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ÖNSÖZ 

 

Kur’an-ı Kerim’in daha iyi ve doğru bir şekilde anlaşılabilmesi için, Asr-ı 

Saadet’ten günümüze kadar yüzlerce tefsir yazılmış, binlerce âlim bu konuda çalışma 

yapmış; Kur’an’ı Kur’an’la, hadislerle, lügat, edebiyat, şiir ve geçmişlere ait Tevrat ve 

İncil kaynaklı haberlerle açıklamaya çalışmışlardır. 

Bu haberler arasında doğrular yanında bazı uydurma ve efsane bilgilerin de 

tefsire girdiği olmuştur. Ancak Kur’an anlaşılsın diye yazılan ciltler dolusu tefsirlerin 

tamamen efsane ve uydurmalarla dolu olduğunu düşünmek doğru bir yaklaşım değildir. 

Bunun yanında hiçbir araştırma yapmaksızın tefsirlerimizdeki bilgileri olduğu gibi 

kabullenmek de doğru bir bakış açısı olmasa gerektir. Bu konudaki doğru yaklaşımın, 

ilgili eserleri dikkatle inceleyerek, İsrailiyyat türünden bilgileri ayırmak olduğu 

kanaatindeyiz. Şunu da belirtmek gerekir ki bir eserde İsrailiyyat türünden bilgiye 

rastlanmış olması, o eserin tamamen dikkate alınmamasını gerektirmez. İlgili eserlerde 

istifade edilebilecek sayısız fikirler olması muhtemeldir.  

Adı geçen bu çalışmalarda hangi tür kaynakların kullanıldığını tesbit etmek ve 

sağlam olmayan kaynaklardan edinilen bilgileri ayırmak, Kur’an’ın ve dinin doğru 

bilinmesi için şarttır. 

Bütün eserlerde olduğu gibi Tefhimü’l-Kur’an’da da zaman zaman başka 

kaynaklardan istifade edilmiştir. Bizim bu çalışmayı yapmaktaki amacımız da, 

Tefhîmü’l-Kur’an adlı eserde İsrâîlî rivayetlere ne kadar yer verildiğini tesbit etmek ve 

yazarın bu konudaki görüşlerini ortaya koymaktır. 

 Çalışmamız, bir giriş, üç bölüm ve bir sonuç kısımlarından oluşmaktadır. Giriş 

bölümünde; çalışmamızın konusu, önemi ve araştırmada kullandığımız metod hakkında 

bilgiler verdik.  

İlk bölümde; Mevdudi’nin hayatına, eserlerine ve asıl çalışma konumuz olan 

Tefhîmü’l-Kur’an’a yer verdik. Tefhîmü’l-Kur’an’ı, genel özelliklerinin yanında, 

kaynakları bakımından da incelemeye tabii tuttuk. 

İkinci bölümde; “İslam Tefsir Geleneğinde İsrailiyyat” başlığı altında, 

“İsrailiyyat” kelimesinin anlam olarak analizini yapıp, İslami kültürdeki yerine ve nasıl 

anlaşıldığına değindik..  
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Üçüncü ve son bölümde ise Tefhimu’l-Kur’an’ı İsrailî rivayetler açısından 

inceledik. Bunu yaparken öncelikle İsrailî rivayet olarak kabul edilebilecek her türlü 

İslam dışı bilgiyi tesbit ettik. Daha sonra elde ettiğimiz bilgileri konularına göre 

grupladık. Neticede üç ana başlık altında tesbit ettiğimiz bu bilgilerin, 

değerlendirmesini, yazarın bu bilgileri kullanma sebebini ve İslami açıdan değerini 

ortaya koymaya çalıştık. 

 Sonuç bölümünde ise, çalışmamızın genel bir değerlendirmesini yaparak, 

ulaştığımız kanaatleri ortaya koyduk. Son dönemde yazılmış en önemli tefsirlerden olan 

Tefhimu’l-Kur’an üzerinde yaptığımız bu çalışmanın, bu değerli eserin daha iyi 

anlaşılması konusunda olumlu bir tesiri olacağını ümit ediyoruz.  

Çalışmamızın seçilmesi ve hazırlanması konusunda bizden yardımlarını 

esirgemeyen, fikir ve tecrübeleriyle bize yol gösteren Danışman Hocam Doç. Dr. Fethi 

Ahmet POLAT’a  teşekkür ederim. 

 

 

       

  

 

 

Burhan ÇONKOR 

KONYA- 2008 
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GİRİŞ 

1-ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Çalıştığımız konunun temelini İsrâiliyyât teşkil etmektedir. Kur’an-ı Kerim 

ayetlerinin açıklanması sırasında başvurulan; Yahudi, Hıristiyan ve diğer dinlere ait 

haberler anlamına gelen İsrailîyyât ya da İsraillî rivayetler, günümüze kadar yapılmış 

olan bir çok tefsirde kullanılmıştır. İsrailiyyâtın kapsamı bir hayli geniştir. Bu nedenle 

İsraillî rivayetlerin içersinde büyük ölçüde yanlış ve tahrif edilmiş bilgilerin  

bulunması ve bunların Hz. Peygambere veya sahabîlere nisbet edilmesi dini açıdan 

sakıncalar doğurmuştur. Bahsedilen bu rivayetler, ahiret hayatıyla ilgili olarak naslarla 

bağdaşmayan açıklamalar getirmiş, dinin bid’at ve hurafelerle dolu olduğu izlenimini 

uyandırmıştır. 

İslamî kaynaklarda İsrâiliyyât türündeki bilgilerin kullanılması konusunda 

farklı görüşler mevcuttur. Bazı alimler bu tür bilgilerin kullanılması gerektiğini 

savunmuş ve eserlerinde de bol miktarda kullanmışlardır. Bazıları da bunların, dinin 

özünü etkileyecek rivayetler olmadığı gerekçesiyle kullanılmalarına gerek olmadığını 

ve kullanmanın da yanlış olacağını düşünmüşler ve kullanmamışlardır.  

 Biz de bu çalışmamızda, son dönemde yapılmış önemli tefsirlerden olan, 

Tefhîmü’l-Kur’an adlı eserde bu çeşit İsraillî rivayetlerin kullanılıp kullanılmadığını, 

kullanıldıysa  ne kadar yer verildiğini ortaya koymaya çalıştık. 

2-ARAŞTIRMANIN AMACI  

İsrailiyyât konusunun seçilmesi ve incelenmesindeki amacımız, konuyla ilgili 

olarak kafamızdaki sorulara cevap bulmak yanında, başkalarının da bu cevaplardan 

istifade etmesini sağlamaktır.   

Kur’an’ın doğru anlaşılması için, dinin gerek lehine gerekse aleyhine olan 

İsrailiyyat dediğimiz bilgilerin tesbit edilmesi büyük önem arz etmektedir. Çünkü tefsir 

çalışmalarında, mevcut olan İslamî rivayetlerle yetinilmediği ve Tevrat, İncil  ve diğer 

Ehl-i Kitap bilginlerinin yazılı ya da şifahi bilgilerine başvurulduğu için, İslam’ın 

gerçek haberleri bazen gölgelenmiştir. Bunun yanında dinin aslından olmayan birtakım 

uygulama ve anlayışlar, zamanla İslam’ın bir parçası haline gelmiştir.  

İslam’ın doğru anlaşılmasında Kur’an üzerine yapılan çalışmaların özellikle de 

tefsirlerin etkisi büyüktür. Bu çalışmalarda hangi tür kaynakların kullanıldığını tesbit 



2 
 
 

 
 

etmek ve sağlam olmayan kaynaklardan edinilen bilgileri ayırmak Kur’an’ın ve dinin 

doğru bilinmesi için şarttır. 

Bizim bu çalışmayı yapmaktaki amacımız da, Tefhîmü’l-Kur’an adlı eserde 

İsrailî rivayetlere ne kadar yer verildiğini tesbit etmek ve yazarın bu konudaki 

görüşlerini ortaya koymaktır. Yaptığımız bu çalışmanın, adı geçen eserden faydalanma 

konusunda okuyucuya da yardımcı olacağı kanaatindeyiz. 

3- ARAŞTIRMADA KULLANILAN METOD 

Yaptığımız bu çalışma, çağdaş tefsir anlayışında İsraillî rivayetlerin 

kullanımında ne gibi değişimler olduğunu ortaya koymanın yanında, Mevdûdî’nin bu 

konuya bakış açısını da belirlemiş olmaktadır. Bu konuyu araştırırken her şeyden önce 

objektif bir yaklaşım tarzı geliştirmeye özen gösterdik. 

Birinci bölümde, asıl çalışma alanımız olan Mevdûdî ve Tefhîmü’l-Kur’an adlı 

eserini tanıtmaya çalıştık. Eserin tanıtımında, konumuza temel teşkil etmesi açısından 

daha çok müfessirin kullandığı yöntem ve kaynaklar üzerinde durduk. Neticede yazar 

ve eser hakkında genel bir değerlendirme yapma imkânı da bulmuş olduk. 

İkinci bölümde, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlamak için, İsrâiliyyât 

kelimesinin analizini yapıp kök itibariyle kelime yapısı, sözlük ve ıstılah manaları 

üzerinde durduk. Daha sonra ise bu güne kadar yapılan İsrailî rivayetlerin hangi 

şekillerde olduğunu ve ne gibi kısımlara ayrıldığını ortaya koyduk.  

Üçüncü bölümde, Tefhîmü'l-Kur'an adlı eserin baştan sona tahlilini yapıp, bu 

eserde, ayetlerin açıklanması sırasında İsraili rivayetlerin değerlendirilip 

değerlendirilmediğini inceledik.  

Sonuç bölümünde ise çalışmamızın genel bir değerlendirmesini yaptık. Böylece 

toplu ve genel bir bakış açısı ortaya koymaya çalıştık. Dipnotlarda metot olarak, her 

geçtiği yerde yazarın soyadını veya öne çıkan ismini, eserin de varsa meşhur ismini, 

yoksa tamamını yazdık. Kaynaklar her yönüyle bibliyografya kısmında tanıtıldığı için, 

ilk geçen dipnotta bütün bilgilerin verilmesine gerek görmedik. 

Konumuzla ilgili doğrudan herhangi bir akademik çalışmaya rastlanmamıştır. 

Fakat Mevdûdi ve Tefhîmü’l-Kur’an’la ilgili olarak;  

 Zafer Koç’un hazırlamış olduğu, Ebu’l-A’la el-Mevdudi (1903-1979) ve 

Tefsirdeki Metodu, isimli yüksek lisans tezi ile Ömer Başkan’ın hazırlamış olduğu, 
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Kur’an Yorumunun Politik Bağlamı-Mevdudi Örneği, isimli doçentlik tezi 

bulunmaktadır. 

Bizim çalışmamız bunlardan farklı olarak Tefhîmü'l-Kur'an adlı eserde İsrâilî 

rivayetlere yer verilip verilmediğini ortaya koymak olmuştur. Yeri geldikçe 

bahsettiğimiz bu eserlere de müracaat ettik.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

MEVDUDİ VE TEFHÎMÜ’L-KUR’AN 

1. MEVDUDİ’NİN HAYATI  

1.1. Mevdudi’nin Yaşadığı Ortamda Siyasi Durum 

Geçmişte sayısız istilalara maruz kalan Pakistan, yedinci asırda Araplar 

vesilesiyle İslam’la tanışmıştır. XVIII. yüzyıllarda İngiliz ve Fransızlar arasında 

başlayan rekabetler neticesinde ülke, İngilizlerin hakimiyetine girmiştir. Hindistan’ın 

İngilizlerden bağımsızlığını kazanma savaşına paralel olarak, bu kıtada yaşayan 

Müslümanlar, Hinduların içinde asimile olmaktan çekindikleri için ayrı bir ülke 

oluşturmak gayesiyle mücadele etmişlerdir. Nihayet “Pakistan” ismi 1933’te bu ülkeye 

verilmiş, 1947’de siyasi bağımsızlığını kazanmıştır.1 

Mevdudi, dünya ve İslam tarihi açısından önemli gelişmelerin yaşandığı, 

yirminci asırda dünyaya gelmiştir. Osmanlı’nın çöküşü, halifeliğin kaldırılması ve siyasi 

konjonktürün Batı lehine dönmesi Müslüman devletler arasındaki bağları koparmıştır. 

Dolayısıyla Müslüman ülkeler, Batılı emperyalist ülkeler karşısında siyasi, ekonomik ve 

hukuki bağımsızlıklarını elde etmek için yaklaşık bir asır boyunca kanlı mücadeleler 

verdiler ve hala da vermektedirler.  

İngilizlerin siyasi çalışmaları neticesinde Hindistan ile Pakistan arasında 

gerginlik sürekli devam etmiş ve bu nedenle Müslümanlar çoğu zaman kendilerini kanlı 

çatışmaların içinde bulmuşlardır. İlerde değineceğimiz üzere Mevdudi de bu 

çatışmaların içinde yaşamış ve mücadele vermiştir. Böylesine karmaşık bir ortamda ilmi 

faliyetlerin de devam ettiği Pakistan’da, çağdaş İslami uyanış hareketinin öncülüğünü 

Cemalettin Afgani yapmıştır. Pakistan’ın kuruluşunda emeği geçen Mevlânâ Ebu’l-

Kelam Âzâd ve Han Abdulgaffar da ilmi faaliyetleriyle Müslümanlara ışık tutmuşlardır. 

Bunların öncülüğünü yaptığı uyanış hareketinin diğer temsilcileri ise, Muhammed İkbal, 

Muhammed Hamidullah, Fazlurrahman, Süleyman en-Nedvî, Seyyid Ebu’l-Hasan en-

Nedvî2 gibi alimler olmuştur. 

 

                                                
1 Özgül, Pakistan’ın Doğuşu ve Bugünkü Pakistan, s. 19. 
2 Koç,  Ebu’l-A’lâ el-Mevdûdî ve Tefsirdeki Metodu, s., XIX, XX, XXI. 
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1.2. Mevdudi’nin Yaşadığı Ortamda Tefsir Çalışmaları 

Hindistan’da yazılan İslami eserler, buradaki Müslüman toplumunun dini 

hayatını anlamak için önemli bir kaynak olduğu kadar, İslam dünyasındaki tesirlerini 

anlamak için de önemlidir. Henüz XII. yy. da kıraat ve tecvid gibi kuran ilimleri 

Hindistan‘da çok yaygındı ve “yedi kıraat” üzere Kur’an okunabilmekteydi. Ezber de 

gelişmişti ve beş binden fazla hafızın varlığı da kaydedilmiştir. Hint alt kıtasında 

yazılan tefsirlerin tarihi ise XIV. yy. dan geriye gitmemektedir. Hindistan’da yazılan ilk 

Arapça tefsir Ebubekir İshak Bin Taceddine ait olan “Cevahiru’l-Kur’an” adlı eserdir. 

Şeyh Muhammed b. Yusuf Huseynî Dihlevî’nin “Tefsiru’l-Kur’ani’l-Kerim” i de 

bölgedeki ilk Arapça tefsirlerdendir.3 

Sonraki dönemde ise Seyyid Muhammed b Yusuf el-Huseynî Gîsudiraz’ın 

“Tefsîru Mültekât” adlı eseri, Alâeddin Ali b. Ahmed el-Mehâimî’nin “Tebsiru’r-

Rahman ve Teysiru’l-Mennân fî Tefsiri’l-Kur’an” adlı eseri, Şeyh Mubarek b. Hızır 

Nâğûrî’nin “Menbau Uyûni’l-Meânî ve Matlau’ş-Şumûsi’l- Mesânî” adlı eseri, Ebu’l-

Feyz Feyzî’nin “Sevâtiu’l-İlhâm”adlı eseri, Kadı Senâullâh Pânîpâtî’nin “et-Tefsîru’l-

Mazhârî” adlı eseri Hint alt kıtasında yazılan başlıca tefsirlerdir.  

Bunlardan başka, Muhammed b. Ahmed Miyanciyu’nun, “Tefsiru Muhammedî” 

adlı eseri, Sıdık Hasan Han’ın “Fethu’l-Beyan fî Makâsıdi’l-Kur’ân” adlı eseri, 

Senâullah Amritsarî’nin “Tefsiru’l-Kur’an bi Kelâmi’r-Rahmân” adlı eseri bu bölgede 

yapılmış olan diğer tefsir çalışmalarıdır.  

Burada değindiklerimizin dışında diğer dillerde yazılmış ve İslam alemince pek 

kabul görmemiş daha bir çok tefsir çalışması bulunmaktadır.4 Hindistan’da, oryantalist 

misyonerlerin, ilişki içersine girdikleri ve Hıristiyanlığı anlattıkları insanların, dinlerini 

öğrenmek için yapmış oldukları Kur’an çalışmaları da5 bulunmaktadır. 

Hindistan’da İslami ilimlerin her dalında önemli eserler kaleme alınmıştır. 

Dolayısıyla bu çalışmaların İslam alemine büyük ve olumlu etkileri olmuştur. Şunu da 

belirtmek gerekir ki, İslamiyet Hindistan’daki dini anlayışlardan da olumsuz 

etkilenmiştir. Bunların başında Tasavvuf erbabının bazı uygulamalarını, Hindu yogileri 

veya Budistlerden aldığı iddiası gelmektedir. Hindu inanışlarının Müslümanların en çok 

etkilediği alan sosyal hayat ve gelenekleri olmuştur. Hatta kırsal kesimde bazı Hindu 

                                                
3 Birışık, Hint Alt Kıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, s., 24. 
4 Birışık, Hint Alt Kıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri, s., 29-30-31; Nizami, “Hindistan”, DİA, XVIII., 90. 
5 Birışık, Oryantalist Misyonerler ve Kur’an, s., 116 vd. 
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inanışları İslam’da varmış gibi aynen kabul edilebilmiştir.6 Beraber yaşayan 

toplumlarda sosyal etkileşim kaçınılmaz olmasına rağmen, İslam’ın ayrıcalığının ve 

üstünlüğünün Hindu kültürünü etkilemesi değil de, Hindu kültürünün Müslümanları 

etkilemiş olması garipsenecek bir davranış gibi gözükmektedir. 

1.3. Mevdudi’nin Hayatı ve Mücadelesi 

3 Recep 1321’de (25 Eylül 1903) Hindistan’ın Haydarabad eyaletine bağlı 

Evrengabad kasabasında doğdu. Kendisine büyük dedesi Ebu’l Ala’nın adı verildi. Hz. 

Hüseyin’in soyundan geldiği için ‘Seyyid’ olarak anıldı. Annesi Rukiye Begüm, 

Alemgir Evrengzip zamanında Orta Asya’dan Hindistan’a göç eden Türk asıllı bir 

ailenin kızıdır.7  Mevdudi’nin babası Seyyid Ahmed Hasan Sahip Aligar’da eğitim 

görmüştü. İlk başlarda İngiliz taraftarıydı. Fakat daha sonraki yıllarda İngiliz 

yönetiminin ve destekleyicilerinin büyüsünden kurtuldu. Bu düşünce sayesinde 

İngilizlerin açmış oldukları okullara çocuklarını göndermedi ve kendisi onların 

eğitimiyle bizzat ilgilendi. Resmi eğitim dışında gerçekleşen bu özel eğitim ile 

gerçekten başarılı sonuçlar elde edilmiş, cahiliyenin bütün etkilerinden uzakta bir 

İslami eğitim ortamı sağlanmıştır. Bir kişinin İslam alimi olmasına vesile olacak temel 

bilgilere ek olarak Mevdudi, Arapça, Farsça, Urduca, İngilizceyi bu eğitimi sırasında 

öğrendi.8 Mevdudi son derece zeki bir çocuktu. O dönemde Haydarabad’da İngiliz 

Eğitim Sistemi uygulanmaktaydı. 11 yaşında iken katıldığı ortaokul imtihanında üstün 

başarı göstererek Dar’ul Ulum Koleji’ni kazandı. Tahsilini yapabilmek için 

Haydarabad’a gitti. Ancak buradaki eğitimi babasının rahatsızlanması nedeniyle sadece 

altı ay sürdü. Mevdudi, eğitimini yarıda keserek, Hindistan’a babasının yanına döndü.9  

1920 yılında babasının vefatı üzerine çalışma hayatına atılan Mevdudi, ilk işini 

Bijnor Kuzey Hindistan’da yayınlanan mahalli bir gazetede buldu. Gazetenin İsmi 

“Medine” dir. Bu iş Mevdudi’nin bütün hayatının akış yönünün başlangıcını 

oluşturmak gibi önemli bir özelliğe sahip olur. Bu gazetedeki kısa bir çalışmanın 

sonucunda Delhi’de yayınlanan “el- Camiad” gazetesinin müdürü olarak işini sürdürür. 

El- Camiad kısa sürede Hint Müslümanları tarafından çok beğenilen ve okunan bir 

                                                
6 Nizami, “Hindistan”, DİA, XVIII., 91-92. 
7 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 432. 
8 Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s.9. 
9 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 433. 
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gazete haline gelir.10 Cemiyyet’teki bir seri yazısı “el- Cihad Fi’l-İslam” adıyla kitap 

haline getirildi. Bu yazılarında Hinduizm, Budizm, Yahudilik ve Hıristiyanlık’taki 

kutsal savaşla İslami Cihadı karşılaştırıp cihadın güçsüzlerin sömürü, baskı ve 

zulümden kurtuluşunu sağlayan olumlu ve ahlaki yönlerini ortaya koydu. 1920’li 

yıllarda Hindistan Hilafet Hareketi’ne katılan Mevdudi yazılarında çoğunlukla 

Müslümanların içinde bulunduğu kötü durumu ele aldı. Hilafet hareketinin 

başarısızlıkla sonuçlanmasının arkasından vuku bulan Hindu- Müslüman çatışmaları 

Mevdudi’nin fikir hayatında derin izler bıraktı. Bir ara, İngilizlerin Hindistan’ı işgaline 

karşı çıkarak burada yaşayan Müslümanların Afganistan’ a göç etmesi gerektiğini 

savunan Hindistan Hicret Hareketi’ne katıldı. Bu arada Ebuzziyad Niyazi’den “ders 

nizami” denilen farklı bir yöntemle Arapça, Fıkıh, Edebiyat, Mantık ve Kelam okudu; 

ardından Fetihpuri Medresesi’nden de icazet aldı.11  Mevdudi’nin 24 yaşındayken 

yazdığı “İslam’da Cihad” isimli kitabı büyük yankılar uyandırır ve kısa sürede bir çok 

dile tercüme edilir. Eser, özellikle Hint Müslümanları üzerinde çok büyük etki gösterir. 

Yine aynı eser daha sonraki yıllarda dünya Müslümanlarının el kitabı haline gelir. 

Mısırda olduğu gibi İslami bir hareketin oluşmasına çok büyük katkı sağlar. “İhvan el- 

Müslimin” hareketinin liderlerinden Hasan el-Benna, bu eserin kendisindeki 

etkilerinden uzun uzun bahseder. Mevdudi, bu eserinden hemen sonra aynı etkiyi 

gösteren diğer bir kitabı kaleme alır. Bu kitabı, “İslam’ın Anlaşılması’na Doğru”  

ismiyle yayınlanır. Bu kitap, İslam’ı bir bütün olarak ele alıp, tanımlama amacında 

olan giriş niteliğine sahip bir eserdir. Bundan sonra Mevdudi’nin üçüncü kitabı olan 

“İslam Hukuku ve Anayasası” yayınlanır. Bu eser, kanun üzerinde durur ve Allah’ın 

sıfatlarında seçme yapıp, O’nu yaratıcı olarak kabul ederken, hükmedici olarak kabul 

etmenin İslam’la olan ilgisizliğini gösterir. 

Mevdudi’nin eserlerinin tamamı bunlar değildir. O, sayısı altmışı aşan ve her 

biri Müslümanlar üzerinde büyük etki gösteren birçok eser yazmıştır. Mevdudi’nin en 

büyük etki gösteren eseri “Dört Terim” dir. Mevdudi’ nin yazmış olduğu kitaplar başta 

Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca, Türkçe, Bengal Dili, Hintçe, Malayaca, 

Endonezya Dili, Tamlı Dili olmak üzere birçok dile tercüme edilmiştir.12  

                                                
10 Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s.9. 
11 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 432. 
12 Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s.10. 
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1928’de Haydarabad’a dönen Mevdudi 1932’de “Tercümanü’l Kur’an” adlı 

derginin editörlüğünü yaptı. Bu dergi vefatına kadar onun fikirlerinin yayılmasında 

önemli bir işlev gördü.1938’de Muhammed İkbal’in daveti üzerine Pathankod’a bağlı 

Cemalpur köyüne gidip bir eğitim ve araştırma kurumu olarak düşünülen Darü’l-

İslam’ın kuruluşunda görev aldı.13 Bir müddet sonra Muhammed İkbal’in vefatı 

üzerine bu çalışmayı Mevdudi yalnız olarak devam ettirir.14  Mevdudi 1930’lu yılların 

sonlarında, Hindistan’ın bütünlüğünü koruyarak İngiliz işgalinden kurtulmasını 

savunan Duyubend merkezli Cem’iyet-i Ulema-i Hind’in Hint Milliyetçiliği tavrına 

karşı çıktı. Öte yandan Müslümanların bağımsız bir devlet kurmasını savunan 

Muhammed Ali Cinnah’ın öncülük ettiği Hindistan Müslümanları Birliği’ne de İslami 

esaslara yeterince hassasiyet gösterilmediği gerekçesiyle mesafeli durdu. Böylece her 

iki grupla da fikir ayrılığına düşen Mevdudi yeni bir hareket başlatmaya karar verdi ve 

kendisiyle benzer düşünceleri paylaşanları toplantıya çağırdı. 25 Ağustos 1941’de 

Lahor’da Cemaat-i İslami teşkilatını kurdu, başkanlığına da kendisi seçildi. 1942’de 

teşkilatın merkezi Pathankod’a taşındı. 1947’de Pakistan’ın kuruluşunun ardından 

Cemaat-i İslami’nin Hindistan ve Pakistan’da iki ayrı teşkilat haline getirilmesi üzerine 

Mevdudi Pakistan tarafında kalan Lahor’a yerleşti ve Cemaat-i İslam-i Pakistan’ın 

liderliğini üstlendi. Cemaat-i İslami’nin görüşleri, Pakistan’ın kuruluşundan ilk 

anayasanın kabul edildiği 1956 yılına kadar Müslüman ittifakının taleplerini 

yönlendirdi.15  

Bir İslam Devleti oluşturma yolundaki çalışmaları nedeniyle ismen 

İslamlığından bahsedilen Pakistan Devleti yetkililerinin takibatına uğratılan Mevdudi, 

İslam Devleti isteğinde kurulu resmi sistemin hoşgörüsü dışına çıktığı iddiasıyla 28 

Mart 1953 yılında tutuklanır ve idam talebiyle yargılanır. Fakat bu tutuklama ve idam 

talebinin sonucunda Pakistan Devleti yöneticileri aleyhine gelişen protestolar, cezanın 

14 yıla indirilmesine sebep olur. Aynı tepkilerin devamı 1955 yılında Mevdudi’yi 

tutukluluktan kurtarır.16 

Ülkede tehlikeli bir şekilde yayılmaya başlayan Kadıyanilik aleyhinde 

hazırladığı “Kadıyani Mes’ele” adlı risalesi yasaklanan Mevdudi, Cemaat-i İslami’nin 

                                                
13 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 432. 
14 Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s.10. 
15 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 432. 
16 Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s.10. 
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1953’te Pencap’ta düzenlediği Kadıyanilik karşıtı gösterileri yazılarıyla kışkırttığı 

gerekçesiyle askeri mahkeme tarafından ölüm cezasına çarptırıldı. Dünya çapındaki 

baskılar üzerine cezası önce sivil bir mahkeme tarafından ömür boyu hapse çevrildi, 

ardından yüksek mahkemede beraat etti.17   

Mevdudi, 1958- 1962 yılları arasında, çalışmalarına ek olarak, dünya 

Müslümanlarını sorunlarıyla bir arada daha iyi tanımak için seyahate çıkar. Başta 

Ortadoğu ve Afrika olmak zere birçok yeri gezer. Bu gezileri sırasında “Sünnet’in 

Hukuki Önemi” adlı eserini yazarak sünnet aleyhtarı hareketlere cevap verir. Aynı 

zamanda Kadıyanilerin çalışmalarını engellemek ve asıl İslam’ı göstermek amacı 

güden çalışmaları devletin yönetim mekanizmasında önemli yerler elde etmiş olan 

Kadıyanileri harekete geçirir ve Mevdudi’nin başlattığı İslam hareketini engelleme 

yolunda çalışmalara geçerler. Fakat bütün bu engellemelere rağmen Mevdudi, 

çalışmalarına hiç ara vermeden devam eder. Aynı yıllarda, Suud Hükümeti’nin isteği 

üzerine Medine’de kurulan İslam Üniversitesi’nin kurulma çalışmalarına katılan 

Mevdudi, daha sonra Mısırda’ki el- Ezher’in ıslahı içinde çalışır.18 

Mevdudi’nin çalışmaları, yönetime Eyyub Hanın el koymasıyla19 bir türlü 

kabul edilemez ve bu çalışmalara engel olmak için bazen O’nun toplantıları sabote 

edilir. 6 Ocak 1964 yılında tutuklanan Mevdudi aleyhinde çok sistemli bir 

propagandaya girişilir. Cemaat el-İslami’nin bütün şubeleri kapatılır. Teşkilatın 

mensuplarının büyük çoğunluğunu kapsayan bir tutuklama kampanyasına girişilir. 

Mevdudi’ye karşı saldırılar, O’nu, bir İslam düşmanı ve mutaassıp, örümcek kafalı bir 

Müslüman olarak niteleyecek kadar çok boyutlu olur. Bu ikinci tutuklanması, yüksek 

Mahkemenin kararı bozmasıyla son bulur. Mevdudi’nin İslam için olan çalışmaları 

birçok tutuklama ve sıkıntılarla birlikte 1979 tarihinde vefatına kadar devam eder.20  

24 Haziran 1956’da hac yolculuğuna çıkan Mevdudi, Beyrut ve Dımaşk’a 

uğrayarak İhvan-ı Müslimin’in önderleri ve bazı alimlerle görüş alışverişinde bulundu. 

3 Kasım 1959 tarihinde, yazmakta olduğu tefsir için bilgi toplamak ve Kur’an’da adı 

geçen yerleri görmek üzere Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır’ı kapsayan üç aylık bir 

seyahate çıktı. Bu seyahati Sefername-i Arzı’l Kur’an adıyla kitap haline getirildi.1960 

                                                
17Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 433. 
18 Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s.12. 
19 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 433. 
20 Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s.12-13. 
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lı yılların başında Suudi Arabistan Kralı tarafından henüz kurulma aşamasında olan 

Medine’deki el-Cemiatü’l İslamiyye’nin akademik yapısıyla ilgili görüşleri 

istendi.1962’deki açılışından itibaren de üniversitenin ilim heyetinde yer aldı.21   

Bozulan sağlığı nedeniyle 1968’de İngiltere’ye tedavi görmek için gitti. Bu 

dönemde Cemaat’in başkanlığından yeniden iyileşene kadar çekildi. İngiltere’de 

bulunduğu dönemde Müslümanlar ve birçok gayr-i Müslim kendisini ziyarete geldi. 

Kendi adına verilen özel kabul törenlerinde konuşmalar yaptı. Aynı yıl içinde İtalyan 

ve Alman televizyonlarının kendisiyle yaptığı mülakatlarda modern çağın insanlarının 

içine düştükleri problemleri ve İslami çözüm yollarını anlattı.22 Bu konudaki 

görüşlerini, yazdığı eserlerde de23 sıklıkla dile getirmiştir. 

Mayıs 1979’da tedavi görmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti.24 

Buffalo’ya tedaviye giden Mevdudi, burada da boş durmadı. Bu esnada “Hz. 

