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İLKSÖZ

Vahiy Savunması –Kur’ân Dışı Vahyin İmkânsızlığı– kitabı-
mızda, okuyucuya ön bilgi olması açısından vahiy olgusuyla iliş-
kili olarak Kur’ân'da geçen 25 civarında kelime-kavram hakkında
kısa açıklamalarda bulunmuştuk. Bu kelimeleri-kavramları, deta-
ya girmeden incelemiş, Kur’ân'da kullanıldıkları anlamlara dair
örnekler vermiş ve ilgili kelimelerin-kavramların, Kur’ân dışı va-
hiyle ilgisinin olup olmadığını tesbite çalışmış, neticede Kur’ân
dışı vahiy iddiasına bir atıfta bulunmadıkları kanaatine ulaşmış,
sözkonusu kelimeleri-kavramları daha derinlemesine incelemeyi
sonraki bir çalışmaya bırakmıştık. Rabbimize hamdolsun nasip
oldu, o düşüncemiz elinizdeki kitap ile ete-kemiğe büründü.

Sonraki yıllardaki Kur’ân okumalarımızı bu konuya yoğunlaş-
tırdığımızda ve vahiy hakkındaki araştırmamızı derinleştirdiği-
mizde Kur’ân'da vahiy olgusuyla ilişkili 50 civarında kelime-kav-
ram olduğunu gördük. Bunları bir bütünlük içinde incelemenin
konuyu kavrama açısından temel rol oynayacağını düşündük ve
böylece elinizdeki kitap oluştu.

Yine ilâhî vahyin tabiatının daha iyi anlaşılabilmesi için, ilgili
kelimelere-kavramlara geçmeden önce, Hz. Muhammed'e inen
ilâhî vahyin Arapça bir hitap ve Rasûlullah sonrasında Mushaf'a
dönüşen sözlü bir metin olması nedeniyle onun dil ve kültürle
ilişkisinin, dil, üslup ve anlatım özelliklerinin –genel çerçevede de
olsa– ortaya konmasının yararlı olacağını düşündük. İlâhî vahyin
bu boyutunun (yani, Rasûlullah da dahil ilk muhataplarının din,
dil, kültür algısı ve o dönemin sosyal, ekonomik ve siyasal yapı-
sıyla içiçe oluşunun) ortaya konmasının, konunun bütünlüğü
açısından da gerekli olduğu kanaatine vardık. Bu nedenle Giriş ve
Birinci Bölüm'de bu konuya dair özet bir sunum yaptık. Keza,
izahına geçmeden önce bu kelimelerin-kavramların Kur’ân'ı an-
lamadaki önemi ve yeri hakkında da kısa bir değerlendirmede
bulunduk.
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Kitabın esasını oluşturan vahiyle ilişkili 50 civarındaki keli-
meyi-kavramı –bazılarını birlikte ele aldığımız için– 45 başlık al-
tında inceledik. Örneğin, aynı olguyu anlatan ve eş anlamlı sayı-
lacak kadar yakın anlamda kullanılan rasûl ile nebi kelimesini bir
başlık altında işledik. Aynı şekilde ilâhî vahyin Rasûl'e ulaşmasın-
daki aracıları ifade eden kelimeleri-kavramları da “Vahiy Meleği”
başlığı altında inceledik. Yine, rûh-rûhu'l-kudüs-rûhu'l-emîn, li-
sân-arabî, levh-levh-i mahfuz ve sefir-tefsir kelimelerini birlikte
ele aldık.

Kur’ân'daki ağırlıkları ve konuyla ilişkisi oranında yoğunlaştı-
ğımız bu kelimeler-kavramlar ile alâkalı her âyete atıf yapmaya
çalıştık. Aynı şeyi ifade eden çok sayıda kullanım söz konusu ol-
duğunda, yeterli sayıda örnek verdikten ve âyet içindeki kullanı-
mını gösterdikten sonra, diğer kelimelerin-kavramların geçtikleri
âyet numaralarını vermekle yetindik.

İncelediğimiz kelimelerin-kavramların öncelikle Arap dilin-
deki yerini tesbit ettik. Sonrasında, nüzul sırasını esas alarak
Kur’ân'daki kullanımlarını, özellikle de vahiy olgusu ile ilişkisini,
bu anlam dünyasındaki yerini ve konumunu inceledik. Kelimele-
rin-kavramların Rasûl sonrası süreçte kazandıkları yeni anlamla-
ra ve anlam kaymalarına dikkat çekmenin yanında, bu anlam
kaymalarının, üzerinde yoğunlaştığımız konuyu nasıl etkilediği-
ne, değiştirip dönüştürdüğüne de dikkat çektik.

Yine, ilgili kelimelerin-kavramların, düşünce ekollerindeki
kullanımlarını göstermenin yanısıra, kelimelere-kavramlara fark-
lı anlamlar verilmesinin nedenleri üzerinde de durduk.

Kelimelerin-kavramların ilâhî vahyin ilk muhatapları tarafın-
dan nasıl ve hangi anlamda kullanıldığını tesbit etmenin, imkân-
sıza yakın olan zorluğunun bilincinde olarak, kelimeleri-kavram-
ları aslına rücu ettirebilmek için bütün gayretimizi sarfettik. Bu-
nun için ilgili kavramları-ifadeleri, sûrelerin nüzul seyrini ve sûre
bütünlüğünü esas alarak –ki bu yöntem bize önemli kolaylıklar
sağladı– anlamaya çalıştık.
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İlgili kelimelerin-kavramların Kur’ân bütünlüğündeki yerini
tesbit etmeye çalışmak en temel amacımız olduğundan, sûre
içindeki rol ve konumlarına dikkat ettiğimiz gibi, Kur’ân bütünlü-
ğü içindeki yerini tesbit etmek için de bütün birikim ve enerjimi-
zi kullandık; yanısıra da eski ve yeni ilim adamlarının çalışmala-
rından yararlandık.

Son olarak kitabın Sonuç ve Değerlendirme bölümünde, ilgi-
li ifadelerin Kur’ân'ın anlam dünyasındaki yerini, ilâhî vahyin
hangi boyutuna karşılık geldiklerini tesbit etmenin yanısıra, vah-
yin mahiyeti hakkında da genel bir değerlendirmede bulunarak
kitabımızı nihayetlendirdik.

Elbette eksiğimiz ve yanlışımız olmuştur. Konunun bu çerçe-
vede ilk defa ele alınıyor olması, bir beşer olarak zaaf ve eksikle
malul olmamız, bu kusurlarımızın örtülmesi için inşallah hem
yüce Yaratıcı hem de okuyucu nezdinde mazeretimiz olur.

Gayret bizden tevfik Allah'tandır.

Bu çalışmanın ortaya çıkması için üç yıl boyunca kendisini
yalnız bırakmak zorunda kaldığım ve her zamanki gibi sabrını
zorladığım eşime şükranlarımı sunmak isterim. Ayrıca bu kitabın
tashih ve redaksiyonunda yardımlarını esirgemeyen, eleştiri ve
önerileriyle önümü aydınlatan dostlarıma teşekkür ederim. Özel-
likle, Mustafa Demir ve Ertuğrul Özalp üstadımı, Volkan Başaran,
İbrahim Akbaş, Taner Ayaz, Orhan Guvel, Ayşegül Sarıyaşar kar-
deşlerimi de burada anmak isterim. Hasseten eserin yazımı ko-
nusunda beni cesaretlendiren, kitabın okuyucu ile buluşmasını
sağlayan yayıncım ve değerli dostum İsmet Uçma'ya teşekkürü
bir borç bilirim.

Antakya
30.09.2016
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