün nimet verme ameliyesiyle
baðlantýlý oluþuna dikkat çekilmek istenmektedir. Ayrýca ilgili fiillerin kullaným sýrasý göz önünde bulundurulduðunda, nimet verme fiilinin daima üstün
kýlma (tafdîl) fiilinden önce geldiði görülür ki bu öncelik-sonralýk durumu da
nimetlendirmenin bir bakýma üstün kýlmanýn sebebi olduðuna iþaret etmektedir. Bu þekilde ayet, “Size verdiðim nimetimi ve (böylece) sizi âlemlere üstün kýldýðýmý hatýrlayýn” þeklinde anlamlandýrýlabilir. Nitekim çoðu Kur’an
meallerinde ve tefsirlerde de bu husus vurgulanmýþ, Ýsrailoðullarý’nýn “âlemlere” üstün kýlýnmasý ifadesi, “bir zamanlar” ve “kendi zamanlarýnýn toplumlarý” üzerine üstün kýlýnma þeklinde açýklanmýþtýr.38 Bu þekilde nimetlendirme ve üstün kýlma vasfýnýn zamanla ve belli þartlarla kayýtlý olduðunun altý
çizilmektedir. Zira kayýtsýz þartsýz nimet verme ve üstün kýlma durumunda,
Ýsrail kavminin nimete nankörlük etmek ve ahdi ihlalle suçlanmasý neticede
içlerinden hak üzere devam eden bir grup hariç, lanetlenmeleri þeklindeki
Kur’an ifadeleri mesnetsiz olurdu.39 Dolayýsýyla Kur’an açýsýndan Ýsrailoðullarý’nýn üstün kýlýnmasýnýn mahiyetini anlayabilmek için onlara hangi konularda ve hangi keyfiyette nimet bahþedildiðinin bilinmesi gerekmektedir. Aslýnda bunun izahý yine ilgili ayetlerden birinde yapýlmaktadýr:

35
36
37
38

39

ed-Duhân 44/32.
el-Bakara 2/47, 122; el-A‘râf 7/140; el-Câsiye 45/16.
el-Bakara 2/47.
Taberî, Câmi‘u’l-beyân, I, 264-65; Muhammed b. Ömer ez-Zemahþerî (ö. 538/1144), elKeþþâf ‘an hakâiký gavâmizi’t-tenzîl ve ‘uyûni’l-ekâvîl fî vücûhi’t-te’vîl (Riyad: Mektebetü’l-Ubeykan, 1418/1998), V, 473; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, III, 52; Ýbn Kesîr,
Tefsîrü’l-Kur’ân, I, 118, 126.
Bk. el-Mâide 5/12-13; el-Bakara 2/88, 90; en-Nisâ 4/52.
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Andolsun biz, Ýsrailoðullarý’na kitap, hüküm (hikmet ve hükümranlýk) ve
peygamberlik verdik, onlarý güzel rýzýklarla besledik ve onlarý âlemlere üstün kýldýk ve onlara bu (din) iþ(in)de açýk deliller verdik.40

Bu ayeti, “kitap, hüküm ve peygamberlik vermek ve güzel rýzklarla beslemek suretiyle âlemlere üstün kýldýðýmýz Ýsrailoðullarý” þeklinde okumak da
mümkündür. Çeþitli müfessirler tarafýndan da vurgulandýðý üzere, Ýsrailoðullarý gerçekten geçmiþte birçok mucizeyle ve hükümranlýkla desteklenmiþ olmalarýnýn yaný sýra, içlerinden çok fazla peygamber çýkarýlmasý ve kutsal kitap indirilmesi bakýmýndan da hiçbir kavme nasip olmayan bir ayrýcalýða sahip olmuþ ve bu nimetlerden dolayý hem madden hem mânen kendi zamanlarýnýn toplumlarý üstünde bir konumda yer almýþlardýr.41 Diðer taraftan
Kur’an’da söz konusu nimetlendirme ile baðlantýlý olarak Ýsrailoðullarý’ndan
alýnan mîsak vurgulanmaktadýr:
Ey Ýsrailoðullarý, size verdiðim nimetimi hatýrlayýn, bana verdiðiniz sözü
tutun ki ben de size verdiðim sözü tutayým.42

Bahsi geçen ahdin muhtevasý yine Bakara sûresinin bir baþka ayetinde
belirtilmektedir:
Hani Ýsrailoðullarý’ndan, “Allah’tan baþkasýna kulluk etmeyin, anaya-babaya, yakýnlara, yetimlere, yoksullara iyilik yapýn, insanlara güzel söz
söyleyin, namazý kýlýn, zekâtý verin!” diye söz almýþtýk.43

Tanrý ile Ýsrail arasýndaki ahdin sonraki nesillerle yenilendiði þeklindeki
Tevrat bilgisine paralel olarak44 Kur’an’da da yukarýda zikredilen þartlar doð-

40
41

42

43
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el-Câsiye 45/16.
Ýbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân, I, 118, 126; Zemahþerî, el-Keþþâf, V, 473, 485; Ebû Abdullah
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî (ö. 671/1273), el-Câmi‘ li-ahkâmi’l-Kur’ân, haz. Muhammed Ýbrahim Muhammed Hifnâvî, thr. Mahmud Hâmid Osman, 2. bs. (Kahire: Dârü’lHadîs, 1416/1996), XV, 143; Muhammed Reþîd Rýzâ (ö. 1354/1935), Tefsîrü’l-Kur’âni’lhakîm: Tefsîrü’l-menâr (Kahire 1373-80/1953-61), I, 305.
el-Bakara 2/40. Krþ. “Bugün sana emretmekte olduðum Allah’ýn Rabb’in bütün emirlerini
tutmak suretiyle onun sözünü iyice dinlersen, Allah’ýn Rab dünyanýn bütün milletlerine seni üstün kýlacaktýr; ve... bütün bu bereketler senin üzerine gelecek ve sana eriþecektir...Fakat...onun sözünü dinlemezsen, bütün þu lanetler senin üzerine gelecekler...” (Tesniye
28:1-2, 15; ayrýca bk. 7:12-13; 11:26-28).
el-Bakara 2/83. Ayrýca bk. el-Mâide 5/12; krþ. Tesniye 5:6-21; 10:19-20.
Tevrat’ta ifade edildiði üzere Tanrý, Ýsrailoðullarý ile Hz. Musa’nýn önderliðinde önce Horeb’de,
daha sonra Moab’da iki kez ahit yapmýþ; daha sonra bu ahit Yeþu, Davud ve sonraki Ýbrânî
peygamberlerin ve liderlerin dönemlerinde yenilenmiþtir. Bk. Tesniye 5:1-5; 29:1; Yeþu
24:25; II. Samuel 7:4-18; II. Krallar 23:1-3; Hoþea 2:21-22; Yeremya 31:31-34; Hezekiel
16:60; Nehemya 10:29:30.
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rultusunda Ýsrailoðullarý’yla ilk olarak Sînâ’da yapýlan “mîsak”ýn dýþýnda, daha sonra gelen nesillerle de ahitleþildiðini ima eden ayetler vardýr:
Hani sizden (ey Yahudiler), “Birbirinizin kanlarýný (haksýz yere) akýtmayýn, birbirinizi yurtlarýnýzdan çýkarmayýn!” diye kesin söz almýþtýk...45

Bu noktada zihinlere, neden baþka bir kavme deðil de Ýsrailoðullarý’na
bunca nimetin verildiði ve karþýlýðýnda da onlardan hak din üzere yaþama sözü alýndýðý sorusu gelebilir. Kanaatimce bu soru Kur’an’da (ve benzer þekilde
Tevrat’ta) iki hususa atýfla cevaplandýrýlmaktadýr. Buna göre Ýsrailoðullarý’nýn
seçilmesinin ardýnda yatan sebeplerden biri temsil ettikleri gelenekle, diðeri
ise o dönem içinde bulunduklarý durum veya konumla alakalýdýr. Yani konu,
Ýsrailoðullarý’nýn bir yandan Hz. Ýbrahim’in, Hanîf dininin kendisiyle özdeþleþtiði peygamberin soyundan gelmeleri ve dolayýsýyla onun mesajýnýn taþýyýcýsý olmaya en uygun aday olmalarý, diðer yandan da Firavun tarafýndan
ezilmiþ durumda bulunmalarýdýr.

“Biz Ýbrahim’i dünyada beðenip seçmiþtik”46
Hz. Ýbrahim, Ýslâm açýsýndan, Hz. Âdem’le baþlayýp Hz. Muhammed’le sona eren nübüvvet geleneðinde özel bir konuma ve öneme sahip bir peygamberdir. Gelenek içerisinde büyük peygamberlerden (ülü’l-azm) kabul edilen
ve yirmi ayrý sûrede kendisinden bahsedilen Hz. Ýbrahim, ayný zamanda üç
büyük (tek tanrýlý) dinin ortak referans noktalarýndan biridir. Onun için Ýbrahim peygambere atýf yapmadan Ýsrailoðullarý’nýn seçilmiþliðini anlamak veya
anlamlandýrmaya çalýþmak imkânsýzdýr.
Yahudiler, baþta Hz. Musa olmak üzere, tüm Ýbrânî peygamberlerinin ve
Ýsrailoðullarý’nýn neseben –yani Yakub ve Ýshak yoluyla– baðlý bulunduðu ve
seçilmiþliðin baþlangýç noktasý kabul edilen Ýbrahim’in gerçek ve tek vârisleri olma iddiasýndadýr.47 Her ne kadar iþin inanç boyutunu, söz konusu etnik
baðlantýdan ayýrmak mümkün deðilse de, Tevrat ve dolayýsýyla Yahudi anlayýþýnda dinîlik, daha ziyade etnisiteye tâbi bir unsur olarak ortaya konulmaktadýr. Diðer bir ifadeyle, inançtan ziyade nesebe dayanan münasebet, Ýbrahim’le baþlayan Ýsrail seçilmiþliðinde ve Yahudi kimliðinde merkezî rol oyna-

45
46
47

el-Bakara 2/84.
el-Bakara 2/130.
Tekvin 12:2; 21:12.

35

Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi

maktadýr.48 Buna göre, Ýsrailoðullarý ve ayný þekilde Yahudiler, Yakub soyundan geldikleri için atalarý olan Ýbrahim, Ýshak ve Yakub’un Tanrý’sýna tapmakla yükümlü tutulmakta;49 yine ayný sebepten Ýsrail kavmi ahdi ihlâl etmek
suretiyle yoldan çýktýðýnda dahi Tanrý’nýn Ýbrânî atalarýna olan sevgisi ve onlara verdiði sözün gereði olarak sonsuza kadar seçilmiþ millet olma vasfýný
korumaktadýrlar.50
Hýristiyanlýk söz konusu olduðunda da Ýsa Mesih’in yaný sýra, kendisi de
aslen bir Yahudi olan Pavlus tarafýndan ifade edildiði üzere, Ýbrahim soyuna
mensubiyet hakiki Ýsrail’i, yani Tanrý’nýn yeni seçilmiþ milletini belirlemede
önemini devam ettirmektedir. Her þeyden önce Davud soyundan gelen ve bu
yolla neseben Yakub’a ve Ýbrahim’e dayanan kurtarýcý Ýsa Mesih, Hýristiyan
inancýnda merkezî konumda bulunmaktadýr.51 Fakat bu yeni dinî oluþumda
Ýbrahim’in gerçek nesli, sadece Yakub soyundan gelenleri (beden’in çocuklarý) deðil, hem Yahudiler hem de Yahudi olmayanlar içerisinden Tanrý’nýn lütfuna mazhar olanlarý (vaad’in çocuklarý) içine almaktadýr.52 Bu manada Yahudi unsuru ve Yahudi seçilmiþliði ilkesi tamamen ortadan kalkmamakla birlikte, Pavlus’un mektuplarýnda ifade edildiði üzere, Hýristiyanlýðýn öngördüðü
yeni Ýsrail ve yeni seçilmiþlik anlayýþý hem etnik hem de dinî boyuta sahip;
ama ayný zamanda her ikisini de aþan, ilâhî ve gizemli bir düzleme oturtulmaktadýr.53 Bununla birlikte, Pavlus’un kullandýðý metaforu kullanacak olursak, seçilmiþlik aðacýnýn gövdesini temsil eden fizikî Ýsrail’in, yani Yahudilerin, en sonunda kurtuluþa ulaþacaðý ifade edilmektedir.54
Diðer taraftan Hz. Ýbrahim’in Kur’an’da ismi geçen büyük peygamberlerinden biri olmasý ve tevhid inancýna dayanan “Hanîflik” ile özdeþleþmesi sebebiyle Ýslâm dini ve Müslümanlar için taþýdýðý dinî önem tartýþma götürmez
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Tekvin 21:8-14; 27:1-39.
“Yüce olan, milletlere miraslarýný tahsis edip insanoðlunu ayýrdýðý zaman, tanrýlarýn sayýsýna göre kavimlerin sýnýrlarýný belirledi; Rabb’in payý ise kendi kavmi idi, Yakub O’nun mirasýnýn hissesi” (Tesniye 32:9; ayrýca bk. 4:15-20; I. Tarihler 16:8-18).
Tesniye 4:25-31; II. Krallar 13:23; krþ. Romalýlara Mektup 9:4-5. Ýsrail’in isyanýna raðmen
ahdin sürekli olduðu þeklindeki Yahudi inancýnýn Rabbinik literatürdeki yeriyle ilgili olarak
bk. Berakoth 32b; Exodus Rabbah 24:1; 31:10; 33:2; Deuteronomy Rabbah 3:7.
Romalýlara Mektup 9:1-5.
Romalýlara Mektup 9:6-26.
“Acaba Rab’de haksýzlýk var mýdýr? Hâþâ. Çünkü Musa’ya diyor: ‘Merhamet ettiðime merhamet edeceðim ve acýdýðýma acýyacaðým.’ Öyleyse (kurtuluþ), ne insan iradesine ne de
amele baðlýdýr, fakat sadece merhamet eden Rabb’e baðlýdýr” (Romalýlara Mektup 9:14-16).
Bk. Romalýlara Mektup 11:1-27.
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bir konudur. Nitekim Kur’an’da Allah’ýn dostu ve peygamberi olarak nitelendirilen Hz. Ýbrahim’in þu özellikleri vurgulanmaktadýr:
Ýbrahim, gerçekten Hakk’a yönelen, Allah’a itaat eden bir önderdi; ortak
koþanlardan deðildi. O’nun nimetlerine þükrediciydi. (Allah) onu seçmiþ
ve doðru yola iletmiþti. Ona dünyada iyilik vermiþtik. Muhakkak ki o, ahirette de sâlihlerdendir.55