Peygamber’in Hayatı” adlı kitabını tamamladı.25 Bir dizi ameliyatın ardından 22 Eylül 

1979’da New York Buffalo’da vefat etti. Nâşı Pakistan’a götürülerek 1 milyondan 

fazla insanın katıldığı cenaze namazının ardından Lahor’daki evinin bahçesine 

defnedildi.(26 Eylül 1979)26 

2. MEVDUDİ’NİN ESERLERİ 

Mevdudi’nin eserlerinin büyük çoğunluğu Urduca yazılmıştır. 

1.Tefhîmü’l-Kur’an; Mevdudi, her sureye giriş yazmış, bu bölümlerde surenin 

nüzulünü, o dönemin şartlarını ve İslam Davetinin karşılaştığı zorlukları ele almıştır. 

Eser; altı ciltten oluşur, Arapça, Türkçe ve İngilizce gibi birçok dile tercüme edilir. 

2.Kur’an’a Göre Dört Terim; Hacim itibariyle Mevdudi’nin en ufak 

eserlerinden olmasın rağmen, etki olarak en büyüğüne sahiptir. Seyyid Kutub, yazdığı 

değerli tefsirini, Dört Terim’i okuyunca baştan tekrar gözden geçirdiğini belirtirken, bu 

ufak ebatlı eserin önemini çok güzel bir şekilde ifade eder. 

                                                
21 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 433. 
22 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an,VII, 352. 
23 Bkz. Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s., 41. vd. 
24 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 433. 
25 Mevdudi, İslam’da İhya Hareketleri, s.14-15. 
26 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 433. 
 



11 
 
 

 
 

3.Sünnetin Anayasal Niteliği; Mevdudi, Resulullah’ın sünnetine karşı çıkanlara 

karşı bu eserle cevap vermiş ve sünnetin hüccet  ve İslam’da anayasal niteliğe sahip 

olduğunu bu eseriyle anlatmıştır. 

4.Siret-i Server-i Âlem (Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi ve Hz. 

Peygamber’in Hayatı); Hz. Peygamber’in hayatı ve sireti üzerine yazılmış bir eserdir. 

İki ciltten oluşur. Resulullah’ın Mekke dönemi anlatılmaktadır. Bu kitap, Mevdudi’nin 

Tefhîmü’l-Kur’an’den sonra en büyük başarısıdır. 

5.Diniyyat; İslam’ın temel prensiplerini içeren bir giriş kitabı niteliğindedir. 

6.Hitabeler; İslam Dininin beş şartı etkileyici bir üslupla açıklanmış, batıla 

karşı Hak Dininin uygulanmasının önemi üzerinde durulmuştur. Bu hususta devletin 

rolüne de değinilmiştir. 

7.İslam’da Cihat; Eser, Hint Müslümanları üzerinde çok büyük etki gösterir. 

Aynı eser, daha sonraki yıllarda Müslümanların el kitabı haline gelir. Bu eserde, İslam 

açısından savaşın bütün kuralları ayrıntılı bir şekilde anlatılır. İslam’ın barışseverliği 

de sık sık vurgulanmıştır. Mevdudi, bu kitabı İslam tarihi araştırmaları sonucunda 

yazmıştır. Bu kitapla Hinduların da delillerini de çürütmüştür. Hindular İslam’ın kılıç 

zoruyla yayıldığını iddia ediyorlardı.  

8.İslam Nazarında Doğum Kontrolü; Mevdudi doğum kontrolünün doğaya 

aykırı olup, insan neslinin çoğalmasını engellediğini söyler. Mevdudi’ye göre böyle bir 

şey İslam’da yoktur. Mevdudi, kendi neslimize açılan bu savaşa karşıdır. 

9.Tefhîmü’l-Kur’anat; Dört bölümden oluşan bu kitapta Mevdudi, sosyal, 

toplumsal, dini, ahlaki ve içtihadı meselelerden ayrıntılı olarak bahsetmiş ve bunlarla 

ilgili İslam’ın görüşünü anlatmaya çalışmıştır. 

10.Hilafet ve Saltanat; İslami, Demokratik Hilafetin nasıl aşamalı olarak 

saltanata ve monarşiye dönüştüğü ve ideolojik faciada hangi etkenlerin rol oynadığını 

ayrıntılı olarak dile getirmiştir. 

11.İslam’da İhya Hareketleri 

12.İslami Hareketin Ahlaki Temelleri 

13.Hicab 

14.İslam’da Aile Hukuku: Karı-Koca Hakları 

15.Kadiyani Meselesi 

16.Selçuklular Tarihi I 
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17.Günümüzde İslam 

18.İslami Kavramlar 

19.İslam Hayat Düzeni 

20.Tenkihat 

21.İslam Medeniyeti İlke ve Temelleri 

22.İslam Hukuku Anayasası 

Eserlerini genellikle Urduca te’lif edilen Mevdudi’nin bu çalışmaları, henüz 

kendisi hayatta iken telifatlarının birçoğunun yabancı dillere tercüme edildiğini 

görmüştür. Bu lisanlardan bazıları şunlardır; Arapça, Türkçe, Fransızca, Almanca, 

Hinduca, Endonezyaca, İtalyanca, Farsça gibi dillerdir. 

3. TEFHÎMÜ’L-KUR’AN VE GENEL ÖZELLİKLERİ 

Çok sayıda yazmış olduğu eserleri arasında Mevdudi’nin Tefhîmü’l-Kur’an’ı, 

önemli bir yere sahiptir. Son asır İslam Dünyasındaki tefsir çalışmalarının ekserisini 

İçtimai Edebi Tefsir çeşidi oluşturur. Kur’an’ı Kerim’in hidayetinden insanların 

istifade edebilmeleri ve ona ittiba etmeleri için ayetlerinin, sosyal problemlere 

çözümler sağlayacak tarzda tefsir edilmesi gayesiyle yazılan tefsirlere İçtimai-Edebi 

Tefsirler denir. Asrımızda zuhur eden bu yeni İçtimai Edebi Tefsir çeşidinin önderi 

Muhammed Abduh’tur.27  İçtimai Edebi Tefsir ekolünün kurucusu Abduh’un tefsirde 

takip ettiği metodu kısa başlıklar halinde vermek faydalı olacaktır. Mevdudi’nin 

tefsirinde de bu prensipler açık olarak görebilmekteyiz. Bu metotlar aynı zamanda 

Mevdudi’nin tefsirde takip ettiği üslubu da yansıtmaktadır: 

1. Kur’an hükümleri umumidir ve her şeye şamildir.  

2. Kur’an-ı Kerim’de surelerde konu bütünlüğü vardır ve ayetler birbiriyle 

irtibatlıdır. 

3. Kur’an-ı Kerim, İslami hükümlerin ve mezhebi görüşleri temel kaynağıdır. 

4. Kur’an-ı Kerim, insanları tefekküre teşvik eder. Geçmiş kavimlerin 

düşüncelerini körü körüne taklit etmeyi eleştirir. 

5. Kur’an’ın müphem bıraktığı konulara dalmamak gerekir. 

6. İsrailiyattan sakınmak gerekir. 

                                                
27 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II, 467-469. 



13 
 
 

 
 

7. İçtimai hayatı Kur’an esaslarına göre tanzim etmek gerekir.28  

Mevdudi’nin yazdığı eserler arasında en önemlisini Tefhîmü’l-Kur’an teşkil 

eder. 1942 yılında başladığı tefsir çalışmasını, 1972 yılında tamamlamıştır. 30 yıl 4 ay 

gibi geniş bir zamanın ürünü olan Tefhîmü’l-Kur’an, İslam Hukuku, Tarih, Akide, 

İslam öncesi Arap toplumlarının yaşamı, Peygamberlerin hayatı ve birçok güncel 

içtimai-politik konuları içermektedir.29 Başlangıçta Mevdudi’nin hedefi, bir tefsir 

yazmak değildi. Bu sebepten ilk ciltlerindeki açıklamalar kısa tutulmuştur. Zaman 

ilerledikçe bu notlar daha geniş olarak hazırlanmıştır.  Mevdudi, tefsirini Urduca 

diliyle yazmıştır. Altı cilt olarak düzenlenen tefsirin dördüncü cildine kadar olan kısmı 

1966’da basıldı. Beşinci cilt 1971’de, altıncı cilt ile beraber tamamı 1972’de basıldı. 

İslam Dünyası’nda büyük ilgi gören tefsir, kısa zamanda İngilizce, Arapça, Bengalce, 

Peştuca ve Türkçe’ye tercüme edildi.30  

Tefhîmü’l-Kur’an’ı telif edilmesine neden olarak Mevdudi tefsirinde şöyle 

açıklama yapmaktadır. ”Ben bu çalışmayı, Kur’an’ın anlaşılması yolunda daha 

önceden yapılmış olan tercüme ve tefsirlerde bazı yönlerin eksik kaldığını müşahade 

ettiğimden dolayı yaptım. Bir süredir aydınlarımıza Kur’an’ın ruhunu nasıl 

aktarabileceğimi ve onlara Kur’an’ın saf ve gerçek mesajını nasıl ulaştırabileceğimi 

düşünüyordum.”31  

Tefhîmü’l-Kur’an’ın çok okunan bir tefsir olmasında, Mevdudi’nin tefsirinde 

güttüğü gaye önemli rol oynamıştır. Mevdudi, tefsirinde takip ettiği metodu şöyle 

anlatır: “ Ben bu çalışmanın meal bölümünü hazırlarken motamot yapmak yerine, 

serbest bir dil kullanmayı tercih ettim.”32 

Mevdudi, motomot tercüme ile serbest tercümenin mukayesesini yapar ve her 

ikisinin olumlu ve olumsuz yönlerini belirtir. Tefsir, Kur’an’a ve onun evrensel 

özelliğine dair bir girişle başlar. Bu girişte Kur’an’ın mahiyeti, ana fikri, surelerin arka 

planı, Mekki ve Medeni sureler, vahyedilmesi, derlenmesi, lehçe farklılıkları gibi 

mühim konular mevcuttur. Daha sonra surelerin tefsirine girilir. Tefsiri yapılan her 

surenin başında o sureyle alakalı nüzul sebebi, konusu, tarihsel arka planı, özeti verilir. 

Özellikle surelerin özeti bölümü, o sureyi tam olarak anlayabilmek için genel bir proje 

                                                
28 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 433. 
29 Ahmad ,“Mevdudi”, DİA, XXIX, 435. 
30 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, VII, 341-346. 
31 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, VII, 341-349. 
32 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 8. 
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niteliğindedir. Bu sayede ayetler arası irtibatlar ve konu bütünlüğü çarpıcı bir şekilde 

ortaya konmaktadır. Mevdudi tefsirinde 32 harita ve 12 adet kroki kullanmıştır. Bu 

haritalar ve krokiler, Kur’an’ı Kerim’de adı geçen kavimlerin yaşadıkları bölgeleri 

okuyucunun zihninden canlanması bakımından çok yararlıdır. Bir müfessirin tefsir 

yazmadaki asıl gayesi, ayetlerin manalarını okuyucuya en güzel şekilde sunmasıdır. Bu 

bakımdan Mevdudi, tefsirinde bunu en iyi şeklide yerine getirmek için büyük bir gayret 

göstermiştir. Tefsirine aldığı otuziki adet harita, coğrafik bilgiler ve arkeolojik kazılar, 

okuyucunun olayı zihninde canlandırarak geçmişle irtibat kurması açısından oldukça 

ilginç ve faydalı olmuştur.  Mevdudi’nin hayatını incelerken bahsettiğimiz gibi O, 

Kur’an-ı Kerim’de zikri geçen mekanları bizzat yerinde müşahede edebilmek gayesiyle 

özel geziler yapmış ve tefsiri için birinci kaynak malzeme toplamıştır. Bu nedenledir ki, 

bazen ilgili bilgileri verirken kaynak ismine rastlamayız; çünkü kaynak bizzat kendi 

müşahedeleridir.  

Otuziki haritadan çoğu, önceki peygamber ve kavimlerin yaşadıkları bölgeleri 

tanıtır.33 Geri kalan haritalar ise Hz. Peygamber’in (a.s) dönemi ile ilgilidir.34 

Haritaların geçtiği yerlerde geniş ölçüde tarihi malumatlar vererek milletlerin 

sosyo-kültürel yapılarına, yükselişlerine ve çöküşlerine sebep olan olayları ayrıntılı 

olarak anlatır. 

3.1. Tefhîmü’l-Kur’an’ın Kaynakları 

Tefhîmü’l-Kur’an kaynak eserler bakımından oldukça zengindir. Mevdudi, 

tefsirinde eski ve yeni İslami eserleri, diğer ilahi kitapları ve batı dünyasındaki 

kaynakları sıkça kullanmıştır. Tefhîmü’l-Kur’an’da klasik İslami kaynaklar geniş yer 

tutar. Özellikle tefsir ve hadis kitaplarından alıntılar yapıldığında bu eserlerin sadece 

ismi zikredilir. Kelimelerin açıklamasına da sıkça başvurulur ve bu noktada birkaç 

istisna hariç hiçbir eser ismi zikretmez. Eserdeki bir diğer husus da Kur’an da bahsi 

geçen kavimler hakkında bilgi verilen yerlerdir. Bu noktada da Mevdudi kaynak ismi 

vermeye gerek duymaz. Mevdudi tefsirinde, Ehl-i Kitabın kaynaklarına geniş yer ayırır. 

Özellikle Peygamberlerin kıssalarıyla alakalı bölümlerde, Kitab-ı Mukaddesten geniş 

alıntılar yapar ve hepsinde bölüm başlıklarını ayet numaralarını zikreder. Yine İngilizce 

                                                
33 Bkz. Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 113-470; II, 66-89. 
34 Bkz. Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 160; II, 143-146-193; III, 358-444; IV, 375-376. 
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kaynak isimlerin ve yazarların hepsini zikreder. Mevdudi, tefsirinde tenkit ettiği 

âlimlerin çoğunun ismini ve eserin ismini zikretmez. 

3. 1. 1. Tefsir Kaynakları 

Mevdudi tefsirinde çok sayıda tefsir çeşidine yer vermiştir. Özellikle eski 

tefsirlerden bol miktarda nakiller mevcuttur. İstifade ettiği tefsirlere hiçbir sınırlama 

getirmez. Ağırlığı rivayet tefsirleri oluşturmakla beraber, ahkâm tefsirleri, lugavi 

tefsirler, tasavvufi tefsirler, bazı mezhebi tefsirlerde kaynak olarak kullanılmıştır. Bir 

kısım çağdaş tefsirlere de az da olsa yer verilmiştir. 

  En çok kullandığı Tefsirler; 

1. Taberi – Câmi’ul Beyân; Tefsirlerin rivayet ve dirayet noktasında ilk ve en 

önemli kaynağı olan ve her müfessirin kullandığı Mevdudi içinde ilk müracaat 

kaynağıdır. Mevdudi, ayetlerin tefsirinde hadisleri,  sahabi ve tabiilerin kavillerini, 

Taberi’den nakletmiştir. Çoğu yerde sadece isim verirken bazen de cilt ve sayfa 

numarasını da zikretmiştir. 

2. İbn Kesir- Tefsiru’l-Kur’ani’l Azim;  Mevdudi tefsirinde bol miktarda bu 

eserden faydalanmıştır. Mevdudi’nin tefsirinde takip ettiği metot ile İbn Kesir’in 

uslubu arasında nir çok noktada benzerlik görmekteyiz. Kur’an’ı, Kur’an ile tefsir 

ederken mana yönünden birbirine uygun düşen ayetleri zikretmede Mevdudi, İbn Kesir 

gibi azami gayret göstermiştir. Özellikle ayet ve sureleri siyak-sibak bütünlüğü içinde 

okuyucuya sunmuştur. İbn Kesir ile Mevdudi arasında bir benzerlik de, her iki tefsirin 

okuyucuya İsrailiyyatın kötülükleri hakkında bilgi vermesidir. Mevdudi, geçmiş 

ümmetlerin kıssalarının anlatıldığı ayetlerde, Kitab-ı Mukaddes’ten geniş alıntılar 

yaparak Kur’an-ı Kerim ile kıyaslamalara gitmiştir. Sonuçta Kur’an’ın eşsizliğini ve 

Kitab-ı Mukaddes’in tahrifata uğradığını açık bir şekilde ortaya koymuştur. Her iki 

tefsirde kelimelerin öz ve açık bir şekilde açıklandığını, irab ve gramer kaidelerine 

dikkat edildiğini ve mutabakat sağlandığını görmekteyiz.  

3. Alusi-Ruhu’l Meani; Bu eser tefsirlerin en kapsamlısı ve en güzelidir. 

Mevdudi, özellikle latif ve ince manaları ve fıkhi hükümlerin birçoğunu Alusi’den 

almıştır. 

4. Ahkam Tefsirleri; Mevdudi, tefsirinde ahkam ayetlerine geniş yer ayırmıştır. 

Çoğu yerde herhangi bir kaynak ismi vermeden fıkhi hükümleri zikretmekle beraber, 

zaman zaman ahkam tefsirlerinin ismini verdiği de olur. Özellikle Cassas’ın Ahkamu’l 



16 
 
 

 
 

Kur’an’ı başta gelir. Mevdudi, Hanefi mezhebinin görüşlerini bu eserden nakletmiştir. 

Mevdudi’nin yararlandığı bir başka ahkam tefsiri de İbn Arabi’inin Tefsiridir. Ayrıca 

Abdulmünim İbn’ul Farisi’nin Ahkamu’l-Kur’an’ı da Tefhîmü’l-Kur’an’ın 

kaynaklarındandır. Bu tefsirler yanında birçok tefsir kaynak olarak kullanılmıştır. 

Bunlardan bazıları şöyledir: 

- Fahreddin Razi – Mefatihu’l Gayb 

- Zamahşeri – el-Keşşaf 

- Kadı Baydavi – Envarut-Tenzil 

- Şevkani – Fethu’l-Kadir 

- Celaleddin Suyuti – ed-Dürü’l-Mensur ve Celaleyn 

Mevdudi, çok sayıda müfessirlerin görüşlerine yer verir. Bu görüşlerden kabul 

ettiklerini veya yanlış gördüklerini yumuşak ifadelerle beyan eder. Hiçbir şekilde ağır 

ifade kullanmaz. 

3. 1. 2. Hadis Kaynakları 

Mevdudi çok sayıda hadis kaynağına müracaat etmiştir. İlk başvurduğu eserler 

arasında Buhari ve Müslim’in “ el-Camiu’s-Sahih” leri ile meşhur dört sünen kitapları ( 

Ebu Davut, en-Nesai, Tırmizi ve İbn Mace) başta gelir. Mevdudi’nin sıkça başvurduğu 

hadis kaynaklarından biride Ahmed b. Hanbel’in Müsnedi’dir. Mevdudi hadis 

naklederken bazı istisnalar hariç sadece alıntı yaptığı kaynağın ismini zikretmekle 

yetinir. Mevdudi, hadis naklinde çoğu zaman hadis kaynağına doğrudan müracaat 

etmez. Hadisi naklettiği tefsir kaynağını zikreder. Özellikle Taberi’nin tefsiri ile İbn 

Kesir’in tefsirinde geçen bazı hadisler aynen nakledilmiştir. Ahmed b. Hanbel’in 

Müsned’inden nakilde bulunurken kaynak olarak İbn Kesir’in tefsirini zikreder.  

Mevdudi’nin kaynak olarak kullandığı diğer hadis kitapları ise şöyledir;  

1. Ebu Davud – et-Tayalisi 

2.Abdullah İbn Seybe – Muvatta 

3. İmam Malik – Muvatta 

4.İbn Hacer – Fethu’l Bari 

5.İmam Ayni – Umdetu’l Kari 

6.Beyhaki – Delail 

7. Taberi – Evsat 
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Ebu Ya’la’nın, İbn Merduye’nin, Darekutni’nin, İbn Hibban’ın, Abd b. 

Humeyd’in, Hakim’in, İbn Ebi Hatim’in hadis kitaplarını kullanmıştır.  

3. 1. 3. Fıkıh Kaynakları 

Tefhimu’l Kur’an, gerek fıkıh kaynakları, gerekse fıkhi hükümleri bakımından 

son derece zengindir. Tefsirde fıkhi konularla ile ilgili iki önemli husus dikkat 

çekmektedir. İlk olarak Mevdudi çoğu yerde bir konu hakkında mezheplerin görüşlerini 

zikrederken kaynak belirtmeye gerek duymaz. İkinci husus ise, Mevdudi’nin kullandığı 

fıkıh kaynaklarının mezhep taassubundan uzak olduğudur. Kaynaklar belirli bir 

mezhebin görüşünü yansıtmaz. Her mezhebin kaynağına yer verilmiştir. Bu fıkıh 

kaynaklarından bazıları şöyledir: 

1.Kemaleddin Muhammed b. Abdulvahid es- Sivasi – Fethu’l Kadir 

2.Şeyh el-Hatib Muhammed eş Şirbini – Mugni’l- Muhtac ila Ma’rifeti Elfazi’l 

Minhac 

3.Ebu Bekr Muhammed b. Sehl es-Serahsi – el-Mebsut 

4.Aladdin Ebu Bekr b. Mes’ud el-Kaşani – Bedai’u’s-Sanai fi Tertibi’ş-Şerai 

5.Ebu Muhammed Ali b.Ahmed. Hazm – el-Muhalla 

6.Şeyhu’l İslam Burhaneddin Ali b. Ebi Berk el Merginani – el-Hidaye Şerhu 

Bidayeti’l –Mübtedi 

7.Abdurrahman el-Ceziri – el-Fıkhu Ale’l- Mezahibi’l Erba 

8.Şah Veliyullah ed-Dihlevi – el-İnsaf fi Beyani Sebebi’l-İhtilaf 

9.Ebu Muhammed Abdullah b. Kudame – el-Muğni 

10.Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed et-Tahavi –Şerhu’t-Tahavi 

11.Ebu Yusuf Yakub b. İbrahim – Kitabu’l-Harac 

12.Yahya b. Adem – Kitabu’l-Harac 

13.Şeyh Muhammed ed-Dusuki – Haşiyetu’d-Dusuki Ale’ş-Şerhi’l-Kebir 

14.İmam Malik b. Enes – el-Müdevvene 

15.Ebu Zekeriya Yahya b.Şeref en-Nevei – Minhacu’t-Talibin 

3. 1. 4. Lügat ve Nahv Kaynakları 

Mevdudi tefsirinde kelimelerin ve terkiplerin izahını yapmaya büyük önem 

verir. Eserinde zikrettiği belli başlı lügat ve nahv kaynakları şunlardır: 

1.İbn Manzur-Lisanü’l-Arab 
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2.Ragıp el İsfehani-el-Müfredat 

3.Firuzabadi-el-Kamusu’l-Muhit 

4.İsmail b. Hammad el-Cevheri-es-Sıhah 

5.Zamahşeri 

6.Ahfes 

7.Kisai 

8.Ferra 

9.Sibeveyh 

10.Zeccac 

11.Ebu Bekr el- Enbari 

12.Halil b.Amr 

3. 1. 5. Tarih Kaynakları 

Mevdudi için tarihi bilgilerin çok önemi vardır. Her surenin giriş kısmında 

verdiği tarihi arka plan surenin nazil olduğu dönem hakkında okuyucuya bilgi verir. 

Tarihi malumatları zikrederken bazen sadece yazarın ismini verir, bazen de sadece 

eserin adını zikreder. Birçok yerde her ikisini de zikretmez ve tarihi bilgiyi vermekle 

yetinir. Tefhim’de adı geçen bazı tarihçiler şöyledir: 

1.İbn Hişam 

2.Muhammed İbn İshak 

3.Taberi 

4.Muhammed İbn Sa’d 

3. 1. 6. Kitab-ı Mukaddes ve Ansiklopediler 

Mevdudi tefsirinde hemen her yerde Kitab-ı Mukaddes ile Kur’an’ı Kerim’in 

mukayesesini yapmıştır. Mevdudi kaynak eser olarak kullandığı Kitab-ı Mukaddes ile 

önceki semavi kitapların tahrifata uğradığı ve Kur’an’ı Kerim’in en son ilahi kitap 

olduğu ve hiçbir şekilde tahrifata uğramadığını ispatlamaya çalışmıştır.  

Bu amaçla sık sık Kitab-ı Mukaddes’ten alıntılar yapmış ve sonrasında da 

eleştirilerine yer vermiştir. Talmut’tan yaptığı rivayetleri, Talmut üzerine yapılmış 

çalışmalardan almıştır. Kaynak olarak kullandığı ve tesbit edebildiğimiz İngilizce 

eserlerden bazıları şöyledir: 

1. Encyclopedia of İslam  
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2. Jewish  Encyclopedia 

3. H. Polano: The Talmut Selections 

4. Gibbon: The Decline and Fall of Tthe Roman Empire35 

a. Tevrat, İncil ve Mevdudi’nin Tahrif Meselesine Bakışı 

“Kendisinden önceki Kitapları tasdik eden Hak Kitap'ı sana indirdi. Önceden 

insanlara yol gösterici olarak Tevrat ve İncil'i de indirmişti. O, doğruyu yanlıştan 

ayıran Kitap'ı indirdi. Doğrusu Allah'ın ayetlerini inkar edenler için şiddetli azab 

vardır. Allah güçlüdür, mazlumların öcünü alır.”36 

Mevdudi, Tevrat ve İncil’le ilgili olarak, bu iki kitabın müntesipleri tarafından 

bozulduğunu, peygamberlerin hayat hikayelerine hayali ilaveler yaptıklarını, hiçbirinin 

orijinal metinlerinin bulunmadığını söyler. Hatta bu dinlerin mensupları bile orijinal 

nüshalara sahip olmadıklarını itiraf etmektedirler.37 Buna rağmen Mevdudi, Tevrat ve 

İncil’in tamamının Kur’an tarafından tasdik edilmediğini, ancak Kur’an’ın tasdik ettiği 

kısımların bu iki kitap içinde varolduğunu söyler.38 O, Tevrat ve İncil’in tahrif 

edildiğini kabul etmesine rağmen bozulmayan kısımlarının da var olduğunu savunur ve 

bunları yeri geldikçe kullanmaktan da çekinmez.  

Tevrat 

Tarihi bilgiler ışığında Tevrat’ın zaman içindeki serüvenine yer veren Mevdudi, 

yeri geldikçe bu kitabın ilgili bölümlerinden örneklere de müracaat eder. Alıntı yaptığı 

yerleri dipnotlarda veriyoruz: 

 “Hz. Musa'ya (a.s.) kırk yıl süren peygamberliği müddetince verilen emir ve 

öğütlerden oluşur. Taş tabletlere kazınmış olan ve Tur Dağı'nda Musa'ya verilen On 

Emir de bunların içindedir. Geri kalan emir ve öğütleri ise Hz. Musa (a.s.) kendisi 

yazdırmıştır. Daha sonra on iki İsraill kabilesinin (sıbt) her birine, rehberlik etmesi için 

Tevrat'ın bir kopyasını vermiştir. Bir kopyası da dikkatle korunması için Levi'lere 

                                                
35 Koç, Ebu’l-A’lâ el-Mevdûdî ve Tefsirdeki Metodu, s., 70 vd. 
36 Al-i İmran, 3/3-4. 
37 Mevdudi, İslam’ın Anlaşılmasına Doğru, s., 83. 
38 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 199. 
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verilmiş ve taş tabletlerle birlikte Tabut'ta (On Emir'in muhafaza edildiği sandık) 

muhafaza edilmiştir. Bu Tevrat, Kudüs'ün ilk yakılıp yıkılmasına kadar tam bir kitap 

olarak kalmıştır. Fakat zamanla İsrailoğulları bu Kitab'a o denli ilgisiz, anlayışsız ve 

aldırmaz bir hale geldiler ki, Yoşiya'nın krallığı zamanında Süleyman Tapınağı tamir 

edilirken, başkâhin Hilkiya O'nu şans eseri buldu; fakat O'nun Tevrat olduğunu 

anlayamadı. O'nun sadece bir kanun kitabı olduğunu düşündü ve Kitab'ı krallık 

yazmanına antika bir eser olarak verdi. Bir sonraki, O'nu Kral Yoşiya'ya iletti. Kitap 

okununca Yoşiya elbiselerini yırttı ve Hilkiya ile diğerlerine Kitab'ın içindekiler 

hakkında Rabbe danışmalarını emretti.39 Nebukadanazor'un Kudüs'ü yağmalayıp 

Süleyman Tapınağını yıktığı dönemde, İsrailoğulları'nın durumu işte böyleydi. Bu 

şekilde uzun yıllardan beri bir köşede unutulmuş Tevrat'ın son kopyalarını da ebediyen 

kaybetmiş oldular.40 

İsrailoğulları, Babil'deki sürgünden ülkeleri Kudüs'e geri dönüp tapınağı tekrar 

yaptıklarında Ezra, Eski Ahid'i derledi. Ezra, halkının ileri gelen bazı adamlarını 

topladı ve onların yardımıyla şimdi Kitab-ı Mukaddes'in ilk 17 kitabını oluşturan 

İsrailoğulları'nın tüm tarihini yazdı. Bunlardan Çıkış, Leviller, Sayılar, Tesniye, Hz. 

Musa'nın (a.s.) hayatını anlatır. Ezra ve yardımcılarının bulup vahyin kronolojik 

düzenini göz önünde bulundurarak uygun yerlere yerleştirdikleri asıl Tevrat ayetlerini 

de içerir. Asıl Tevrat, Hz. Musa'nın (a.s.) hayat hikâyesi içine serpiştirilmiş bulunan 

ayetlerden oluşur ve bugün bile onları diğerlerinden ayırıp Musa'nın (a.s.) "Rabbiniz 

Allah diyor ki,"41 dediği yerde asıl Tevrat başlar ve hayat hikâyesi yeniden 

başladığında Tevrat'ın o bölümü biter. Kitab-ı Mukaddes'in yazarı buralara açıklama ve 

yorum mahiyetinde bazı şeyler eklemiştir. Sıradan okuyucu işte bu yorumlardan asıl 

Tevrat'ı ayırt etmede yanılgıya düşer.“ demektedir. Mevdudi’ye göre asıl Tevrat, 

Musa’nın siretiyle ilgili bölümlerde yer alan ayet ve emirlerden oluşur. Bu bölümler 

ise “Tanrı, Musa’ya dedi ki” ve Musa, Hüdavend, Sizin Tanrınız, şöyle buyurmuştur” 

gibi ifadelerden yola çıkarak tesbit edilebilir.42 Ancak Tevrat’a yapılan açıklama ve 

şerhler dikkate alındığında bunun ne kadar doğru bir tesbit olacağı tartışma konusudur. 

                                                
39 II Krallar 22:8-13. 
40 Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, II, 70-71. 
41 Çıkış 5:1. 
42 Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, II, 70-71. 
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Nitekim bu açıklamalarına rağmen Mevdudi’nin kendisi de bunun kesin bir sonuç 

olmayacağı görüşündedir. 

Mevdudi, Tevrat’ın bozulmamış ya da Kur’an’la uyuşan yönlerine dair şu 

bilgileri vermektedir: 

“Kitab-ı Mukaddes'te, Mezmurlar kitabının sadece bir bölümü, Hz. Davud'un 

(a.s) Mezmurlarından oluşur ve O'nun adı ile anılır. Diğer bölümler başka insanlar 

tarafından söylenmiş mezmurlardır ve onların adlarıyla anılırlar. Gerçekte Zebur, yani 

Hz. Davud'un (a.s) mezmurları incelendiğinde, onun Allah katından gelme bir kitap 

olduğu kolayca anlaşılır. Aynı şekilde Hz. Süleyman'ın (a.s) meselleri kitabına da 

eklemeler yapılmıştır ve son iki bölümün ekleme olduğu çok açıktır. Fakat buna 

rağmen Meseller'in büyük bir kısmı Hakikat ve Hikmet doludur. Aynı şey Hz. 