Ayetin devamýnda Hz. Ýbrahim’in sahip olduðu tüm bu vasýflar sebebiyle
Hz. Muhammed’e þöyle hitap edilmektedir:
Sonra sana, “Allah’ý birleyerek Ýbrahim’in yoluna uy; o, ortak koþanlardan
deðildi” diye vahyettik.”56

Hz. Muhammed’in soyunun, Hz. Ýsmail yoluyla, Hz. Ýbrahim’e dayanýyor
olmasý ise Allah’ýn seçip yücelttiðini belirttiði Âdem ve Nuh peygamberlere,
Ýbrahim ve Ýmrân ailelerine atýfla, “Onlar birbirinden türeyen nesillerdir” sözünün iþaret ettiði hususun diðer bir boyutunu, yani (en azýndan Kur’an’da
ismi geçen) peygamberler arasýndaki birliðin nesep boyutunu ortaya koymaktadýr. Kimi müfessirlere göre ayette geçen “birbirinden türeyen nesil”
þeklindeki ifade, peygamberler arasýndaki kan birliðine deðil, din birliðine iþaret etmektedir.57 Aslýnda söz konusu ayetin genelindeki asýl vurgunun din
birliðine yönelik olduðu, peygamberlerin dinî ve ahlâkî vasýflarý dolayýsýyla
birbirlerine benzeyip bu özelliklerinden dolayý diðer insanlara üstün tutulduðu noktasýnda herhangi bir tereddüde yer olmamakla birlikte, bu durum onlar arasýnda kan birliði olmadýðý anlamýna gelmemektedir. Bilakis Kur’an ve
Yahudi kutsal metinlerinde yer alan nesep bilgileri, söz konusu peygamberlerin soy bakýmýndan da birbirlerine baðlý olduðunu göstermekte ve ayette de
bunun aksini düþünmeyi gerektirecek bir delil bulunmamaktadýr.58
Ayette zikredilen Ýbrahim ve Ýmrân aileleri ifadesiyle ne kastedildiði noktasýnda tefsirlerde farklý yorumlar yer alýr. Genel görüþ burada Ýbrahim ve
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en-Nahl 16/120-22.
en-Nahl 16/123. Benzer ayetler için bk. Âl-i Ýmrân 3/95; el-En‘âm 6/161.
Taberî, Câmi‘u’l-beyân, III, 234-35.
Bk. el-En‘âm 6/84. Hz. Âdem’in bilinen ilk insan olduðu, Hz. Nuh’un þirk ortaya çýktýktan
sonra gönderilen ilk peygamber ve en azýndan Orta Doðu’yu içine alan Tufan hadisesinden
kurtulan tek peygamber olduðu, Hz. Ýbrahim’in ise, Hz. Musa ve Hz. Muhammed’in yaný
sýra, Ýmrân ailesi ile kastedilen Hz. Meryem ve Hz. Ýsa da dahil olmak üzere, kendisinden
sonra gelen ve Kur’an’da ismi geçen peygamberlerin hemen hepsinin atasý olduðu göz
önünde bulundurulduðunda, söz konusu peygamberler arasýndaki birliðin hem dinî hem de
etnik boyuta sahip olduðunu düþünmek yanlýþ olmasa gerektir.
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Ýmrân soyundan olan müminlerin veya o soydan gelen peygamberlerin kastedildiði yönündedir.59 Bilhassa Hz. Ýbrahim, daha önce de ifade edildiði gibi, kendisinden sonra gelen bütün peygamberlerin ortak atasý olan ve her üç
tevhid dini mensuplarýnýn da kendisine aidiyet iddiasýnda bulunduklarý bir
þahsiyet olarak öne çýkmaktadýr. Nitekim, Hz. Ýbrahim’in Kur’an’da kendisine uyulan bir önder (ümmet) olarak isimlendirilmesi de onun bu özelliðinin
teyidi olmaktadýr.60 Ayrýca, “Ona dünyada iyilik vermiþtik” þeklindeki
Kur’an ifadesi, kimi müfessirler tarafýndan Allah’ýn Ýbrahim’i bütün insanlara sevdirmesi, ardýndan “güzel bir hatýra ve dillerde dolaþan güzel bir öðüt”
býrakmasý þeklinde anlaþýlmaktadýr.61 Dolayýsýyla, Ýbrahim peygamberin
þahsiyeti ve konumuyla alakalý tüm bu sebeplerden ötürü, Ýbrahim’in ya da
Ýbrahim dininin gerçek tâbilerinin kimler olduðu sorusu, Kur’an’da da gündeme gelmektedir.
Bu noktada, Kur’an’da yer aldýðý þekliyle Hz. Ýbrahim’e aidiyet konusunu,
Yahudi geleneðinde ortaya konulduðu biçiminden ayýran önemli bir farkýn altýný çizmek gerekmektedir. Tevrat ve Yahudi sözlü geleneðine göre Ýbrahim,
Tanrý’ya inanan (ilk mühtedî) ve onun emirlerine itaat eden62 ve ayný zamanda ilk defa peygamber olarak nitelendirilen kiþi olmakla beraber, onun
Yahudilik açýsýndan taþýdýðý asýl önem, soyundan büyük bir millet yapmak
üzere Tanrý tarafýndan seçilen (ilk) Ýbrânî atasý olmasýnda yatmaktadýr.63 Bu
manada Ýsrailoðullarý’nýn seçilmiþliði, Ýbrahim’in þahsýnda ortaya çýkmýþ bir
þey olarak anlaþýlmaktadýr.64 Bununla birlikte Tanrý’nýn Ýbrahim’i seçme sebebiyle alakalý Tekvin kitabýnda açýk bir bilgi yer almaz.65 Zira Hz. Ýbrahim’e
atfedilen iman ikrarý, ilgili Tekvin pasajýnda sunulduðu þekliyle, ilâhî seçimin
sebebi olmayýp bilakis seçimden sonraya ait ve ona cevaben sergilenen bir
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Taberî, Câmi‘u’l-beyân, III, 234; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, VIII, 22.
en-Nahl 16/120. Ayette geçen “ümmet” kelimesine verilen manalar için bk. Taberî,
Câmi‘u’l-beyân, VIII, 191-92; Ýbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’ân, IV, 530-31.
Taberî, Câmi‘u’l-beyân, VIII, 192-93; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XX, 135.
Tekvin 15:6; 22:12; 26:5; Hagiga 3a; Yoma 28b.
Peygamber manasýna gelen “navi” kelimesi Tevrat’ta ilk defa Hz. Ýbrahim için kullanýlmakla birlikte (Tekvin 20:7), Yahudi geleneðinde peygamberlik müessesesinin prototip örneði
Hz. Musa olarak kabul edilmekte, Hz. Ýbrahim ise ilk peygamberden çok, ilk Ýbrânî atasý olarak öne çýkmaktadýr (Tekvin 17:5; Tesniye 1:8; 6:10; Çýkýþ 3:6; 33:1; I. Tarihler 29:18; Ýþa
51:2; krþ. Romalýlara Mektup 4:1).
Tesniye 7:7-8.
“Ve Rab Amram’a dedi: ‘Memleketinden ve akrabalarýnýn yanýndan ve babanýn evinden sana göstereceðim memlekete git ve seni büyük millet edeceðim ve seni mübarek kýlacaðým
ve senin adýný büyük edeceðim’...” (Tekvin 12:1-2).
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edime iþaret etmektedir.66 Fakat söz konusu pasajda yer alan vurgu, genel
olarak ele alýndýðýnda Tanrý tarafýndan seçilen ve bu seçime iman ve itaat ile
karþýlýk veren bir Ýbrahim portresi ortaya çýkmaktadýr. Nitekim gelenek içerisinde Hz. Ýbrahim’in Tanrý tarafýndan seçilmesi hadisesi, Tanrý’nýn Ýbrahim’e
olan sevgisi þeklindeki Tevrat vurgusunun yaný sýra, Ýbrahim’in Tanrý’ya olan
imaný ve þeriata baðlýlýðý tezi etrafýnda örülmektedir.67
Hz. Ýbrahim’den sonra kendi soyundan gelenlerin seçilmesi konusunda
ise, her ne kadar sözlü gelenek içerisinde Ýshak ve oðlu Yakub’un seçilip –sýrasýyla Ýshak ve Yakub’un kardeþleri olan– Ýsmail’in ve Esav’ýn reddedilmesinde, ilk ikisinin doðru yolda olmalarý son ikisinin ise yoldan çýkmalarý,68
yani ancak Ýshak ve Yakub yoluyla devam eden Ýbrahim soyunun doðru yolda oluþu sebep olarak gösterilse de, hadiseye Tevrat’tan hareketle bakýldýðýnda, farklý gerekçeler gündeme gelmektedir. Tekvin kitabýna göre, Ýbrahim’in
nesebinin Ýshak ile devam edeceði ve tek meþrû vârisin o olacaðý, daha henüz Ýsmail çocuk yaþtayken ve Ýshak doðmadan Tanrý tarafýndan Ýbrahim’e
bildirilmektedir.69 Metinde geçen ifadeden, Ýshak’ýn alýkonulup, Ýbrahim’in ilk
oðlu olmasýna raðmen Ýsmail’in devre dýþý býrakýlmasýnda, onun câriyeden
doðma çocuk oluþunun rol oynadýðý görülmektedir.70 Bu noktada Ýsmail’in
annesi Hacer’in Mýsýrlý bir câriye olmasýna karþýlýk, Ýshak’ý doðuran Sare’nin
ise Ýbrahim’le ayný soydan geldiðini hatýrlatmakta fayda var. Nitekim Yahudi
geleneðinde seçilmiþlik inancý, sadece Ýbrahim’den deðil Ýbrahim ve Sare’den
olan soyun seçilmesi þeklinde ortaya konulmaktadýr.
Ýbrahim ve Sare soyundan gelen ve ikiz olduklarý belirtilen Yakub ile Esav
arasýndaki seçimde de, yine ayný þekilde aslýnda Esav ilk oðulluk hakkýný
elinde bulundurmasýna ve babasý Ýshak tarafýndan daha çok sevilmesine raðmen, Yakub hileyle ilk oðulluk hakkýný kardeþinden almakta ve kendisini
Esav olarak takdim edip hasta babasý tarafýndan kutsanmak suretiyle Ýshak’ýn tek meþrû vârisi konumuna geçmektedir.71 Dolayýsýyla, Tevrat’a göre,
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“Ve iþte kendisine Rabb’in þu sözü geldi: ‘...göklere bak ve eðer yýldýzlarý sayabilirsen onlarý say... Ýþte zürriyetin böyle olacaktýr.’ Ve (Ýbrahim) Rabb’e inandý ve Rab de bunu onun
adýna sâlihlik olarak saydý” (Tekvin 15:4-6).
I. M. Ta-Shma, “Abraham (in the Aggadah),” Encyclopaedia Judaica (EJ), II, 115; D. Kadosh-ES, “Abraham (in Jewish Philosophy),” EJ, II, 117.
Genesis Rabbah 53:11-12; 148:13; 63:12; Numbers Rabbah 11:2; Malaki 1:3.
Tekvin 17:15-21; krþ. 26:2-6.
Tekvin 21:8-14.
Tekvin 27:1-39.
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Ýbrahim’in ardýndan Ýshak’ýn ve Yakub’un seçilmesinde ve ayný þekilde Ýsmail ve Esav’ýn devre dýþý býrakýlmasýnda iman veya itaat faktöründen çok, birtakým kurgularýn belirlediði ve neticede belli bir nesebi kollayan þartlar etkili
olmaktadýr.72 Bu noktada, nesep itibariyle Ýbrahim-Ýshak-Yakub çizgisini tek
taraflý olarak öne çýkaran bu anlayýþý, Ýsrailoðullarý’nýn seçilmiþliðini ve bu seçilmiþliðin deðiþmezliðini makul ve haklý çýkarma çabasýnýn bir sonucu olarak okumak da mümkün görünmektedir.
Söz konusu seçilmiþlik çizgisini, Ýbrahim’in de baðlý bulunduðu Sam ve
Nuh’a kadar çýkarmak da mümkündür. Çünkü Tevrat’ta Nuh’tan baþlamak
suretiyle Tanrý’nýn iradesinin bir sonucu olarak sâlih olanlarý olmayanlardan
ayýrma þeklinde bir eðilim mevcut olmakla birlikte, gerek Hz. Ýbrahim’in çocuklarý ve torunlarý gerekse ondan önce Nuh’un çocuklarý arasýnda, çoðunlukla birbiriyle çeliþen sebepler doðrultusunda bir “seçme ve lanetleme” ilkesinin iþlediði görülmektedir. Nuh’un sarhoþ olup çadýrýnda çýplak vaziyette
uyuyakalmasý ile ilgili olarak Tekvin kitabýnda yer alan hikaye bu noktada kilit konumundadýr.73 Hikâyeye göre Nuh’un üç oðlundan Sam ve Yafes, ikisi
birlikte babalarýnýn çýplaklýðýný örtmelerine raðmen, sadece Sam mübarek kýlýnmaktadýr. Eðer Sam’ýn kutsanmasý, Ýsrail’in atasý olmasý sebebiyle deðilse,
söz konusu sebebi (muhtemelen) onun Hz. Nuh’un en büyük oðlu olmasýnda aramak gerekir. Diðer taraftan, babasýnýn çýplaklýðýný gördüðü ve bir þey
yapmadýðý için doðrudan Ham’ýn kendisi deðil, henüz ortada olmayan ve daha sonra Ýsrail’in düþmaný olan soyu, yani Kenan lanetlenmektedir. Dolayýsýyla burada da, lanetlemenin asýl sebebinin Ham’ýn babasýnýn çýplaklýðýný
gördüðü halde örtmemesi mi, yoksa Kenan’ýn Ýsrail’in düþmaný olmasý mý olduðu noktasýnda bir soru yer almaktadýr. Ayrýca Ham’ýn iþlediði bu suç, onun
soyunun lanetlenmesini gerektirirken Sâmî-Ýbrânî soyunun masum cana kýyma, zina ve puta tapma türünden günahlar iþledikleri ifade edilen Kral Davud
ve Kral Süleyman’ýn þahsýnda tekrar tekrar kutsanmasý da Eski Ahid’deki
seçme ve lanetleme mantýðýnýn diðer bir ilginç ve asimetrik boyutuna iþaret
etmektedir. Bu manada Sam’ýn, Ýshak’ýn, Yakub’un ve Yakub neslinin sonsuza dek seçilip kutsanmasý, ayný zamanda bu karakterlerin karþýsýnda yer alan
Kenan (Ham), Ýsmail, Esav ve bunlardan olma zürriyetlerin reddedilip lanet-
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Tanrý’nýn Yakub’u seçip Esav’ý reddetmesi, Pavlus tarafýndan Malaki’de (1:2-3) yer alan þu
cümleye atýfla açýklanmaktadýr: “Rabb’in sözü: Ve ben Yakub’u sevdim ve Esav’dan nefret
ettim.” Bk. Romalýlara Mektup 9:4-16. Ayrýca bk. IV. Ezra 3:16; Jubilees 15:30-31.
Tekvin 9:20-27.
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lenmesi anlamýna gelmektedir. Kýsaca, Tevrat’ýn öngördüðü seçilmiþlik doktrini, pratikte Ýbrahim’le ve fakat geniþ manasýyla Sam’la baþlayýp Yakub’un
çocuklarýnda son bulan bir ayrýþtýrma politikasýný ifade etmektedir.
Bu noktada Yahudi inancýnda anlaþýldýðý þekliyle seçilmiþlik inancýnýn keskin hatlarla belirlenmiþ bir kutsal-profan ayrýmý ya da karþýtlýðý üzerine temellendiði gerçeðinin altýný çizmekte fayda var.74 Dolayýsýyla Tevrat anlayýþýnda
seçilmiþlik, bir tarafýn seçilip diðer tarafýn seçilmemesi anlamýna gelmekle birlikte, burada söz konusu olan seçilmemiþlik netice olarak reddedilmeye denk
bir mana taþýmaktadýr. Kur’an söz konusu olduðunda ise seçilmiþlik ya da nübüvvet konusu alýkoyma ve reddetme þeklindeki karþýtlýk veya zýtlýk ilkesine
dayandýrýlmamakta; onun yerine sýra dýþý-sýradan ayrýmý biçiminde tezahür
eden daha yumuþak bir kategorik düzlemde ortaya konulmaktadýr.75