Eyyub'un (a.s) kitabı için de geçerlidir. Bu kitap incelendiğinde, hikmet dolu olduğu 

görülmesine rağmen, kitabın tümünün Hz. Eyyub'a (a.s) atfedilmesi yanlıştır. Kur'an'ın 

ve Eyyub kitabının giriş bölümlerinin, Hz. Eyyub'un (a.s) gösterdiği sabra şahitlik 

ediyor olmasına rağmen, bu kitabın son bölümlerinde Hz. Eyyub'un (a.s) Allah'a 

şikâyette bulunduğu ve arkadaşlarının O'nun Allah'ın adaletsiz olmadığı konusunda 

yatıştırmaya çalıştıkları yer alır. 

Bunun yanısıra, O’na göre; Eski Ahit'teki İsrail peygamberlerinden on yedi 

kitabın hepsinin büyük bir bölümü gerçek vahiydir. Özellikle Yesu, Yeremya, 

Hezekiel ve Amos'un kitaplarında vahyin azametini gösteren ve insan gönlüne neşve 

veren ibareler vardır. Onlardaki yüce ahlâkî öğreti, putperestliğe karşı açılan savaş, 

Allah'ın birliğini ispatlayan deliller akla uygun tezler ve İsrailoğulları'ndaki bozulmayı 

eleştiren bölümler gösterir ki, bunlar, Hz. İsa'nın (a.s) Yeni Ahit'teki vaazlarıdır ve 

Kur'an'la aynı kaynaktan gelmektedir. 

Mevdudi, belki de sürekli Kur’an’la Kitab-ı Mukaddes arasında yaptığı 

karşılaştırmayı açıklamak üzere olsa gerek şu önemli bilgiyi vermektedir: “Kur'an'a 

göre sadece Pentateuch'un43 içine serpiştirilen bu bölümler gerçek Tevrat'tır ve Kur'an 

sadece bu bölümleri tasdik eder. Bu ayetleri derleyip Kur'an'la karşılaştırarak 

                                                
43 Tevrat. 
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sınayabiliriz. Orada veya burada ayrıntılarda bazı farklılıklarla karşılaşılabilir; fakat, 

iki kitabın ana öğretilerinde en ufak bir farklılık bile yoktur. Bugün bile bu iki Kitab'ın 

aynı kaynaktan geldiği açıkça görülebilir.”44 

İncil 

Aynı şekilde, İncil de Hz. İsa'nın (a.s.) hayatının son birkaç yılı boyunca 

sarfettiği, vahyolunan sözler ve konulardan oluşur. 

Bu sözlerin Hz. İsa'nın (a.s.) hayatı esnasında derlenip kaydedildiğinden emin 

olamayacağımızı söyleyen Mevdudi, Moffat’ın, Kitab-ı Mukaddes tercümesine yazdığı 

önsözde şöyle söylediğini kaydeder: "İsa (a.s.) hiçbir şey yazmadı ve bir müddet için 

havarileri de O'nunla ilgili hiçbir kayıt tutma ihtiyacı duymadılar.45 İncil’de mücerret 

manevi prensipler dışında, insana ve onun medeniyetine yön verebilecek, insanı sosyal 

hayatta ekonomi, siyaset ve adalet konularında aydınlatabilecek herhangi bir şeyin 

olmaması da46 bu gerçeği ifade eder niteliktedir. 

Bu açıklamadan anlaşılan, tarihte Hz. İsa ile ilgili bize ulaşan bilgiler ilk 

havarilerin sözlerine ve derlemelerine dayanmaktadır. Bunların ne zaman yazıya 

geçirildiği de belli değildir.  

“Onlardan bir tanesi her halde yaklaşık M.S. 50 yıllarında yazılı halde mevcut 

idi. Ölümünden yıllar sonra Hz. İsa'nın (a.s.) hikâyeleri dört incil (Gospel) şeklinde 

derlendiği zaman O'nun bazı yazılı veya ezberde kalan sözleri, tarihsel sıralamaya göre 

uygun yerlere konulmuştur. Yani ilk dört Gospel'in İncil olmadığı, yani Hz. İsa'nın 

(a.s.) söz ve rivayetlerinden oluşmadığı, fakat onları içerdiği çok açıktır. Yazarların 

eserlerinde Hz. İsa'nın (a.s.) sözlerini diğerlerinden ayırmak için tek bir aracımız var: 

Yazarların "İsa şunu söyledi ve öğretti" dediği yerlerde İncil başlar ve hikâyeye geri 

döndüklerinde İncil biter. Kur'an'a göre sadece bu bölümler İncil'dir ve Kur'an sadece 

bu bölümleri tasdik eder. Eğer bu bölümler derlenir ve Kur'an'la karşılaştırılırsa, ikisi 

arasında ciddî bir fark görülmez. Eğer bazı ufak farklılıklar varmış gibi görünüyorsa, 

                                                
44 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 199. 
45 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 199. 
46 Mevdudi, Modern Çağda İslamî Meseleler, s., 347. 
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bunlar da ön yargısız bir düşünce sonucunda ortadan kaldırılabilir.”47 Mevdudi, 

İncillerin muteber olmamasını gerektirecek altı tane sebep açıklamıştır.48 Bu sebepler, 

İncillerin yazarları, yazılış zamanları ve Kur’an’ın geçirdiği aşamalara uymaması gibi 

sebeplerdir ve bu sebepler onları tümüyle kabul etmemize engeldir. 

Mevdudi, Tevrat ve İncil’de Peygamberimizi haber veren bölümlere de49 (belki 

de bu kitapların tamamen bozulmadığına delil olması için) işaret eder. 

b. Tevrat ve İncil’in Desteklediği İfadeler   

Tevbe suresinde şöyle bir ifade vardır: 

“Allah şüphesiz, Allah yolunda savaşıp, öldüren ve öldürülen müminlerin 

canlarını ve mallarını Tevrat, İncil ve Kuran'da söz verilmiş bir hak olarak cennete 

karşılık satın almıştır. Verdiği sözü Allah'tan daha çok tutan kim vardır? Öyleyse, 

yaptığınız alışverişe sevinin; bu büyük başarıdır.”50 

Mevdudi, ayette geçen, "... Tevrat, İncil ve Kuran'da söz verilmiş bir hak..." 

ifadesinin, adı geçen bu kitaplarca doğrulanmadığını savunanlara göstermek amacıyla 

İncil'den örnekler vermiştir51:  

"Ne mutlu, doğruluk ve salah uğruna eziyet edilenlere, çünkü cennet 

onlarındır."52 

"Hayatını bulan onu kaybedecektir ve benim uğruma hayatını kaybeden de onu 

bulacaktır."53  

"Ve, benim adım uğruna evlerini veya kardeşlerini veya kızkardeşlerini veya 

babalarını veya analarını veya çocuklarını veyahut topraklarını terk eden herkes yüz 

mislini ve ebedi hayatı miras alacaktır."54 

                                                
47 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an,  I, 199. 
48 İnciller hakkında geniş bilgi için bk., Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, II, 96-97-98-99-
100. 
49 Tesniye 18: 15-19; Matta 21, 33-46; Yuhanna 1: 19-21; 14: 25-30; 15: 25-26, 16: 7-15. 
50 Tevbe, 9/111. 
51 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an,  II, 276-277. 
52 Matta 5: 10. 
53 Matta 10: 39. 
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Eldeki mevcud Tevrat'ın bütünlüğü içerisinde bu mukavele meselesini tasdik 

eden bir durum görülmediği için, Mevdudi bu sefer, pazarlığın ilk kısmıyla az çok 

ilgili olan bazı yerleri örnek verir: 

"...Seni satın alan babanız o değil mi? Seni yaratan, pekiştiren o değil mi?"55 

"Dinle, ey İsrail! Tanrımız olan Rab, bir olan Rabdir. Tanrın olan Rabbi bütün 

yüreğinle ve bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin."56 

"pazarlığın" diğer bölümündeki "cennetler vaadi"ni Filistin topraklarına 

hamlettiklerini iddia eden Mevdudi, ilgili örneğini de vermiştir: 

"Dinle, ey İsrail! Ve onu yapmaya özen göster, ta ki sana iyilik olsun ve 

atalarının Tanrısı Rabbin sana vadettiği gibi, süt ve bal akan diyarda ziyadesiyle 

çoğalasınız."57 

Bu çerçevede ayrıca unutulmamalıdır ki, orijinal Tevrat nüshasının birçok 

şekilde değişikliklere uğramış olması, yukarıda bahsedilen tahriflerin mümkün 

olduğunu göstermektedir. Ondan bazı bölümler çıkartılmış ve aslında olmayan bazı 

bölümlerde ona ilave edilmiştir. Böylece, şimdiki bu haliyle Tevrat, safi olarak Allah'ın 

kelamı olmayıp, bazı Yahudi alimlerinin karıştırdıkları birçok yorumlar vs.'de ihtiva 

etmektedir. O kadar ki, bazı yerlerde Yahudilerin rivayetlerini, ırkçı önyargılarını, 

hurafelerini, arzu ve isteklerini, hukuksal yorumlamalarını, vs. Allah'ın sözüne 

karıştırdıkları ne varsa bunları Allah'ın sözünden ayırt edebilmek tümüyle imkansız 

hale gelir.58 

Mevdudi, Ankebut suresindeki şu ayeti açıklarken yine İncil’den aynı olduğu 

gerekçesiyle alıntı yapmıştır:  

                                                                                                                                          
54 Matta 19:29. 
55 Tesniye 32: 6 
56 Tesniye 6: 4-5. 
57 Tesniye 6: 3. 
58 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an,  II, 277; Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, II, 69. 
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“Nice canlılar vardır ki, rızıklarını kendileri elde edemezler. Sizin de onların 

da rızkını Allah verir. O, işitir ve bilir.”59 

Aynı şeyleri Hz. İsa'da (a.s) havarilerine öğretip tebliğ etmiştir: 

"Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez; çünkü ya birinden nefret eder ve 

ötekini sever, ya da birini tutar ötekini hor görür. Siz Allah'a ve mammona60 kulluk 

edemezsiniz, bunun için size diyorum; ne yiyeceksiniz yahut ne içeceksiniz diye 

hayatınız için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için kaygı çekmeyin. Hayat yiyecekten 

ve giyecekten daha üstün değil midir? Göğün kuşlarına bakın, onlar ne ekerler, ne 

biçerler, ne ambarlara toplarlar ve semavî babanız onları besler. Siz onlardan daha 

değerli değil misiniz? Ve sizden kim kaygı çekmekle boyunun ölçüsüne bir arşın 

katabilir? Niçin esvabtan ötürü kaygı çekiyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl 

büyüdüklerine iyi bakın, ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler. Size derim ki: Süleyman 

bile bütün izzetinde bunlar gibi giyinmiş değildi. Fakat bugün mevcut olup yarın fırına 

atılan kır otunu Allah böyle giydirirse, sizi daha çok giydirmez mi, ey az imanlılar! 

Şimdi: Ne yiyeceğiz? Yahut ne içeceğiz? Yahut ne giyeceğiz diye kaygı çekmeyin. 

(Çünkü İsrail kavminden gayri bütün milletler bütün bu şeyleri ararlar.) Çünkü semavî 

babanız bütün bu şeylere muhtaç olduğunuzu bilir. Fakat önce onun melekütunu ve 

salahını arayın, ve bütün bu şeyler size arttırılacaktır. Bundan dolayı yarın için kaygı 

çekmeyin, zira yarınki gün kendisi için kaygı çekecektir. Kendi derdi bugün yeter."61 

Kur'an'da ve İncil'de yeralan bu bölümlerin arka-planı aynıdır. Hakkın tebliğ 

edilmesi sırasında her zaman hak yolcusunun, maddi dünyanın imkânlarını hiç göz 

önünde bulundurmaksızın, hayatını sadece Allah'a emanet edip tevekkül edeceği bir an 

gelir. Bu şartlarda, gelecekteki imkânları hesaplayan, hayat teminatı ve rızık garantisi 

arayan kimseler hiçbir şey yapamazlar. Bu şartlar ancak, her tehlikeye korkusuzca 

göğüs geren, hatta hayatlarını bile tehlikeye atmaya hazır olan kimselerin güç ve 

çabalarıyla değişebilir. İşte bu fedakârlıklar sonucunda Allah'ın kelamı yücelir ve diğer 

tüm kelam ve akideler onun önünde boyun eğer. 

                                                
59 Ankebut, 29/60. 
60 Zenginlik. 
61 Matta 6: 24-34. 
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Bir başka örnek de Fetih suresindendir: 

 “Muhammed Allah'ın elçisidir. Onun beraberinde bulunanlar, inkarcılara 

karşı sert, birbirlerine merhametlidirler. Onları rükua varırken, secde ederken, 

Allah'tan lütuf ve hoşnudluk dilerken görürsün. Onlar, yüzlerindeki secde izi ile 

tanınırlar. İşte bu, onların Tevrat'ta anlatılan vasıflarıdır. İncil'de de şöyle 

vasıflandırılmışlardı: Filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi 

üzerine dikilmiş, ekincilerin hoşuna giden ekin gibidirler. Allah böylece bunları 

çoğaltıp kuvvetlendirmekle inkarcıları öfkelendirir. Allah, inanıp yararlı işler 

işleyenlere, bağışlama ve büyük ecir vaad etmiştir.”62 

Ayette İncil’den verilen örneğin şu anda mevcut olduğunu göstermek amacıyla 

kitabına alan Mevdudi63, benzer olan şu bilgiyi nakleder: 

Bu misal verme ve niteleme, Hz. İsa'nın (s.a) bir vaazında açıklanmıştır. Bu da, 

İncil'in Yeni Ahid bölümünde şöyle nakledilmiştir: "Ve dedi: Allah'ın Melekutu 

böyledir, yere tohum saçan bir adam gibidir, gece gündüz uyuyup kalkar, tohum ekilir 

ve büyür, nasıl o bilmez. Toprak kendiliğinden otu, sonra başağı, sonra başakta dolu 

daneyi verir.  

Mahsulun olduğunu sanan hemen biçer, çünkü hasat vakti gelmiştir... O hardal 

tanesi gibidir ki, toprağa ekilirken her ne kadar yer üzerinde olan bütün tohumlardan 

daha küçük ise de, ekildikten sonra büyür ve bütün sebzelerden daha büyük olur. 

Büyük dallar salar; öyle ki gökten göğün kuşları onun gölgesi altında yerleşebilirler"64 

c. Tevrat ve İncil’de Peygamberimizin Müjdelenmesi  

Kur’an-ı Kerim’de Hz. İsa’nın, Peygamberimizin geleceğini haber verdiği 

bildirilmiştir:  

“Meryem oğlu İsa: "Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan 

Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi 

                                                
62 Fetih, 48/29. 
63 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an,  V, 428-429. 
64 Markos 4: 26-32; Matta 3: 31-32. 
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müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim" demişti. Ama o elçi, 

kendilerine belgelerle geldiği zaman: "Bu, apaçık bir sihirdir" demişlerdi.”65
 

Bu ayetin tam olarak aynısı olmamakla birlikte Kitab-ı Mukaddes'te mevcut 

olan benzer bir ifadeyi Mevdudi nakletmiştir. Hz. Musa şöyle der: "Allah'ın Rab, senin 

için aranızdan kardeşlerinden benim gibi bir Peygamber çıkaracak, onu dinleyeceksin, 

nasıl ki Horeb'de toplantı günlerinde: "Bir daha Allah'ın Rabbin sesini işitmeyeyim ve 

artık bu büyük ateşi görmeyeyim ve ölmeyeyim" diye Allah'ın Rab'den istedin. Ve Rab 

bana dedi: Söylediklerini iyi dediler. Onlar için kardeşleri arasında senin gibi bir 

Peygamber çıkaracağım ve ona emredeceğim, her şeyi onlara söyleyecek. Ve vaki 

olacak ki, benim ismimle söyleyeceği sözlerimi dinlemeyecek olan adamdan ben hesap 

soracağım."66 

Mevdudi burada, Tevrat'ın, Hz. Muhammed'i kasdettiğini söyler. Şayet gelecek 

Nebi'nin Beni İsrail'den doğacağı kastedilmiş olsaydı, o zaman yalnızca, "Aranızdan 

bir Nebi vereceğim" demek kafi gelecekti. Bu nedenle İsrailoğulları'nın kardeşlerinden 

burada, İsmailoğulları'nın kastedilmiş olması daha akla yatkındır. İsmailoğulları, Hz. 

İbrahim'in torunları olduğundan, İsrailoğulları'nın yeğenleridir de aynı zamanda. 

Üstelik, Hz. Musa'dan (a.s) sonra İsrailoğulları'ndan sadece bir tek ve büyük bir nebi 

gelseydi, o zaman bu haber doğru kabul edilebilirdi. Ama Kitab-ı Mukaddes'te de 

belirtildiği gibi, İsrailoğulları'ndan Hz. Musa'dan sonra pekçok nebi çıkmıştır.67 

Mevdudi’ye göre gelecek peygamberin Musa’ya (a.s) benzer olmasının anlamı, 

yeni bir şeriat getireceğidir. Dolayısıyla bu da Hz Muhammed’i işaret etmektedir. Bu 

görüşünü de yine Tevrat’la desteklemiştir; 

"Toplantı günü, Horeb'de Rabbine yaptığın müracaata uygun olarak size bir 

Nebi gönderilecektir. Sen o gün demiştin ki Rabbimin sesini bir daha duymayayım ve 

belki de benim ölmeme sebep olabilecek büyük bir ateşi görmeyeyim. Ben senin gibi 

bir Nebi gönderecek ve onun ağzına kelamımı koyacağım?"68  

                                                
65 Saf, 61/6. 
66 Tesniye 18, 15, 19. 
67 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, VI, 268. 
68 Çıkış 19: 17-18. 
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Mevdudi daha sonra Kitab-ı Mukaddes’deki, Peygamberi müjdeleyen sözleri 

toplamış ve değerlendirmeye tabi tutmuştur. 

Yuhanna İncili'nde, Hz. Mesih'in gelişi sırasında Beni İsrail'in üç şahsiyeti 

bekledikleri ifade edilmiştir. Bunlar sırasıyla Mesih, İliyah (Hz. İlyas'ın ikinci gelişi) 

ve "o Nebi" idiler. İncil'in ayetleri şöyledir: 

"Ve Yohanna, (St. Jhon, Johannes, Hz. Yahya) tanıktır ki, Yahudiler Kudüs'ten 

kendisine, "Sen kimsin" diye sormak üzere keşiş ve rahipler gönderince o ne müsbet 

cevap verdi, ne menfi. Aksine kendisinin Mesih olmadığını söyledi. Onlar sordu; 

Öyleyse sen kimsin? Sen İliyah mısın? O dedi ki, "Ben değilim." (Sonra dediler ki) 

"Sen o nebi misin?" O dedi ki "hayır". Bunun üzerine onlar onun kim olduğunu 

sordular. O dedi ki, "Ben sahrada çağıran birinin sesiyim, ki siz Tanrı'nın yolunu 

düzeltebilesiniz. Onlar ona sordular, "Madem ki sen ne Mesih, ne İliyah ve ne de o 

peygambersin, o zaman sen ne diye insanları takdis edersin?"69 

Buradaki sözler gösteriyor ki, İsrailoğulları Hz. Mesih'le Hz. İlyas'ın dışında 

başka bir peygamberi de bekliyorlardı ve bu peygamber Hz. Yahya (a.s) değildi. Bu 

üçüncü nebi veya peygamberin geleceğine öylesine muhakkak gözüyle bakılıyordu ki, 

İsrailoğulları arasında sadece "o nebi" kelimelerini söylemek, kendisine yapılan bir 

işaret sayılıyordu. Yani, "Hakkında Tevrat'ta müjde verilen nebi" olarak tarif etmeye 

de gerek yoktu. Ayrıca, sözü edilen peygamberin dünyaya geleceğine herkes inanmış 

gibiydi. Çünkü bu nebinin gelişi hakkındaki inanç yanlış olsaydı, Hz. Yahya'ya 

yukarıdaki sorular sorulurken kendisi pekalâ diyebilirdi ki, "Ey İsrailoğulları, siz hangi 

peygamberden bahsediyorsunuz? Öyle bir peygamber gelmeyecektir."70 

Diğer haberler de şunlardır: 

"Ve ben Babam'a yalvarırsam o size ikinci yardımcıyı gönderecektir. Bu 

yardımcı ebediyen sizlerle kalacaktır. Yani, dünyanın elde edemeyeceği Hak Ruhu. 

Bunu dünya ne görür, ne bilir (Ama) siz onu bilirsiniz, çünkü o sizlerle yaşar, sizin 

                                                
69 Yuhanna 1;19-25. 
70 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, VI, 268-269. 
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içinizde bulunur."71 "Ben bu sözleri sizlerle beraberken size söyledim. Ama, pederim, 

Ruhu'l Kudüs adına size göndereceği yardımcı size herşeyi öğretecek ve size bütün 

söylediklerimi hatırlatacaktır."72 Bundan sonra ben sizinle pek konuşmayacağım. Zira, 

dünyanın önderi geliyor ve bende onun hiçbir şeyi yoktur.73 

"Ama, size Pederim tarafından size göndereceğim Yardımcı yani "Hakikat'ın 

Ruhu" size gelince benim için şahitlik yapacaktır."74 

"Ama ben size doğruyu söylüyorum, benim gitmem sizin için faydalıdır. Zira 

ben gitmesem o Yardımcı size gelemeyecek. Ama gidersem onu size göndereceğim"75 

"Ben size bazı diğer şeyler de söylemek istiyorum, ama siz bunlara tahammül 

edemezsiniz. Ama o, kendi tarafından hiçbir şey söylemeyecektir, aksine duyduklarını 

anlatacaktır ve size geleceğin haberini verecektir. O size Celâlimi (öfkemi) 

gösterecektir. Çünkü o size benden aldığı haberleri verecektir. Peder'in olduğu her şey 

benimdir. Onun için dedim ki, benden alacak ve size verecektir."76 

İncil'de geçen Hz. İsa'nın bu sözlerinin aynen nakledildiği veya bunlarda bir 

değişiklik yapılmadığını iddia etmenin zor olduğunu söyleyen Mevdudi, 

Hıristiyanların dikkate almadığı bu hususta belki de nisbeten daha muteber kaynak 

olan Barnabas İncili'ne değinir. Hıristiyanlar bu kutsal kitabı saklamaya azami gayret 

göstermişlerdir.  

Hıristiyan literatüründe Barnabas İncili'nin adı nerede geçmişse, oraya bir 

muhalefet şerhi konmuş, bunun sahte ve uydurma bir İncil olduğu, dolayısıyla 

reddedilmesi gerektiği ileri sürülmüştür. Gözü dönmüş ilim ve irfandan nasip 

alamamış bazı Hıristiyan din adamları bunun bir Müslümanın hayal gücünün eseri 

olduğunu iddia edecek kadar ileri gitmişlerdir.77  Mevdudi, Barnabas İncil’i ile ilgili 

kendi edindiği, teferruatlı bilgilere yer vermiştir. Peygamberimizi müjdeleyen bu 

                                                
71 Yuhanna 14;16-17. 
72 Yuhanna 14:25-26. 
73 Yuhanna 14;30. 
74 Yuhanna 15;26. 
75 Yuhanna 16;17. 
76 Yuhanna 16;12-15. 
77 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, VI, 268-269-270-271.. 
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İncil’in diğerlerinden daha güvenilir olduğunu ispatlamak için çeşitli örneklere ve 

Barnabas’ın sözlerine de yer verir.  

Daha sonra Barnabas’taki ilgili rivayetleri aktarmıştır. 

Söz konusu haberlerde Hz. İsa, Hz. Muhammed (s.a) için bazen "Rasulullah", 

bazen de "Mesih" kelimesini kullanmıştır. Bazen "Takdir Edilmeye Layık" ibaresini 

kullanmış, bazen de öyle sözcükler kullanmış ki, bunlar "Lailaheillallah Muhammedün 

Rasulüllah" anlamına gelmektedir. Hz. İsa'nın, Hz. Peygamber (s.a) hakkında verdiği 

işaretler o kadar çoktur ki, bunların hepsini anlatmak için ayrı bir kitapçığa ihtiyaç 

duyulacaktır. Bunların hepsini iktibas etmemiz imkansızdır. Biz burada sadece belli 

başlı haberleri naklediyoruz. 

"Allah'ın dünyaya gönderdiği peygamberler, ki sayıları 144 bin idi, muğlak ve 

karmaşık şekilde konuştular. Ama benden sonra, bütün peygamberler ile mukaddes 

varlıkların nuru gelecektir ki, peygamberlerin söylediklerini açıklayacak, sizi 

aydınlatacaktır. Çünkü Allah'ın Rasulüdür"78 

"Ferisiler ile Lâviler dedi ki, madem ki sen ne Mesih, ne İlyas, ne de başka bir 

Nebisin, o zaman sen neden yeni bir vaaz ve telkinde bulunuyorsun ve kendini 

Mesih'den de daha büyük olarak gösteriyorsun. 

İsa Mesih dedi ki, Tanrı'nın benim vasıtamla gösterdiği mucizelerin maksadı, 

benim yaptıklarımın hepsinin Tanrı'nın isteğine bağlı olduğunu size göstermektir. 

Yoksa, ben kendimi, sizin bahsettiğiniz (Mesih)ten büyük saymıyorum. Ben, sizin 

Mesih dediğinizin çorabının boncuğunu veya ayakkabı bağlarını açacak seviyede bile 

değilim. O Mesih benden önce yaratılmıştı ve benden sonra gelecektir. O, dinin hiç son 

bulmaması için hakikatleri yanında getirecektir."79 

"Size yemin ederek söylüyorum, gelen her nebi sadece bir millet için Allah'ın 

rahmetinin işareti olarak gelmiştir. Bu sebeple bu peygamberlerin talimatı, 

gönderildikleri ümmet ve ulusların dışına çıkmadı. Ama Allah'ın Rasulü gelince, Tanrı 

                                                
78 Barnabas 17. 
79 Barnabas 42. 



31 
 
 

 
 

ona adeta eline mührünü verecektir. Taa ki, onun talimatını almış olan dünyanın bütün 

ulusları selâmete ve rahmete kavuşacaklardır. O, tanrıtanımazlara hakim olacak ve 

putperestliği öylesine yeryüzünden silecektir ki şeytan kaçacak delik arayacaktır."80 

"Bu sebeble size diyorum ki, Rasulullah, Tanrı'nın yarattığı hemen hemen 

bütün mahluk ve eşyayı memnun edecek bir saadettir. Zira, O anlayış, nasihat, hikmet, 

kuvvet, şefkat ve sevgi gibi güzel duygularla doludur. O, cömertlik, rahmet, âdalet, 

takva, dürüstlük, efendilik ve sabrın ruhuyla donatılmıştır. Kendisine bu faziletlerin üç 

misli verilmiştir. Yani Allah'ın yarattığı diğer mahluklara nisbetle. Onun dünyaya 

gelişi ne mübarek bir an olacaktır. İnanın, ben onu görmüş ve ona saygılarımı 

sunmuşumdur. Tıpkı diğer bütün peygamberlerin onu gördüğü ve ona saygılarını 

sundukları gibi. Allah onun ruhunu görerek ona nübüvvet bahşetti. Ve onu görünce 

heyecandan ruhum titredi ve ben O'na dedim ki, "Ey Muhammed (Medhedilmiş kişi, 

zat) Allah senin yardımcın olsun ve Allah beni senin papuçlarının bağlarını bağlamaya 

layık yapsın. Zira ben bu mevkiye yükselirsem, kendimi büyük bir peygamber ve 

Allah'ın mukaddes varlığı sayacağım."81 

"(Buradan gideceğim için) yüreğiniz sızlamasın ve siz korkmayın. Çünkü sizi 

yaratan ben değilim. Sizi yaratan, yaratıcımız Allah'tır ve O sizi koruyacaktır. Bana 

gelince, şu anda dünyada, dünyaya selamet ve kurtuluş getirecek olan Allah'ın Rasulü 

için zemin hazırlamaktayım... Andres dedi ki, Ey Üstad, onun bazı belirgin 

özelliklerini bize bildir ki onu tanıyalım. İsa Mesih (a.s) cevap verdi: "O sizin 

zamanınızda gelmeyecek, aksine birkaç zaman sonra gelecek. O zamana kadar benim 

İncilim öylesine tahrif edilmiş olacak ki, dünyada en fazla otuz mümin bulunacaktır. O 

zaman Allah dünyaya acıyacak ve Rasulü'nü gönderecektir. O Rasul'ün başında beyaz 

bulutun gölgesi olacaktır. Bu gölge sayesinde Allah'ın sevgilisi ve yakını olduğu belli 

olacaktır ve O'nun aracılığıyla dünya Allah'ın mağfiretine kavuşacaktır. O, 

tanrıtanımaz insanlara karşı büyük bir güçle gelecek ve yeryüzünden putperestliği 

sürecektir. Ve ben bundan son derece memnun olacağım, zira O'nun sayesinde 

Tanrımız tanınacak, takdis edilecek ve hakikatimi dünya anlayacaktır.. O ayrıca beni 

insanlar ötesinde bir şey zannedenlerden intikam alacaktır... O öyle bir hakikatle 

                                                
80 Barnabas 43. 
81 Barnabas 44. 
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gelecektir ki, bu hakikat bütün peygamberlerin getirdiklerinden daha açık seçik 

olacaktır!"82 

"Allah için and Kudüs'te mi yoksa Süleyman tapınağında mı içilmişti? Fakat 

sözlerime inanın, bir gün gelecek, Allah, rahmetini başka bir şehre inzal edecektir. 

Ondan sonra, her yerde onun için doğru biçimde ibadet yapılacaktır ve Allah kendi 

rahmetiyle her yerde hakiki namazı kabul edecektir... Ben aslında, İsrail hanedanı için 

kurtarıcı nebi olarak gönderildim. Fakat benden sonra Mesih gelecek, Allah'ın bütün 

dünya için gönderdiği. Öyle bir nebi ki, Allah bütün dünyayı onun için yaratmıştır. O 

zaman bütün dünyada Allah'a ibadet edilecek ve her tarafa rahmeti nazil olacaktır."83 

"(Mesih baş rahibe söyledi:) Yaşayan Allah ve elinde canım olan Yaradana 

yemin ederim bütün dünyanın milletlerinin beklediği o mesih ben değilim. Allah bu 

nebi ile ilgili vadini atamız Hz. İbrahim'e şöyle diyerek vermişti: Senin neslinin 

vasıtasıyla, yeryüzünün bütün milletleri berekete kavuşacaktır: (Tekvin: 22: 18) Ancak 

Allah beni bu dünyadan kaldırınca şeytan yine isyan çıkaracaktır ve mümin olmayanlar 

benim Tanrı ve Tanrının oğlu olduğumu iddia edeceklerdir. Bu nedenle sözlerim ve 

talimatım tahrif edilecektir. Taa ki belki de en çok otuz iman sahibi geriye kalacaktır. 

O zaman Allah dünyaya acıyacak ve Rasulü'nü gönderecektir. O Rasul ki, onun için 

dünyanın herşeyi yaratılmıştır. O Rasul bütün gücüyle güneyden gelecek ve putları ve 

putperestleri beraberce mahvedecektir. Şeytandan iktidarını alacaktır. Ve Allah'ın 

rahmetini, kendine iman edecek olanların kurtuluşu için yanında getirecektir. Ne mutlu 

onun sözlerini dinleyene."84 

"Baş rahip sordu, 'Allah'ın bu Rasulü'nden sonra başka nebiler de gelecek mi?' 

Mesih cevap verdi: 'Bundan böyle, Allah'ın gönderdiği hakiki nebiler gelmeyecekler, 

ama pekçok sahte nebiler gelecektir. Ben bunun için üzgünüm. Çünkü, şeytan, Allah'ın 

adaletli kararı yüzünden bunları sahneye koymaya çalışacaktır. Ve onlar benim 

İncilimin perdesinin arkasına saklanacaklardır."85 

                                                
82 Barnabas 72. 
83 Barnabas 83. 
84 Barnabas 96. 
85 Barnabas 97. 
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"Kahinlerin başı sordu, 'Bu Mesih hangi isimle çağrılacaktır? Ve onun gelişinin 

işaretleri ne olacaktır? İsa Mesih dedi ki, 'Bu Mesihin adı "Takdir Edilmeye Layık". 

Zira, Allah O'nun ruhunu yarattığı zaman O'na bu ismi kendisi vermiştir. Ve orada 

O'na kral muamelesi yapılmıştır. Allah dedi ki, "Ey Muhammed, bekle, çünkü senin 

için cenneti, dünyayı ve birçok mahluku yaratacağım ve bunları sana hediye olarak 

vereceğim. Ta ki, seni tebrik edecek olanlara bereket verilecek ve seni lanetleyecek 

olanlar lanetlenecektir. Ben seni dünyaya göndereceğim zaman, kurtuluş habercisi 

olarak göndereceğim. Senin sözlerin doğru olacaktır. Öyle ki yeryüzü ve gökler 

kaybolup gidecekler ama senin adın ayakta duracaktır. Öyleyse, onun mübarek ismi 

Muhammed'dir."86 

Barnabas diyor ki, bir defasında Hz. İsa şakirtlerine hitaben yaptığı konuşmada 

"şakirtlerimden biri (ki sonradan Yahuda, Judah, Judas olduğu ortaya çıktı) beni 30 

sikkeye karşılık düşmanlara satacaktır" dedi ve şunları ekledi: "Bundan sonra, beni 

satacak olanın benim adımla öldürüleceğinden eminim. Zira Allah Teâlâ beni yerden 

semaya kaldırtacak ve o hainin yüzünü öylesine değiştirmiş olacak ki, herkes onu ben 

sanacak. Ne var ki kötü şekildeki ölümü bir müddet benim karalanmama yol açacaktır. 

Fakat, Muhammed, yani Allah'ın mukaddes Rasulü gelince bana sürülen leke 

temizlenmiş olacaktır. Ve Allah bunu, benim o Mesih'e sadakatimi bildirdiğim için 

yapacaktır. O bana mükafaatımı verecektir. Bu şekilde, herkes benim yaşamakta 

olduğumu ve bu rezil ölümle hiç ilişkim olmadığını anlamış olacaktır."87 

"(Hz. İsa şakirtlerine dedi ki) Elbette ben size diyorum ki, eğer Musa'nın 

kitabından gerçekler çıkarılmamış olsaydı, Allah atamız Davud'a başka bir kitap 

vermeyecekti. Ve eğer Davut'un kitabında değişiklikler yapılmamış olsaydı, Allah bana 

İncil'i vermezdi. Zira, Allah, yani Rabbimiz, tahrif eden veya değiştiren değildir. Ve 

herkese aynı mesajı vermiştir. Rasulüllah geldiği zaman inkârcı insanların benim 

kitabıma bulaştırdıkları bütün (uydurma) şeyleri temizleyecektir."88 

Bu açıklamalardan sonra Mevdudi’nin Tevrat ve İncil hakkındaki görüşünü ve 

tefsirinde sık sık kullanmasını şu şekilde açıklamamız mümkündür: 

                                                
86 Barnabas 97. 
87 Barnabas 113. 
88 Barnabas 124. 
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a- Tevrat ve İncil, müntesipleri tarafından tahrif edilmiştir. Şu anda elimizde 

bulunan Kitab-ı Mukaddes ilk indiği şekliyle muhafaza edilememiştir. Kitabın aslını 

ortadan kaldıracak şekilde tercümeler çoğalmıştır. Kitap hakkında tarihi senet ve 

vesikalar kalmamıştır.89 Bu kitaplar tahrif edilmiş olsa da Kur’an’ın sunmuş olduğu 

prensipler yardımıyla gerçek Tevrat ve İncil’in bulunduğu yerler tespit edilebilir. 

Tevrat, Hz. Musa’nın hayat hikâyesi içine serpiştirilmiş ayetlerden oluşur. Hz. 

Musa’nın “Rabbiniz Allah diyor ki” dediği yerde asıl Tevrat başlar ve hayat hikâyesi 

yeniden başladığında Tevrat’ın o bölümü biter.90 Aynı durum İncil için de geçerlidir.  

b- Mevdudi Tevrat ve İncil’den faydalanırken alıntı yaptığı bölümlerin Kur’an’ı 

Kerim’e muvafık olup olmadığı belirtir ve bunlara delil gösterir. O sadece Kur’an’ı ölçü 

olarak almaz, gerektiği zaman tarihi ve arkeolojik kaynaklardan faydalanır. 

c- Mevdudi, tahrif edilmiş olan Kitab-ı Mukaddes’te peygamberlerin haklarında 

kötü söz söylenmesini eleştirir ve onların insanlığın önderleri olduklarını söylerler. 

d- Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes’ten alıntılar yaparken dikkatsiz davranan ve 

İsrailiyyatın İslam kaynaklarına girmesine sebep olan  bazı Kur’an yorumcularını tenkid 

eder. Mevdudi gerekli itinayı göstermiş ve İslam ruhuna aykırı İsraili rivayetlerden 

arındırma çabasında başarılı olmuştur.     

e- Mevdudi’ye göre gerek Tevrat gerekse İncil, insanlar tarafından tahrif edilmiş 

olsa da sağlam kalan ve ilahi mesajın özelliğini yansıtan bölümleri tespit edebiliriz. 

Örneğin Hz. Peygamber’e işaret eden kısımlar, tahrifata rağmen yok edilememiştir. 

Bütün semavi kitapların kaynağı şüphesiz Allah’ dır. Dolayısıyla içerikleri de 

birbirleriyle uyum içindedir. Tevrat ve İncil’de geçen Peygamberlerin ve ümmetlerinin 

kıssalarının Kur’an’ı Kerim’de geçmesi bunların ilahi kaynaklı olduğunu gösterir.  

                                                
89 Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, V, 230. 
90 Mevdudi, Tefhimu’l-Kur’an, I, 236. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

İSLAM TEFSİR GELENEĞİNDE İSRÂİLİYYAT 

1. İSRÂİLİYYAT’IN MANASI 

İsrâiliyyât (İsrâiliyye) kelimesinin çoğuludur. Kelime İsrâili bir kaynaktan 

aktarılan kıssa manasına gelir. İsrâil, Hz. Ya’kub (a.s) ‘un ismi veya lakabıdır.91 

Kur’ân-ı Kerim Ya’kub’un (a.s) 12 Yahûdi boyunun (esbat) atası olarak zikrediyor.92 

Keza Kur’an-ı Kerim, Yahûdilerden ekseriyetle “Beni İsrâil” (İsrâil Oğulları) şeklinde 

bahseder. İbranice olan İsrâil kelimesi, (kul) manasına gelen (isra) ile (Allah) manasına 

gelen (il)’ den mürekkeptir ve Allah’ ın kulu anlamındadır. 93 İsrâiliyyâtın ıstılâhı 

anlamı ise; her ne kadar bu kelime, zahiren tefsire girmiş Yahûdi kültürünü ifade 

ediyorsa da, sadece buna hasretmemek lazımdır.94 Tefsire girmiş olan Yahûdi, 

Hıristiyan ve diğer dinlere ait kültür kalıntılarıyla, dinin aleyhine ve lehine uydurulup 

Hz. Peygamber’ e ve onun sahâbelerine isnâd edilen her türlü haber ve kıssa bu 

İsrâiliyyât kelimesinin manası içine girer. İslâm’ a yabancı olan her şey bu kelimenin 

bünyesinde mütalaa edilmelidir. 95 İslâm’a yabancı olan her şeyi ifade etmek için bu 

kelimenin seçilmesi ise tağlipten dolayıdır. Yahûdilerden yapılan nakiller, diğerine, 

nisbetle daha çoktur; hem Yahûdi menşeli haberler daha yaygın ve meşhurdur. 

Binaenaleyh bu ifadeyi kullanmak bir manada mecburiyet kesbetmiştir. Yahûdi 

milletinin çokluğu ve her tarafa yayılmaları, özellikle müslümanlarla geniş ölçüde 

karışmaları, ticaret ve kültür alış-verişi yapmalarının da bunda müessir olduğu 

muhakkaktır. Yahudi ve Hıristiyan dinlerinin mensuplarına ait hurafe ve 

uydurmalarının tefsirde müessir oluşunun diğer bir nedeni de, mukaddes kitabımız 

Kur’an-ı Kerim’in bu milletlere ve mensup oldukları dinin kitaplarına sık sık atıfta 

bulunmasıdır. 96 

 

 
                                                
91 Zehebi, el-İsrâiliyyât, s. 13. 
92 Maide, 5/78, İsrâ, 17/4, Neml, 27/76. 
93 Zehebi, el-İsrâiliyyât, s.13. 
94 Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, s. 7. 
95 Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, s. 7. 
96 Zehebi, et-Tefsir, I,165 vd.      
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Bir açıklama Biçimi Olarak İsrailiyyat: Yukarıda lafız olarak İsrailiyyatı 

açıklarken, İsrailiyyat terimi ile yalnızca Yahudi kaynaklı rivayetler değil, aynı 

zamanda Hıristiyan kaynaklı rivayetler ve bunlardan başka  İslam kültürüne karışan 

yabancı kültürler olduğunu söylemiştik.  

Kur’an’ın indiği dönemdeki Araplar, ümmi olmalarına rağmen fasih 

konuşuyorlardı. Öyleki kalpleri kitapları, akılları nesepleri ve kahramanlık günlerinin 

sicilleri, hafızaları da şiirleri ve kahramanlık destanlarının divanları idi.97 İşte bu 

yaratılış ve kabiliyette olan Araplar, birdenbire kendilerini, beşeri belağat ve fesahatte 

acze düşüren Kur’an’ın karşısında buldular. Kur’an’ın müphem bıraktığı konularda 

bilgi sahibi olmak için Yahudi ve Hıristiyanlar’a müracaat ediyorlardı. Fakat birlikte 

yaşadıkları Tevrat ehlinden olan avam ne biliyorsa onlar da onu öğreniyorlardı. 

Müslümanlar başından beri ilmi konularda toleranslı davrandıkları için Yahudiler 

tarafından nakledilen rivayetleri birer tarihi gerçek olarak kabul ediverdiler ve bunları 

yeterince araştırıp, ölçüp, biçip reddetmediler.98 Araplar müslüman olmadan önce de 

müslüman olduktan sonra da Yahudilerle ilişki içersinde olmuşlardır. Bu ilişki 

Medine’ye hicretten sonra da sıkı bir şekilde devam etmiş ve bu dönemde 

Müslümanlarla Yahudiler adeta iç içe yaşamışlardır. Müslümanların Yahudilerle iç içe 

yaşamaları ve Kur’an’da öz olarak geçen kıssaların ayrıntılarını merak edip Yahudi 

alimlerine sormaları neticesinde Yahudi kültürü İslam kültürüne girmeye başlamıştır.  

Bu etkileşim her ne kadar sahabe döneminde başlamışsa da, İsrâiliyyata yönelik 

bilgiler, sahabeden daha çok tâbiûn tarafından rivayet edilmiştir.99 Böylece 

Müslümanların yabancı kütlülerden etkilenmeleri ilk etapta Yahudiler aracılığıyla 

olmuştur. Bundan dolayı Müslümanlar bu kültüre “İsrailiyyat” adını vermişlerdir. Daha 

sonraları ise gerek Hıristiyanlar ve gerekse diğer kültürlerden İslam kültürüne karışmış 

olan her türlü yabancı bilgi “İsrailiyyat” olarak anılmaya başlamıştır. Bundan dolayıdır 

ki günümüzde de Batı medeniyetinden kültürümüze aktarılan bilgilere “Çağdaş 

İsrailiyyat”100 adını verenler olmuştur. 

Buna göre, çağımız İsrailiyyatının belirgin vasıfları da şu şekilde ifade 

edilmiştir: 

                                                
97 Zerkânî, Menâhilü’l-İrfân, I, 233. 
98 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 35. 
99 Suyûtî, el-İtkân, II, 227. 
100 Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, s., 148. 
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a. Yalan ve iftiralara dayalı yayın ve iftiralar. 

b. İslam’a ve İslam’ın getirdiği gerçeklere karşı savaş ve bu savaşta her 

vasıtaya başvurmak. 

c. Müslümanları İslam’dan uzaklaştırmak. 

d. Yahudi hakimiyetine zemin hazırlamak.101 

Çağımız İsrailiyyatının ortaya çıkışı bazen din adına yapılan propagandalar 

bazen de dine karşı yapılan propagandalar sebebiyle olmuştur. İdeolojik baskı ya da 

maddi çıkar gibi sebeplerle alimlerin İsrailiyyata başvurması modern İsrailiyyatın 

başlıca sebebi sayılmaktadır. Bunun yanında hümanist düşüncelerle dinler arasında 

ayırım yapmama fikri, tasavvuf yoluyla bizim dinimize de sızma imkanı bulmuştur. 

Tasavvufa meyledenlerin de genelde yeterli dini bilgiye sahip olmayan kimseler oluşu, 

bu tür bilgilerin kültürümüze girişini kolaylaştırmış olabilir. 

Netice itibariyle İsrailiyyat, günümüzde çevresini daha da genişletmiştir. 

Geçmişte kültürümüze karışmış olan İsrailî bilgileri ayırmak ya da bu bilgileri 

kullanmamak gerektiği gibi, günümüz İsrailiyyatına karşı da uyanık olmak büyük bir 

önem arzetmektedir.  

                                                
101 Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, s., 150. 
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2. İSRÂİLİYYÂT’ IN KISIMLARI  

İsrâiliyyât’ ı çeşitli yönlerden kısımlara ayırmak mümkündür: 

2.1. Sened ve Metin Yönünden İsrâliyyât  

Sened ve metin yönünden isrâliyyât üçe ayrılır : 

2.1.1. Senedi ve Metni Sahih Olan İsrâliyyât 

Buna misal olarak Hadis kitaplarında yer almış olan haberleri gösterebiliriz. 

“Ey Peygamber, biz seni hakikaten bir şâhit, bir müjdeci ve bir korkutucu...olarak 

gönderdik” mealinde olan ayetin 102 tefsiri münasebeti ile el-Buhari’ nin sahih’ inde 

yer alan Abdullah ibn ‘Amr ibn el-‘Âa’ a ait bir Tevrat rivayeti bu cümledendir. 103  

2.1.2. Sened veya Metin Bakımından Zayıf Olan İsrâliyyât  

Senedi zayıf olana misâl: ibn Cerir et-Taberi’ nin naklettiği ve arşı taşıyan 

meleklerin  tavsifi ile ilgili olan haberdir. Taberi’nin’ in naklettiği ve Hâzin’ in de 

tefsirine aldığı bu rivayete göre, bu  meleklerden her birinin insan, öküz, aslan ve 

baykuş yüzüne benzer yüzü vardır. Melekler  kanatlarını hareket ettirdikleri zaman 

şimşek meydana gelir. 104  

Metni zayıf olana misal: İbn Kesir’ in tefsirinde zikrettiği hâdise; Ka’bü’l-

Ahbâr’ dan nakledildiğine göre, melekler kendi aralarında insanların amellerini ve 

işledikleri günahları konusunda mevzu bahis ettiler. Allah tarafından kendilerine, 

içlerinden iki kişi seçme emri verildi. Onlar da Hârût ve Mârût’ u seçtiler. Allah onlara 

bazı yasaklar koyarak (zina, içki, şirk vs.) yeryüzüne indirdi. Ka’ b’ ın dediğine göre 

daha akşam olmadan kendilerine yasak olan her şeyi yaptılar. 105 Hz. Ali’ den 

nakledilen ve Zühre yıldızının olduğunu, hârût ve mârût ile kendi arasında geçen 

maceradan dolayı bu hale düşürüldüğünü ifade eden rivayet106 de aynıdır.  

                                                
102 Ahzab, 33/45. 
103 Buhâri, “Tefsir”, 6; Zehebi, el-İsrâiliyyât, s. 36-37. 
104 Hâzin, Lübabü't-Te'vil fî meani't-Tenzil, IV, 66-304. 
105 Hâzin, Lübabü't-Te'vil fî meani't-Tenzil, IV, 66-304. 
106 Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, s. 32. 
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2.1.3. Mevzu’ Olan İsrâiliyyât 

İbn Cerir’ in Huzeyfe ibn el-Yemân’ dan naklettiği haber; rivayete göre Hz. 

Peygamber  şöyle demiştir: “Allah onlara azıp taşkınlıklar yaparak peygamberlerini 

öldürünce, Fars hükümdarı Buhtünassar’ı gönderdi. Allah Buhtünassar’a 700 yıl 

hükümdarlık nasib etti. 107  

Bu haber tamamen uydurma olan İsrâiliyyât olarak değerlendirilmiş ve Hz. 

Peygamber’in böyle bir şey buyurmuş olmasının asılsız ve yalan olduğu 

söylenmiştir.108 

2.2. Konusu Bakımından İsrâiliyyât 

Konusu itibariyle İsrâiliyyât üçe ayrılır: 

2.2.1. İnançla İle İlgili Haberler: 

Buhâri’ nin Abdullah ibn mes’ûd’ dan şöyle dediği rivayet olunmuştur: Bir kere 

Resulullah (s.a.v.)’ ın huzuruna Yahûdi hahamlarından bir alim geldi. Ve: Ya 

Muhammed, biz (kitaplarımızda Allah’ın şöyle tavsif olduğunu) buluyoruz, diye şöyle 

nakleyledi: Allah gökleri bir parmağında, öbür mahlukatı da (beşinci parmağında) 

tutarak: ben bütün kainatın padişahıyım, der. Yahûdi alimin (Tevrat’ tan naklettiği) bu 

haberi tasdik ederek Nebi (s.a.v.) o kadar güldü ki, hatta sondaki dişleri göründü. Sonra 

Rasulüllah (s.a.v) (Zümer, 39/67) ayetini okudu. 109  

2.2.2. İbadet ve Dini Ahkâmla İlgili Haberler 

Ahmed b. Hanbel Müsned’ inde Abdullah b. Abbas’ ın şöyle dediğini nakleder: 

Yahûdilerin ileri gelenleri Hz. Peygamber’ e gelerek soracakları sorulara cevap 

vermesini isterler. Yahûdiler Hz. Peygamber’ e: “Tevrat inmeden önce İsrâiloğulları 

hangi taamları kendilerine haram kılmışlar?” diye sordular. Hz. Peygamber:  

“Size Tevrat’ tan cevap vereyim; Ya’kub (a.s.) hastalanmıştı, bu hastalığı çok 

uzun sürdüğü için bir adakta bulunmuştu: “şayet iyileşirsem en çok sevdiğim yiyecek 

ve içeceği kendi nefsime haram ederim” demişti. Onun en çok sevdiği yemek deve eti, 

                                                
107 Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, s. 32. 
108 Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, s. 79. 
109 Buhâri, “Tevhid”, 19. 
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içeceği ise devenin sütü idi” diye cevap verdi. Onlarda Rasulüllah’ ın bu söylediklerini 

tasdik ettiler.110 

2.2.3. Va’z ve Nasihatla İlgili Haberler 

İbn Kesir’ in naklettiği Cüreyc Kıssası böyledir. Cüreyc fazıl ve zahid bir kişi 

olup, fahişe bir kadın onu yoldan çıkarmak ister. Fahişe kadın bunu başaramayınca 

başka erkekten hamile kalır ve Veliyyü’l-Emir’ e: “Cüreyc’ den hamile kaldığına dair” 

şikayette bulunur. Emir, hemen Cüreyc’ in yaşadığı havrasını yıkmak üzere emir verir. 

Yıkmağa gidenlere Cüreyc: “Biraz sabredin” der. Sonra fahişenin doğurduğu çocuğu 

getirtir, çok küçük olmasına rağmen Cüreyc çocuğa, babasının kim olduğunu sorar. 

Çocuk: “Babam falandır” der. İsrâiloğulları çocuğun söylediklerini duyunca, Cüreyc’ 

den özür dileyip, ma’bedini altından yapma talebinde bulundukları halde Cüreyc, 

ma’bedinin topraktan yapılmasını ister. İsrâiloğulları onun isteğine uyarak ma’bedini 

yeniden topraktan yaparlar. 111 

2.3. İslâm’a Uyup Uymaması Bakımından İsrâiliyyât 

İsrâiliyyât bu bakımdan da üçe ayrılır: 

2.3.1. Uyanlar 

İslâm’ a uygun olan İsrâiliyyâttan maksat, sahih sened ve metinlerle mu’ teber 

Hadis kitaplarımızda yer almış olan haberlerdir. Yani, Hz. Peygamber’ in veya 

sahabenin veyahut da onlardan sonra gelen nesillerin eski milletlerin –Yahûdi ve 

hristiyanların başta olmak üzere- daha ziyade dini kültürlerine ait olarak haber 

verdikleri ve anlattıkları şeylerdir. Kur’an’ ı Kerim’ de çeşitli hallerinden bahsedilen 

eski millet ve kavimlere dâir gerek Hz. Peygamberin ve gerekse ondan sonra duyarak 

sahâbenin nakletmiş oldukları tefsir ve açıklamalar bu kısmın içine girer. 112 Buna bir 

misal verelim: Müslim ve Buhâri’ nin Said el-Hudri’ den naklettikleri haber bu 

kabildendir. 113 

Ebu Said el-Hudri Rasulüllah’ ın şöyle dediğini nakleder: 

                                                
110 Na’naa, el-İsrâiliyyât, s. 80. 
111 Na’naa, el-İsrâiliyyât, s. 80. 
112 Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, s. 34. 
113 Zehebi, el-İsrâiliyyât, s.38. 
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“Ya Ebe’l-Kasım, insanların cennete nasıl girdiklerini sana haber vereyim mi?” 

deyince Rasulüllah: “Evet” dedi. Yahûdi:  

“Yer bir avuca alarak cennete konur” deyince, Rasulüllah bize bakıp dişleri 

görününceye kadar güldü. 114                                                                                                                             

2.3.2. Uymayanlar 

Bu kısma giren İsrâiliyyât –hangi konuda olursa olsun- İslâm’ ın esaslarına ters 

düşen, inanç ve ibadetleriyle tenakuz halindedir. Bunları aklen ve naklen  tasvibe 

imkan yoktur. Maalesef  bu tür İsrâiliyyât da tefsirlerimize girme fırsatını bulmuştur. 

Bu haberler bir şahıs veya kaynaktan alınarak üzerinde ekseriyetle düşünülmemiş, 

tenkitci bir zihniyetle gözden geçirilmemiştir. 115 Buna da bir iki misal verelim: 

Allahu Teâla kainâtı yaratmağa Pazar günü başladı. Yedinci günde bitirip o gün 

istirahat etti. 116  

En-Nesai, İbn Cerir et-Taberi ve İbn Ebi Hatim’ in sağlam bir senedle İbn 

Abbas’ dan tahriçlerine göre, Hz. Süleyman bir helaya girmek istediğinde yüzüğünü 

(mührünü) “Cerade” ye vermiştir,-ki bu Cerade, Hz. Süelyman’ ın en çok sevdiği 

hanımı idi- Şeytan Hz. Süleyman kılığında Cerade’ye vardı ve: 

“Yüzüğümü ver” dedi. Kadın yüzüğü verdi. Şeytan Hz. Süleymanın yüzüğünü 

parmağına takınca, cinler, insanlar ve şeytanlar ona boyun eğdiler. 

Hz. Süleyman işini bitirip geldi ve hanımından verdiği yüzüğü geri istedi. 

Kadın: “Ben onu Süleyman’ a verdim” deyince Hz. Süleyman: “Süleyman benim” 

dedi. Kadın: “Yalan söylüyorsun, Süleyman sen değilsin” dedi. 

Şeytan insanlara direktif veriyor, onlar da harfiyen tatbik ediyorlardı. Bir süre 

sonra C. Hak, Hz. Süleyman’ a tahtını geri vermeği dileyince; insanlara, şeytanı inkar 

edip emrini dinlememe hissini kalplerine ilham etti. Halk Hz. Süleyman’ ın 

hanımlarına haber salıp sordu: “Şu ana kadar Süleyman’ la aranızda bir şey geçti mi?” 

Hanımları: “Evet. O biz hayızlı iken, bize yaklaşıyor, halbuki bundan evvel böyle bir 

şey başımıza gelmemişti” dediler… 117  

Şüphesiz Allah elçisi olan bir insan hakkında böyle bir şey düşünülemez. 

Peygamberler hakkında söylenen bu tip haberler İslâm inancıyla bağdaştırılamaz. 

                                                
114 Buhâri, “Rikâk”, 44. 
115 Zehebi, el-İsrâiliyyât, s. 14-15. 
116 Hâzin, Lübabü't-Te'vil fî meani't-Tenzil, II, 94. 
117 Na’naa, el-İsrâiliyyât, s. 83-84. 



42 
 
 

 
 

2.3.3. Tasdik veya Tekzib Edilemeyen İsrâiliyyât (Meskûtün’ anh) 

Bu tür İsrâiliyyât, İslâmi eserlerde –özellikle tefsirde- geniş yer tutmuştur. 

Hemen şunu da belirtelim ki, tasdik ve tekzib edilemeyen bu tür İsrâiliyyâta da asla 

Müslümanların ihtiyacı yoktur. Hemen hemen baştan sona kadar, hepsi luzümsuz söz 

kalabalığından, hayal mahsülü efsanelerden ibarettir. Bunu çok kötü bir neticesi olarak, 

İslâmi olan pek çok şey, özellikle İslâm’ ın ikinci kaynağını teşkil eden Hadisler bir 

tarafa atılmış ve kitapları doldurmuş olan bu hurâfeler İslâm namına asırlardan beri 

yazılmış, okunmuş, okutulmuş ve kürsülerden hakikatmış gibi Müslümanlara 

anlatılmış; cemaatlar bunlarla ağlatılmış ve coşturulmuştur. 118 Buna bir iki misal 

verelim: 

“Bir zaman Musa kavmine: Allah sizden bir inek boğazlmanızı emrediyor, 

demişti” (Bakara 2/67) ayetinin tefsiri münasebetiyle tefsir kitaplarında şöyle bir 

habere yer verilir: 

İsrâiloğulları arasında son derece zengin bir adam vardı. Bu adamın sadece bir 

kızı ve bir de yeğeni vardı. Yeğeni amcasının kızını istedi. Amcası ise yeğeninin 

fakirliğinden dolayı kızını vermedi. Yeğeni buna kızdı ve: “Vallahi amcamı öldürüp 

kızıyla evleneceğim. Malını ve diyetini de alıp yiyeceğim” dedi. Genç, amcasına vardı 

ve o esnada civarda bulunan bir ticaret kervanına kadar gitmesi hususunda onu ikna 

etti. İkisi bir gece vakti yola koyuldular. Genç, yolda amcasını öldürüp evine geri 

döndü. Sabah olunca, amcasının nerde olduğunu bilmiyormuş ve onu arıyormuş gibi 

bir tavır takındı. Ticaret erbabı olanlara varıp: 

 “Amcamı siz öldürdünüz, diyetini verin” dedi ve ağlamağa başladı… 

Hz. Musa onları diyet vermeğe mecbur etti. Fakat olay çok enteresan olduğu 

için, Hz. Musa’ nın gerçek suçluyu tesbiti hususunda Allah’ a yalvarmasını istediler.119  

Bu olay Kur’an-ı Kerim’ in şu ayetinde dile getiriliyor: “Hani siz bir kimse 

öldürmüştünüz de, onun (katili) hakkında birbirinizle atışmıştınız”120 buyurulur.  

 Ashab-ı Kehf’ in köpeklerinin rengi, ismi hatta Cennet’e gireceğine dair 

rivayetler de bu kabilden haberlerdir. 121 Bu tip haberlerle ilgili örnekler daha da 

çoğaltılabilir.  

                                                
118 Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, s. 42. 
119 Zehebi, el-İsrâiliyyât, s. 37-38. 
120 Bakara, 2/72, 
121 Na’naa, el-İsrâiliyyât, s. 315. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEFHÎMÜ’L-KUR’AN’DA İSRÂÎLİYYÂTIN  ELE ALINIŞ BİÇİMİ 

İkinci bölümde açıklandığı üzere, İsrailiyyat nakletmek demek; zaman içersinde 

kültürümüze girmiş olan ve genellikle Yahudi kaynaklı bilgilerin kullanılması demektir. 

Genellikle Yahudiler’in hayatlarını konu olan ve Kur’an’da bize ibret olsun diye 

zikredilen tarihi kıssaların açıklamalarında karşımıza çıkan bu tür İsrailî rivayetler, belli 

konularda ve belli ayetlerle ilgili olmuştur. Bu konular genellikle: “Yaratılışa Ait 

Haberlerde İsrâîliyyât”, “Geçmiş Milletlere Ait Haberlerdeki İsrâîliyyât”, 

“Peygamberlerle İlgili Haberlerde İsrâîliyyât”, “Ahiret ve Diğer Konularla İlgi 

Haberlerde İsrâîliyyât” başlıklarıyla anlatılmıştır. İsrailiyyatın kısımları içersinde 

“Yalanlanamayan ve Doğrulanamayan İsrâîliyyât (Makbûl ile Merdûd Dışında Kalan)” 

şeklinde ifade edilmiş ve yukarıda örneklerini de vermiş olduğumuz bu tip rivayetler, 

yalanlanamadığı ve doğrulanamadığı için tefsirlerimizde çok geniş bir şekilde yer 

almıştır. Bu tip rivayetler Müslümanların ihtiyaç duymayacağı şeyler olmasına rağmen, 

İslam adına yazılmış okutulmuş, bunlarla cemaatler coşturulmuştur.122 Bunun neticesi 

olarak hurafeler ön plana çıkarken İslam’ın ikinci kaynağı olan hadisler bir tarafa 

atılmıştır.  

Dört ana başlık altında ifade edilen bu konular hakkında tefsir kitaplarımızda 

yer alan rivayetler, ayetlerin verdiği genel bilgi hakkında değil, ayetlerin amacı dışında 

kalan teferruatlarla alakalı olmuştur. Bizim çalışmamıza konu olan Tefhimu’l-

Kur’an’da bu ayetlerle ilgili olan rivayetler dikkate alınmamış, müfessirimiz Mevdudi, 

her zamanki anlayışıyla hareket ederek bu ayetlerin günümüze ışık tutan yönlerini 

açıklama yoluna gitmiştir. Gereksiz gördüğü yerlerde yorum yapmaktan kaçınmıştır. 

Bunu kendisi de ifade etmektedir.123 

Burada adı geçen konular Tefhimu’l-Kur’an’da elbette ele alınmıştır. Fakat 

burada ifade ettiğimiz türden İsrailî rivayetlere yer verilmemiş ve gereksiz ayrıntılara 

girilmemiştir. Yoksa sadece bu konular değil, sosyal hayata ışık tutan her konuya 

değinen Mevdudi, yerine göre çok geniş açıklamalar da yapmıştır. Bu açıklamaları 

yaparken Tevrat ve İncil başta olmak üzere, Ehl-i kitaba ait bir çok kaynağa da 

müracaat etmiştir. 