74
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Eski Ahid’de Ýsrail kavminin seçilmiþliðini ifade etmek için kullanýlan ve sözlük manasý
“kutsal” olan Ýbrânîce “kadoþ” kelimesi, köken itibariyle “ayrýlýp bir tarafa konmuþ” anlamýna gelir. Eski Ýsrailoðullarý dininin özünde yatan ayrým veya ayrýþtýrma temasý ve Ýsrail’in
kutsal oluþuyla ilgili vurgu gerek Tevrat ve Rabbinik literatürde (Levililer 20:23-26; Numbers Rabbah. 10:5) gerekse Þabat kutlamasýnýn sonunda okunan duada (havdala) ortaya
konulmaktadýr: “Tanrý, kutsal olanla olmayaný, aydýnlýkla karanlýðý, Ýsrail’le diðer kavimleri, yedinci günle altýncý günü birbirinden ayýrýr.”
Ayný farklýlýðý ilgili dinlerdeki ben ve öteki anlayýþlarýna ve ahit kavramlarýndaki farklýlýða
da uyarlamak mümkündür. Buna göre, Ýslâm’ýn ferdî boyuta sahip mümin-kâfir tasavvurunda tam bir “geçiþlilik” ilkesi esasken; Yahudilik’te, bilhassa Rabbinik ve mistik Yahudi
öðretilerinde ortaya konduðu üzere, tüm bir topluluðu baðlayýcý özellikteki Yahudi (seçilmiþlik) ve Yahudi olmayan (seçilmemiþlik) kimlikleri arasýnda tam olarak geçiþmezlik deðilse
bile bir nevi “aslî zýtlýk” öngörülmektedir. Diðer bir ifadeyle, mümin ve kâfir olma durumlarý, insanýn –her an deðiþmeye hazýr olan– iki farklý yüzüne karþýlýk gelirken, Yahudi ve “gentile” ayrýmý ise daha çok iki ayrý varlýk kategorisini ifade etmektedir. Rabbinik literatürdeki
Yahudi ve öteki tasavvuru ve söz konusu vurgu ile ilgili olarak bk. Sacha Stern, Jewish
Identity in Early Rabbinic Writings (Leiden: E. J. Brill, 1994). Tekvin kitabýndaki seçme ve
reddetme vurgusu ile ilgili olarak ayrýca bk. R. Christopher Heard, Dynamics of Diselection: Ambiguity in Genesis 12-36 and Ethnic Boundaries in Post-Exilic Judah (Atlanta:
Society of Biblical Literature, 2001). Ayný þekilde Ýslâm’da Tanrý’nýn her bir ümmetle tarih
içerisinde yaptýðý farklý ahitlerin ötesinde yaratýlýþ sýrasýnda her bir nefisten eþit olarak alýnan mîsak söz konusudur. Buna göre her bir nefsin, “Tanrýnýz deðil miyim?” sorusuna
olumlu cevap vermek suretiyle iman üzere yaratýlmýþlýðý ve fakat daha sonra farklý tercihlerde bulunmasý ve bu tercihlerin de her an deðiþme özelliðini ölüm anýna kadar devam ettirmesi söz konusudur. Yahudilik’te ise ahitleþme temasý daha ziyade topluluk baðlamýnda
anlaþýlmýþ ve tüm kavimler içinde sadece Ýsrail’in Tanrý’dan gelen ahit teklifini kabul etmesi þeklinde (Exodus Rabbah 27:9; Abodah Zara 2b), yani bir nevi (Ýsrail ve diðer milletler
arasýnda baþýndan beri öngörülen) zýtlýk düzleminde ortaya konmuþtur. Diðer bir ifadeyle,
Ýslâm’daki emanet ve hilâfet kavramlarý belli bir kavim veya grup yerine, genel olarak insanlýða sunulmuþ bir þey olarak anlaþýlýrken, Yahudilik’te ise seçilmiþlik ve ahitleþme biçiminde ifadesini bulan ilâhî emanet ve teslimiyet kavramlarý bilhassa Ýsrail’le özdeþleþtirilmiþtir. Öte yandan Ýsrailoðullarý ile yapýlan ahdin hem topluluk olarak Ýsrail kavmi hem de
tek tek Ýsrail kavmine mensup bireyler çerçevesinde gerçekleþtiði kabul edilmekle birlikte
(Tesniye 29:10-12), Yahudi geleneðinde ahdin topluluk boyutu daima ferdî boyutun üzerinde ve öncelikli unsur olarak görülmüþtür. Onun için, bir kere Ýsrail kavmine, yani ahit
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Ýslâm açýsýndan Hz. Ýbrahim’i sýra dýþý yapan vasýflar ve bu vasýflarýn Ýbrahim soyu üzerindeki etkileri ise nesep boyutunu reddetmemekle birlikte,
onu aþan birtakým neticelere götürmektedir. Buna göre Kur’an anlayýþýnda
Hz. Ýbrahim, ne “ilk” muvahhid ne “ilk” peygamber, dolayýsýyla ne de “ilk”
seçilmiþtir. Fakat baþýndan itibaren tevhid inancý üzere olan ve bu inancýn gerektirdiði bütün erdemleri kendisinde toplayan “bir” muvahhid ve baþta babasý olmak üzere içinden çýktýðý kavmin (Keldânîler) putperest alýþkanlýklarýna karþý mücadele veren “bir” peygamber olarak sunulmaktadýr.76 Yukarýda
deðinildiði üzere, esasýnda Eski Ahid ve Yahudi sözlü geleneðinde de Tanrý’ya
inanan, itaat eden ve ayný zamanda O’nun elçisi olarak nitelendirilen bir Ýbrahim portresi yer almaktadýr.77 Daha da önemlisi, Yeþu kitabýnda, Kur’an’daki anlatýma benzer þekilde, Ýbrahim’in babasýnýn putperest oluþuna ve böyle bir cemaat içerisinden Tanrý’nýn Ýbrahim’i seçip ona hicreti emretmesine atýf
yapýlmaktadýr.78 Her ne kadar Ýbrahim’in tek tanrý inancýný yaydýðýna dair
Tevrat’ta açýk bir ifade yer almasa da, Tanrý’nýn onu, “çocuklarýna ve ev halkýna, salah ve adaleti yerine getirmek suretiyle Tanrý’nýn yolunu tutmalarýný
emretmesi için” seçtiði belirtilmektedir.79 Ayrýca Tanrý’nýn Ýbrahim’e yönelik,
“Sende yeryüzünün tüm aileleri mübarek kýlýnacak” sözü, gelenek içerisinde
onun tebliðci kimliðine atýf olarak yorumlanmaktadýr.80
Yahudi ve Ýslâm anlayýþlarý arasýndaki asýl farklýlýk, Hz. Ýbrahim’in kiþiliðinden ziyade, gerçek Ýbrahim ehlinin kimlerden oluþtuðu ya da Hz. Ýbrahim’in
seçilmesinin neyi ve kimi hedeflediði noktasýnda ortaya çýkmaktadýr. Buna göre kronolojiye dayalý Tevrat anlatýmýnda Ýbrahim’in Tanrý tarafýndan seçilmesi
hadisesi, Tekvin kitabýnda yer aldýðý üzere, þu sýrayý takip etmektedir:
1. Tanrý’nýn Ýbrahim’i büyük millet etme vaadi ve onu kutsamasý (12:1-2),
2. Ýbrahim’in Tanrý’ya güvenmesi (15:4-6),
3. Hz. Ýbrahim’in (oðlu Ýshak’ý kurban etmekle) denenmesi (22:1),
4. Ýsrailoðullarý’nýn seçilmesi (Çýkýþ ve Tesniye kitaplarý).
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topluluðuna dahil olan bir (Yahudi) fert, daha sonra baþka bir dine mensup olma tercihinde
bulunsa bile, bu durum söz konusu þahsý pratikte Yahudi cemaatinin dýþýna çýkarsa da teoride Yahudi olma vasfýný deðiþtirmemektedir.
en-Neml 21/52-71; es-Sâffât 37/85-98.
Tekvin 20:7.
Yeþû 24:2-3.
Tekvin 18:19. krþ. el-Bakara 2/131-32.
Tekvin 12:4; Numbers Rabbah 14:11; Cantata Rabbah I, 3:2-3. Ayný þekilde takip eden
pasajda yer alan “onlarýn (Abram ve Sara’nýn) Haran’da edindiði canlar” þeklindeki ifade,
Talmud’da Hz. Ýbrahim’in tek tanrý inancýný diðer kavimler arasýnda yaymasý baðlamýnda
anlaþýlmaktadýr. Bk. ‘Abodah Zarah 9a.
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Kur’an anlatýmýna ya da Kur’an’da yer alan Ýbrahim kýssasýnýn mantýðýna
göre ise biraz daha farklý bir sebep-sonuç çizgisi söz konusu olmaktadýr:
1. Ýbrahim’in Allah’a olan imaný ve teslimiyeti,
2. (Kelimelerle) denenmesi ve gereðini yerine getirmesi,
3. Ýnsanlýða önder kýlýnmasý ve soyundan peygamberler çýkartýlmasý,
4. Peygamber geleneðinin (en azýndan ilgili coðrafyada) Ýbrahim zürriyetine tahsisi.
Bu iki farklý sýralama ya da vurgu neticesinde, Hz. Ýbrahim’in seçilmesi,
Tevrat açýsýndan Ýsrail kavminin seçilmiþliðine ve kutsanmýþlýðýna (kohen
millet inancý), Kur’an açýsýndan ise Hz. Ýbrahim’le birlikte onun soyundan gelen peygamberlerin ve ona uyan müminlerin insanlýða önder kýlýnmasýna
(hilâfet ve nübüvvet temasý) hizmet etmektedir. Buna paralel olarak Yahudi
geleneðinde Hz. Ýbrahim’in önemi ve büyüklüðü, Ýsrail’in seçilme sebebi olan
Musa þeriatýna baðlanýrken, Ýslâm anlayýþýnda ise Hz. Ýbrahim, Hz. Âdem’le
baþlayýp Hz. Muhammed’le son bulan tevhid geleneðinin, yani en geniþ manasýyla Allah katýndaki yegâne din olan “Ýslâm”ýn81 kristalleþtiði noktayý
temsil etmekte ve dolayýsýyla mevcut þeriatlarýn üstünde bir konumda yer almaktadýr:
Ýbrahim, ne Yahudi ne de Hýristiyan’dý; dosdoðru bir Müslim’di. Müþriklerden de deðildi.82

Diðer bir ifadeyle, Tevrat’a göre, Ýbrahim’e vaad edilen þeylerden biri olan
evlat ve mal çokluðu, Ýsmail ve Esav soyu için de geçerli iken, ahit ve kutsanmýþlýk (seçilmiþlik vasfý), Ýbrahim soyunun tek meþrû temsilcisi kabul edilen Ýshak, Yakub ve on iki sýpta, yani sadece Ýsrailoðullarý’na ait bir özellik olmaktadýr. Buna göre maddî konularda diðer milletler ve özellikle Ýbrahim soyundan gelen Ýsmail zürriyeti de Ýsrail Tanrýsý’nýn desteðinden nasiplenmelerine raðmen,83 dinî açýdan sadece Ýsrail kavmi, “Tanrý’nýn has kavmi” sözünde ifadesini bulduðu üzere,84 el deðiþtirmesi veya kaybedilmesi mümkün olmayan dinî ayrýcalýk ve yükümlülüðün sahibi olmaktadýr.
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Âl-i Ýmrân 3/19. “Ýslâm” ve “müslim” kelimeleri Kur’an’da, Nuh, Ýbrahim, Ýsmail, Ýshak, Yakub, Süleyman ve diðer Ýbrânî peygamberlerin yaný sýra, Hz. Musa’nýn dinini kabul eden
Mýsýrlý sihirbazlara, havârilere ve Hz. Muhammed’e tâbi olan müminlere atýfla kullanýlmaktadýr. Bk. Abdülbâkî, el-Mu‘cem, “slm” md.
Âl-i Ýmrân 3/67.
Tekvin 17:20.
Tesniye 4:20; 7:6; 14:2.
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Kur’an söz konusu olduðunda ise gerek Hz. Ýbrahim’in gerek Ýbrahim ailesinin (âl-i Ýbrâhim) seçilmesinde daha farklý mülahazalar devreye girmektedir. Her þeyden önce, Ýslâm anlayýþýnda da baþlý baþýna seçim ve özellikle
de peygamberlerin seçimi konusu, kâinattaki pek çok þey gibi, Allah’ýn (sýnýrsýz) iradesi, bilgisi, rahmeti ve adaleti çerçevesinde cereyan eden ve bu sebeple künhüne tam olarak varýlmasý mümkün olmayan konulardan biridir.
Nübüvvetle baðlantýlý olarak kesinlik arz eden tek husus, Yaratýcý’nýn bu görevi istediði ve layýkýyla yerine getirebileceðini bildiði kullarýna tevdi ettiðidir.85 Konu Hz. Ýbrahim olduðunda ise, Kur’an’da iþaret edildiði üzere, gerek
Rabb’in kendisine olan lutfu ve hidayeti gerekse taþýdýðý bireysel özellikler,
onu hem derece hem de fonksiyon açýsýndan diðer pek çok peygamberden
farklý bir konuma yerleþtirmektedir. Bu noktada tekrar hatýrlatmak gerekir ki,
sadece sýradan insanlar deðil peygamberler arasýnda da derece farklýlýklarýnýn
mevcut olduðu bizzat Kur’an tarafýndan bildirilmektedir.
Her ne kadar peygamberlik tamamen Allah’ýn bilgisine, dilemesine ve takdirine baðlý bir statüyü ifade ediyorsa da, her bir peygamberin sahip olduðu
bireysel vasýflar ve meziyetler, onlarýn nübüvvetleri dolayýsýyla elde edecekleri dereceyi ve fonksiyon alanlarýný belirlemede etkili olmaktadýr. Buna göre
bütün peygamberler Allah’ýn elçileri olmalarý ve müjdeleme, uyarma ve irþad
etme ile sorumlu tutulmalarý açýsýndan birbirlerine eþit olmakla birlikte, yükümlülük alanlarý (nebî-resul ayrýmý), peygamberlik süreleri, vahiy alma ve
imtihan edilme biçimleri, sonraki nesiller üzerindeki etkileri üzere konularda
farklýlýk göstermektedir. Kimi zaman bu farklýlýklar, ilgili ayette de ifade edildiði üzere, fazilet ve derece farký olarak ortaya çýkmaktadýr. Buna göre Hz. Ýbrahim’in belli bir kavme gönderilmiþ bir nebî ve resul olmasýnýn ötesinde kendisinden sonra gelen (ve Kur’an’da adý geçen) bütün peygamberlerin atasý olmasý ve mevcut üç büyük tek Tanrýlý dinin temelinde yer almasý, Kur’an tarafýndan þu þekilde açýklanmaktadýr:
Bir zaman Rabb’i Ýbrahim’i birtakým kelimelerle sýnamýþ, o da onlarý tamamlayýnca, “Ben seni insanlara önder yapacaðým”86 demiþti. “Soyumdan da (önderler yap, yâ Rabbi!)” dedi. (Rabb’i), “Zalimlere ahdim ermez”
buyurdu.87
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Bk. el-En‘âm 6/124.
Krþ. “Sende yeryüzünün tüm aileleri mübarek kýlýnacak” (Tekvin 12:3).
el-Bakara 2/124.
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Ayette sözü geçen kelimelerle sýnanma ifadesi, müfessirler tarafýndan Hz.
Ýbrahim’in birtakým ilâhî emir ve yasaklarla imtihan edilmesi ve onlarý sabýrla yerine getirip gereðince amel etmesi þeklinde yorumlanmaktadýr. Bu emir
ve yasaklardan veya imtihan sözlerinden genellikle, yýldýzlar, ay ve güneþle
denenmesi; hicret, oðlunu kurban etme, ateþe atýlma, Allah’a teslimiyet,
Kâbe’nin yapýmý ve hac ibadeti ile ilgili emirlerin muhatabý olmasý anlaþýlmaktadýr.88 Ayette belirtildiði üzere, Hz. Ýbrahim, Allah tarafýndan çeþitli yollarla sýnanmasý ve gereðini layýkýyla yerine getirmesi neticesinde, insanlar
için önder (imam) kýlýnmýþtýr. Buradaki imâmet ifadesinden maksat ise Ýslâm
âlimlerine göre nübüvvettir. Hz. Ýbrahim, müstakil þeriata sahip bir peygamber (resul) ve baþta tevhid dini olmak üzere her hususta kendisine uyulan bir
önder olma vasfýný bu þekilde kazanmýþtýr ve bu vaad, kýyamete kadar da geçerli olmaktadýr. Bu sebeple, Fahreddin er-Râzî tarafýndan da vurgulandýðý
üzere, aralarýndaki farklýlýk ve ihtilaflara raðmen bütün tevhid dini mensuplarý ve hatta Hz. Muhammed zamanýndaki Arap müþrikler dahi Hz. Ýbrahim’e
saygý göstermiþ, hem nesep hem din açýsýndan ona mensup olma konusunda birbirleriyle yarýþmýþlardýr.89
Önder kýlýnma noktasýnda ayetin iþaret ettiði önemli bir husus daha vardýr ki o da Hz. Ýbrahim’in Rabb’ine yönelttiði þu soru ya da temennidir: “Soyumdan da yâ Rabbi?!” Tefsirlerde yer alan yorumlara göre, Hz. Ýbrahim Allah’tan gelecek bütün imamlarýn veya peygamberlerin kendi soyundan olmasýný dilemiþ veya bu yöndeki merakýný gidermek üzere açýklama istemiþ, cevap olarak da soyundan peygamberlerin ve muhsin kiþilerin yaný sýra, zalimlerin de çýkacaðý ve önderlik vasfýnýn onlar için geçerli olmadýðý bildirilmiþtir:
“Ahdim zalimlere ermez.” Buna göre söz konusu ayette iki husus vurgulanmýþtýr: 1. Bir taraftan Rabb’ine verdiði imtihan sebebiyle Hz. Ýbrahim’in, kendi kavmi için gönderilmiþ bir peygamber olmanýn ötesinde gelecek nesiller
için önder kýlýnacaðý Allah tarafýndan kendisine vaad edilmekte, 2. Diðer taraftan, onun soyundan gelenlerin kendisine vaad edilen önder olma vasfýný
taþýmasý, herhangi bir kolun tekeline sunulmamakta, bilakis bu soydan ge-

88

89

Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, IV, 33-34; Ýbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’ân, I, 237-40. Ýþaret
edilen hususlarla ilgili ayetler için bk. el-En‘âm 6/75-79; es-Sâffât 37/102-13; el-Enbiyâ
21/68-71; el-Bakara 2/131; Ýbrâhim 14/35-41. Yahudi geleneðinde yer alan ve Ýbrahim’in
on þeyle denenmesinden bahseden benzer bilgi için bk. Miþna, Aboth 5:3; Genesis Rabbah
55:1-2. Tevrat’ta sadece bir yerde Tanrý’nýn Ýbrahim’i denemesinden (Ýshak’ýn kurban edilmesi emri) bahsedilmektedir. Bk. Tekvin 22:1.
Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, IV, 39; XX, 135. Krþ. Tekvin 12:2-3.

45

Ýslâm Araþtýrmalarý Dergisi

lenlerin zalim olmamalarý, atalarý Hz. Ýbrahim’in dinine ve yoluna uymalarý
þartýna baðlanmaktadýr.90 Ýþte bu nokta, yani zalimlerden olmama þartý, bizi
Ýsrailoðullarý’nýn üstün kýlýnmasý sürecinin diðer bir boyutuna götürmektedir.

“O yerde ezilenlere lütfedelim, onlarý önderler yapalým”91
Tevrat’ta da ifade edildiði üzere, Allah’ýn Ýsrailoðullarý’na olan rahmeti ve
onlarý yüceltmesi, Kur’an’da onlarýn ne mânevî açýdan mükemmel ne de fizikî anlamda büyük ve güçlü olmalarý gibi bir sebebe dayandýrýlmaktadýr. Bilakis Hz. Ýbrahim’e yapýlan vaad gereðince, Ýsrail kavminin seçilme sebeplerinden ilki Ýbrahim soyundan gelmeleri ise, diðeri onlarýn aslýnda mazlum konumda yer almalarý olmaktadýr.
Andolsun biz Ýsrailoðullarý’ný o küçültücü azaptan, Firavun’dan kurtardýk.
O ululanan, sýnýrý aþanlardandý. Andolsun biz, onlarý bir bilgiye göre âlemlere üstün kýldýk.92

Ayette iþaret edildiði gibi, Rabb’in Ýsrailoðullarý’na olan lütfu, hem bizzat
kendilerine hem de düþmanlarý olan kavme (veya kavimlere) yönelik bir mesaj içermektedir. Bu noktada, Kur’an’da açýk biçimde ifade edilen ve Tevrat’ta da tamamen ihmal edilmediði görülen önemli bir hususun altýný çizmekte
fayda var. Buna göre, her ne kadar kendisi de Ýsrail kavmine mensup bir
Ýbrânî olan Hz. Musa nihaî manada Ýsrailoðullarý’ný kurtarmak ve onlarý atalarý Ýbrahim, Ýshak ve Yakub’un dini üzere yeniden þekillendirmek üzere seçilmiþ bir peygamber ise de, o ayný zamanda aralarýnda büyüyüp yetiþtiði Firavun ehline Allah’ýn birliðini teblið eden ve onlarý küfürden dönmeye çaðýran bir mürþit ve uyarýcý olmaktadýr.93 Dolayýsýyla Ýsrailoðullarý’nýn Mýsýr’daki
kölelik yurdundan kurtarýlmalarý, kendilerinden söz alýnmasý, düþmanlarýný
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“Nuh’u ve Ýbrahim’i elçi gönderdik, peygamberliði ve kitabý onlarýn zürriyetleri arasýna koyduk. Onlardan doðru yolda olanlar da vardýr ama çoðu yoldan çýkmýþtýr” (el-Hadîd 57/26).
Krþ. “‘Seni çok verimli kýlacaðým. Soyundan milletler doðacak, krallar çýkacak. Antlaþmamý
seninle ve soyunla kuþaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceðim. Senin, senden sonra da
soyunun Tanrý’sý olacaðým ... bütün Kenan ülkesini sonsuza dek mülkünüz olmak üzere sana ve soyuna vereceðim...’. ” (Tekvin 17:6-8).
el-Kasas 28/4.
ed-Duhân 44/30-32. Krþ. “Rabb’in sizi sevmesi ve sizi seçmesi, bütün kavimlerden daha
çok olduðunuz için deðildi; bilakis siz bütün kavimler içinde en az olanýydýnýz. Fakat Rab
sizi sevdiði ve atalarýnýza ettiði andý tutmak istediði için sizi kudretli elle çýkardý ve kölelik
evinden, Mýsýr Kralý Firavun’un elinden sizi kurtardý” (Tesniye 7:7-9).
Bk. el-A‘râf 7/101-105; Yûnus 10/74-78; krþ. Çýkýþ 7:1-2.
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yenmek ve bereketli topraklara (Mýsýr ve Suriye) yerleþtirilmek suretiyle onlara birtakým nimetlerin verilmesi, çeþitli ayetlerde iþaret edildiði üzere, aslýnda iki farklý ve fakat birbiriyle baðlantýlý maksada yönelik olarak gerçekleþmektedir: Yani bir yandan azgýnlýk ve isyan içerisinde bulunan ve hidayet
çaðrýsýný reddeden Firavun ve adamlarýný cezalandýrmak ve baský altýnda tuttuklarý kavmi üzerlerine galip getirmek suretiyle korktuklarý þeyi onlara göstermek, diðer yandan da Ýsrailoðullarý’ný denemek suretiyle kimin doðru yolda kalýp kimin yoldan çýkacaðýný görmek için.
Biz de istiyorduk ki o yerde ezilenlere lütfedelim, onlarý önderler yapalým,
onlarý (ötekilerin mülküne) mirasçý kýlalým. Ve onlarý o yerde iktidara getirelim de Firavun’a, Hâmân’a ve askerlerine, onlardan korktuklarý þeyi gösterelim.94
Umulur ki Rabb’iniz düþmanýnýzý yok eder ve onlarýn yerine sizi yeryüzüne hâkim kýlar da nasýl hareket edeceðinize bakar.95