                                                
122 Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, s. 42. 
123 Mevdudi, Tefhîmu’l-Kur’an,  I/206. 
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İlerde bahsedeceğimiz üzere, Tefhimu’l-Kur’an’da burada değindiğimiz, 

tarihten gelen İsrailî rivayetleri görmek pek mümkün değildir. Fakat İsrailî bilgiyi,    

“İslam’a başka din ve kültürlerden giren her türlü bilgi” olarak düşündüğümüzde 

azımsanamayacak derecede İsrailiyyatın var olduğu görülecektir. Ancak Mevdudi’nin 

yaptığı açıklamalar, bu konuların değişik yanlarıyla ve değişik bir bakış açısıyla ilgili 

olup, en önemlisi de adı geçen rivayetlerle alakası yoktur. 

Biz çalışmamızın bu bölümünde öncelikle, bu tür İsrailî rivayetler konusunda 

Mevdudi’nin nasıl bir tutum izlediğini ortaya koymaya çalışacağız. Daha sonra, yine 

ikinci bölümde zikrettiğimiz gibi başka kültür ve dinlerden bizim dinimize girmiş her 

bilginin İsrailiyyat olduğundan hareketle, Mevdudi’nin İsrailiyyat türünden bilgileri 

kullanıp kullanmadığını, kullandıysa ne tür bilgileri hangi konularda kullandığını 

incelemeye çalışacağız. 

 Şimdi Tefhimu’l-Kur’an’da İsrailiyyata yer verilen ayetleri konu başlıkları 

halinde incelemeye çalışacağız. Bu incelemeyi yaparken önce İsrailiyyat bulunan 

ayetleri ortaya çıkarttık. Daha sonra bu ayetleri konulara ayırdık sonra da konuları 

kendi aralarında gruplamaya çalıştık. 
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1. YARATILIŞ KONULARI 

1. 1. İnsanın Yaratılışı  

Bakara Suresi 30. ayette insanın yaratılacağı haber verilmekte ve şöyle 

denilmektedir: “Rabbin meleklere "Ben yeryüzünde bir halife var edeceğim" demişti; 

melekler, "Orada bozgunculuk yapacak, kanlar akıtacak birini mi var edeceksin? Oysa 

biz Seni överek yüceltiyor ve Seni devamlı takdis ediyoruz" dediler; Allah "Ben şüphesiz 

sizin bilmediklerinizi bilirim" dedi”. 

Mevdudi burada Eski Ahit’le Kur’an arasında bir karşılaştırma gereği hissetmiş 

ve bunun faydalı olacağını düşünmüştür.124 Ona göre, bu sayede Kur'an'ın saf, orijinal 

ve Allah'tan vahyolunduğu şekilde kaldığı, Kitab-ı Mukaddes'in ise değiştirildiği hemen 

anlaşılacaktır. 

Tevrat’ın ilgili bölümünde,125 melekler ile Allah arasındaki konuşmaya yer 

verilmemiştir. Fakat insanın yaratılışı anlatılırken Kur’an’la benzer bir çok ifadenin 

olduğu görülmektedir. Fakat bu ayetlere bakarak ve karşılaştırarak Tevrat’ın 

değiştiridiğinin nasıl anlaşılacağı konusunda Mevdudi herhangi bir bilgi 

vermemektedir. 

Diğer bir ayette de : “Ey İnsanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan, ondan eşini var 

eden ve ikisinden pek çok erkek ve kadın meydana getiren Rabb'inize hürmetsizlikten 

sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabanın 

haklarına riayetsizlikten de sakının. Allah şüphesiz hepinizi görüp gözetmektedir.”126 

denilmektedir. 

Mevdudi bu ayetle ilgili olarak Hz. Adem’in, bütün insanların kendisinden 

türetildiği ilk insan olduğunu, ve Ondan da eşinin yaratıldığını ifade ettikten sonra; 

eşinin ondan nasıl yaratıldığı konusunda ayrıntılı kesin bir bilgiye sahip olmadığımızı 

söylemektedir.127 Devamında ise yine Kitab-ı Mukaddes'te128 de aynı hikâyenin  

varolduğunu, Talmud ise bundan başka, onun Hz. Adem'in (a.s) on üçüncü kaburga 
                                                
124 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 327. 
125 Tekvin 1, 3. 
126 Nisa 4/1. 
127 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 327. 
128 Tekvin  2: 22. 
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kemiğinden yaratıldığına değinildiğini söylemiştir. Mevdudi sonunda Kur’an’ın bu 

konuda sukut ettiğini bu nedenle yapılacak en iyi şeyin, bu meseleyi Kur'an'da 

bırakıldığı şekilde belirsiz bırakmak ve onun ayrıntılarını tayin etmek için zaman 

harcamamak olduğunu söyler.129  

1. 2. Yasak Ağaç  

Kur’an’da Hz. Adem ile Havva’nın Cennet’e konulmalarının ardından 

kendilerine bir ağacın yasak edilişinden bahsedilir.130 Fakat şeytan onları şu şekilde 

kandırmıştır:  

“Ama şeytan ona vesvese verip: "Ey Adem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi 

olmayan bir saltanatı göstereyim mi?" dedi.”131 

Mevdudi burada yine Tevrat’la Kur’an arasında karşılaştırma yapabilmek 

amacıyla Şeytan’ın ilk önce Adem (a.s)’a yaklaşması üzerinde durmuştur. Bu ayete 

göre şeytanın ilk olarak saptırmak istediği kimse Havva değil, Adem'dir.132 Bunun 

aksine Kitab-ı Mukaddes'e göre; yılan yasak ağacın meyvesinden yemesi için ilk önce 

kadını, sonra kadın da kocasını kandırmıştır.133 Bu kısım da Yahudiler tarafından tahrif 

edilen bölümlerdendir. 

1. 3. Kainatın Yaratılışı  

Kainatın yaratılış süresi  ve Allah’ın istirahat etmesiyle ilgili olarak Kaf 

suresinde Hıristiyan ve Yahudiler’e bir cevap verilmiştir. Ayette şöyle denmektedir: 

“And olsun ki, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yarattık ve Biz 

bir yorgunluk da duymadık.”134 

Mevdudi burada da Kitab-ı Mukaddes’teki ilgili bölüme değinerek şöyle bir 

açıklama yapmıştır: “Bu ayette dolaylı yoldan, altı günde Allah'ın yeri göğü yaratıp 

yedinci günde istirahat ettiği efsanesini içeren Kitab-ı Mukaddes'le135, Hıristiyan ve 

Yahudiler’le ince bir alay vardır. Her ne kadar artık Hıristiyan papazlar utanmaya 

                                                
129 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 327. 
130 Bakara, 2/35. 
131 Ta-ha, 20/120. 
132 Ta-ha,  20/120. 
133 Tekvin 3. 
134 Kaf , 50/38. 
135 Tekvin 2:2. 
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başlamışlar ve Kitab-ı Mukaddes'in Urduca tercümesinde "istirahat etti" yi, "serbest 

kaldı" şeklinde değiştirmişler ise de, King James'in meşhur kitabı İncil'de "And he 

rested on the seventh day" kelimeleri açık bir şekilde mevcuttur ve bu kelimeler 

Yahudilerin 1954 senesinde Philadelphia'da yayınladıkları tercümede de 

bulunmaktadır. Arapça tercümede de, "Yedinci günde dinlendi" cümlesi vardır.136 

                                                
136 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 488. 
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2. PEYGAMBERLER  

2. 1. İdris (a.s)   

İdris (a.s), Kur’an’da iki defa zikredilmiştir.137 Tefsir kitaplarımızda ilim ve fen 

yönüne değinilen İdris (a.s), ilk kalem kullanan, ilk defa elbise dikip giyen kimse 

olarak anılmaktadır.138 Ayette şöyle denilmektedir: 

“Kitap'da İdris'i de zikret, çünkü o dosdoğru bir peygamberdi.”139 

Hz. İdris Peygamberin kim olduğu konusunda görüş ayrılığı olduğuna değinen 

Mevdudi, 58. ayetten hareketle O’nun Hz. Nuh'dan önce gönderilen peygamberlerden 

olduğunu söyler. Çünkü adı geçen tüm peygamberlerden sadece ona "Âdem’in 

zürriyetinden" denilebilir.  

“İşte bunlar Allah'ın kendilerine nimetler sunduğu peygamberler; Adem'in 

soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan; İbrahim ve İsmail'in neslinden ve doğru 

yola erdirdiğimizden, seçip beğendiklerimizdendirler. Rahman'ın ayetleri onlara 

okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.”140 

Mevdudi, Eski Ahid'de Nuh’tan (a.s) önce Honak adında bir peygamberden 

bahsedildiğini ve bu kişinin İdris (a.s) olduğunu söyler. Müfessirlerin de bunu 

desteklediklerini bilfiren Mevdudi, şu rivayetleri nakleder: "Hanok 65 yaşında iken 

Metuşelah'a baba oldu. Ve Hanok Metuşalah'dan sonra üç yüz yıl Allah'la birlikte 

yürüdü.... ve Hanok gözden kayboldu, çünkü Allah onu aldı."141 

"Nuh'dan önce Ademoğulları bozulmaya başladılar. Allah'ın meleği insanlardan 

uzakta zahidçe bir hayat yaşayan Hanok'a seslendi ve şöyle dedi: "Ey Hanok kalk, 

inzivadan çık, insanların arasına katıl ve onlara takip etmeleri gereken doğru yolu, 

benimsemeleri gereken doğru davranışları öğret. “Bu ilahi emri aldıktan sonra Hanok 

inzivadan çıktı, insanları biraraya topladı ve onlara emredildiği şeyleri tebliğ etti. 

                                                
137 Enbiya, 21/85; Meryem, 19/57-58. 
138 Taberi,  Câmiu’l-Beyân, XVI/96; Harman ,“İdris”, DİA, XXI, 479. 
139 Meryem, 19/56. 
140 Meryem, 19/58. 
141 Tekvin 5: 21-24. 
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İnsanlar onu dinledi ve Allah'a ibadet etmeye başladılar. Hanok, halkı 353 yıl yönetti: 

O'nun yönetimi adalet ve hakka dayanıyordu. Bunun sonucunda Allah insanlara her tür 

nimeti bolca verdi."142  

Sonraki ayette de: “Biz onu yüce bir yere yükselttik.”  

Bunun açık anlamı Allah'ın İdris'i yüksek bir makama erdirmesidir, fakat 

İsrailoğulları'nın kaynaklarına göre, Allah İdris'i (Hanok) göğe yükseltmiştir. Kitab-ı 

Mukaddes: "Ve o gözden kayboldu, çünkü Allah onu kendine aldı"143 der. Mevdudi 

daha sonra Talmut'ta onunla ilgili uzun bir hikayenin varlığından bahseder ve son 

kısmını verir.144  

2. 2. Nuh (a.s) 

2.2.1. Nuh’un (a.s) Yaşı  

Nuh (a.s), Kur’an ve hadislerde diğer peygamberlere oranla geniş bir şekilde 

tanıtılan ve “ulu’l-azm” olarak isimlendirilen peygamberlerdendir. Kur’an’da onun 

adını taşıyan yirmibirince sure ve diğer ilgili yerlerde onun tevhid mücadelesine yer 

verilir.  Nuh’un (a.s) kendisine inanmayan kavmi tufanla cezalandırılmıştır. Mevdudi 

kitabında Nuh’un (a.s) hayatıyla ilgili olarak sadece onun yaşından bahseden ayet 

hakkında Kitab-ı Mukaddes’te verilen bilgilere yer vermiştir. Konumuzla alakalı 

olduğu için biz sadece bu kısmına değiniyoruz. 

Kur’an’da Nuh’un (a.s) yaşı ile ilgili olarak şöyle denilmiştir:  

“And olsun ki, Nuh'u milletine gönderdik; aralarında bin seneden elli yıl eksik 

kaldı. Sonunda onlar haksızlık yaparken, tufan onları yakalayıverdi.."145 

Nuh’un (a.s) yaşı hakkında Kur'an ve Kitab-ı Mukaddes arasındaki farklılığa 

değinen Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes’te, Nuh'un (a.s) 950 yıl yaşadığı, Tufan vuku 

bulduğunda 600 yaşında olduğu ve Tufan'dan sonra üçyüzelli yıl daha yaşadığının 

                                                
142 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 225. 
143 Tekvin 5: 21-24. 
144 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 225. 
145 Ankebut, 29/14. 
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anlatıldığına146 değinmiştir. Bu bilginin yanlış olduğunu söyleyen Mevdudi, Kur'ân'a 

göre Hz. Nuh’un (a.s.) en azından bin yıl yaşamış olacağını, çünkü dokuzyüzelli yıl 

onun Tufan'dan önce peygamber olarak görevini ifa etmekle geçirdiği dönem olduğunu 

söyler.147 Tabii ki olgunluğa eriştikten sonra peygamber tayin edilmiş ve Tufan'dan 

sonra da bir müddet yaşamış olmalıdır. Kur’an’da verilen bu sürenin, O’nun hayatının 

tamamını mı yoksa mtufandan öncesini mi kasdettiği bilinmediği için farklı yorumlar 

olmuştur.  

2. 3. İbrahim (a.s) 

2.3.1. İbrahim’in (a.s) Yaşadıkları  

İbrahim (a.s), Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam’ın en büyük ata ve Peygamber 

olarak kabul ettiği önemli bir şahsiyettir. Bu nedenle Tevrat ve İncil’de onunla ilgili 

teferruatlı bilgiler yeralmıştır. Ancak Kur’an peygamberlerle ilgili açıklamalarında 

detaylı değil sadece yeri geldikçe genel inanç tarihindeki yerine değinmiş ve 

hayatından bazı örnekler vermiştir.  

İbrahim’in (a.s) hayatıyla ilgili olarak tefsir kitaplarımızda şöyle bir bilgi 

bulunmaktadır; İbrahim (a.s) doğduktan sonra Kahin ve müneccimler, İbrahim adında 

bir çocuğun, halkının dinini değiştireceğini ve Nemrut’un saltanatına son vereceğini 

haber vermişler, bunun üzerine Nemrut, bütün erkek çocukların öldürülmesini 

emretmiştir. Bu olayı duyan babası Azer, O’nu bi mağaraya götürüp saklamıştır. 

İbrahim (a.s) bu mağarada doğmuş ve hikmet gereği kısa sürede büyüyüp 

gelişmiştir.148 Muhtemelen mağaradan çıktıktan sonra Kur’an’da anlatılan aşağıdaki 

olayı yaşamıştır: 

“Gece basınca bir yıldız gördü, "işte bu benim Rabbim!" dedi; yıldız batınca, 

"batanları sevmem" dedi. Ayı doğarken görünce, "işte bu benim Rabbim!" dedi, 

batınca, "Rabbim beni doğruya eriştirmeseydi and olsun ki sapıklardan olurdum" dedi.  

                                                
146 Tekvin 7:6 ve 9:28-29. 
147 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 235. 
148 Taberi,  Câmiu’l-Beyân, I, 234-235; Sa’lebî, Kitâbü Kısâsi’l-Enbiyâ, s. 72-74. 
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Güneşi doğarken görünce "işte bu benim Rabbim, bu daha büyük!" dedi; batınca, "Ey 

milletim! Doğrusu ben ortak koştuklarınızdan uzağım" dedi.”149 

Kavmi ile olan tartışmalarının anlatıldığı ayetlerin ardından:  

“İman edenler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar. işte güvenlik onlar 

içindir ve onlar hidayete ermişlerdir.”150 denmiştir. 

Mevdudi bu bölümle ilgili olarak, olayın Kitab-ı Mukaddes'te hiç geçmediğini 

hatırlatmış, ardından da Talmud'da geçen, ve iki açıdan Kur'an'dakinden ayrılan şu 

kısımları nakletmektedir: 

1) Talmud'da sıra "güneşten yıldızlara ve Allah'a doğru" iken, Kur'an'da 

"yıldızlardan güneşe ve... Allah'a doğru"dur. 

2) Talmud'da, İbrahim'in güneş için "bu benim Rabbimdir" dediğinde, o an 

güneşe secde ettiği, aynı şekilde aya da secde ettiği anlatılmaktadır.151 

Yine Hz. İbrahim’in hayatıyla ilgili olarak Enbiya suresinde, kavminin putlarını 

kırması ve suçu en büyük puta atması, ardından da Nemrut’un Hz. İbrahim’i ateşe 

atması hadisesi anlatılmaktadır.152  

Mevdudi, bu hadise ile ilgili Kitab-ı Mukaddes'te hiç değinilmediğini Hatta 

onun Irak'taki hayatıyla ilgili hiçbir şeye Nemrut'la, babasıyla ve bütün kavmiyle 

çatışmasına, putperestliği ortadan kaldırma çabalarına, sonunda memleketinden zorla 

çıkmasına neden olan ateşe atılması olayına, Kitab-ı Mukaddes'in hiçbir yerinde 

rastlanmadığını ifade eder. Kitab-ı Mukaddes sadece onun memleketinden göç dişine, 

ona da sanki sadece bir aile maişeti için bir yerden bir yere göç ediyormuş gibi 

değinir.153 Mevdudi’nin kitabına aldığı ilgili Kitab-ı Mukaddes rivayeti şöyledir: 

                                                
149 En’am, 6/76-77-78. 
150 En’am, 6/82. 
151 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 571. 
152 Enbiya, 21/51-73. 
153 Tekvin 11: 27-32. 
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"Terah'ın zürriyetleri bunlardır. Terah Abram'ın Nahor'un ve Haran'ın babası 

oldu ve Haran, Lut'un babası oldu. Haran doğduğu memlekette, Keldanilerin Ur 

şehrinde babası Terah'ın önünde öldü. Abram ve Nahor kendilerine eşler aldılar. 

Abram'ın karısının adı Sara ve Nahor'un karısının adı Milka idi. O Milka'nın babası ve 

İska'nın babası olan Haran'ın kızı idi. Ve Sara kısırdı. Onun çocuğu olmazdı. Ve Terah 

oğlu Abramı, Haran'ın oğlu olan torunu Lut'u oğlu Abram'ın karısı olan gelini Sara'yı 

alıp Kenan diyarına gitmek üzere Keldanilerin Ur şehrinden onlarla çıktı. Ve Haran'a 

gelip orada oturdular. Terah'ın günleri 205 yıl oldu ve Terah Haran da öldü."154 "Ve 

Rab Abram'a dedi: "Memleketinden akrabanın yanından ve babanın evinden sana 

göstereceğim memlekete (Kenan'a) git. Seni büyük bir millet yapacağım. Seni mübarek 

kılacağım ve senin adını yücelteceğim: Sen de mübarek olacaksın. Seni mübarek 

kılanları mübarek kılacağım, sana lanet edene lanet edeceğim ve yeryüzünün bütün 

kabileleri sende mübarek olacaktır."155 

Talmut’ta, İbrahim'in (a.s) Irak'da kaldığı sürece yaşadığı olaylarla ilgili bir kaç 

ayrıntıya da yer verilmiştir. İnsanın Talmut'ta anlatılan olayların karmakarışık ve 

faraziyelerle dolu olduğunu hissedeceğini söyleyen Mevdudi, okuyucunun bu olayla 

ilgili Kur'an'daki açıklamayla Yahudi versiyonu arasındaki farkı anlaması için 

Talmut'da anlatılanların özetini vermiştir.  

İlgili rivayet şöyledir: "Kâhinler, Abram'ın doğduğu gece gökyüzünde büyük 

bir yıldız gördüler ve Nemrud'a Terah'ın evinde doğan çocuğu öldürmesini tavsiye 

ettiler. Kral çocuğu öldürmeye karar verdi, fakat Terah çocuğunu sakladı ve onun 

yerine bir hizmetçinin çocuğu öldürüldü. Bunun üzerine Terah karısını ve çocuğunu bir 

mağaraya sakladı, çocukla annesi orada on yıl yaşadılar.  

Onbirinci yılda Abram, Terah tarafından Nuh'a götürüldü. Abram, Nuh ve oğlu 

Sam'ın gözetiminde 39 yıl yaşadı. Bu sırada Abram, kendisinden 42 yaş küçük olan 

yeğeni Sara ile evlendi.156 “Abram 50 yaşına gelince Nuh'dan ayrıldı ve babasına geri 

geldi. Babasının bir putperest olduğunu ve evinde 12 aya tekabül eden 12 put 

bulunduğunu gördü. Babasını putperestlikten vazgeçirmeye çalıştı, fakat babası onu 

                                                
154 Tekvin 11: 27-32. 
155 Tekvin 12: 1-3. 
156 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 317-318-319. 
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dinlemeyince İbrahim birgün evdeki bütün putları kırdı. Bunu gören Terah doğruca 

Nemrud'a gitti ve 50 yıl önce evinde doğan çocuğun ihanet ettiğini ve evdeki putları 

kırdığını söyledi. Bu konuda kralın hüküm vermesini istedi. Nemrut, Abram'ı sorguya 

çekti, fakat Abram'ın verdiği cevaplar, dosdoğru, kesin ve açıktı. Nemrud onu hapse 

attı ve meseleyi karar için meclise sundu. Meclis Abram'ın yakılarak öldürülmesi 

hükmünü verdi. Bunun üzerine bir ateş hazırlandı ve Abram ateşe atıldı. Kardeşi, aynı 

zamanda da kayınpederi olan Haran da ateşe atıldı. Nemrud, Terah'a doğduğu gün 

Abram'ın yerine neden başka bir çocuk öldürüldüğünü sormuş, o da bunu Haran'ın 

planlandığı cevabını vermişti. Bu nedenle Haran da yakılarak cezalandırıldı. Haran 

yanarak öldü, fakat insanlar Abram'ın alevlerin arasında hiçbir zarar görmeksizin 

yürüdüğünü gördüler. Nemrud'a bunu haber verdiklerinde o da bu olayı kendi 

gözleriyle gördü ve şöyle bağırdı: "Ey göklerin ilahının adamı! Ateşten çık ve yanıma 

gel." Bunun üzerine Abram ateşten çıktı. Nemrud ona inananlardan biri oldu. Ve ona 

çok pahalı hediyeler verdi. Bundan sonra, Talmut'a göre Abram Irak'da iki yıl daha 

kaldı. Ta ki Nemrud korkunç bir rüya gördü ve kâhinler Abram'ın onun krallığını yerle 

bir edeceğini, bu nedenle Abram'ı öldürmesi gerektiğini söylediler: Nemrud, Abram'ı 

öldürmek üzere adamlar gönderdi, fakat Abram, Nemrud'un kendisine verdiği Eleazar 

adındaki köleden onların planlarını öğrendi. Bunun üzerine Abram kaçtı ve Nuh'un 

yanına sığındı. Terah da onu orada ziyarete geldi. Baba ile oğul en sonunda o 

memeleketi terk etmeye karar verdiler, Nuh ve oğlu Sam de bu kararı desteklediler. 

Bunun üzerine Terah, oğlu Abram, torunu Lut, aynı zamanda torunu olan oğlunun 

karısı Sara ile birlikte Ur şehrini terk edip Haran'a gitti."157 

Dolayısıyla mantıklı bir insan bunları okuduktan sonra, bu hikâyelerin Kur’an’a 

kaynaklık ettiğini düşünemeyecektir. 

Bakara suresi 258. ayette de yine İbrahim (a.s) ile Nemrut arasında geçen 

tartışmaya yer verilmiştir: 

“Allah kendisine mülk verdi diye İbrahim ile Rabbi hakkında tartışanı 

görmedin mi? İbrahim: "Rabbim, dirilten ve öldürendir" demişti. "Ben de diriltir ve 

öldürürüm" dedi; İbrahim, "Şüphesiz Allah güneşi doğudan getiriyor, sen de batıdan 

                                                
157 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 318-319. 
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getirsene" dedi. İnkar eden şaşırıp kaldı. Allah zulmeden kimseleri doğru yola 

eriştirmez.” 

 Mevdudi bu olayla ilgili de, Kitab-ı Mukaddes’in bu tartışmadan 

bahsetmediğini söyledikten sonra, Talmud’dan alıntılar yapmıştır. Çünkü Talmud, bu 

konuyu ayrıntılarıyla ele alır ve özde Kur'andaki pasaja çok benzemektedir. Talmud, 

Hz. İbrahim'in (a.s) babasının Nemrud'un baş memurlarından biri ve efendisinin gözde 

kulu olduğunu bildirmektedir. Oğlu Hz. İbrahim (a.s) ise çok küçük yaşından beri 

derin bir Allah sevgisi taşımaktaydı. Büyüdüğünde açıktan Allah'ın "Birliğini" ilân 

etmeye ve Allah'a koşulan ortak ve eşleri kötülemeye başladı. Bu inancını göstermek 

amacıyla putları kırdı. Babası aceleyle kralın huzuruna çıktı ve Hz. İbrahim'i (a.s) ihbar 

etti: "O şöyle şöyle yaptı, hüküm vermen için senin huzuruna çıkarılsın" dedi. Hz. 

ibrahim (a.s), kralın huzuruna çıkarıldı ve aralarında burada bahsedilen tartışma geçti. 

Talmud'da bu tartışmadan sonra Nemrud'un Hz. İbrahim'i (a.s) hapse gönderdiği ve 

Hz. İbrahim'in (a.s) orada on gün kaldığı yazılıdır. Daha sonra kral ve adamları O'na 

canlı canlı yanma cezası verdiler.158 Bu olay Kur'an'da159  da anlatılmaktadır. Fakat 

olayın geri kalan kısmıyla ilgili herhangi bir İsrailî rivayet söz konusu olmadığından 

biz konuyu burada bitiriyoruz.  

2.3.2. İbrahim’in (a.s) Yalan Söylemesi 

İbrahim (a.s) putları kırdıktan sonra: “İbrahim gelince, ona: "Ey İbrahim, bunu 

tanrılarımıza sen mi yaptın?" dediler. İbrahim: "Belki onu şu büyükleri yapmıştır, 

konuşabiliyorlarsa onlara sorun" dedi.”160  

Mevdudi burada İbrahim’in  (a.s) yalan söylemesi üzerinde durmuş ve Hz. 

İbrahim'in (a.s) hayatı boyunca yukarıda adı geçen olay dahil üç kez "yalan" 

söylediğini bildiren bir "hadis"161 nedeniyle bu konuya  değinme gereği hissettiğini 

                                                
158 Taberi,  Câmiu’l-Beyân, I, 236-244; Sa’lebî, Kitâbü Kısâsi’l-Enbiyâ, s. 76-79; Mevdudi, Tefhîmü’l-
Kur’an, I, 203. 
159 Enbiya, 21/51-73. 
160 Enbiya, 21/62-63. 
161 Buhari, “Enbiya”, 8; Müslim, “Fezail”, 154; Taberi, Câmiu’l-Beyân, I, 224; Taberi,  Câmiu’l-Beyân, I, 
244-245. 
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söylemiştir.162 Hadise göre: Hz. İbrahim üç yerde yalan (a benzeyen ama farklı 

anlamlara gelebilen söz) söylemişti:  

1- Kavmi tarafından putperestlik bayram törenlerine çağrıldığında; (sağlıklı 

olduğu halde): "Ben hastayım" demiştir.163  

2- Bütün putlarının kimin tarafından kırıldığı kendisine sorulduğunda; "Belki 

de şu büyükleri yapmıştır" yanıtını vermiştir. 164 

3- Mısır'da Kralın adamları, eşini (alıp götürmek isterlerken) bu neyindir? Diye 

sorduklarında; onlara "Kardeşi" olduğunu söylemiştir.165  

Mevdudi bu rivayetleri naklettikten sonra, bir Peygamber için yalan söylemenin 

mümkün olmadığını savunmuştur. Bu konudaki tartışmaları da gereksiz bulduğunu 

ifade etmiştir. İsariliyata dayanan bu tür rivayetleri Hz. Peygamber'e (s.a) isnad 

etmenin yanlış olduğunu söylemiştir. Bu yüzden İbrahim'i (a.s) yalan söylemekle itham 

eden bu hadisin, hiçbir dayanağı olmadığını ve ravilerinin güvenilir olmasına rağmen 

hadisin sahih kabul edilemeyeceğini savunmuştur.166 

2.3.3. İbrahim’in (a.s) Duası  

"Rabbim! Bana iyilerden olacak bir çocuk ver" diye yalvardı. Biz de ona 

yumuşak huylu bir oğlan müjdeledik.”167 

Mevdudi, bu ifadeden Allah Teâlâ'nın, Hz. İbrahim'e (a.s) hemen müjde verdiği 

şeklinde bir anlam çıkartılabileceğini düşünerek açıklama yapma gereği hissetmiştir. 

Hz. İbrahim'in dua ettiği zaman ile kendisine müjde verildiği zaman arasında yıllarca 

mesafe vardır. Nitekim, "İhtiyarlık çağımda bana İsmail ve İshak'ı lûtfeden Allah'a 

hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı işitendir."168 ayetinden de bu anlaşılmaktadır.169 

                                                
162 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 314-315. 
163 Saffat, 37/89. 
164 Enbiya, 21/62-63. 
165 Tekvin 12: 12-18-19. 
166 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 315. 
167 Saffat, 37/100-101. 
168 İbrahim, 14/39. 
169 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 27. 
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Mevdudi daha sonra bu ayeti, Kitab-ı Mukaddes'teki, Hz. İsmail doğduğunda Hz. 

İbrahim’in (a.s) 86170, Hz. İshak doğduğunda ise 100 yaşında171 olduğunu bildiren 

rivayetleri almıştır. 

2.3.4. İbrahim’in (a.s) Kurban Kesmesi  

“Doğrusu bu apaçık bir deneme idi. Ona fidye olarak büyük bir kurbanlık 

verdik.”172 

 Hz. İbrahim’in (a.s) kurban kesmesi konusunda Mevdudi, teferruatlar üzerinde 

durmuş ve Kitab-ı Mukaddes'le Kur’an arasında kıyaslama yaparak, Kitab-ı 

Mukaddes'teki çelişkileri ortaya koymaya çalışmıştır. 