Söz konusu ilk ayette Ýsrailoðullarý’nýn çoðalýp güçlenmelerinden ve yönetimi ele geçirmelerinden korkan Firavun ve adamlarýnýn, sistematik olarak Ýsrailoðullarý’ndan olma erkek çocuklarýný öldürüp kýz çocuklarýný alýkoyma
þeklindeki nüfus planlamasý politikalarýna ve Ýsrailoðullarý’ný aðýr iþlerde çalýþtýrmalarýna atýf yapýlmaktadýr.96 Buna göre Allah’ýn ilâhî ahdin zalimlere
ulaþmayacaðýna yönelik sözü ve, yukarýda vurgulandýðý üzere, ezilmiþ kavim
olan Ýsrail’in yoldan çýkmýþ zalimlerin elinden kurtarýlýp onlarýn mülküne
hâkim ve kendi zamanlarýnýn toplumlarýna önder kýlýnmalarý hem genel manada Hz. Âdem’le baþlayan insanlýðýn yeryüzündeki “halifelik” vasfý hem de
özel olarak Hz. Ýbrahim’e ve soyuna yönelik “imâmet” vaadi çerçevesinde
anlaþýlmalýdýr. Dolayýsýyla, Tevrat içerisinde de dolaylý olarak iþaret edildiði gibi, aslýnda burada söz konusu olan, yeryüzünde ilâhî hilâfeti yerine getirmeleri noktasýnda her bir toplumun kendi þartlarý içerisinde imtihan edilmesine
dayanan ilâhî bir devir teslim düzenidir.97 Allah, nasýl Ýsrailoðullarý’ndan önce
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el-Kasas 28/5-6. Krþ. “Ve Mýsýr’ýn üzerine elimi uzattýðým ve Ýsrailoðullarý’ný onlarýn ortasýndan çýkardýðým zaman Mýsýrlýlar bilecekler ki Rab benim” (Çýkýþ 7:5).
el-A‘râf 7/129.
Söz konusu uygulamaya yönelik bilgi hem Kur’an’da (el-Bakara 2/99; Ýbrâhim 14/6; el-Kasas 28/4) hem de Tevrat’ta (Çýkýþ 1:8-22) yer almaktadýr.
Krþ. “Allah’ýn Rab onlarý (o milletleri) önünden kovduðunda kendi kendine, ‘Benim iyiliðimden dolayý bu diyarý mülk olarak almak üzere Rab beni buraya girdirdi’ deme; çünkü
Rab, ancak bu milletlerin kötülüðünden dolayý onlarý senin önünden kovuyor... Senin iyi
oluþundan ve yüreðinin doðruluðundan dolayý deðil” (Tesniye 9:4-5; ayrýca bk. 32:20-21).
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sayýsýz toplumu yeryüzüne hâkim kýlmak ve ardýndan da uyarýcýlar göndermek suretiyle imtihan ettiyse, þimdi de Ýsrail kavmini geçmiþ ümmetler yerine ve bir ölçü (ahid) üzere yeryüzüne mirasçý kýlmakta ve böylece onlarý sýnamaktadýr. Fakat þüphesiz bu noktada Ýsrailoðullarý’nýn bir ayrýcalýðý söz konusudur. Daha önce de vurgulandýðý gibi, Allah onlarý, baþta kitap ve nübüvvet çokluðu olmak üzere, pek çok konuda baþka hiçbir kavme bahþetmediði
nimetlerle desteklemiþ ve tüm bu nimetler gereðince onlarý kendi zamanlarýnýn toplumlarý üzerine önderler kýlmýþtýr.98
Elmalýlý bu noktada Ýsrailoðullarý’nýn, Ýbrahim soyundan gelenler içinde
belki de en mazlum olduklarý bir anda kurtarýlýp uzun süre nübüvvet ve imâmete nâil olmuþ bir ümmet olarak üstün bir konuma getirildikleri gerçeðine
dikkat çekmektedir. Müfessire göre altýn buzaðýya tapma hadisesiyle baþlayan zulüm geleneðinin defalarca ahdi ihlâl edip peygamberlerini öldürmeleri
ve kitaplarýný tahrif etmeleri99 neticesinde Ýsrailoðullarý’nýn genel karakteri
haline gelmesiyle birlikte imâmet ve üstün kýlýnma vasýflarý kendilerinden
çýkmýþ ve Ýbrahim zürriyetinin öbür koluna, yani Ýsmail nesline geçmiþtir.100
Fakat bu mantýðýn bir sonucu olarak Ýsrailoðullarý’nýn yeryüzüne hükümran
ve diðer milletlere üstün kýlýnmasý ile ilgili ayný kural, yani Rabb’e itaat, Ýsmail nesli ve Muhammed ümmeti için de geçerli olmaktadýr.
Allah sizden, iyi iþler yapanlara vaad etmiþtir. Onlardan öncekileri nasýl
hükümran kýldýysa, onlarý da yeryüzünde hükümran kýlacak ve kendileri
için seçip beðendiði dinlerini kendilerine saðlamlaþtýracak ve korkularýnýn
ardýndan kendilerini güvene erdirecektir. Bana kulluk edecekler ve bana
hiçbir þeyi ortak koþmayacaklar. Ama kim bundan sonra da nankörlük
ederse iþte onlar yoldan çýkanlardýr.101

Ýsrailoðullarý’nýn kendi zamanlarýnýn toplumlarý üzerine üstün ve önder kýlýnmalarý da, Hz. Ýbrahim’e yönelik vaadde dile getirildiði üzere, ahde vefa ve
doðru yolda kalma, yani zalim olmama þartýna baðlanmýþ; Kur’an’ýn ifadesiyle, defalarca kendilerine þans verilen Ýsrail kavmi, içlerinden çok azý hariç,
bu konuda baþarýlý olamadýklarý için söz konusu önderlik ve üstünlük vasfýný kaybetmiþlerdir.
Sözlerini bozduklarý için onlarý lanetledik ve kalplerini katýlaþtýrdýk.102
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Krþ. Tesniye 4:5-8.
el-Bakara 2/61, 79, 85, 87; krþ. Nehemya 9:16-35.
Elmalýlý, Hak Dini, I, 407.
en-Nûr 24/55.
el-Mâide 5/13. Ayrýca bk. el-Bakara 2/63-64, 83-84; el-Ýsrâ 17/4-8; en-Nisâ 4/155.
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Buna paralel olarak, “Biz, onlarý bir bilgiye göre âlemlere üstün kýldýk”
ayeti, Taberî tarafýndan onlarýn “iman etmeleri sebebiyle ve iman ettikleri sürece” kendi zamanlarýnýn tüm insanlarýndan üstün tutulmalarý þeklinde anlaþýlmaktadýr.103 Nitekim insanlarýn en seçkin ve üstünleri kabul edilen peygamberlerin dahi isyan etmeleri durumunda amellerinin boþa çýkacaðýný öngören bir anlayýþýn, herhangi bir gruba kayýtsýz þartsýz üstünlük atfetmesi veya böyle bir üstünlüðü onaylamasý düþünülemez.
Konunun Yahudiliðe ait cephesinde farklý bir anlayýþ hâkim olmaktadýr.
Kur’an tarafýndan peygamber olduðu bildirilen ve Yahudi anlayýþýnda da Tanrý’nýn vahiyde bulunduðu veya ahitleþtiði kabul edilen ve Ýsrail toplumuna gerek dinî gerek dünyevî konularda rehberlik eden Davud ve Süleyman’a Tevrat’ta tevhid inancýyla baðdaþmayan birtakým büyük günahlar atfedilmektedir. Buna göre, masum cana kýyma ve zina gibi günahlar iþleyen Davud’un ve hanedanýnýn kutsanmasý, sonsuz ahdin muhatabý olmalarý gerçeði104 ve bunlara paralel olarak Ýsrail kavminin isyanlarýna raðmen seçilmiþlik vasfýný sonsuza kadar
koruduklarý þeklindeki Eski Ahid inancý, Yahudiliðin Kur’an’da öngörülenden
farklý bir önderlik ve seçilmiþlik anlayýþý üzerine temellendiðini göstermektedir.
“Bir bilgiye göre üstün kýlýnma” þeklindeki Kur’an ifadesi üzerine yapýlan
yorumlarda, Ýsrailoðullarý ile ilgili iki farklý hususa iþaret edilmektedir. Buna
göre Allah’ýn Ýsrailoðullarý hakkýndaki söz konusu bilgisi ya onlarýn ilâhî seçime baþkalarýndan daha layýk olmalarý ya da onlarýn yoldan sapacak ve bazý konularda haddi aþacak olmalarý bilgisine atýfla açýklanmaktadýr.105 Belki
de bu iki hususu, birbirine alternatif ve hatta zýt gerekçeler olarak deðil de Ýsrailoðullarý’nýn seçilmesiyle alakalý gerçeðin birbirini tamamlayan iki farklý
boyutu biçiminde anlamak daha isabetli olacaktýr. Nitekim Ýsrail kavmi hem
Hz. Ýbrahim’in zürriyeti olmalarý hem de mazlum konumunda bulunmalarý
sebebiyle kendi dönemlerinde Allah’ýn ahdini taþýmaya en uygun topluluktu.
Fakat Ýsrail kavminin, içlerinden bir grup hariç, ilâhî rahmet ve nimetin devamý için gerekli olan ahde vefa ve zalimlerden olmama þartýný yerine getire-
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Taberî, Câmi‘u’l-beyân, XIII, 127.
II. Samuel 7, 11-12; I. Krallar 11:1-13, 29-40. Ýlgili metinde, baþka tanrýlara taptýðý ve ahdi ihlâl ettiði gerekçesiyle Süleyman’ýn tahtýnýn Tanrý tarafýndan geri alýndýðý, ancak Davud’un hatýrýna Tanrý ile Davud soyu arasýndaki ahdin sonsuza kadar devam edeceði ifade
edilmektedir. Fakat bir diðer pasajda (I. Tarihler 22:8) yer alan bilgiye göre Tanrý, masum
kaný döktüðü gerekçesiyle Davud’a mabedi yapma izni vermemekte, onun yerine bu görevi yukarýda belirtilen günahlarý iþlediði söylenen Süleyman’a tevdi etmektedir.
Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXVII, 248.
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medikleri de gerek Kur’an’da gerekse Tevrat’ta, bir vâkýa olarak ortaya konulmaktadýr.106 Diðer bir ifadeyle, ilgili ayetler bir bütün halinde okunduðunda,
Allah’ýn, Ýsrailoðullarý’nýn yoldan sapmaya meyledeceklerini bildiði halde, taþýdýklarý baþka özelliklerden dolayý ve imtihan maksadýyla onlara belli nimetler
ve ayrýcalýklar bahþetmiþ olduðu sonucuna varmak mümkün gözükmektedir.
Tefsirlere göre, söz konusu nimetlerden biri ve sonuncusu da, geçmiþte
Hz. Musa tarafýndan Ýsrailoðullarý’na bildirildiði üzere, onlarýn soyundan gelen Yahudilerin, kardeþleri arasýndan (yani Ýsmail kolundan) çýkacak olan
(son) peygamberin mesajýna muhatap olmalarý ve ona uymakla yükümlü tutulmalarý olmaktadýr.107 Atalarýna bahþedilen tüm bu nimetler ve onlarýn bir
zamanlar âlemlere üstün kýlýnmýþ olduklarý, dönemin Yahudilerine hatýrlatýldýktan sonra onlardan Allah’a verdikleri söze dönmeleri ve geçmiþte elde ettikleri önder vasfý dolayýsýyla bu noktada müþrik Araplara da öncülük etmeleri istenmektedir.108 Diðer bir ifadeyle, üstünlüðün ve önderliðin Ýbrahim’in
soyundan gelmekle veya atalarýnýn yaptýklarý iyiliklerden kendilerine pay çýkarmakla deðil, ahdin gereklerini yerine getirmekle ve bu gereðin nihaî merhalesi olarak Hz. Ýbrahim’in yoluna uyan ve tevhid dininin son tebliðcisi olan
Muhammed Mustafa’ya tâbi olmakla gerçekleþeceði bildirilmektedir.
Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onlarýn kazandýklarý kendilerine, sizin kazandýklarýnýz size aittir.109
Yanlarýndaki Tevrat ve Ýncil’de yazýlý bulduklarý o elçiye, o ümmi Peygamber’e uyanlar (var ya). O, kendilerine iyiliði emreder, kötülükten meneder... Aðýrlýklarý ve üzerlerindeki zincirleri indirir. Ona inanýp ona saygý
gösteren, ona yardým eden ve onunla beraber indirilen nura uyanlar, iþte
felaha erenler onlardýr.110
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Bu husus, özellikle Ýbrânî peygamberleri tarafýndan sýklýkla vurgulanmaktadýr. Bk. Ýþaya
2:5-8; 3:8; Yeremya 2:4-12; Hezekiel 5:5-8. Eski Ahid’de ve sonraki Yahudi literatüründe
ortaya konulduðu üzere seçilmiþlik, Ýsrailoðullarý’nýn üstünlüðü veya itaatinden ziyade Tanrý’nýn Ýsrail’e ve atalarýna olan sevgisi ve ismini(n devamýný) Ýsrail kavmine baðlama iradesinin neticesi olup, Ýsrail’in isyanýna raðmen bakidir (Ýþaya 48:9-11; 54:9-10; Yeremya
30:11; 31:3-4; Mezmurlar 105:8-10). Nitekim ayný vurgu, Tanrý’nýn sonsuz sevgisi ve rahmeti gereði gelecekte Ýsrail’in tamamýnýn kurtulacaðý þeklinde Yeni Ahid’de de yer alýr. Mesela bk. Romalýlara Mektup 11:26; Resullerin Ýþleri 1:6.
Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, III, 35-36; krþ. “Onlar için kardeþleri (ahehem) arasýndan senin gibi bir peygamber çýkaracaðým ve sözlerimi onun aðzýna koyacaðým ve ona emredeceðim; her þeyi onlara söyleyecek. Ve vaki olacak ki, benim ismimle söylediði sözlerimi
dinlemeyeni bundan sorumlu tutacaðým” (Tesniye 18:18). Ýbrânîce Tevrat metninde geçen
ve “kardeþleri” manasýna gelen ahehem kelimesi Ýngilizce’ye genellikle their own people
(kendi kavmi) þeklinde tercüme edilmektedir.
el-Bakara 2/40-45.
el-Bakara 2/134 ve 141; ayrýca bk. 2/48, 123.
el-A‘râf 7/157.
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Dolayýsýyla, nimetlendirme ve üstün kýlma gerçeði, geçmiþte Ýsrailoðullarý’na bir bilgiye ve bir ölçüye göre bahþedilmiþ bir ilâhî rahmet olmakla birlikte, Ýsrail soyundan gelen veya kendilerini bu soya nispet eden Yahudiler
söz konusu olduðunda, onlarýn ilâhî rahmete nâil olmalarý tek ve ayný ölçüye dayandýrýlmaktadýr. O da, geçmiþte olduðu gibi, kendilerine vahyedilene
uyma þartýdýr.
Eðer kitap ehli inanýp korunsalardý, onlarýn kötülüklerinden geçerdik ve
onlarý nimeti bol cennetlere sokardýk. Eðer onlar Tevrat’ý, Ýncil’i ve Rab’lerinden kendilerine indirileni gereðince uygulasalardý... Ýçlerinde ýlýmlý bir
ümmet var, ama onlarýn çoðu, ne kötü iþler yapýyorlar!111