 Öncelikle, "Büyük bir kurbanlık" ifadesi ile Kitab-ı Mukaddes'e göre de İslâmi 

kaynaklara göre de, Allah'ın bir melek vasıtasıyla Hz. İbrahim'e oğlunun yerine kurban 

etmesi için gönderdiği "koç" kastedilmektedir. "Büyük bir kurbanlık" denmesinin 

nedeni ise, onun Hz. İbrahim'in hatırı için gönderilmesi ve sabırlı, fedakâr oğlunun 

canının bedeli için bir fidye olmasıdır. Bu yüzden Allah, Hz. İbrahim'in o emsali 

düşünülemeyen kurban niyetini, bu koç ile yerine getirmesini istemiştir. Bunun 

yanısıra "Büyük bir kurbanlık" denmesinin diğer bir nedeni de Hz. İbrahim'in 

sünnetinin kıyamete kadar sürmesi ve müminlerin tarih boyunca, o teslimiyet olayını, 

hayvanları kurban etmek suretiyle canlı tutmalarının istenmesidir.”173 

Mevdudi daha sonra hangi oğlunu kurban edilmesi istendiği üzerinde 

durmuştur. Bu konuda Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan şu olaya değinmiştir: "Allah 

İbrahim'i imtihan etti ve dedi ki: "Ey İbrahim! Tek ve yegâne sevdiğin oğlun İshak'ı 

yanına alarak Merish ülkesine git ve orada benim göstereceğim dağlardan birinde onu 

kurban et."174 

Kitab-ı Mukaddes hem kurban edilecek evladın, Hz. İshak olduğunu belirtilmiş 

hem de bu çocuğun, Hz. İbrahim'in tek evladı olduğunu söylemiştir. Oysa bizzat Kitab-

                                                
170 Tekvin 16:16. 
171 Tekvin 21:5. 
172 Saffat, 37/106-107. 
173 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 31. 
174 Tekvin 22:1-2. 
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ı Mukaddes'in diğer yerlerinden bu sözlerin tamamıyla yanlış olduğu anlaşılıyor. Bu 

yanlışlığı ortaya koymak için Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes'in şu hikayelerini örnek 

vermiştir: "Ve İbrahim'in zevcesi Sârâ'nın hiçbir çocuğu yoktu. O'nun Mısır'lı bir 

hizmetçisi vardı. Adı Hacer idi. Sârâ, İbrahim'e dedi ki; "Bak Allah beni çocuk sahibi 

olmaktan mahrum etmiştir. Onun için sen benim hizmetçinin yanına git. Belki böylece 

evimiz neş'e ile dolar." Ve İbrahim Sârânın dediğini yaptı. Ve İbrahim Ken'an 

ülkesinde 10 seneden beri kalıyordu ve işte o sıralarda karısı Sârâ kendi hizmetçisini 

ona verdi ki onun karısı olsun. Ve o Hacer'in yanına gitti ve o hamile kaldı."175 

"Allah meleği, ona dedi ki: "Sen hamilesin ve sen bir erkek çocuğu dünyaya 

getireceksin, adını İsmail koy."176 

"İbrahim ve Hacer'den İsmail doğduğu zaman İbrahim 86 yaşındaydı." 177 

"Ve Allah İbrahim'e dedi ki, senin karın olacak Sârâ'dan da sana bir erkek 

çocuk bahşedeceğim. Adını İshak koyarsın... O gelecek yıl aynı tarihte Sârâ'dan 

doğacaktır... O zaman İbrahim, oğlu İsmail'i ve evin diğer erkeklerini yanına aldı ve 

aynı gün Allah'ın emriyle onları sünnet etti. İbrahim 99 yaşında sünnet oldu. İsmail ise 

sünnet olduğu zaman 13 yaşındaydı."178 

"Ve oğlu İshak doğduğu zaman İbrahim 100 yaşında idi.”179  

Bu ifadeler ile Kitab-ı Mukaddes'in içine düştüğü çelişki kendiliğinden ortaya 

çıkmaktadır. Şöyle ki, 14 yaşına kadar Hz. İbrahim'den tek evladının kurban edilmesini 

istemişse, o İsmail olmalıdır. Yok eğer Allah, Hz. İshak'ın kurban edilmesini istemişse, 

o zaman onun Hz. İbrahim'in tek evlâdı olduğunu söylemek yanlış olur.180  

Bu hususda İslâmi kaynaklarda da derin ihtilaflar mevcuttur. Müfessirlerin bir 

bölümü, Ka'b'ul-Ahbar’dan yapılan rivayetlere göre kurban edilmesi emrolunan 

                                                
175 Tekvin 16:1-3. 
176 Tekvin 16:11. 
177 Tekvin 16:16. 
178 Tekvin 17:15-25. 
179 Tekvin 21:5. 
180 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 31. 
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çocuğun Hz. İshak, diğer bir bölümü ise, kurban edilmesi emrolunan çocuğun Hz. 

İsmail olduğunu savunmuşardır.181 

Mevdudi konu üzerinde rivayetleri fazla dikkate almadan genel bir tablo ortaya 

koyduktan sonra, kurban edilenin Hz. İsmail olduğunu birkaç delille ortaya koymaya 

çalışmıştır. Bizim esas konumuz, Mevdudi’nin kullandığı İsrailî rivayetler olduğu için 

bu konunun teferruatlarına girmiyoruz.  

Mevdudi, görüşlerini aktardıktan sonra İsrailî rivayetler üzerine kurulmuş olan 

yanlış fikirler hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştır: “Müslümanların bazı ileri 

gelenlerinin, Hz. İshâk'ı "zebih" (kurbanlık) olarak neden kabul ettiklerine hayret 

edilebilir. Yahudilerin böyle iftihar edilmesi gereken bir olayı, Hz. İsmail yerine ataları 

olan Hz. İshâk'a maletmeleri anlaşılır birşeydir. Ama müslümanların bir grubunun bu 

haksızlığı kabullenmelerine ne demeli? Hz. İsmail'in kurban oluşuyla ilgili ortaya 

çıkan ihtilafın Yahudilerin sinsi ve planlı bir propagandasının sonucu olduğunu 

anlayabiliriz. Müslümanlar başından beri ilmi konularda toleranslı davrandıkları için 

Yahudiler tarafından nakledilen rivayetleri birer tarihi gerçek olarak kabul ediverdiler 

ve bunları yeterince araştırıp, ölçüp, biçip reddetmediler. 182 

İbn Kesir de tefsirinde, İsrailiyyat olan bu bilgiyi Müslümanların kullanmasını 

eleştirmiştir. 183 Çünkü Hz. İshâk'ın zebih (kurbanlık) olmasıyla ilgili bütün hadis ve 

rivayetler Ka'b'ul-Ahbar tarafından nakledilmiştir. Bu zat, Hz. Ömer döneminde 

müslümanlığı kabul etmiş ve Müslümanlara, Yahudi ve Hıristiyanların kitaplarından 

pasajlar okumuştur. Ka'b'ul-Ahbar'ın okuduğu parçaları önceleri sadece Hz. Ömer 

dinlerken, daha sonra ise Ka'b'ın bazı doğru, yanlış ve uydurma hikaye ve masallarını 

Müslümanların çoğu dinler hale gelmişlerdir. Oysa ümmetin bu tür bilgilere ihtiyacı 

olmadığı açıktır. 

2.3.5. İbrahim (a.s) ve Sare’nin Yaşı 

Hud Suresi’nde Hz. İbrahim ve Sare’nin İhtiyarlık zamanında iki çocukla 

(İsmail ve İshak) müjdelenmesinden bahsedilmektedir:  
                                                
181 Elmalılı, Hak Dini, VI, 444-445. 
182 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 31. 
183 İbn Kesir , Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, II, 386. 
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“And olsun ki, elçilerimiz müjde ile İbrahim'e geldiler. "Selam sana" dediler, 

"Size de selam" dedi, hemen kızartılmış bir buzağı getirdi.  Ellerini ona 

uzatmadıklarını görünce, durumlarını beğenmedi ve içine korku düştü. Onlar, 

"Korkma, biz Lut milletine gönderildik" dediler.  Bu arada, İbrahim'in ayakta duran 

karısı gülünce, "Ona İshak'ı ardından Yakub'u müjdeleriz" dediler.  "Vay başıma 

gelenler! Ben bir kocakarı, kocam da ihtiyar olmuşken nasıl doğurabilirim? Doğrusu 

bu şaşılacak bir şey" dedi.184 

 Bu ayetin açıklamasında Mevdudi, Hz. İbrahim ve Sare’nin yaşları ile ilgili 

olarak, Kitab-ı Mukaddes'in, o zaman Hz. İbrahim’in yüz, Hz. Sara’nın da doksan185 

yaşında olduğunu haber verdiğine değinmiştir.186 

Burada dikkat çekici husus, Mevdudi’nin bu bilgiyi verirken genellikle tenkit 

amaçlı yer verdiği Kitab-ı Mukaddes rivayetlerini burada kabul ederek almasıdır. Bunun 

sebebi, Mevdudi’nin Tevrat ve İncil’in tamamının bozulmadığını düşünmesidir. 

Bozulmayan kısımları hakkında teferruatlı bilgi vermemiş olmasına rağmen, 

muhtemelen bu bilgilerin de bozulmayan kısımlara dahil olduğunu düşünmektedir. Zira 

olduğu gibi kabul etmiştir. 

2.4. Yakub (a.s)  

Kur’an-ı Kerim’de, Hz.Ya’kub’un ölmeden önce şu sözleri söylediği 

bildirilmiştir: “Yoksa Yakub can verirken sizler yanında mı idiniz? O, oğullarına: 

"Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?" diye sormuştu; Onlar da: "Senin Tanrına ve 

ataların İbrahim, İsmail, İshak'ın Tanrısı olan tek Tanrıya kulluk edeceğiz, bizler O'na 

teslim olmuşuzdur" demişlerdi.”187 

Mevdudi, Kitab-ı Mukkaddes'in, Hz. Yakub'un (a.s.) ölümüyle ilgili tüm 

ayrıntıları anlatılmasına rağmen, Onun bu son isteğine değinilmediğini ifade ettikten 

sonra Talmud'da ayrıntılı bir şekilde ele alınan bu meseleyi aktarmıştır. Kuran’dakine 

de çok benzeyen bu hikâyeyle ilgili Talmud’dan şunları nakleder: "Yakub dünyadan 

                                                
184 Hud, 11/69-72. 
185 Tekvin 18: 17. 
186 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 410. 
187 Bakara, 2/133. 
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ayrılacağı zaman oğullarını çağırdı ve onlara dedi ki: Rabbiniz olan Allah'a ibadet 

edin; O atalarınızı kurtardığı gibi, sizi de bütün zorluklardan kurtaracaktır... 

Çocuklarınıza Allah'ı sevmeyi ve O'nun emirlerine uymayı öğretin; çünkü Allah âdil 

olanları ve her işinde doğru yolda yürüyeni korur..." Yakub'un oğulları cevap verdiler. 

"Babamız, bize emrettiklerinin hepsini yapacağız. Allah, bizim yardımcımız olsun." 

Yakub şöyle dedi: "Eğer O'nun yolundan sağa ve sola sapmazsanız, Allah sizinle 

olacaktır."188 

Tavrat’ta olmamasına rağmen, Talmud’da benzer cümlelerin olması dikkat 

çekicidir. Mevdudi’nin bu rivayete yer vermesinin sebebi de bu garipliğe dikkat 

çekmek olsa gerektir.  

2.4.1. Yakub’un (a.s) Yusuf’un (a.s) Kokusunu Duyması  

Kur’an-ı Kerim’de Yakup (a.s)’ın Peygamberlik özelliği ön plana çıkartılarak, 

Yusuf (a.s)’ın kokusunu çok uzak mesafeden duyabildiği haber verilmiştir: “Kervan, 

memleketlerine dönmek üzere ayrıldığında, babaları: "Doğrusu ben Yusuf'un kokusunu 

duyuyorum; ne olur bana bunak demeyin" dedi.”189 

Mevdudi, Hz. Yakub'u (a.s) bu kadar uzak mesafeden koku alabilen büyük bir 

peygamber olarak sunan Kur'an'a karşılık, Kitab-ı Mukaddes'in onu cahil, sıradan bir 

baba olarak sunduğunu da belirtme gereği hissetmiş190 ve Tevrat’taki şu rivayete yer 

vermiştir:"Yusuf hala yaşıyor, şimdi tüm Mısır ülkesinin hakimi" haberi verildiğinde, 

onlara inanmadığından ötürü Yakub'un (a.s) kalbini bayıltıcı bir keder kapladı... Ve ne 

zaman ki Yusuf'u kendisine getiren kervanı gördü, babaları Yakub'un ruhu yeniden 

canlandı."191 

2.4.2. Mısıra Göç Eden Yakub Ailesinin Sayısı   

Yusuf suresinde Yakup (a.s)’ın ailesiyle beraber Mısır’a göç edişinden 

bahsetmektedir: “Yusuf'un yanına geldiklerinde, o, anasını babasını bağrına bastı, 

                                                
188 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 118. 
189 Yusuf, 12/94. 
190 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 491. 
191 Tekvin 45: 26-27. 



61 
 
 

 
 

"Allah'ın dileğince, güven içinde Mısır'da yerleşin" dedi. Ana babasını tahtın üzerine 

oturttu, hepsi onun önünde (Allah'a secde edip) eğildiler. O zaman Yusuf: "Babacığım! 

İşte bu, vaktiyle gördüğüm rüyanın çıkışıdır; Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan, 

benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden 

getiren Rabbim bana pek çok iyilikte bulundu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütufkardır, 

O şüphesiz bilendir, Hakim'dir" dedi.192 

 Mevdudi, bu ayetten yola çıkarak, Hz. Yakub'un (a.s) aile üyelerinden Mısır'a 

göç edenlerin toplam sayısını belirlemenin gerekli olduğunu, zira bu noktanın, o 

tarihten 500 yıl sonra bu ülkeden göçeden İsrailoğulları'nın toplam sayısıyla ilgili 

ortaya atılan problemle ilgisi olduğunu söylemiş ve Kitab-ı Mukaddes'teki bilgilerden 

yola çıkarak bu sayı ile ilgili bir tespit yapma yoluna gitmiştir. 193  

Kitab-ı Mukaddes’e göre aile üyelerinin toplam sayısı Hz. Yusuf (a.s) ve iki 

oğlu dahil edilip, Yakub'un (a.s) ailesine mensub olmayan gelinler hariçte bırakılırsa 

70 idi. Ancak Kitab-ı Mukaddes'te verilen nüfus sayımı rakamlarına göre Mısır 

ülkesini terketmelerinin ikinci yılında Sina Çölünde sayıldıkları zaman sayıları iki 

milyon idi.194  

Mevdudi’ye göre,  nasıl oluyor da bu kadar ev halkı 500-600 yılda iki milyon 

nüfus oluşturabiliyor? 

Yine Kitab-ı Mukaddes bilgilerini kullanarak şöyle bir yorum getirmektedir: 

“Apaçık ki hiçbir aile 500 yılda yalnızca üreyerek böyle büyük bir sayıya ulaşamaz. Şu 

halde geriye rakamın bu kadar artmasının tek diğer yolu olan din değiştirme kalıyordu. 

Ayrıca bunun böyle olduğuna inanmamız için birçok sebep vardır. İsrailoğulları 

peygamber soyuydular. Mısır'a göçmüşlerdi; çünkü Hz. Yusuf'un (a.s) iktidarı bir 

avantajdı. Ayrıca daha önce görmüştük ki, Hz. Yusuf (a.s) Risalet görevinin gereğini 

yerine getirmek için her fırsatı tam bir şekilde değerlendirmişti. Dolayısıyla 

İsrailoğulları'nın Mısır'daki beş asırlık iktidarları esnasında Mısırlıları İslam'a 

döndürmek için ellerinden geleni yaptıklarını düşünmek akla yatkın olacaktır. Bunun 

                                                
192 Yusuf, 12/99-100. 
193 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 492-493. 
194 Sayılar ll: 4. 
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sonucu olarak Mısırlılar müslüman oldular ve yalnızca dinlerini değiştirmekle 

kalmayıp kendilerini Mısırlılardan farklılaştırıp, İsrailoğulları'na benzetecek derecede 

kültürlerini de değiştirdiler. Tabiatıyla müslüman olmayan Mısırlılar onları yabancı 

ilan ettiler, tıpkı bugün Hinduların Hindli müslümanlara yaptıkları gibi... Böylece 

müslüman Mısırlılar kendilerini bu duruma alıştırdılar ve İsrailoğulları'nın birer üyesi 

oldular. Akabinde Mısırlı milliyetçiler yabancı İsrailoğulları'na zulmetmeye 

başladıklarında müslüman Mısırlılar da bu zulmün hedefi haline geldi. Dolayısıyla 

İsrailoğulları Mısır'dan çıktığı zaman onlar da birlikte ülkelerini terketti ve 

İsrailoğulları'ndan sayıldı.195 

Mevdudi’nin görüşünü desteklediği Kitab-ı Mukaddes rivayetleri ise şöyledir: 

(Mısır'ı terkettikleri zamanı şöyle dile getirir): "İsrailoğulları Ramses'ten Succoth'a 

seyretti... ve kendilerine karışmış bir topluluk da onlarla gitti. "196 "aralarında karışmış, 

şevk içinde olan bir topluluk".197 (Giderek müslüman olan bu Mısırlılar "yabancı" 

olarak adlandırılmaya başlandı): "Hem topluluğunuz hem de sizinle yolculuk eden 

yabancı (lar) için bir kanun olacak, sonraki tüm nesilleriniz için bir kanun; sizler gibi 

yabancı (lar) da Rabbin huzurunda olacak, sizin için ve sizinle seyahat eden yabancı 

(topluluk) için tek bir kanun tek bir düzen olacak". 198 "Ve ben o zamanda, 

'kardeşleriniz arasındaki unsurları dinleyin ve her kimse ile kardeşi arasında ve dahi 

onlarla bulunan yabancı(lar) arasında adaletle hükmedin' diyerek ahkamınızı 

vazettim".199 

2. 5. Yusuf (a.s) 

2.5.1. Yakub’un (a.s), Yusuf’un (a.s) Rüyasını Yorumlaması  

Yusuf suresinde, Hz. Yusuf’un bir rüya gördüğü ve rüyasını babası Yakup’a 

(a.s) anlattığından bahsedilir. Daha sonra Yakup (a.s) O’nun gördüğü bu rüyayı şu 

şekilde yorumlamıştır: 

                                                
195 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 493. 
196 Çıkış 12: 37-38. 
197 Sayılar ll: 4. 
198 Sayılar 15: 15-16. 
199 Tesniye 1: 16. 
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"Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sana rüyaları yorumlamayı 

öğretecek; daha önce, ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi, sana 

ve Yakub soyuna da tamamlayacaktır. Doğrusu Rabbin bilir, hakimdir."200 

Mevdudi Kur’an’da anlatılan bu hikayenin Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'da  

farklı anlatıldığına işaret etmiştir. Daha sonra da diğer kitaplardaki rivayetlerin 

tutarsızlığını anlatmaya çalışmıştır. Bahsedilen farklılık şöyledir: "Sonra onu (rüyasını) 

babasına ve kardeşlerine anlattı. Ve babası onu azarladı ve şöyle dedi: "Bu gördüğün 

ne biçim rüya? Ne yani ben, annen ve kardeşlerin bu dünyada sana secde mi edeceğiz 

gerçekten?"201  

Hz. Yakub'un (a.s) Kur'an'da zikredilen tepkisi kendisinin yüksek bir karaktere 

sahip olduğunu göstermektedir ve bu karaktere Kitab-ı mukaddes ve Talmud'ta 

rastlamak mümkün değildir. 

2.5.2.  Yusuf’un (a.s) Kardeşleriyle Gitmesi  

“Bunun üzerine "Ey babamız! Yusuf'un iyiliğini istediğimiz halde, onu niçin 

bize emniyet etmiyorsun? Yarın onu bizimle beraber gönder de gezsin oynasın, biz onu 

herhalde koruruz" dediler.”202 

Babalarının Yusuf’u (a.s) kendilerinden daha çok sevmesine tahammül 

edemeyen kardeşleri, onu bir kuyuya atmayı planlamışlardır. Bu nedenle kendileriyle 

beraber Yusuf’u da göndermesi için babalarına rica da bulunmuşlardır.  

Mevdudi, Kur'an’ın, bu konuda da Kitab-ı Mukaddes’ten ayrıldığı noktalar 

üzerinde durmuştur.203 Kitab-ı Mukaddes’e göre, kardeşleri Yusuf'u kendileriyle 

birlikte göndermesi için Hz. Yakub'a (a.s) ricada bulunmamışlar, bizzat Hz. Yakub 

(a.s) onlardan kardeşleri Yusuf'u, babalarının sürülerini otlattıkları yer olan 

Shechem'e204  götürmelerini istemiştir.  

                                                
200 Yusuf, 12/6. 
201 Tekvin 37:l0. 
202 Yusuf, 12/11-12. 
203 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 445. 
204 Tekvin 37/4-11. 
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Burada, hadisenin Kur'an'daki şeklinin tamamen gerçekçi olduğu, zira Hz. 

Yakub (a.s) sevgili oğlunu onlarla göndermeyi hiçbir şekilde düşünemeyeceği açıktır. 

Yakub (a.s), ağabeylerinin Yusuf hakkında iyi duygular beslemediğini çok iyi 

biliyordu ve onu göz göre göre ölüme atamazdı. 

2.5.3. Yusuf’un (a.s) Kuyuya Atılması   

“Yusuf'u oturup bir kuyunun derinliklerine bırakmayı kararlaştırdılar. Biz ona, 

kardeşlerinin bu işlerini kendileri farkına varmadan haber vereceksin, diye 

vahyettik”205 

Kardeşleri, Yusuf’u kuyuya atması sırasında kendisine vahyedilmesi, sadece 

Kur’an’da vardır. Mevdudi, bu konu üzerinde durmuş ve diğer kutsal kitaplarda 

anlatılan ve Peygambere yakışmayacak hikayelerin olduğuna değinmiştir. 

Talmud'a göre206, Yusuf kuyuya atıldığı zaman bağırmış, ağlamış ve 

ağabeylerini imdada çağırmıştır. Güya çölden kurtulmanın daha emin yolları yokmuş 

gibi kuyuya atıldı diye ağlamış, bağırmıştır. Fakat Kur'an'ın bize çizdiği tablo, Yusuf’u 

(a.s), şahsiyetiyle tarihte çok önemli bir rol oynayan kişi olarak resmetmektedir. 

2.5.4. Yakub’un (a.s) Tepkisi   

“Akşam üstü ağlayarak babalarına geldiklerinde: "Ey babamız! İnan olsun biz 

yarış yapıyorduk; Yusuf'u eşyamızın yanına bırakmıştık; bir kurt onu yedi. Her ne 

kadar doğru söylüyorsak da sen bize inanmazsın" dediler. Üzerine başka bir kan 

bulaşmış olarak Yusuf'un gömleğini de getirmişlerdi. Babaları: "Sizi nefsiniz bir iş 

yapmaya sürükledi; artık bana güzelce sabır gerekir. Anlattıklarınıza ancak Allah'tan 

yardım istenir" dedi.”207 

Hz. Yakub'un (a.s) Hz. Yusuf'un (a.s) ölüm haberine gösterdiği tepki de Kitab-ı 

Mukaddes ve Talmud'da zikredilenden farklıdır. Mevdudi bu farka da değinmiş ve bu 

                                                
205 Yusuf, 12/15. 
206 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 445. 
207 Yusuf, 12/16-18. 
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kitaplarda Hz. Yakub’un, söz konusu kötü haber karşısında perişan oluşunu ve sıradan 

bir baba gibi davrandığının anlatılmasını eleştirmiştir.  

Kitab-ı Mukaddes’te şöyle der: "Ve Yakub elbisesini parçaladı ve çulunu beline 

doladı. Ve oğlu için yıllarca ağladı."208 Talmud ise acıklı haberi aldıktan sonra kendini 

kederin kucağına koyverdiğini ve yüzünü yerlere çaldığını söyleyerek Hz. Yakub'un 

işin aslından haberdar oluşunu reddeder. Güya Yakub: "Vahşi bir hayvan Yusuf'u 

parçaladı ve bir daha onu asla göremeyeceğim" diyerek haykırmış ve "Yıllarca Yusuf 

için ağlamıştır"209 

Hikayenin, Kur'an’da anlatılan şeklinde, metanetli ve büyük bir şahsiyetin 

sergilendiğini görüyoruz. Hz. Yakub (a.s) sevgili oğlunun acıklı haberi kendisine 

ulaşınca en azından kendini kaybedecek kadar alt-üst olmamış, anında meseleyi 

olgunlukla karşılamıştır. 

2.5.5. Yusuf’un (a.s) Satılması   

“Onu yanlarında alıkoymak istemedikleri için ucuz bir fiyata, birkaç dirheme 

sattılar.”210 

Kur’an’a göre, kardeşleri Hz. Yusuf'u kuyuya atarak uzaklaşıp gitmişlerdir. 

Daha sonra oraya bir kervan gelmiş, Hz. Yusuf'u kuyudan çıkarmış ve onu Mısır'a 

götürerek satmıştır. Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes'te farklı anlatılan bu hikayeyi ele 

almıştır. 

Kitab-ı Mukaddes'e göre ağabeyleri onu bir çukura atmış sonra 

İsmailoğulları'ndan bir grup oraya gelip Hz. Yusuf'u kendilerine satması için 

ağabeylerini ikna etmiştir.211 Talmud’da ise: "Medyenliler Yusuf'u hendekten çıkarıp 

beraberlerinde götürdüler. Geçip giderlerken Yakub'un oğulları Yusuf'u onlarla gördü 

ve onları kölelerini çalmakla suçladı. Bunun üzerine aralarında öfkeli bir tartışma çıktı. 

Neredeyse tartışma kanlı bir çarpışmaya dönüşecekti. Sonunda anlaşma sağlandı ve 

                                                
208 Tekvin 37:34. 
209 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 446-447. 
210 Yusuf, 12/20. 
211 Tekvin 37:25-28. 
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Yakub'un oğulları kardeşleri Yusuf'u yirmi gümüş paraya Medyenlilere sattılar. 

İsmailoğulları kendisini Mısır'a götürdü ve orada sattı"212 

Yusuf 'un kardeşleri tarafından satıldığına dair zikredilen Talmud rivayetinin 

müslümanlar arasında hadis mesabesine213 yükseltilmiş olmasına rağmen bu rivayet 

Kur'an tarafından teyid edilmemiştir. 

2.5.6. Satın Alan Kişi ve Onun Karısı   

“Mısır'da onu satın alan kimse karısına: "Ona güzel bak, belki bize faydası 

olur yahut ta onu evlat ediniriz" dedi. Biz işte böylece Yusuf'u o yere yerleştirdik; ona, 

rüyaların nasıl yorumlanacağını öğrettik. Allah, işinde hakimdir, fakat insanların çoğu 

bunu bilmezler. Erginlik çağına erince ona hikmet ve bilgi verdik. İyi davrananları 

böyle mükafatlandırırız.”214 

Hz. Yusuf’un satıldığı kişi hakkında Kur'an onu yalnızca "el-Aziz" ünvanıyla 

zikreder. Bu ünvanın Mısır'da oldukça yüksek bir resmi makama delalet ettiği ortaya 

çıkar. Zira "aziz" kelimesi karşı çıkılamayan, itaatsizliğin mümkün olmadığı muktedir 

şahıslar için kullanılmaktadır.215 Yine bu şahıs için, kraliyet hazine memuru olduğuna 

dair rivayetler de vardır.216  

Kur’an’da bu kadar bilgi verilen şahıs hakkında Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes ve 

Talmud'da verilen bilgilere de müracaat etmiştir. Kitab-ı Mukaddes’e göre bu şahsın 

adı Potifar (Potiphar)dır ve "Aziz"in, Firavun'un özel muhafızı ve muhafız subayı 

olması gerekir.217. 

Talmud'a göre zevcesinin ismi "Zelıcha"218 (Zeliha)ydı ve bu kadın müslüman 

geleneğinde de aynı isimle tanınır. 

                                                
212 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 447. 
213 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 448. 
214 Yusuf, 12/21-22. 
215 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 449. 
216 Taberi,  Camiu’l-Beyan, XVI, 96. 
217 Tekvin 37;36. 
218 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 449. 
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Yine Talmud’a göre; o sıralarda Yusuf on sekiz yaşındaydı ve Potifar onun 

tahammül ve gösterişinden çok etkilenmişti. Bu yüzden onun asil bir aileye mensub 

olduğu ve sonra zorla köleleştirildiği sonucuna vardı. Nitekim Medyenliler onu 

huzuruna getirdiklerinde şunları söylemişti: "Bu hiç de köleye benzemiyor. Korkarım, 

bu çocuk memleketinden, yurdundan çalınmış olsun."219 Aynı şekilde Kitab-ı 

Mukaddes'te de benzer ifadeler vardır; "Ve her işini Yusuf'un eline teslim etti. 

Biliyordu ki o bu işin altından kalkar, yediği ekmeği muhafaza eder."220 

2.5.7. Yusuf (a.s) ile Kadın Arasındaki Şahit  

“Yusuf: "Beni kendine o çağırdı" dedi. Kadın tarafından bir şahit, "Eğer 

gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiş, erkek yalancılardandır; şayet gömleği 

arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir, erkek doğrulardandır" diye şahidlik 

etti.”221 

Yusuf (a.s) ile kadın arasındaki bu problemi açıklığa kavuşturmak için, 

gömleğin yırtılma şekline bakılmasını öneren kişinin kimliği hakkındaki İsrailî 

rivayete değinen Mevdudi: “Öyle görünüyor ki, evin efendisi manzarayla karşı karşıya 

geldiğinde eşinin ev halkından biri kendisine eşlik etmekteydi ve olayı dinlediğinde şu 

teklifi yapmıştı. "İkisi de birbirini suçluyor ve aralarında ne geçtiğini gören bir şahit de 

yok. Bu durumda etraftan bir ipucu bularak karar vermeliyiz, Yusuf'un gömleği olayı 

aydınlatmak için iyi bir ipucudur." Açıktır ki, bu, mesele hakkında hükmedebilmek 

için zekice bir yoldu ve bu yüzden mucizeye de gerek kalmamıştı.”222 demektedir. 

 Bazı rivayetlere göre223  bu şahit, beşikte yatan bir çocuktu ve Allah olayın 

gerçeğine tanıklık edebilsin, bir delil getirsin diye ona konuşma gücü vermiştir.  

Mevdudi, bu rivayetin İsrailîyata dayandığını ve bir hüccet tarafından te'yid 

edilmediğini, olaya açıklık getiren şahitin, kadının aile efradından akıllı, tecrübeli biri 

                                                
219 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 448-449. 
220 Tekvin 39:6. 
221 Yusuf, 12/21-26. 
222 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 449. 
223 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 454. 
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oluğunu söyler.224 Öyleki görür görmez olayın gerçeğini hemen kavramıştır. Hatta bu 

kişinin yargıç olabileceğini de söylemektedir. 

2.5.8. Yusuf’un (a.s) Zindana Atılışı 

Kur’an’da en doğru şekliyle anlatıldığı gibi, sonunda zindana atılan Hz. Yusuf, 

burada arkadaşlarının rüyalarını yorumlamaya ve zindanı bir okula dönüştürerek 

etrafındakilere tevhid dersleri vermeye başlamıştır.225 

Zindana girdiği esnada Hz. Yusuf’un (a.s) kaç yaşında olduğu Kur'an’da 

belirtilmez. Ancak Mevdudi, burada Kur’an ve Talmud bilgilerini beraber 

değerlendirerek O’nun hapse girdiğinde yirmi yaşlarında oduğunu söyler. Kur'an’da: 

"Orada (zindanda) yaklaşık on yıl kadar kaldı,"226 denilmiştir. Talmud’da ise: "Yusuf o 

izzet ve sadakat makamına yükseltildiğinde otuz yaşındaydı."227 denilmiştir. Yani 

Yusuf (a.s) zindandan çıkıp kralın yanında hazineden sorumlu bir yönetici olduğu 

sırada otuz yaşında idiyse, zindan da da on yıl kaldıysa demek ki girdiğinde yirmi 

yaşında olmalıdır. 

Bu Mevdudi’nin yorumudur ve bu yorumu yaparken Talmud’dan aldığı 

bilgiden hareket etmiştir. Fakat enteresan olan nokta daha önceleri eleştirmesine 

rağmen bu sefer hiç eleştirmeden bu bilgiyi kabul etmesidir. Bunun sebebi 

muhtemelen, Onun Tevrat ve İncil’de bozulmadığını düşündüğü kısımlarla ilgili bir 

rivayet oluşundan kaynaklanmaktadır. 

Konunun devamında, Hz. Yusuf (a.s) ile beraber iki gencin hapse girdiği ve 

bunların gördükleri rüyayı O’ndan yorumlamasını istedikleri haber verilir:  

“Hapse, onunla beraber, iki genç daha girdi. Biri, "Rüyamda şaraplık üzüm 

sıktığımı gördüm" dedi; diğeri "Başımın üzerinde, kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı 

gördüm" dedi. "Bize bunu yorumla; senin iyi bir kimse olduğunu görüyoruz"228 

                                                
224 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 454-455. 
225 Yusuf, 12/36-40. 
226 Yusuf, 12/42. 
227 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 459. 
228 Yusuf, 12/36. 
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Mevdudi bu ayette zindana giren kişilerin kim oldukları üzerinde durmuştur. 

Kur’an’da bilgi bulamadığımız bu kişiler hakkında, Kitab-ı Mukaddes ve Talmud’dan 

nakiller yapmıştır. 