Aslýnda bir açýdan bakýldýðýnda Eski Ahid boyunca Ýsrailoðullarý’na yapýlan ahde dönme çaðrýsýný Kur’an’daki çaðrýyla ayný paralelde anlamak mümkündür. Özellikle Ýbrânî peygamberlerinde yer aldýðý üzere, Eski Ahid inancýnda Ýsrail kavminin sürekli olarak ahdi ihlâl etmelerine raðmen, Tanrý’nýn
kendi seçilmiþ kavmini tamamen yok etmemesi ve ahde vefa göstermesi, kýsmen Kur’an’daki “çok azý” ifadesine karþýlýk gelen, “artakalanlar” tabiri ile
açýklanmaktadýr.112 Buna göre, Yahudi inancýnda Musa þeriatýna uymak suretiyle ahde sadýk kalan bir grubun her devirde Ýsrail içerisinde mevcut olduðu ve onlarýn hatýrýna Tanrý ile Ýsrail arasýndaki ahdin sonsuza dek devam
edeceði görüþü yer almaktadýr. Fakat gerek “artakalanlar” kavramý gerekse
buna paralel olarak “yeni bir kalp ve yeni bir ruh” tabiriyle izah edilen ahdin
yenilenmesi ve sonsuz olmasý temasý,113 Kur’an açýsýndan bakýldýðýnda, tüm
Ýsrail’in deðil, ancak söz konusu grubun kurtuluþunu ifade etmektedir. Buna
göre Ýsrailoðullarý ve daha sonra Yahudiler, Hz. Musa’dan sonra onlarý doðru
yola çaðýran birçok peygamberin, Hz. Ýsa’nýn ve son olarak da Hz. Muhammed’in çaðrýsýna muhatap olmuþlardýr. Kendi zamanlarýnýn peygamberleri tarafýndan teblið edilen vahye uyan söz konusu azýnlýk gerçekten de “yeni bir
kalp ve yeni bir ruha” bürünürken, uymayan çoðunluksa, Kur’an’ýn ifadesiyle,
“kalplerinin katýlaþtýrýlmasý” durumuyla karþý karþýya kalmýþlardýr.114 Nitekim
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el-Mâide 5/66-67. Ayette yer alan “Rab’lerinden kendilerine indirilen” ifadesi, Ýslâm âlimleri tarafýndan genellikle Kur’an ya da sonraki Ýbrânî peygamberlerine indirilen kitaplar þeklinde anlaþýlmýþtýr. Bk. Taberî, Câmi‘u’l-beyân, IV, 304-5; Zemahþerî, el-Keþþâf, II, 269;
Kurtubî, el-Câmi‘, V-VI, 241.
Amos 5:15; Ýþaya 10:20-23; Tsefanya 3:12-13.
Hezekiel 36:24-32; Yeremya 31:31-33.
“Kalplerinin katýlaþtýrýlmasý” ifadesi, Yahudilerin çoðunluðunun Hz. Ýsa’nýn mesajýna uymadýklarý gerçeðinden hareketle Pavlus’un Mektuplarý’nda da Ýsrail’e nispetle kullanýlmaktadýr.
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Ýslâm anlayýþýna göre son peygamber Hz. Muhammed’e tâbi olanlar da böyle
bir azýnlýktan ibaret olmaktadýr.115
Seçilmiþlik inancýyla baðlantýlý olarak Yahudilere (ve Hýristiyanlara) izâfe
edilen, “Biz Allah’ýn oðullarý ve sevgilileriyiz”, “Biz nasýl olsa baðýþlanacaðýz”, “Bizden baþkasý cennete girmeyecek” þeklindeki ifadeler, Kur’an tarafýndan mesnetsiz iddialar olarak görülmekte, herkese iþlediði amele uygun bir
karþýlýðýn, yani hak ettiði mükâfat veya cezanýn verileceði belirtilmektedir.
Yahudiler ve Hýristiyanlarý “Biz Allah’ýn oðullarý ve sevgilileriyiz” dediler.
De ki: “O halde niçin günahlarýnýzdan ötürü (Allah) size azap ediyor?” Hayýr, siz de O’nun yarattýklarýndan birer insansýnýz. O dilediðini baðýþlar, dilediðine azap eder...116

Kur’an’a göre imâmet, yani peygamberlik, Hz. Musa ve Hz. Ýsa da dahil
olmak üzere, Ýbrânî peygamberlerinde ve son olarak da Hz. Muhammed’de
gerçekleþtiði üzere, Ýbrahim soyuna bahþedilmiþ bir özellik iken;117 Allah’a
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Fakat Kur’an’ýn vurgusundan farklý olarak Yeni Ahid teolojisinde, Ýsrail’in tamamen reddedilmediði, sonunda tüm Ýsrail’in kurtulacaðý inancý seslendirilmektedir (Romalýlara Mektup
11: 9). Nitekim, Evanjelik Protestan gruplarý tarafýndan hararetle savunulan ve II. Vatikan
Konsili’nden sonra Katolik Hýristiyan teolojisinde de yer alan söz konusu inanýþ, tarihin sonunda tüm Yahudilerin Ýsa Mesih’i kabul etmelerini öngörmektedir. Ýlginçtir ki Ýslâm kaynaklarýnda da benzer inanýþýn Hýristiyanlara uyarlanmýþ þekli olan, dünyanýn sonunda tüm
Hýristiyanlarýn Ýslâm’a geçecekleri þeklinde rivayetler mevcuttur.
Âl-i Ýmrân 3/113-15; el-A‘râf 7/159. Söz konusu ayetlerde kendilerinden övgüyle bahsedilen “kitap ehli”nden bir grup, genellikle, Yahudi ve Hýristiyanlardan (ve hatta diðer din mensuplarýndan) Ýslâm’ý kabul eden kiþiler ya da Ýslâm gelmeden önce yaþamýþ olan mümin kiþiler olarak anlaþýlmýþtýr. Bk. Taberî, Câmi‘u’l-beyân, III, 52-54; Fahreddin er-Râzî,
Mefâtîhu’l-gayb, VIII, 187-88; Ýbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’ân, II, 87. Fakat söz konusu ayeti
daha geniþ manada, kendi dinlerinin gereðini yerine getirmek suretiyle iman ve sâlih amele uygun hareket eden mümin Yahudi ve Hýristiyanlar þeklinde anlayan Ýslâm âlimleri de
mevcuttur. Bk. Reþid Rýzâ, Tefsîru’l-menâr, IV, 71-72; krþ. Taberî, Câmi‘u’l-beyân, III, 51;
Ebû Mansûr Muhammed el-Mâtürîdî, Te’vîlâtü’l-Kur’ân, Hacý Selim Aða Ktp., nr. 40, vr.
90a. Bu noktada Hz. Muhammed devrinde yaþayýp doðrudan onun tebliðine muhatap olan
ve onun peygamberliðine yönelik delilleri Tevrat’tan çýkaracak kadar dinî bilgiye sahip olup
buna raðmen Peygamber’e inanmamanýn ötesinde ona cephe alarak mücadeleye giren kitap ehlinin ileri gelenleri ile daha sonraki devirlerde ve hatta günümüzde yaþayan ve kendi
dinî bilgileri doðrultusunda belli bir iman ve amel çerçevesinde hareket eden vicdan sahibi
Yahudi ve Hýristiyan bireyler arasýnda ayrým yapmak gerekmektedir. Aksi takdirde Kur’an’ýn
Yahudi ve Hýristiyanlara nispetle eleþtirdiði kurtuluþu kendi tekellerinde görme þeklindeki
tavrýn, ayný þekilde Müslümanlar tarafýndan ortaya konmasý gibi bir sonuç çýkacaktýr. Nitekim, çoðu Ýslâm âliminin görüþü, bu insanlar doðru(dan) Ýslâm mesajýna muhatap olmadan
öldüklerinde kurtuluþtan uzak olmayacaklarý yönündedir. Mesela bk. Ýmam Gazzâlî, Ýslâm’da Müsamaha (Faysalü’t-tefrika beyne’l-Ýslâm ve’z-zendaka), çev. Süleyman Uludað (Ýstanbul: Marifet Yayýnlarý, 1990), s. 69-76.
el-Mâide 5/18. Ayrýca bk. el-Bakara 2/80-82, 94-96, 111-12; en-Nisâ 4/49-54; el-Cum‘a
62/6-7.
Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXIX, 243-44.
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yakýnlýk, Ýbrahim’in soyundan gelmenin deðil (ister Yahudi, ister Hýristiyan,
ister Arap ve hatta ister Müslüman olsun) Hz. Ýbrahim’in dinine uymanýn,
yani tevhidî imana sahip olmanýn sonucu olmaktadýr.
Doðrusu insanlarýn Ýbrahim’e en yakýn olaný, ona uyanlar, bu peygamber
ve müminlerdir. Allah da müminlerin dostudur.118

Bu noktada zihinlere, söz konusu ölçütün Müslümanlara yönelik yeni bir
seçilmiþlik anlayýþýný gerektirip gerektirmeyeceði sorusu gelebilir. Nitekim
Kur’an’da, aþaðýda tartýþýlacaðý üzere, böyle bir çýkarýmý bir açýdan destekler
ya da tamamen reddetmez görünen kimi ifadelere rastlamak mümkündür.

“Siz, insanlar için çýkarýlmýþ en hayýrlý bir ümmetsiniz”119
Bir nevi Müslüman seçilmiþliðini ima eden söz konusu Kur’an ifadelerinin
baþýnda yukarýya alýntýlanan ayet gelmektedir. Fakat hemen ayetin devamýnda “en hayýrlý ümmet olma” vasfýnýn dayandýðý gerekçeleri sýralayan ve konumuz açýsýndan büyük önem taþýyan bir açýklama yer almaktadýr:
Ýyiliði emreder, kötülükten menedersiniz ve Allah’a inanýrsýnýz. Eðer kitap
ehli inanmýþ olsaydý, elbette kendileri için iyi olurdu. Onlardan inananlar
da var ama çoklarý yoldan çýkmýþtýr.

Buna göre, hayýrlý ümmet olma vasfý, belli bir nesepten gelmeyi ya da geçmiþte kazanýlmýþ dinî veya dünyevî bir statüyü esas alan tarihî-etnik bir düzlemde ele alýnmamaktadýr. Bilakis tamamen iman ve iyi amel esaslarý üzerine inþa edilmiþ dinî-ahlâkî bir ölçüye göre tanýmlanmaktadýr. Aslýnda “en hayýrlý ümmet” olarak nitelendirilen bu ümmetin vasýflarý bununla da bitmemektedir. Bir baþka ayette, “hayýrlý” ümmet yerine “vasat” ümmet nitelemesi kullanýlmaktadýr:
Ýþte böylece sizin insanlýða þahitler olmanýz, Resul’un de size þahit olmasý
için sizi mutedil (vasat) bir ümmet kýldýk.120

Ayette geçen “mutedil ümmet” ifadesi, tefsirlerde genellikle orta yolu tutan ve aþýrýlýða kaçmayan, adil, dengeli ve faziletli, hayýrlý ve ideal ümmet biçimlerinde izah edilmektedir.121 Buna göre söz konusu ümmet itikat, amel ve
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Âl-i Ýmrân 3/68. Ayrýca bk. el-Bakara 2/135-36, 140.
Âl-i Ýmrân 3/110.
el-Bakara 2/143.
Taberî, Câmi‘u’l-beyân, II, 6-7; Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, IV, 97-99.
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ahlâk konularýnda ifrattan ve tefritten kaçýnan, yani hem bedene hem de ruha eþit olarak hitap eden bir akideyi benimsemiþ ve dolayýsýyla yaratýlýþýn gereðini yerine getirme manasýnda –hepsi de birbirinin yerine geçen– adalet,
dengelilik, fazilet ve hayýr vasýflarýný kendisinde toplamýþ bir ümmet olmaktadýr. Bu ümmetin, söz konusu özellikleri dolayýsýyla ve týpký geçmiþte Ýsrailoðullarý’nýn kendi zamanlarýndaki toplumlara örnek olmasý gibi, diðer ümmetlere þahit ve model olmasý hedeflenmektedir. Onun için de üçüncü bir vasýf olarak, onlarýn (geçmiþ ümmetlerin ardýndan) yeryüzüne “halife” kýlýndýklarý ifade edilmektedir.122
Bu noktada þüphesiz bahsi geçen ümmetin hangi ümmet olduðu ya da
kimlerden oluþtuðu sorusu gündeme gelmektedir. Ýslâm âlimleri arasýnda
yaygýn olan görüþ, bu ümmetin Muhammed ümmeti olduðu yönündedir. Nitekim Resul’e, yani Hz. Muhammed’e atýfta bulunan bir önceki ayetin yaný
sýra, Kur’an’da yer alan bir baþka ifade de bu konuya ýþýk tutmaktadýr:
O sizi seçti [ictebâkum]; din hususunda üzerinize hiçbir zorluk yüklemedi;
babanýz Ýbrahim’in dininde (de böyleydi). Peygamber’in size þahit olmasý,
sizin de insanlara þahit olmanýz için, O, gerek daha önce(ki kitaplarda),
gerekse bu(Kur’an)da size “Müslümanlar” adýný verdi...123

Aslýnda bu ayette, söz konusu ümmeti diðer ümmetlere þahit kýlan temel
hususun, Müslüman isimlendirilmesinden de anlaþýlacaðý üzere, onlara teslimiyeti yani tevhidî imaný emreden, zorluk ve aþýrýlýktan uzak mahiyete sahip
bir din olduðu vurgulanmaktadýr. Yine ayette belirtildiði üzere, Kur’an’ýn teblið ettiði Ýslâm dini, bu yönüyle Ýbrahim dinine özdeþ bir özellik taþýmaktadýr.
Yani Muhammed ümmetinin en hayýrlý olarak isimlendirilmesi, tefsirlerde de
vurgulandýðý üzere, Yahudi ve Hýristiyan þeriatýnda yer alan ve söz konusu
toplumlarýn tarihî tecrübeleriyle baðlantýlý olarak ortaya çýkan birtakým aþýrýlýklardan ve zorluklardan arýndýrýlmýþ bir þeriata sahip olmalarýyla; dolayýsýyla orta yolda bulunmalarýyla alakalandýrýlmaktadýr.124 Onun için Kur’an’da, Peygamber’in “kitap ehli”ne iyiliði emredip kötülükten menettiði, onlara temiz
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en-Nûr 24/55.
el-Hac 22/78. Diðer milletlere þahit ve rehber olma ifadesi Ýþaya kitabýnda Ýsrailoðullarý’na
atýfla kullanýlmaktadýr. Bk. 42:6-7; 43:10; 55:4-5.
Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, IV, 97; Kurtubî, el-Câmi‘, II, 153-54; Reþid Rýzâ,
Tefsîrü’l-menâr, II, 4-5. Bir durumu ve oluþu (teslimiyet), dolayýsýyla tarih üstü bir gerçekliði ifade eden “Ýslâm” kelimesi ile, daha ziyade bir grubu veya þahsý esas alan ve oluþumunda büyük rol oynayan tarihî tecrübeleri de vurgulayan “Yahudi”lik ve “Hýristiyan”lýk
kelimeleri arasýndaki fark, ilgili din ve þeriatlarýn mahiyeti hakkýnda yapýlan söz konusu tespiti desteklemektedir.
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þeyleri helâl ve pis þeyleri haram kýldýðý, gerek Rabb’in (imtihan veya ceza
maksadýyla) gerekse geleneklerinin kendilerine yüklediði aðýrlýklarý ve zincirleri üzerlerinden kaldýrýp attýðý, yani onlarý orta yola ve adalete, Hz. Ýbrahim’in
de vazetmiþ olduðu “hanif” ve “fýtrat” dinine çaðýrdýðý ifade edilmektedir.125
Nitekim, Kur’an’ýn çeþitli ayetlerinde Yahudilerin aslýnda helâl olan kimi
þeyleri kendilerine haram kýlmak veya aþýrý gitmelerinin cezasý olarak onlara
bazý helâllerin haram kýlýnmasý suretiyle dinlerini kendilerine zorlaþtýrdýklarý
ifade edilmektedir.126 Ayrýca Hz. Ýsa’nýn da Hz. Muhammed’den önce, bu söz
konusu haramlardan bir kýsmýný helâle çevirmek üzere Ýsrailoðullarý’na gönderilmiþ bir elçi olduðu belirtilmektedir.127 Bu noktada, erken dönem Hýristiyan öðretisini þekillendiren Pavlus’un, günaha sevk edici olarak nitelendirdiði
(Musevî) “þeriat” ile kurtuluþu temsil ettiðine inandýðý (Ýsevî) “iman” hususlarý
arasýnda zulmet-rahmet biçiminde bir zýtlýk öngörmek suretiyle, Hz. Ýsa’ya
benzer bir misyon atfettiði gerçeðine dikkat çekmek yerinde olur.128 Fakat,
Kur’an açýsýndan bakýldýðýnda dinde aþýrýlýk durumu sadece Yahudiler için deðil Hýristiyanlar için de geçerli olmaktadýr. Buna göre Hz. Ýsa’nýn, Yahudilere
ait önceki aþýrýlýðý dengeleyici mahiyetteki mesajýna raðmen, genel olarak Hýristiyanlar da farklý tür bir aþýrýlýk (Ýsa Mesih’in tanrýlaþtýrýlmasý ve bedenin
reddi) içerisine düþmekle eleþtirilmektedir.129
Yukarýda yer alan açýklamalar doðrultusunda ele alýndýðýnda, Hz. Muhammed ümmetinin en hayýrlý ümmet olarak nitelendirilmesi, Kur’an’ýn ifadesiyle, ikmale erdirilmiþ ve insan fýtratýna uygun, yani her açýdan mükemmel bir
þeriata sahip olmalarý ve kendilerine gerek iman gerek amel noktasýnda orta
yolu öðütleyen bu þeriatý hayatlarýna geçirmeleri hususundan kaynaklanmaktadýr. Bu manada söz konusu ayet, hem (ilk Ýslâm cemaati tarafýndan)
gerçekleþtirilmiþ bir realiteye hem de (sonraki Müslüman cemaatler için öngörülen) bir ideale iþaret etmektedir.130 Bu sebeple hayýrlý olma vasfýnýn sadece Muhammed ümmeti için mi ve hatta bu ümmetin tamamý için mi geçerli
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el-A‘râf 7/157; er-Rûm 30/30.
Âl-i Ýmrân 3/93; en-Nisâ 4/160-61; el-En‘âm 6/146; Yûnus 10/59; en-Nahl 16/118; krþ.
el-Mâide 5/3, 87-88; el-En‘âm 6/140, 145; en-Nahl 16/115-16. Rabbinik, Yahudilik tarafýndan geliþtirilen, fakat doðrudan Tevrat’a dayanmadýðý için Karâîler tarafýndan bir kýsmý
kabul edilmeyen, teferruatlý “koþer” (helâl yiyecek) kurallarý bu kapsamda görülebilir.
Âl-i Ýmrân 3/49-50; el-Mâide 5/110.
Romalýlara Mektup 3:20; 4:15; 6:4, 14; 7:4-25; Korintoslulara II. Mektup 3:12-18.
en-Nisâ 4/171; el-Mâide 5/72-73; et-Tevbe 9/31; el-Hadîd 57/27.
Krþ. Âl-i Ýmrân 3/104.
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olduðu noktasýnda Ýslâm âlimleri arasýnda görüþ ayrýlýklarý söz konusudur. Erken dönem müfessirlerinden Taberî bu noktada üç ayrý görüþ zikreder. Buna
göre, hayýrlý ümmet: 1. Sahâbîlerden belli bir topluluðu (muhacirler, ensar vs.),
2. Genel olarak Muhammed ümmetini veya, 3. Ayette yer alan sýfatlarý taþýyan her ümmeti ifade etmektedir.131 Müslüman (müslim) isminin, önceki peygamberlerin þeriatlarýna uyan müminler için de kullanýldýðý ve yukarýya alýntýlanan Hac sûresinin ilgili ayetinde de belirtildiði üzere, Kur’an’ýn Müslüman
hitabýnýn geçmiþ, mevcut ve gelecekteki tüm müminlere yönelik olduðu göz
önünde bulundurulduðunda,132 hayýrlý ümmet nitelemesinin geniþ manasýyla
geçmiþteki müslim/mümin gruplarý da kapsadýðýný düþünmek yanlýþ olmasa
gerektir. Diðer taraftan vasat ümmet ile kastedilen ümmetin Muhammed ümmeti olduðunu kabul edenlere göre, bu vasýflandýrma farklý sebeplere veya
keyfiyete dayandýrýlmaktadýr. Genel görüþe göre Muhammed ümmeti, iman
etmeleri ve iyiliði emredip kötülükten sakýndýrma þartýný yerine getirmeleri sebebiyle veyahut süresince vasat ve dolayýsýyla hayýrlý ümmet olurken, kimi
âlimlere göre sebep en çok müminin Muhammed ümmeti içerisinden çýkmasýyla veya geçmiþteki bütün ümmetleri tamamlamalarý ve onlarýn en sonuncusu olmalarýyla alakalý görülmektedir. Buna baðlý olarak Muhammed ümmeti tabiri genellikle bu ümmet içindeki mümin ve sâlih kiþiler þeklinde anlaþýlmýþtýr.133 Tüm bu yorumlarý bir arada deðerlendirecek olursak, son peygambere
ve mükemmel þeriata sahip olan Muhammed ümmeti, artýk kendilerinden
sonra yeni bir ümmetin gelmeyeceði, yani son ümmet olmalarý sebebiyle (potansiyel manada) ve iman ile sâlih amel üzere bulunduklarý sürece (gerçek anlamda) en hayýrlý ümmet nitelemesinin muhatabý olmaktadýr.
Bununla birlikte, Tevrat ve Yahudi geleneði tarafýndan Ýsrailoðullarý’na
yüklenen ve daha sonra kilisenin þahsýnda gerçekleþen “yeni Ýsrail” tanýmlamasýyla Hýristiyanlýða da taþýnan “seçilmiþlik” anlayýþýna benzer þekilde,
Ýslâm ümmetinin seçilmiþliðinden bahseden bazý Ýslâmî yorumlarýn da mevcut olduðunu belirtmek gerekir. Yahudi seçilmiþliðinin daha ziyade nesebe
dayalý bir tanýmý esas almasý, önce veya sonra gelen baþka milletlerin ya da
ümmetlerin de seçilmiþ olabileceði ihtimalini kabul etmemesi gibi hususlar bir
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Taberî, Câmi‘u’l-beyân, III, 43-44.
Bk. dn. 81.
Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, VIII, 178; Kurtubî, el-Câmi‘, IV, 170-73; Reþid Rýzâ,
Tefsîrü’l-menâr, IV, 57-58; Elmalýlý, Hak Dini, II, 409-10.
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yana,134 bir noktadan bakýldýðýnda bu üç farklý (Yahudi, Hýristiyan ve kýsmen
Müslüman) seçilmiþlik anlayýþlarý ya da yorumlarý arasýnda belirgin paralellikler göze çarpmaktadýr. Ýsrail’in seçilmiþliðiyle ilgili olarak Yahudi geleneði
içerisinde sýklýkla tekrarlanan bir tema, Tanrý’nýn Ýsrail’e yönelik ezelî sevgisidir.135 Söz konusu sevgi faktörünü rasyonelleþtirme adýna Rabbinik literatürde sýklýkla tüm milletler içinden sadece Ýsrail’in Tevrat’ý kayýtsýz þartsýz kabul ettiði þeklinde bir gerekçe yer alýr. Bu argümanýn bir ileri boyutu ise bütün milletler arasýndan ancak Ýsrail kavmi Tevrat’ý almaya layýk olduðundan
veya Tanrý Tevrat’ý sadece onlarýn kabul edeceðini bildiðinden Yüce olan,
dünya yaratýlmadan önce Ýsrail’i seçip kendisine kutsal kavim yapmýþ ve onlara Tevrat’ý emanet etmiþtir, þeklindeki inanýþtýr.136
Ezelî bir seçilmiþlik anlayýþý, Yuhanna Ýncili ve Pavlus’un Mektuplarý’ndan
hareketle, Hýristiyan gelenek içerisinde ve özellikle Protestan teolojilerde de
seslendirilmektedir. Kýsaca ifade etmek gerekirse, Tanrý’nýn çocuklarý ve semavî ailesinin bir parçasý olma manasýnda seçilmiþliðin ve kurtuluþun, ancak
Ýsa Mesih’te (ve kilisenin aracýlýðýnda) tezahür eden Tanrý’nýn kurtarýcý lütfuna iman yoluyla elde edilen ve kaybedilmesi mümkün olmayan bir özellik olduðu hemen tüm Hýristiyan teolojilerinde yer alýr. Fakat söz konusu seçilmiþlik inancý, bilhassa Kalvinist ekol tarafýndan insan iradesini neredeyse sýfýrlayan bir düzleme oturtulmaktadýr. Bu anlayýþa göre seçilmiþlik ve buna baðlý
kurtuluþ, hiçbir þekilde insan iradesine ve fiillerine baðlý olmayýp tamamen
Tanrý’nýn hür iradesinin bir sonucu olarak ezelden belirlenmiþ bir durumu ifade
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Kur’an’da, Ýsrail soyundan gelmeyen birinin (son) peygamberlikle görevlendirilmesi hususunda Yahudilerin ya da en azýndan dönemin Yahudilerinin tahammülsüzlük ve kýskançlýk
gösterdiði ifade edilmektedir. Bk. el-Bakara 2/90; en-Nisâ 4/54. Sanýyorum bu noktada
Kur’an, tamamen politeist bir dönem ve coðrafya içerisinde Ýsrailoðullarý’nýn tevhid üzere seçilmesini ve âlemlere üstün kýlýnmasýný doðrularken, ayný Ýsrailoðullarý’nýn devamý olan dönemin Yahudilerinin sahip olduklarý söz konusu tevhid geleneðine ve ilâhî vahye raðmen
putperest müþriklerle birlik olmak suretiyle Hz. Muhammed’in tevhid mesajýna cephe almalarýný eleþtirmektedir. Kur’an’a göre bu tavýr, tevhid üzere seçilmiþliðin Yahudiler tarafýndan
bir nevi etnik seçilmiþliðe dönüþtürülmüþ olduðu anlamýna gelmektedir. Bununla birlikte modern dönemde, seçilmiþlik doktrininin artýk geçerli olmadýðýný savunan Yahudi teologlarýn yaný sýra, klasik Yahudi seçilmiþliði doktrini yerine farklý milletlerin de farklý açýlardan misyona
sahip olduðunu savunan “çoklu seçilmiþlik” (multiple election) ya da “çoklu misyon” (multiple vocation) tarzýnda alternatif görüþler ileri sürülmüþtür. Mesela bk. Mordechai Kaplan,
The Meaning of God in Modern Jewish Religion (New York: Reconstructionist Press, 1962),
s. 84; Dan Cohn-Sherbok, Modern Judaism (London: Macmillan, 1996), s. 128.
Neþîdeler Neþîdesi 2:9; ‘Abodah Zarah 2b; Leviticus Rabbah 36:4; Numbers Rabbah 1:9;
2:3; 11:2; Cantata Rabbah I, 14:2; II, 16:1.
Sifre Deuteronomy 311; Genesis Rabbah 1:4; Exodus Rabbah 1:1; 30:9; Deuteronomy
Rabbah 8:7; krþ. Exodus Rabbah 27:9; Numbers Rabbah 14:10.
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etmektedir. Diðer bir ifadeyle konu –Yahudi inancýndaki “Yahudi doðmak” ilkesi yerine– “seçilmiþ doðmak” biçiminde ortaya konulmaktadýr.137 Kalvinist
inanca göre insanoðlu zaten doðuþtan günahkâr ve dolayýsýyla cehennemlik
olduðundan, seçilmeyenler hak ettikleri sonucu elde etmekte (ilâhî adalet),
seçilenlerse hak etmemelerine raðmen ilâhî ayrýcalýðýn muhatabý olmaktadýr
(ilâhî lütuf).138
Benzer biçimde, “Ey Muhammed ümmeti, Allah sizi diðer ümmetler üzerine seçmiþ, sizi üstün ve þerefli kýlmýþ, en þerefli elçiyi ve en mükemmel þeriatý size vermiþtir”139 þeklindeki ifade de, Müslümanlara atýfla bir nevi ezelî
seçilmiþlik anlayýþýný çaðrýþtýrmaktadýr. Tabii ki burada söz konusu ifadenin
iki muhtemel okunuþu arasýndaki farklýlýðýn altýný çizmek gerekir. Bu muhtemel okunuþlardan birincisine göre Allah, Muhammed ümmetini seçip diðer
ümmetler üzerine üstün kýldýðý için onlara en þerefli elçiyi ve en mükemmel
þeriatý vermektedir. Diðer bir ifadeyle, Tanrý’nýn en þerefli elçisi ve en mükemmel dini, yine Tanrý’nýn en üstün kýldýðý ümmete layýk görülmektedir.140 Ýkinci okuyuþa göre ise anlam, hem en mükemmel þeriata hem de bu þeriatýn taþýyýcýsý olan ve bu açýdan en büyük þerefe sahip bulunan Hz. Peygamber’e
muhatap olmalarý açýsýndan Muhammed ümmetinin diðer ümmetlerden üstün konumda yer almasý þeklinde olmaktadýr. Dolayýsýyla ilk okuyuþa göre
üstünlük en mükemmel þeriata ve en þerefli Peygamber’e muhatap olmanýn
“sebebi”, ikinci okuyuþa göre ise “sonucu” olmaktadýr.
Yukarýda deðinildiði gibi, aslýnda bu iki farklý okuyuþu Yahudilik’te anlaþýldýðý þekliyle seçilmiþlik doktrinine uygulamak da mümkündür.141 Fakat
Yahudi geleneðinde seçilmiþlik bir yorum deðil, baþlangýcýndan günümüze
kadar Yahudi dininin ve kimliðinin merkezinde yer alan bir doktrindir. Bu
doktrini, en azýndan Kur’an açýsýndan, problemli kýlan nokta ise seçilmiþlik
veya üstünlük vasfýnýn her hâlükârda ve sonsuza dek tek bir dinî-etnik grubun
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Yuhanna 6:44; 15:16; Romalýlara Mektup 8:29-30; Efeslilere Mektup 1:5-6, 11-12.
Krþ. “Kim iyilik ederse, ona o (getirdiði)nin on katý vardýr. Kim kötülük getirirse, sadece
onun dengiyle cezalandýrýlýr, onlar haksýzlýða uðratýlmazlar” (el-En‘âm 6/160). Bu noktada,
“Allah dilediðini hidayete erdirir” þeklinde ortaya konulan ve Tanrý’nýn –insan iradesini devre dýþý býrakmadan– nihaî iradesini vurgulamak üzere kullanýlan Kur’anî ifadelerle, söz konusu katý ilâhî determinizmi birbiriyle karýþtýrmamak gerekir. Kur’an’ýn öngördüðü ilâhî irade anlayýþý ve hidayet kavramýyla ilgili olarak bk. Y. Þ. Yavuz, “Hidâyet,” DÝA, XVII, 47377; ayrýca bk. Ýbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’ân, VII, 183.
Ýbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’ân, V, 451.
Krþ. Deuteronomy Rabbah 8:7.
Bk. Gürkan, “The Jewish Concept of Chosenness,” s. 58-62.
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tekelinde bulunmasýdýr. Hýristiyan inancý söz konusu olduðunda ise, yukarýda
iþaret edildiði üzere, seçilmiþlik (ve kurtuluþ) tek bir etnik gruba hasredilmemekle birlikte adeta doðuþtan getirilmiþ ve deðiþmez bir özelliðe indirgenmektedir. Buna paralel olarak, Yahudi ve Hýristiyanlarýn seçilmiþlik iddialarýyla ilgili olarak Kur’an’da yer alan tespitler, ilgili geleneklerde –en azýndan belli dönem(ler) ve ekol(ler) itibariyle– hâkim görüþ olarak yer alýp ayný zamanda Hz.
Muhammed döneminde Arap yarýmadasýnda yaþayan Yahudi ve Hýristiyan
gruplarýn devam ettirdiði birtakým inanýþ ve iddialar doðrultusunda ortaya konulmaktadýr. Diðer bir ifadeyle, söz konusu Kur’anî tespitler, genel manada seçilmiþlik inancý ile alakalý olarak Yahudi ve Hýristiyan kutsal literatüründe yer
alan inanýþlara, özel manada ise Kur’an’ýn indiði dönemdeki ilk Müslümanlarýn muhatap olduðu Yahudi ve Hýristiyanlar arasýnda revaçta olan görüþlere
dayanmaktadýr. Yahudi geleneðinde seçilmiþlik ve kurtuluþ kavramlarýyla baðlantýlý olarak çok çeþitli ve evrensel tarzda ortaya konulmuþ görüþ ve yorumlar da yer almakla birlikte,142 Kur’an tarafýndan Yahudilere nispet edilen, “Biz
Allah’ýn oðullarý ve sevgilileriyiz”, “Biz nasýl olsa baðýþlanacaðýz”, “Bizden
baþkasý cennete girmeyecek” þeklindeki iddialar, Yahudi Kutsal Kitap literatüründe yerini alan inanç ve ifadelerdir.143 Söz konusu ifadeler, Kur’an tarafýndan, Ýsrailoðullarý’nýn bir dönem kendi zamanlarýnýn toplumlarýndan daha üstün ve seçkin bir konumda yer almalarý þeklindeki dinî-tarihî bir vâkýanýn bir
nevi kayýtsýz þartsýz Yahudi seçilmiþliði ve üstünlüðüne dönüþtürülmüþ olduðuna
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Mesela bk. Amos 9:7; Sanhedrin 39a, 105a. Sanhedrin 105a’da bir Mezmur pasajýndan hareketle (9:17) diðer milletlerin öbür dünyadan payý olup olmadýðý konusunda iki farklý görüþe yer verilir. Bir görüþe göre gerek Ýsrailoðullarý’ndan gerekse diðer milletlerden günahkârlar cehenneme girerken geri kalan insanlar öteki dünyaya (yani cennete) hak kazanacaklardýr. Diðer görüþe göre ise günahkârlýkla vasýflandýrýlan tüm milletlerin cehennemlik
olmasý söz konusudur.
Mesela bk. Ýþaya 44:21-22; Pesahim 118b; Berakoth 32b, 8b, 10a; ’Erubin 19a; Baba Bathra 10a; Rosh ha-Shana 17a; Exodus Rabbah 32:7; Numbers Rabbah 2:13; 7:8; 11:2;
Deuteronomy Rabbah 3:4; 5:7; Cantata Rabbah I, 14:2; II, 16:1; VIII, 12:1; Sifre Deuteronomy 96, 308; krþ. Amos 9:10; I Enoch 91: 9-10; Sanhedrin 10:1. Bu noktada belirtmek
gerekir ki, Rabbinik literatürde, bilhassa diðer milletlerle mukayese edildiðinde, idealize edilmiþ, homojen ve kolektif bir Ýsrail tanýmlamasý baskýn olup söz konusu Ýsrail’in, tüm günahlarýna raðmen Tanrý katýnda sahip olduðu ayrýcalýk, meziyet ve üstünlük sýklýkla vurgulanmakla birlikte; ayný literatür pratikte oldukça heterojen ve çoðunluðu dinî emirler konusunda bilgisiz ve gevþek bireylerden oluþan bir Ýsrail yapýlanmasýna ve birtakým muðlak algýlamalara yer verir. Geniþ bilgi için bk. Stern, Jewish Identity in Early Rabbinic Writings, s.
114-38. Dolayýsýyla yukarýda atýf yapýlan Kur’an pasajlarýný, bizzat Yahudi literatürü tarafýndan iþaret edilen realiteye, yani genel olarak Yahudilerin Tevrat emirlerine uyma noktasýnda gösterdikleri gevþekliðe raðmen, bilhassa dönemin Yahudileri tarafýndan öne çýkarýlan
idealize edilmiþ Ýsrail söylemi ve Yahudi üstünlüðü iddiasý karþýsýnda ortaya konmuþ eleþtiriler olarak anlamak isabetli olacaktýr.
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iþaret olarak anlaþýlmaktadýr. Kur’an’ýn indiði dönemde yaþayan Yahudi (ve
Hýristiyan) din adamlarý tarafýndan, özellikle Hz. Muhammed’in gerçek ve son
peygamber olduðunu bilmelerine raðmen,144 teþvik edilen bu tür inanýþ ve uygulamalar Kur’an’da hak dine zýt ifadeler olarak görülmektedir.145 Gerek Müslümanlar gerekse kitap ehli, bu tür iddialardan sakýndýrýlmaktadýr. Bizzat Kur’an’ýn
reddettiði söz konusu seçilmiþlik doktrinini Ýslâm ümmetine uygulamasý, yani
Yahudi ve Hýristiyanlar adýna reddettiði þeyi Müslümanlar adýna hoþ görmesi
ise mümkün görünmemektedir.
Kur’an’ýn genel vurgusundan çýkarýlacak sonuç, Ýslâm ümmetinin gerçek
manada “Ýslâmlaþtýðý” müddetçe hayýrlý ümmet olduðu ve olacaðý þeklindedir.
Diðer bir ifadeyle, en hayýrlý ümmet þeklindeki nitelendirmede sabit ve merkezî
konumdaki unsur “Ýslâm dini” olurken, ümmetin kendisi buna baðlý ve izafî bir
konumda yer almaktadýr. Nitekim deðiþmez bir vasfý, saf ve halis oluþu ifade
eden “istýfâ” fiili Kur’an’da Ýslâm dini için kullanýlmakta, bu dine tâbi olan ümmet söz konusu olduðunda ise özel olarak seçilmiþlik ve buna paralel “sâfiyet”
vasfýndan ziyade, genel anlamda seçilmiþlik ve buna baðlý “görevlendirme” durumunu vurgulayan “ictibâ” fiili tercih edilmektedir; týpký Ýsrailoðullarý için de
þartlý ve göreceli bir manaya iþaret eden “tafdîl” ve “ihtiyâr” kelimelerinin tercih
edilmesi gibi.146 Dolayýsýyla, ilgili ayetlerde Muhammed ümmetine yüklenen
misyon, daha önce Ýsrailoðullarý için de geçerli olduðu gibi, üstünlük iddiasý ile
Tanrý’nýn önünde kendilerine ayrýcalýklý bir statü biçmek ya da diðer ümmetleri
yargýlamak deðildir. Bilakis söz konusu misyon, taþýmalarý gereken vasýflar sebebiyle hem Allah adýna diðer milletlere hem de diðer milletler adýna Allah’a þahitlikte bulunmaktýr. Bu ümmetin, Allah adýna diðer milletlere þahit olmalarý, Yaratýcý’nýn tüm insanlýða gönderdiði fýtrat/Hanîf/Ýslâm dinini kendi hayatlarýna
uygulamak, yani iman, sâlih amel ve en önemlisi itidal vasýflarýna sahip olma
noktasýnda mükemmel bir örnek olan Hz. Peygamber’e uymak suretiyle bu dünyada diðer ümmetlere insanlýk modeli oluþturmalarý demektir. Söz konusu milletler adýna Allah’a þahitlikte bulunmalarý ise, her bir milletin kendilerine gönderilen elçiler ve peygamberler aracýlýðýyla hak dinle ilgili gerekli tebliðe, müjde ve
uyarýya muhatap olduklarýna ahiret gününde tanýklýk etmeleri demektir.147
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“Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu oðullarýný tanýdýklarý gibi tanýrlar, ama yine de onlardan bir grup, bile bile gerçeði gizlerler” (el-Bakara 2/146; Âl-i Ýmrân 3/70-71).
el-Bakara 2/80-82, 94-96, 111, 146; Âl-i Ýmrân 3/70-71; en-Nisâ 4/49-54; el-Cum‘a
62/6-7.
Bk. el-Bakara 2/132; el-Hac 22/78.
Elmalýlý, Hak Dini, I, 432-33.