Kitab-ı Mukaddes 'e göre229 iki mahkumdan biri Mısır hükümdarının aşçıbaşısı, 

diğeri ise fırıncıbaşısı idi. Bu kişiler Talmud'a göre, bir şölen esnasında ekmekte taş, 

şarapta sinek bulunduğu gerekçesiyle mahkum edilmişlerdi.230 

Yukarıda geçen ayette,  İki mahkum Hz. Yusuf'tan (a.s) rüyalarını 

yorumlamalarını istemişlerdir. Yani onun doğruluğunu tasdik etmişlerdir. Bu da Hz. 

Yusuf'un (a.s) zindanda yüksek bir saygınlık kazandığını gösterir. Onun suçsuz 

olduğunun bilinmesi nedeniyle ve bir kadına karşı kendine hakim olma 

mücadelesinden dolayı kendisine saygı gösterilmekteydi.231 Yalnız mahkumların değil, 

subay ve gardiyanların bile kendisine izzetli ve emin bir kişi nazarıyla bakmalarının 

nedeni de muhtemelen bundan kaynaklanıyordu. 

Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes’in bu konuyu teyid eden cümlelerine de yer 

vermiştir: "Ve gardiyan zindanda daha önce tutuklu bulunan tüm mahkumları Yusuf'un 

eline teslim etti. Zindancıbaşı Yusuf’un sorumlu olduğu işlerle ilgilenmezdi. Çünkü 

RAB Yusuf'la birlikteydi ve yaptığı her işte onu başarılı kılıyordu."232 

2.5.9. Kralın Rüyası  

“Hükümdar: "Ben, yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yediğini; yedi yeşil başak 

ve bir o kadar da kurumuş başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yormasını 

biliyorsanız rüyamı söyleyiniz." dedi. Etrafındakiler: "Bir takım karışık rüyalar; biz 

böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz" dediler. Hapisteki iki kişiden kurtulmuş olanı, nice 

zaman sonra Yusuf'u hatırladı ve: "Ben size bunu yorumlayacağım, hele beni 

gönderin" dedi.”233 

                                                
229 Tekvin 40;16. 
230 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 459. 
231 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 459. 
232 Tekvin 39: 22-23. 
233 Yusuf, 12/43-45. 
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Kralın bu rüyasının yorumlanması için hapisten çıkan şahıs234 Yusuf’a (a.s) 

gitmeyi uygun görür. Devamında Yusuf’un rüyayı yorumlaması ve bu sayede hapisten 

çıkışı anlatılır. Kur’an’da bu konu öz olarak anlatılır. Fakat Mevdudi, Kitab-ı 

Mukaddes ve Talmud'a göre farklı bir şekilde anlatılmış olan bu hikayenin, Bu iki 

kitaba göre  olan şeklini de kitabına almıştır. Kitab-ı Mukaddes235 ve Talmud'a göre 

kral gördüğü rüyalardan ötürü oldukça ürkmüş ve kafası karışmıştı. Bu yüzden ülkesi 

çapında bir ferman çıkararak tüm bilgin, kahin ve sihirbazları bu rüyaları yorumlamaya 

çağırmıştı. 

Yine Kur'an, aşçıbaşının ricasını çok öz olarak anlatmakta, fakat Kitab-ı 

Mukaddes ve Talmud ayrıntılarıyla vermektedir. Bu iki kitaba göre (ki böyle olması 

bir nedene dayanmaktadır) aşçıbaşı Hz. Yusuf'un (a.s) hapisteki yaşantısını ve 

rüyalarını nasıl isabetli biçimde yorumladığını anlatmış ve kendisinden Hz. Yusuf'un 

(a.s) bu amaçla zindandan çıkarılması için niyazda bulunmuştu. Böylece hapise gidip, 

Hz. Yusuf'tan (a.s) rüyanın tabirini sormak için müsaade istemişti. 

2.5.10. Kralla Yusuf’un (a.s) Konuşması   

Yusuf (a.s) rüyayı yorumladıktan sonra, bu yorum krala iletilir. Daha sonra: 

“Kral: "Onu bana getirin" dedi. Yusuf'a elçi gelince, "Efendine dön, kadınlar niçin 

ellerini kesmişlerdi bir sor; doğrusu Rabbim onların hilesini bilir" dedi.”236 

Bundan sonra Kral, kadınlara olayı anlattırır ve Yusuf’un (a.s) haklı olduğunu 

anlayınca onu yanına almaya karar verir. Mevdudi, Kur’an’da bu şekilde anlatılan 

hadisenin Kitab-ı Mukaddes ve Talmud versiyonunu da zikretme gereği hissetmiştir.  

Kitab-ı Mukaddes ve Talmud, kıssanın bu en önemli bölümünü zikretmezler. 

Hz. Yusuf (a.s) hapse maruz kalmış fakat bu, karakterini değiştirmemiştir. Öte yandan 

Kitab-ı Mukaddes'e göre "Firavun adam gönderip Yusuf'u çağırtmış ve adamlar onu 

apar topar zindandan çıkarmışlar, Yusuf da traş olmuş üstünü başını düzeltmiş ve 

                                                
234 Mevdudi, burada Kitab-ı Mukaddes’in aşçıbaşı olarak tarif ettiği bu kişi için, direk aşçıbaşı ifadesini 
kullanır. 
235 Tekvin 41: 14-43. 
236 Yusuf, 12/50. 
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Firavun'un huzuruna çıkmıştır.”237 Talmud ise olayı daha adi seviyeden zikreder: 

"Kral, Yusuf'un huzuruna getirilmesini emretti. Fakat korkar da rüyayı doğru biçimde 

yorumlayamaz diye subaylarına delikanlıyı traş etmelerini emretti, ürkütmemeleri için 

emir verdi. Ve kralın kölesi, Yusuf'u zindanından aldı, sonra onu traş etti, yeni 

elbiseler giydirdi ve kralın huzuruna çıkardı. Kral tahtında oturuyordu. Tahtı süsleyen 

mücevherlerin parıltıları Yusuf'un gözlerini kamaştırmaktaydı. Kralın tahtı ile (Hz. 

Yusuf (a.s) arasındaki mesafe) yedi adım tutmaktaydı ve prenslerin yahut kralla 

samimiyeti olanların tahta altı adım yaklaşması gibi bir gelenek vardı Mısır'da. Eğer 

ülkenin önde gelen yahut özel bir yurttaşı huzuruna çağrılmışsa kral üç adım mesafeye 

kadar tenezzül eder, onunla oradan konuşurdu."238 

Mevdudi, bu rivayetleri naklettikten sonra, Talmud'da çizilen bu seviyesi düşük 

tip ile Kur'an'da resmedilen o kendinden emin, yüksek ruhlu ve asil tip arasında bir 

mukayese yaparak, diğer kitapların Peygambere yakışmayacak cümlelere yer verdiğine 

işaret etmiştir.  

2.5.11. Yusuf’un (a.s) Krala Yaptığı Teklif (Hazine Yöneticiliği)  

“Yusuf: "Beni memleketin hazinelerine memur et, çünkü ben korumasını ve 

yönetmesini bilirim" dedi.”239 

 Yusuf’un (a.s) yaptığı bu teklifle ilgili olarak Mevdudi, üç soru sormuş ve bu 

üç soruya cevap vermiştir. Birinci soru: Hz. Yusuf'un (a.s) krala yaptığı teklif bir 

memuriyet için miydi? 

Bu soruyu sorma amacının memuriyet elde etmek olmadığı aşikar olmasına 

rağmen, Mevdudi, Hz. Yusuf’un, hedefine varmasını sağlayacak bir fırsat anını 

kollayan hırslı bir kişi, yahut bu teklifin bir rica anlamında olmadığını ifade eder ve 

Talmud’dan bu görüşünü destekleyen örnekler verir. Örneğin Talmud’da: "İbrani 

kendisini bilge ve uzman bir kimse olarak isbat etmişti"; Yine Talmud’a göre Hz. 

                                                
237 Tekvin 41: 14-43. 
238 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 468. 
239 Yusuf, 12/55. 
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Yusuf (a.s) şöyle demiştir: "Şu kesin ki, benden daha temayüz etmiş biri daha yok: 

Nihayet ben Allah'ın tüm bilgileri öğrettiği biriyim".240 

İkinci soru: Hz. Yusuf'a (a.s) güven duyulmasını sağlayan gücün mahiyeti 

neydi? Mevdudi, burada Yusuf’un (a.s) memuriyeti üzerinde durmaktadır. 

Memuriyetin, kendisine tüm iktidarın verilmesi olduğu görüşünü Kur’an, Kitab-ı 

Mukaddes ve Talmud destekli olarak açıklamıştır.  

Kur'an, Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'a göre Hz. Yusuf'a (a.s) tüm iktidar tevdi 

edilmiş ve bir yöneticinin tüm imtiyazı verilmiştir. Tahta oturmasının241 ve kendisine 

melik denmesinin242 sebebi budur. Bizzat Hz. Yusuf (a.s) Allah'a kendisine melikliği 

bahşettiği için şükretmiştir.243 Her şeyden öte, bizzat Allah bu olaya tanıktır; Nitekim 

Allah (c.c): "Böylece Yusuf'a ülkede iktidar verdik. Artık ülkenin her yanına istediği 

gibi tasarruf etme hakkına sahip olmuştu"244 buyurmuştur.  

Kitab-ı Mukaddes'de ise: "Ve Firavun Yusuf'a dedi: "Evimi mekanın bileceksin 

ve halkın senin emrinle yönetilecek. Ben yalnız tahtta senden büyük olacağım. Bak, 

tüm Mısır ülkesini yönetmeye seni tayin ediyorum. Senden habersiz Mısır ülkesinde 

hiç kimse ne parmağını kıpırdatabilecek ne de adım atabilecektir. Ve Yusuf'a 

Zaphnath-paaneah (Dünya Koruyucusu) adını verdi." 245 

Talmud'a göre ise olay şöyledir: Ağabeyleri Mısır'dan babaları Hz. Yakub'a 

(a.s) döndüğünde Hz. Yusuf (a.s) hakkında kendisine şunları söylediler: "Mısır meliki, 

halkı üzerinde öylesine egemen ki ondan üstünü yok. Herkes onun emriyle giriyor, 

onun emriyle çıkıyor ülkeye. Yöneten onun emirleri... Efendisi Firavun'un nefesini 

harcamasına gerek bile yok."246  

Üçüncü soru: Hz. Yusuf'un (a.s) ülkedeki tüm iktidarın kendisine teslimi için 

yaptığı teklifin hedefi neydi? Hizmetlerini kafir bir devletin kanunlarına güç katmak 

                                                
240 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 468. 
241 Yusuf, 12/100. 
242 Yusuf, 12/72. 
243 Yusuf, 12/100. 
244 Yusuf, 12/56. 
245 Tekvin 4l: 40-45. 
246 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 472. 
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için mi gerçekleştirdi? Yoksa elinde bulundurduğu hükümetin güçleriyle İslam'ın 

kültürel, ahlaki ve siyasi sistemlerini mi tesis etmek niyetindeydi?  

Mevdudi bu son sorusunun cevabında İsrailî bir kaynağa müracaat etmemiş ve 

Zemahşeri'nin yorumuna yer vermiştir: "Yusuf Aleyhisselam ülkenin kaynaklarını 

benim tasarrufuma verin şeklindeki teklifinde bulunduğu zaman niyeti Allah'ın 

hükümlerini yürürlükte kılmak, hak ve adaleti tesis etmek ve tüm rasüller gibi görevini 

icra etmek üzere iktidar fırsatı kollamaktı. Yoksa tahta geçmeyi, saltanat sevdası için 

yahut dünyevi arzularını ve hırslarını tatmin için istememişti. Böylece bir talepte 

bulundu; çünkü bu işi icra edebilecek bir başkasının bulunmadığını gayet iyi 

biliyordu."247 Bir peygamber olan Hz. Yusuf’un Kral’a sırf yönetici olmak için böyle 

bir teklif sunmayacağı açıktır. Herhalde bu görevi, insanlara dini daha kolay tebliğ 

edebilmek için almak istemiştir.  

2.5.12. Yusuf’a (a.s) “aziz” diye hitap edilmesi   

Yusuf suresi 78. ayette Hz. Yusuf’a “aziz” diye hitap edilmiştir:  

“Kardeşleri: "Ey Vezir (Aziz)! Onun yaşlanmış, kocamış bir babası vardır. 

Bizden birini onun yerine al. Doğrusu biz senin iyi davrananlardan olduğunu 

görüyoruz" dediler.” 

Hz. Yusuf (a.s) için bu şekilde "el-Aziz" (izzetli kişi) ünvanının kullanılması, 

onun, Zeliha'nın kocasının daha önceki mevkiine geçtiği şeklinde bir karışıklığa 

meydan vermiştir.  

Mevdudi, bu karışıklık neticesinde gereksiz ve asılsız yorumlar248 yapıldığını 

söyledikten sonra bu hitabın sebebini şu şekilde açıklar:  

"aziz" kelimesi, bir Mısır saygı ünvanının Arapça karşılığıydı ve özel bir 

bürokratik ünvana delalet etmemekteydi. "Aziz" kelimesi sadece "ekselansları" gibi 

anlamlara gelen ve Mısır'da yüksek mevkilere sahip kimseler için kullanılan bir 

ünvandı. Sözü edilen evliliğe gelince, bu da Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'da Hz. 

                                                
247 Zamahşeri, “Keşşaf” III, 208. 
248 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 486. 
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Yusuf'un (a.s) evliliğiyle ilgili olarak anlatılan hikaye üzerine bina edilmiş bir 

kurgudur. Bu kitaplara göre Hz. Yusuf (a.s) Poti-pherah'ın kızıyla (Asnad) evlenmişti.  

Zeliha'nın kocasının adı da Potiphar'dı ve bu iki isim birbirine karışmıştı. Bu 

hikaye İsrailiyat geleneği içinde o yorumcudan bu yorumcuya el değiştirince Potiphar 

ile Potip herah isimleri, ses benzerliğinden dolayı aynı şahsa dalalet etmeye başladı. 

Sonuçta hikayede geçen (Potip herah'ın) kızı, (Potiphar,'ın) "karısı" ile yer değiştirdi. 

Sonra evliliğin suhuletle tamama ermesi için Potiphar "öldürüldü". Artık geriye tek bir 

zorluk kalıyordu, yaşların uygunsuzluğu... Bunun için de bir mucizenin yardımına 

başvuruldu ve ülkenin "yöneticisi"ne layık bir eş haline getirmek için Zeliha'nın yaşı 

tamamen gençleştirildi.249 

2.5.13. Ailesinin Yusuf’un  (a.s) Yanına Gelişleri   

Kur’an’ı Kerim’de ailesinin Yusuf’un (a.s) yanına gelişleri şöyle anlatılır: 

“Yusuf'un yanına geldiklerinde, o, anasını babasını bağrına bastı, "Allah'ın dileğince, 

güven içinde Mısır'da yerleşin" dedi. Ana babasını tahtın üzerine oturttu, hepsi onun 

önünde (Allah'a secde edip) eğildiler. O zaman Yusuf: "Babacığım! İşte bu, vaktiyle 

gördüğüm rüyanın çıkışıdır; Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan, benimle kardeşlerimin 

arasını bozduktan sonra, beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rabbim bana pek 

çok iyilikte bulundu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütufkardır, O şüphesiz bilendir, 

Hakim'dir" dedi.”250 

Mevdudi, bu konuda Talmud'daki şu rivayeti nakletmiştir: "Yusuf babasının, 

yolda olduğunu öğrenince dostlarını, subaylarını ve gözalıcı elbiselerle donatılmış ülke 

askerlerini bir araya topladı... Yakub peygamberi yolda karşılamak ve Mısır'a kadar 

eşlik etmek için büyük bir topluluk teşekkül ettirdi. Müzik ve mutluluk her yanı 

kaplamıştı; herkes, kadınlar ve çocuklar bu muhteşem gösteriyi izlemek üzere evlerin 

çatılarına çıkmıştı."251 

Ailesinin Yusuf’a (a.s) secde etmeleri konusundaki yanlış anlama üzerinde de 

durmuştur. Ayetteki secde etmekten kastın, İslam fıkhındaki "elleri, dizleri ve alnı 
                                                
249 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 486-487. 
250 Yusuf, 12/99-100. 
251 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 495. 
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zemine değdirerek yere kapanmak" biçiminde dile getirilen teknik (Istılahî) anlamıyla 

ilgili olmadığını, kelimenin "baş eğerek selamlama" anlamında kullanıldığını 

söylemiştir. Mevdudi, “Hz. Yusuf'un (a.s) ebeveyni ve kardeşleri o devrin insanları 

arasında yaygın olan eski bir adet uyarınca (ki bu adet hala bazı toplumlarda 

yaşamaktadır) Huzurda eğilerek selam vermişlerdi. O devrin insanları saygılarını 

sunmak, nezaket göstermek veya sadece selamlamak istedikleri kimselerin karşısında 

ellerini göğüsleri üzerine koyarak eğilmek alışkanlığına sahiptiler.”252  

Mevdudi, söylediklerini Kitab-ı Mukaddes'le desteklemiştir: "...ve o (Hz. 

İbrahim) onların (söz konusu üç adamın) kendisine doğru geldiklerini görünce çadırın 

kapısından çıkarak onları karşılamaya koştu ve yere doğru eğilerek onları 

selamladı."253   

Mevdudi’nin Kitab-ı Mukaddes’ten yaptığı diğer bir alıntı da şöyledir: “Heth'in 

oğulları kendisine bir arazi ve Sare'yi defnetmek için bir mezar verdiğinde Hz. 

İbrahim'in (a.s) onlara çok müteşekkir olduğunu ve "dikilip, Heth'in oğulları dahil, 

belde halkına eğilerek selam verdiğini zikreder”254 

Mevdudi’ye göre, Kitab-ı Mukaddes'te zikredilen bu ve benzeri durumların, 

l00. ayette geçen hadiseyle ilgili olarak Kur'an'ın "secde" kelimesini ıstılahî anlamda 

değil lugat anlamında kullandığının kesin delilidir. Öte yandan Allah'tan başkası 

huzurunda saygı göstermek amacıyla yapılan, şimdiki İslami anlamıyla secde 

hareketine önceki şeriatlarca izin verildiğini öne sürmek de yanlıştır.  Çünkü: Sözgelişi 

İsrailoğulları'nın Babillerin egemenliği altında bulunduğu esnada Kral Aha-Suerus, 

Haman'ı tüm prenslerin üstündeki mevkiye çıkarmış ve kölelerine secde edip onu 

selamlamalarını istemişti. Fakat Yahudiler arasında sıdkı ve velayetiyle tanınan 

Mordecai ne secde etmiş ne de başını eğmişti.255 Aynı konuda Talmud'daki şu kıssayı 

da örnek vermiştir: 

Kralın köleleri Mordecai'ye şöyle dediler: "Haman'ın huzurunda secde etmeyi, 

kralın emrini hiçe sayarak niye reddediyorsun ki? Kralın huzurunda eğilip selam 

                                                
252 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 496-497. 
253 Tekvin 18: 2-3. 
254 Tekvin 23: 7. 
255 Esther 3: l-2. 
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durmaz mıyız?" "Aptallar!" diye cevapladı Mordecai, "Bir de sebep istiyorsunuz ha! 

Dinleyin beni. Toprak olacak birini mi ululayayım? Bir kadından doğma, günleri sayılı 

birinin önünde mi secde edeyim? Küçük bir çocukken ağlayıp sızlıyan, yaşlanınca ah 

vah edip duran; günleri öfke ve kızgınlıkla dolu geçen ve sonunda da toprağa dönecek 

olan böyle bir adama secde etmek, öyle mi? Asla! Ben Ezeli ve Ebedi olan, hiç 

ölmeyen Allah'ın huzurunda secde ederim. Yalnızca O yüce yaratıcıya, O büyük 

Melik'e... Başkasına asla!..."256 

2. 6. Eyyub (a.s)  

Hz. İbrahim soyundan gelen bir peygamberdir. Eyyûb (a.s.)'dan Kur'an'da dört 

yerde bahsedilir ve sabır örneği olarak takdim edilir.257 Eyyûb'un (a.s) kim olduğu, 

yaşadığı dönem ve mensup olduğu millet konusunda birçok farklı görüş vardır. 

Tevrat'ta da "Eyûb" adıyla müstakil bir kitap, Hz. Eyyûb'un kıssasına tahsis edilmiştir. 

Bütün bu tahminler, Kur'an'a muhalif ve kendi içinde çelişkilerle dolu olan Eyyub 

kitabına dayandırıldığı için onun hakkında hiçbir kesin fikir öne sürülemez.258 

Mevdudi, Eyyub kitabına nazaran, İşaya (M.Ö. 8.yy) ve Hezekiel (M.Ö. 6. yy) 

kitablarının daha güvenilir olduğu görüşündedir ve bu kitaplardan alıntı yapmıştır.  

Bu kitaplara göre Eyyub M.Ö. 9.yy veya daha önce yaşamıştır. Milliyetine 

gelince adının geçtiği Nisa: 163 ve En'am: 84'deki konunun akışından, onun bir İsrailî 

olduğu tahmin edilebilir.259  

Mevdudi, Vehb bin Münebbih'ten gelen bir rivayeti260 de değerlendirerek, 

Eyyub’un (a.s), Hz. İshak'ın (a.s) oğullarından biri olan Esau'nun torunlarından 

olabileceğini söyler. 

Enbiya suresi 82. ve 83. ayetlerde Hz. Eyyub’un hastalığından ve imtahanından 

bahsedilir:  

                                                
256 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 496. 
257 Nisa, 4/163; En'am, 6/84; Enbiya, 21/83; Sâd, 38/41. 
258 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 325. 
259 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 325. 
260 Hazin, Lübabü't-Te'vil fî meani't-Tenzil, III, 268. 
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“Eyyub da: "Başıma bir bela geldi, (Sana sığındım), Sen merhametlilerin 

merhametlisisin" diye Rabbine nida etmişti. Biz de onun duasını kabul etmiş ve başına 

gelenleri kaldırmıştık. Katımızdan bir rahmet ve kulluk edenlere bir hatıra olmak üzere 

ona tekrar ailesini ve kaybettikleriyle bir mislini daha vermiştik.” 

O’nun bu hastalığı hakkında, Vehb bin Münebbih'ten gelen İsrailî rivayette 

O’nun, şeytan tarafından değişik şekillerde sıkıntıya sokulduğundan bahsedilir. 

Rivayete göre en son, onun burnundan üflemiş ve her tarafını kaşıntı sarmıştır. Bu 

kaşıntı sonucu kanayan vücudu kurtlarla kaplanmıştır. Bir müddet bu şekilde yaşar 

fakat sonunda dua eder ve eski sıhhatine kavuşur.261 

Mevdudi bu rivayete yer vermez. Fakat Eyyub'un (a.s) hastalığının nasıl 

iyileştirildiğinden bahseder. Sad Suresi, 42. ayeti naklettikten sonra Kitab-ı 

Mukaddes’deki bilgilere yer verir. Ayet şöyledir: "Ayağını yere vur. İşte yıkanılacak ve 

içilecek serin bir su". Bundan, onun ayağını yere vurur vurmaz oradan bir suyun 

fışkırdığı anlaşılmaktadır. O, bu sudan içmiş, onunla yıkanmış ve hemen sonra 

hastalığından kurtulmuştur.  

Mevdudi,  Kitab-ı Mukaddes’ten de şu benzer bilgiyi nakleder: “Şeytan Rabbin 

önüne çıktı ve Eyyub'u ayağının tabanından tepesine kadar kötü çıbanlarla vurdu."262 

Bundan sonra Mevdudi, Eyyub'un (a.s) Kur'an'da anlatılan yüce kişiliği ile 

Kitab-ı Mukaddes'te anlatılan Eyyub'u karşılaştırmaya çalışmıştır. 

Kur'an onu bir sabır ve dayanıklılık abidesi ve Allah'a ibadet edenlere 

mükemmel bir örnek olarak sunar. Fakat onun Eyyub kitabında sunulan genel 

karekteri, Allah'a karşı şikayetlerle dolu bir adamın karakteridir: "Doğmuş olduğum 

gün yok olsun, Rahimde bir erkek peyda oldu diyen gece de yok olsun. Günü 

lanetleyenler ona lanet etsinler... Çünkü anam rahminin kapılarını kapamadı ve 

gözlerinden sıkıntıyı saklamadı. Ben niçin doğunca ölmedim, rahimden çıkınca son 

soluğumu vermedim?"263  

                                                
261 Hâzin, Lübabü't-Te'vil fî meani't-Tenzil, III, 269-270. 
262 Eyyub 2:7. 
263 Eyyub 3… 
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"Keşke kederim bir kere tartılsa ve felaketimle beraber teraziye konsa... çünkü 

Kadir'in okları içimdedir, ruhumun onların zehrini içmede Allah'ın dehşetleri bana 

karşı cenge dizildiler."264 

 "Suç ettimse, sana ne ettim ey insan gözcüsü? Niçin beni kendine hedef ettin 

ve ben kendime bir yük oldum? Niçin günahımı bağışlamaz, fesadımı da 

gidermezsin?"265 (). 

Üç arkadaşı onu teselliye ve sabretmesini tavsiye etmeye çalışırlar, fakat o 

ümitsizlik içinde şöyle der:  

"Canım hayatımdan bıktı... Ruhumun çektiği acı ile söyleyeyim"266 

"Ben bunlara benzer çok şeyler işittim, hepiniz yorgunluk veren 

tesellicilersiniz."267  

"Ve bu üç kişi artık Eyyub'a cevap vermekten vazgeçtiler... O zaman Elihu'nun 

öfkesi alevlendi... Eyyub'a karşı... çünkü o kendisini Allah'tan ziyade haklı çıkarmakta 

idi."268 

“Fakat o da Eyyub'u teselli etmeyi başaramadı. Bunun üzerine Rab kendisi 

geldi, Onun üç arkadaşını ve Elihu'yu suçladı, Eyyub'u azarladı ve daha sonra onu 

affetti, kabul etti ve ona lutfetti."269 

Bu bilgiler gösteriyor ki, bu kitabın, kendisinin ne Allah'ın ne de Eyyub'un (a.s) 

sözü olmadığının, bilakis sonraları başka birisi tarafından yazılıp Kitab-ı Mukaddes’e 

dahil edildiğinin apaçık bir delilidir. Mevdudi’nin de kanıtlamaya çalıştığı ve yukardaki 

rivayetlere yer verme sebebi budur. 

                                                
264 Eyyub 6… 
265 Eyyub 7: 20-21. 
266 Eyyub 10:1. 
267 Eyyub 16:2. 
268 Eyyub 32:1-3. 
269 Eyyub 41, 42. 
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2. 7. Musa  (a.s) 

2.7.1. Musa’nın (a.s)  İsarailoğullarını Uyarısı  

İsrailoğullarına gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen Hz. Musa, Yahudilik, 

Hıristiyanlık ve İslam’a göre büyük peygamberlerdendir. Tevrat’ta Hz Musa hakkında 

çok detaylı bilgilere yer verilmiştir. Bu nedenle Mevdudi, Hz. Musa’dan bahseden 

ayetleri açıklarken, Tavrat’a sıksık müracaat etmiştir. Bu müracaatları çoğunlukla 

eleştiri amaçlı olsa da bazen açıklamak maksadıyla kullandığı da olmuştur. Şimdi 

bunlara sırasıyla değinmeye çalışacağız.  

Maide suresinde şöyle buyurulmuştur:  

“Eğer onlar Tevrat'ı, İncil'i ve Rablerinden kendilerine indirilen Kuran'ı 

gereğince uygulasalardı, her yönden nimete ermiş olurlardı. İçlerinde orta yolu tutan 

bir zümre vardı, çoğunun işledikleri ise kötü idi.”270  

Ayette geçen “her yönden nimete ermiş olurlardı” cümlesini yorumlayan 

Mevdudi, bu ayetin, Kitab-ı Mukaddes’te geçen,  Musa Peygamber'in (a.s) 

konuşmasına işaret ettiğini söylemiştir.271 Musa Peygamber'in (a.s), İsrailoğulları'nı 

uzun uzun uyardığı konuşmadan birkaç bölümü de kitabına almıştır: "Eğer O'nun 

bütün hükümlerini dikkatle yerine getirirseniz, o zaman Rabbiniz sizi yeryüzünün tüm 

uluslarının üzerine çıkaracak ve tüm nimetleri üstünüze inecektir." Fakat, "Eğer 

Allah'ın sözünü dinlemez, hükümlerine ve koyduğu kurallara kayıtsız kalırsanız... o 

zaman da her türlü lanetler, felaketler ve kıtlıklar inecektir üzerinize. Ebedi olan, sizi 

düşmanlarınızın karşısında bozguna uğratacaktır."272 Buradaki bilgileri kullanış amacı 

anlaşıldığı üzere ayeti açıklamaktır.  

2.7.2. Musa’nın (a.s) Ölürken Söyledikleri  

“Musa, milletine dedi ki: "Allah'ın size olan nimetlerini anın; size işkence eden, 

kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtardı; 

                                                
270 Maide, 5/66. 
271 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 498. 
272 Levililer 26; Tesniye 28. 
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bütün bunlarda Rabbinizden size büyük bir imtihan vardır. Rabbiniz: "Şükrederseniz 

and olsun ki, size karşılığını artıracağım; nankörlük ederseniz bilin ki azabım pek 

çetindir" diye bildirmişti. Musa: "Siz ve yeryüzünde olanlar, hepiniz nankörlük etseniz, 

Allah yine de müstağni ve övülmeğe layık olandır" demişti.”273 

Mevdudi, Hz. Musa’nın kavmine söylediği bu sözlerin, Kitab-ı Mukaddes'de 

ayrıntılı bir bölüm olarak var olduğunu söyledikten sonra ilgili bölümü yorumsuz 

olarak aktarmıştır. Tevrat’ta bozulmadığını düşündüğü bu kısımlarda Musa (a.s.), 

ölümün eşiğinde iken İsrailoğullarına tarihindeki tüm önemli olayları hatırlatmış ve 

Allah'ın onlara kendisi aracılığıyla gönderdiği Tevrat'ın bütün emirlerini tekrarlamıştır. 

Daha sonra onlara, itaat ederlerse, Allah'tan büyük mükafatlara mazhar olacaklarını 

anlatan uzun bir konuşma yapmıştır.  