Kur’an’a Göre Seçilmiþlik Kavramý ve Ýsrailoðullarý’nýn Seçilmiþliði Meselesi

Sonuç olarak, Kur’an açýsýndan Ýsrailoðullarý’nýn seçilmiþliði ve üstünlüðü
hadisesi, geçmiþte ve belli þartlar doðrultusunda gerçekleþip tamamlanmýþ bir
olgu þeklinde ortaya konurken, Ýslâm ümmetinin en hayýrlý ümmet vasfýný taþýmasý ise onlarýn prensipte ve pratikte Ýslâm dinini temsil etme kabiliyetlerine dayandýrýlmaktadýr. Diðer taraftan, Kur’an’ýn Yahudi ve Hýristiyanlarla,
özellikle de onlarýn seçilmiþlik inançlarýyla ilgili olarak ileri sürdüðü eleþtiriler,
Müslümanlarýn, kendileriyle ortak birçok dinî inanç ve uygulamaya sahip olduklarý ve “kitap ehli” statüsünde bulunan Yahudilerle ve ayný þekilde Hýristiyanlarla iyi bir diyalog içerisinde bulunmalarýna hiçbir þekilde engel teþkil
etmemektedir. Bilakis Kur’an, en baþta ifade edilen tevhid vurgusundan hareketle Müslümanlarý bu yönde teþvik etmekte ve ortak tevhid paydasýnda
buluþmaya yönelik telkinde bulunmaktadýr:
Kitap ehliyle, –haksýzlýk edenleri dýþýnda– en güzel tarzda tartýþýn ve deyin
ki: “Bize indirilene de size indirilene de inandýk. Tanrýmýz ve Tanrýnýz birdir, biz de O’na teslim olanlarýz...”148
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el-Ankebût 29/46-47.

61