Mevdudi’nin kitabına aldığı etkili bazı pasajlar şöyledir: 

"Dinle, ey İsrail, Allah'ımız Rab, bir olan Rab'dır ve Allah'ın olan Rabbi bütün 

yüreğinle, bütün canınla ve bütün kuvvetinle seveceksin. Ve bugün sana emretmekte 

olduğum bu sözler senin yüreğinde olacaklar. Ve onları oğullarının zihnine iyice 

koyacaksın ve evinde oturduğun ve yolda yürüdüğün ve yerde yattığın ve kalktığın 

zaman bunlar hakkında konuşacaksın."274 

"Ve şimdi, ey İsrail, Allah'ın olan Rabden korkmaktan, onun bütün yollarında 

yürümekten ve onu sevmekten ve bütün yüreğinle ve bütün canınla Allah'ın Rabbe 

hizmet etmekten, bugün iyiliğin için sana emretmekte olduğum Rabbin emirlerini ve 

kanunlarını tutmaktan başka Allah'ın Rab senden ne istiyor? İşte, gökler, göklerin 

gökleri, yer ve onda olan her şey Allah'ın olan Rabbındır.275 

"Bugün sana emretmekte olduğum Allah'ın olan Rabbin bütün emirlerini tutup 

yapmak için onun sözünü iyice dinlersen, Allah'ın Rab, dünyanın bütün nimetlerine 

seni üstün kılacaktır. Ve eğer Allah'ın olan Rabbın sözünü dinlersen, bütün bu 

bereketler senin üzerine gelecek ve sana erişeceklerdir. Şehirde bereketli olacaksın, 

kırda da bereketli olacaksın. Sana karşı ayaklanan düşmanlarını, Rab senin önünde 
                                                
273 İbrahim, 14/6. 
274 Tesniye 6:4-7. 
275 Tesniye 10:12-14. 
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kırdıracak... Ambarlarında ve elini attığın her yerde Rab senin üzerine bereketi 

emredecektir... Rab seni kendisi için mukaddes kavim olarak ikame edecektir.... Yerin 

bütün kavimleri senin Rabbinin ismiyle çağırmakta olduğunu görecekler ve senden 

korkacaklar... ve sen çok milletlere ödünç vereceksin ve sen ödünç almayacaksın... Rab 

seni kuyruk değil baş edecek; ve ancak üstün olacaksın ve alt olmayacaksın."276 

"Fakat vaki olacak ki, bugün sana emretmekte olduğum Allah'ın olan Rabbin 

bütün emirlerini ve kanunlarını tutup yapmak üzere onun sözünü dinlemezsen, bütün 

şu lanetler senin üzerine gelecekler ve sana erişeceklerdir. Şehirde lanetli olacaksın ve 

kırda lanetli olacaksın... Yapmak için el attığın her işte Rab senin üzerine lanet, 

şaşkınlık ve tekdir gönderecektir... Rab sana vebayı bela olarak verecek... Ve başının 

üzerinde olan gökler tunç ve senin altında olan yer demir olacak... Rab seni 

düşmanlarının önünde kırdıracak, onlara karşı bir yoldan çıkacaksın ve onların önünde 

yedi yoldan kaçacaksın.. Bir kadınla nişanlanacaksın ve onunla başka bir adam 

yatacak; ev yapacaksın ve onda oturmayacaksın; bağ dikeceksin ve faydasını 

görmeyeceksin. Gözünün önünde öküzün boğazlanacak... Rabbin sana karşı 

göndereceği düşmanlarına, açlıkta, susuzlukta, çıplaklıkta ve her türlü yoklukta kulluk 

edeceksin; ve o seni helak edinceye kadar boynunun üzerine demir bir boyunduruk 

vuracaktır... Ve Rab sizi yerin bir ucundan yerin öbür ucuna kadar bütün milletler 

arasında dağıtacaktır..."277 

2.7.3. Musa’ nın (a.s) Elinin Parlaması  

“Allah: "Onu al, korkma; biz onu yine eski durumuna çevireceğiz. Daha büyük 

mucizelerimizi sana göstermemiz için elini koltuğunun altına koy da, diğer bir mucize 

olarak, kusursuz, bembeyaz çıksın" dedi.”278 

Yukarıdaki ayetle ilgili olarak Mevdudi,  Kitab-ı Mukaddes'in bu konuda 

verdiği yanlış bilgiye değinmiştir. Musa’nın bir mucize olarak parlayan eli hakkında 

                                                
276 Tensiye 28: 1-13. 
277 Tesniye 28: 15-65. 
278 Ta-ha, 20/21-23. 
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"Onun eli cüzzamlı gibi leke oldu, fakat daha sonra eski normal haline döndü." 279 

şeklinde ifade edilen Kitab-ı Mukaddes bilgisini eleştirmek amacıyla kitabına almıştır. 

2.7.4. Musa’nın (a.s) Konuşamama Sorunu  

“Musa: "Rabbim! Göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimin düğümünü çöz ki 

sözümü iyi anlasınlar. Ailemden kardeşim Harun'u bana vezir yap, beni onunla 

destekle, onu görevimde ortak kıl ki Seni daha çok tesbih edelim ve çokça analım. 

Şüphesiz Sen bizi görmektesin" dedi.”280 

Musa (a.s) kendisi beliğ bir konuşmacı olmadığı için, kardeşi Harun’u ona 

yardımcı yapması için Allah'a dua etmiştir. Duası kabul olmuş ve Harun ona yardımcı 

olarak görevlendirilmiştir. Mevdudi, bu olayın  da Kitab-ı Mukaddes281 tarafından 

desteklendiğini hatırlatmıştır. Talmut’ta ise onun konuşmasındaki bu yetersizliğin çok 

garip bir şekilde açıklandığını, orada, Musa (a.s) çocukken Firavun'un tacını onun 

başından alıp kendi başına koyduğu için cezadan kurtulmak amacıyla dilini yanan bir 

kömürle yaktığından bahsedildiğine değinmiştir.282  

Mevdudi, eleştiri amaçlı aldığı bu rivayeti aptalca283 bulmuş ve Musa’nın (a.s) 

başlangıçta çok beliğ bir dile sahip olmadığını, Firavun’un  da onu bu yüzden alaya 

aldığını284 bundan sonra da Musa’nın (a.s): "Kardeşim Harun'un dili benden daha 

düzgündür. Onu beni destekleyen bir yardımcı olarak benimle gönder."285 dediğini 

hatırlatmıştır.  

Konuyla ilgili diğer bir ayette: 

“Musa: "Rabbim! Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum; göğsüm 

daralıyor, dilim açılmıyor. Onun için Harun'a da elçilik ver. Onların bana isnat 

                                                
279 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 244. 
280 Ta-ha, 20/25-35. 
281 Çıkış 4: 10. 
282 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 244. 
283 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 244. 
284 Zuhruf, 43/52. 
285 Kasas, 28/34. 
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ettikleri bir suç da vardır. Beni öldürmelerinden korkuyorum" demişti.”286 

denilmektedir. 

Mevdudi yine Kitabı Mukaddes'ten fakat bu sefer farklı bir hikaye ile 

yukarıdaki ayeti destekler nitelikte bir açıklama yapmıştır. Buna göre, Firavun 

kavminin kendisini reddetmesinden korkan ve dilindeki kekemeliği özür olarak ileri 

süren Musa Peygamber (a.s), konuşmasında fesahat olmadığı gerekçesiyle risalete 

getirilmesini kabulden çekinmiştir; "Aman ya Rab, niyaz ederim, göndereceğin adamın 

eliyle gönder."287 Sonra, Allah kendi iradesiyle Harun'u ona yardımcı yapmış ve 

Firavun'a gitmeleri için kendilerini ikna etmiştir.288 

Konuyla ilgili olarak Mevdudi, Tevrat’ta289 Harun’un (a.s) Musa'dan (a.s) üç 

yaş büyük olarak zikredildiğini de haber vermiştir. Onun bu şekilde davranması, Kitab-

ı Mukaddes’e karşı tutumunun, yerine göre gösterdiği farklılığı ortaya koymak için 

önem arz etmektedir. 

2.7.5. Musa (a.s) ile Firavun Hikayesi  

Kur’an-ı Kerim’de, Mekkeliler için gizli bir uyarı olmak üzere Firavun'un, 

kavmini doğru bir yola yöneltmediği, dolayısıyla, Mekkeliler için de aynı durumun söz 

konusu olduğu şu şekilde vurgulanmıştır: 

“And olsun ki Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yürüt, denizde onlara kuru bir yol 

aç, batmaktan ve düşmanların yetişmesinden korkma, endişe etme" diye vahyettik. 

Firavun, ordusuyla onları takip etti, deniz de onları içine alıverdi, hem de ne alış!.  

Firavun, milletini saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi.”290 

Mevdudi, Kur'an'ın, bu kıssaları İsrailoğulları'nın kaynaklarından kopye ettiği 

iddiasının saçma olduğunu açığa çıkarması için konuyla alakalı Kitab-ı Mukaddes 

alıntılarına yer vermiştir.291 Bu alıntılar şöyledir: 

                                                
286 Şuara, 26/12-14. 
287 Çıkış 4:1-71. 
288 Çıkış 4:1-71. 
289 Çıkış 7: 7. 
290 Ta-ha, 20/77-79. 
291 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 261-263. 
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1) 4: 2-5'e göre Hz. Musa'ya asa mucizesi verilmiş ve 4: 18'de Ona şöyle 

denmiştir: "Ve alametleri onunla yapacağın bu değneği eline alacaksın." Fakat 7: 9'a 

göre bu değnek Harun'a verilmiş ve bununla mucizeler göstermiştir. 

2) Musa (a.s) ile Firavun arasında geçen birinci konuşma 5. babda verilmiş, 

fakat Hz. Musa'nın tevhid ilkesi ile söylediklerine hiç değinilmemiştir. Firavun'un: 

"Rab kimdir ki İsraili salıvermek için onun sözünü dinleyeyim? Ben Rabbi tanımam." 

sorusuna karşılık Hz. Musa ve Hz. Harun sadece: "İbranilerin Allah'ı bize rastgeldi", 

demekle yetinmişlerdir. (5: 2-3) 

3) Sihirbazlarla karşılaşma şu birkaç cümle ile geçiştirilmiştir: "Ve Rab, 

Musa'ya ve Harun'a dedi: Firavun, kendiniz için bir mucize gösterin diye size 

söyleyeceği zaman, Harun'a diyeceksin değneğini al ve yılan olsun diye Firavun'un 

önüne at. Musa ile Harun Firavun'un yanına girdiler ve Rabbin öğrettiği gibi öyle 

yaptılar. Harun değneğini Firavun'un ve kullarının önüne yere attı ve yılan oldu. 

Firavun da hikmetli adamları ve efsuncuları çağırdı. Mısır'ın sihirbazları da büyüleri ile 

öyle yaptılar. Her biri değneğini attı ve yılan oldu. Fakat Harun'un değneği onlarınkini 

yuttu.' (7: 8-12) 

Mevdudi burada, Kitab-ı Mukaddes'te karşılaşmanın asıl amacının eksik 

olduğunu çünkü bu karşılaşmanın bayram gününde herkese açık bir meydanda ve 

kararlaştırılmış bir zamanda yapıldığına ve sihirbazların Hz. Musa ve Hz. Harun'un 

Rabbine iman ettikleri ve ağır işkence tehditlerine rağmen imanlarında sebat 

ettiklerine292 de değinmediğini söyler.293 

4) Kur'an'a göre Hz. Musa İsriloğulları için tam özgürlük istemişti, fakat Kitab-ı 

Mukaddes’e göre onun isteği şuydu: "Rica ederiz, çölde üç günlük yol gidelim ve 

Allah'ımız Rab'be kurban keselim." (5:3) 

5) 11. ve 14. bablarda Mısır'dan çıkış ve Firavun'un denizde boğulması ile ilgili 

olayın ayrıntıları yer almaktadır. Bunlar Kur'an'da kısaca ele alınan olaylarla ilgili bazı 

yararlı bilgi ve ayrıntıları içermektedir, fakat aynı zamanda bazı garip karşıtlıklar da 

                                                
292 Ta-ha, 20/59-79. 
293 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 262. 
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yer almaktadır. Mesela, 14: 15-16'da asa (değnek) tekrar Musa'nın eline gelir ve ona 

şöyle emredilir: "... değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat ve onu yar; ve 

İsrailoğulları denizin ortasına kuru yerden gireceklerdir." Fakat 21-22. cümlelerde de 

şöyle denmektedir: "Musa deniz üzerine elini uzattı ve Rab bütün gece kuvvetli şark 

yeli ile denizi geri çevirdi ve denizi kara etti ve sular yarıldı. Ve İsrailoğulları kuru 

yerden denizin ortasına girdiler. Sular sağlarından ve sollarından onlara duvar oldu."294 

Burada denizin bir mucize sonucu mu yoksa güçlü bir "doğu rüzgarı" tarafından 

mı ikiye ayrıldığı açığa çıkmamaktadır. Zaten hiçbir rüzgarın ortadan kuru bir alan 

bırakacak şekilde denizi ikiye böldüğüne rastlanmamıştır. 

Mevdudi daha sonra bu olayların Talmut'ta ele alınışına değinmektedir. 

Mevdudi’nin Talmut'tan naklettiği olaylar295 Kitab-ı Mukaddes'tekinden farklıdır ve 

Kur'an'da anlatılanlara daha yakındır. İkisi arasında yapılan karşılaştırmalı bir 

inceleme, birinin, direkt olarak Allah'tan gelen vahye, diğerinin ise asırlardan beri 

nesilden nesile aktarılan ve tahrif olunan kaynaklara dayandığını meydana çıkarır. 

2.7.6. Musa ve Harun’un (a.s) Firavun’a Gitmeleri  

“Firavun'a gidin, doğrusu o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin, belki öğüt 

dinler veya korkar. Musa ve kardeşi: "Rabbimiz! Onun bize kötülük etmesinden veya 

azgınlığının artmasından korkarız" dediler. Allah: Korkmayın, dedi; Ben sizinle 

beraberim; görür ve işitirim. Ona gidin şöyle söyleyin: "Doğrusu biz senin Rabbinin 

elçileriyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder, onlara azabetme; Rabbinden sana 

bir mucize getirdik; selam, doğru yolda gidene olsun! Doğrusu bize, yalanlayıp sırt 

çevirene azap edileceği vahyolundu."296 

Mevdudi, olayın Kitab-ı Mukaddes ve Talmut'ta yer aldığı şekliyle 

incelenmesinin, yukarıda değindiğimiz gibi, Kur'an'ın kıssalarının bu kitaplardan 

kopya edilmediğinin, ortaya çıkması için yararlı olacağı görüşündedir.297  

                                                
294 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 263. 
295 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 263. 
296 Ta-ha, 20/44-48. 
297 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 247. 
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Bu nedenle her iki kaynaktaki şu alıntılara yer vermiştir. Kitab-ı Mukaddes'e 

göre Allah Musa'ya (a.s) kendisini Firavun'a göndereceğini söylediğinde Hz. Musa 

şöyle dedi: "Ben kimim ki, Firavun'a gideyim ve İsrailoğulları'nı Mısır'dan 

çıkarayım?"298 deyince, Allah Musa'ya (a.s) ayetler (mucizeler) göstererek onu teşvik 

ve ikna etti, fakat o yine de isteksizdi. Şöyle dedi: "Aman Ya Rab! Yalvarırım sana, 

göndereceğin adamın eliyle gönder."299 

Talmut’ta ise Hz. Musa ile Allah arasında -Hz. Musa'nın bir Peygamber olmayı 

kabul etmemesi ile ilgili- yedi günlük bir tartışma vardır. Allah Hz. Musa'ya elçisi 

olmasını teklif edince, Hz. Musa, iyi konuşamadığını söyler. Allah bu konuda ısrar 

edince, "Lut"u kurtarmak için melek gönderdin. Sârâ, Hacer'i evden kovunca da 5 

melek gönderdin, şimdi özçocuklarını (İsrailoğulları) kurtarmak için beni yalnız mı 

gönderiyorsun?" demiştir. Allah buna kızmış ve kardeşi Harun'u ona peygamberlikte 

ortak etmiştir. Bunun yanı sıra Musa'nın (a.s) soyundan gelenleri rahiplikten (mabette 

zühd ile meşgul olanlar) mahrum bırakmış ve bunu Harun'un neslinden gelenlere 

lutfetmiştir.300  

Bu iki alıntı, Allah'ın insanların karşı karşıya bulunduğu zayıflıklara sahip 

olduğunu ve Hz. Musa'nın da aşağılık kompleksine kapıldığını ima etmektedir. 

Dolayısıyla ilahi bir söz olması söz konusu değildir. Mevdudi’nin bu rivayetleri 

kullanma amacı da bunu göstermeye yöneliktir. 

2.7.7. Musa’nın (a.s) Doğumu ve Sonrası  

“Musa'nın annesine: "Çocuğu emzir, başına gelecekten korktuğun zaman onu 

suya bırak; korkma, üzülme; Biz şüphesiz onu sana döndüreceğiz ve peygamber 

yapacağız" diye bildirmiştik.”301 

Kur’an’da Hz.Musa’nın doğumu ile ilgili olarak anlatılan bu olay hakkında 

Mevdudi,  her zaman olduğu gibi, Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'a göre olayı 

değerlendirmiştir. “Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'a göre, aile Hz. Yakub'un (a.s) bir 

oğlu olan Levi'nin nesebinden gelmekteydi. Hz. Musa'nın (a.s) babasının adı ise 
                                                
298 Çıkış 3: 11. 
299 Çıkış 4: 13. 
300 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 247. 
301 Kasas, 28/7. 
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Kur'an'da İmran olarak geçen Amram'dı. Hz. Musa'dan (a.s) önce iki çocukları 

olmuştu. İlki abla olan Meryem, diğeri de onun erkek kardeşi Harun. Muhtemeldir ki 

İsrailîlerin evinde doğan bütün erkek çocukların öldürülmesi hakkındaki genelge 

Harun (a.s) doğduğunda henüz yayınlanmamıştı ve o bu yüzden kurtulmuş olmalıydı. 

Üçüncü çocuksa genelgenin tam bir titizlikle uygulandığı zamanda doğmuştu.”302 

Bu kitapların naklettikleri rivayet Kur'an'dakiyle benzerlik göstermektedir. 

Mevdudi, burada Kur’an’daki bilgileri doğrulamak ve açıklamak maksadıyla 

rivayetleri ilave etmiştir.  

“Kitab-ı Mukaddes'e göre Musa'nın (a.s) annesi onun doğumundan sonra üç ay 

gizledi. Talmud bu rivayete şunu ilave der: Firavun hükümeti birtakım Mısırlı kadınları 

yanlarına çocuk alıp İsrailoğulları'nın evine girmek üzere gizlice görevlendirmişti. 

Yanlarındaki bebeği ağlatan kadınlar, evde bir başka bebeğin ağlamasını duyunca 

gizlenen bebeği keşfetmiş oluyorlardı. Bu yeni tip casusluk Hz. Musa'nın annesini çok 

endişelendirdi ve çocuğunun hayatını korumak için onu doğumundan üç ay sonra 

nehre attı. Sandığı nehre salma olayı da tıpkı Kur'an da nakledildiği gibidir. Tâhâ 

Suresi'nde şöyle denmekdedir: "Bu çocuğu bir sandığa koy, sandığı da nehre sal." 

(Ayet: 39) Aynı şey Kitab-ı Mukaddes ve Talmud tarafından da söylenmektedir. Bu 

kitablara göre Musa'nın (a.s) annesi kamıştan bir sepet yapmış ve su geçirmesin diye 

de katran ve zift ile kaplamıştır. Sonra çocuğu içine koyup Nil'e salmıştır.”303 

2.7.8. Musa’nın (a.s) Evlat Edinilmesi  

“Firavun'un karısı: "Benim de senin de gözün aydın olsun! Onu öldürmeyiniz, 

belki bize faydalı olur yahut onu oğul ediniriz" dedi. Aslında işin farkında 

değillerdi.”304 

Mevdudi, Hz. Musa’nın Firavun’un hizmetçileri tarafından bulunup, 

Firavun’un huzuruna getirilişi ve karısının Hz. Musa’yı öldürmelerine engel olmak için 

söylediklerinden bahseden bu ayetteki “Firavun’un karısı” ifadesi üzerinde durmuştur.  

                                                
302 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 160. 
303 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 161. 
304 Kasas, 28/9. 
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Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'a göre Hz. Musa'nın evlat edinilmesini salık veren 

kadın, Firavun'un kızıdır, oysa Kur'an'a göre onun karısıydı.305 "Emraetu Fir'avn" 

Aşikardır ki, doğrudan Allah'ın kelamı, asırlar sonra derlenmiş sözlü bir rivayetten çok 

daha geçerlidir. Dolayısıyla "İmraetu Fir'avn" ibaresini Arapçadaki anlamı hilafına 

"Fir'avun ailesinden bir kadın" şeklinde çevirmeye ve sırf İsrailî rivayetlerle uyum 

içinde olsun diye böyle kullanmaya katiyen ihtiyacımız yoktur.306 

Mevdudi, Hz. Musa’ya isim verilmesi ve isminin anlamıyla ilgili olarak, Kitab-

ı Mukaddes ve Talmud'da, çocuğa Firavun'un sarayında iken "Moses" (Musa) olarak 

isim verildiğine değinmiştir. Kelime İbranice değil Kıptîce'dir. Ve "Onu sudan 

çıkardım" anlamına gelir, zira Kıptî lisanında "Mo" su demektir. "Oshe" ise ibârenin 

diğer kısmına karşılıktır: (Moşe)307 

2.7.9. Musa’nın (a.s) Peygamber Olduğu Yaş  

Kasas Suresi 14. Ayetinde: “Musa erginlik çağına gelip olgunlaşınca, ona 

hikmet ve ilim verdik. İyi davrananları böyle mükafatlandırırız.” denilmektedir. 

 Ayette geçen hikmet ve ilim, peygamberlik verilmesini ifade etmektedir. Hz. 

Musa’nın bu esnada kaç yaşında olduğu bildirilmemiştir. Mevdudi, bu konuda Yahudi 

kaynaklarında zikredilen farklı rivayetlere değinmiştir. O’nun yaşı ile ilgili olarak, 

kimisinin 18, kimisinin 20, kimisinin de 40 yaşlarında olduğunu söylediklerini ifade 

eder. Ahd-i Cedid'e göre ise 40 yaşlarındadır308.  

Fakat Kur'an herhangi bir yaş zikretmez. Daha sonraki ayetlerde anlatılan 

olayın hangi maksatla zikredildiğine bakılırsa bu, onun olayın geçtiği esnada tam 

anlamıyla rüşdüne eriştiğini göstermektedir. Mevdudi, bizim için bu kadarının yeterli 

olduğuna309 vurgu yapmıştır. 

                                                
305 Çıkış 3:14. 
306 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 163. 
307 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 164-165. 
308 Rasullerin İşleri 7: 23. 
309 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 165. 
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2.7.10. Musa’nın (a.s) Firavun’un Sarayındaki Öğrenimi  

Kasas Suresi 14. Ayetinde Hz. Musa’ya ilim ve hikmet verildiğinden 

bahsetmiştik. Mevdudi, Bu öğrenimin Firavun’un sarayında nasıl gerçekliştiği 

hakkında İsrailî bilgilere müracaat etmiştir. 

Onun bir prens olarak eğitim ve öğrenimi hakkında Ahd-i Cedid’deki  şu 

rivayeti nakleder: "Musa, Mısırlıların tüm hikmetini öğrenmişti, hem sözde hem fiilde 

çok güçlü olmuştu."310 Daha sonra Talmud’dan şu alıntıya değinmiştir: "Musa Kral'ın 

sarayında yakışıklı bir delikanlı olarak büyüdü: Kraliyete mensup elbiseler giydi, halk 

tarafından sevildi ve hep kraliyet hanedanına ait konumlar içinde göründü. Bir 

günlüğüne Goshen bölgesine gitti ve orada kardeşlerinin (İsrailoğulları'nın) maruz 

bırakıldığı şiddeti müşahade etti. Musa, Mısır Kralı'ndan ricada bulunarak işçilere 

haftada bir günlerini tatil olarak bağışlamasını söyledi ve Kral ricasını kabul etti. Musa 

şöyle dedi: "Onları böyle kesintisiz çalışmaya zorlarsanız güçlerini yitirirler. Oysa 

dinlenmek ve güçlerini toplamak için onlara hiç değilse haftada bir gün izin vermeniz 

kendi kâr ve yararınıza olacaktır." Ve Rabb Musa'yla oldu ve şöhreti bütün ülkeye 

yayıldı.311 

2.7.11. Musa’nın (a.s) Mısırlı’yı Öldürmesi  

“Musa, halkının haberi olmadığı bir zamanda, şehre girdi. Biri kendi 

adamlarından, diğeri de düşmanı olan iki adamı döğüşür buldu. Kendi tarafından olan 

kimse, düşmanına karşı ondan yardım istedi. Musa, onun düşmanına bir yumruk 

vurdu; ölümüne sebep oldu. "Bu şeytanin işidir; çünkü o apaçık, saptıran bir 

düşmandır" dedi.”312 

Hz. Musa burada öldürme kastıyla vurmamış, ayrıca tek vuruşta adamın 

ölmesine de şaşırıp "Bu şeytanin işidir” demiştir. 

Mevdudi, ayetle ilgili olarak Kitab-ı Mukaddes’teki farklılığa değinmiştir. 

Kitab-ı Mukaddes’e göre Hz. Musa (a.s) kasıtlı cinayet işlemiştir. Hz. Musa'nın bir 

                                                
310 Rasullerin İşleri 7: 22. 
311 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 165. 
312 Kasas, 28/15. 
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Mısırlı'yla bir İsrailî'nin kavga ettiğini gördüğü zaman Kitab-ı Mukaddes şöyle anlatır: 

"Bir o yana baktı, bir bu yana baktı, hiç kimsenin olmadığını görünce onu öldürdü ve 

cesedini de kuma gömdü."313  

Mevdudi bu hikayeleri dikkate alarak şöyle bir değerlendirme yapar: “Herhangi 

bir kimse burada İsrailoğulları'nın kendi atalarını nasıl rezaletle damgaladıklarını, 

Kur'an'ın ise onları nasıl yücelttiğini görebilir. Sağduyunun gereği de budur, gelecekte 

büyük bir peygamber olacak ve kendisine büyük kanun ve adalet mecmuası verilecek 

hikmet sahibi ve diline sahip bir kimse, kendi kavminden birinin bir başka kavimden 

biriyle döğüştüğünü görüp öfkelenen ve kasıtlı olarak diğer kavimden olanı öldüren 

kör bir milleyetçi olamaz.314 

2.7.12. Musa’nın (a.s) Medyen’e Gidişi  

Kasas suresi 22. ayetinde Musa’nın (a.s) Medyen’e gidişi anlatılmaktadır: 

“Musa, korku içinde çevresini gözetleyerek oradan çıktı. "Rabbim! Beni zalim 

milletten kurtar" dedi. Medyen'e doğru yöneldiğinde: "Rabbimin bana doğru yolu 

göstereceğini umarım" dedi.”   

Mevdudi, Musa’nın (a.s) Medyen’e gidişi konusunda, Hem Kitab-ı Mukaddes, 

hem de Kur'an'ı Kerim müttefik olmasına rağmen Talmud’da, Hz. Musa'nın 

Habeşiştan'a gittiğini ve orada kralın gözdesi olduğu yolunda saçma bir hikayenin 

anlatıldığına değinmiştir. Fakat bu hikayelerin tarihi gerçeklere aykırı olduğunu, 

Hıristiyan ve Yahudi müsteşriklerin Kur'an'ın tarihî olayları naklederken İsrail 

kaynaklarından faydalandığını söylediklerini de belirtmektedir.315   

2.7.13. Musa’nın (a.s) Karşılaştığı Kızların Babası   

“Medyen suyuna geldiğinde, davarlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. 

Onlardan başka, hayvanlarını sudan alıkoyan iki kadın gördü. Onlara: "Derdiniz 

                                                
313 Çıkış 2: 12. 
314 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 167. 
315 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 170. 
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nedir?" dedi. "Çobanlar ayrılana kadar biz sulamayız. Babamız çok yaşlıdır, onun için 

bu işi biz yapıyoruz" dediler.”316 

Hz. Musa Medyen’e vardıktan sonra hayvanlarını sulayan kızlara yardım etmiş,  

onlar da babalarının yaşlı olmasından dolayı hayvanlarını kendilerinin suladığını 

anlatmışlardır. Mevdudi, burada kızların bahsettiği yaşlı babalarının kim olduğu 

hakkındaki tartışmalara değinmiştir. 

Kur'an her ne kadar buna dair bir imâda bulunmasa da Müslümanlar arasındaki 

genel kanaate göre, bu hanımların babaları Hz. Şuayb (a.s) olarak geçer.317 Mevdudi bu 

şahsın Hz. Şuayb olmadığını, bazı müfessirlerin bu şahsı Hz. Şuayb olarak 

zikretmelerinin nedeninin, İsrail kaynaklarına dayanmalarından, Talmud v.s gibi 

kaynaklarda aynı ismin geçmesinden kaynaklandığını söyler.318 

Mevdudi daha sonra Kitab-ı Mukaddes’te bu zatın yerde Revail (veya Reuel), 

bir başka yerde Jethro olarak zikredildiğine ve onun Medyen'in Kahini olarak 

tanıtıldığına değinir.319 Talmud’a da müracaat eden Mevdudi,  Talmud’da Revail, 

Jethro ve Hobab olarak çeşitli şekillerde zikredildiğini. Günümüz Yahudi alimlerinin 

Jethro'nun "âli cenapları", (hazretleri) anlamına geldiğini, asıl ismin ise Revail veya 

Hobab olduğunu savunduklarını söyler.320  

Mevdudi’nin Talmud'dan aktardığı rivayetler bu kadar değildir. Şunları da 

rivayet eder: “Revail, Hz. Musa'nın (a.s) doğumundan önce Firavun'u sık sık ziyaret 

ederdi, Firavun da onun bilgisine güvenir, onunla iştişare eder, kamil görüşlerinden 

yararlanırdı. Fakat Mısır Kraliyet meclisi İsrailoğulları'nı ezme plânları konusunda 

istişareye başlayıp doğacak erkek çocuklarını öldürme kararı alınca, Firavun'u bu 

yanlış karardan çevirmek için elinden geleni yaptı, onu kararın kötü sonuçları 

konusunda uyardı ve eğer İsrailoğulları'nı tahammül edilmez buluyorsa onlara, 

atalarının yurdu olan Kenan'a gitmeleri için izin vermesini tavsiye etti. Revail'in bu 

                                                
316 Kasas, 28/23. 
317 Taberi,  Camiu’l-Beyan, XVI, 96; İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, IV, 378. 
318 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 173-174. 
319 Çıkış 2: 16-18, 3: 1, 18: 5. 
320 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 174. 
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sözü Firavun'u kızdırdı ve onu huzurundan kovdu. Sonra Revail Mısır'ı terk edip, kendi 

ülkesi olan Medyen'e gitti ve artık orada kalıcı olarak yerleşti.” 

“Dinine gelince, genellikle onun Hz. Musa (a.s) gibi, Hz. İbrahim'in (a.s) bir 

takipçisi olduğu kabul edilir. Nasıl Hz. Musa (a.s) Hz. İbrahim'in oğlu İshak (a.s)'ın 

soyundan idiyse, o da bir Medyen'li olan Hz. İbrahim'in oğlunun soyundandı. 

Muhtemelen böyle bir münasebete dayanmış olarak Firavun'un İsariloğullarına 

zulmetmesini önlemeye çalışmış ve onu kızdırmıştı. Talmud, onun, Medyenliler'in puta 

tapmalarını, alenî biçimde aptallık kabul ederek lânetlediğini söyler. Medyen halkı 

Talmud'a göre, işte bu yüzden kendisine düşman kesilmiştir.“321 

Olayın devamında, hanımların yaşlı babasının Hz. Musa hakkında 

söylediklerine yer verilmiştir.  

“Kadınların babası: "Bana sekiz yıl çalışmana karşılık bu iki kızımdan birini 

sana nikahlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan o senden bir lütuf olur. Ama 

sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın" dedi.”322 

Mevdudi, Bu konuda İsraili rivayetlerde Hz. Musa hakkında söylenen küçük 

düşürücü ifadelere değinir ve İsrailîlerin burada kendi peygamberlerini tasvir ederken, 

büyük bir zulüm işlediklerini, onu büyük bir fırsatçı, ulusal bir kahraman olarak 

gösterdiklerini ifade eder.323 Konuyla ilgili Talmud rivayeti şöyledir:  

"Musa, Revail ile birlikte yaşadı ve ev sahibinin kızı Ziporah'a göz koydu ve 

onunla evlendi." Jewish Encylopedia'da zikredilen bir başka Yahudi kaynağı şöyledir: 

Musa Jethro'ya hikayesini anlatınca, Jethro onun kehanetlerde bildirilen şahıs olduğunu 

anladı. Kehanetlere göre O, ellerinde Firavun'un saltanatının yıkılacağı şahıstı. Bu 

yüzden Musa'yı Firavun'a teslim edip ödül almak için hemen hapsetti. Musa karanlık 

bir yeraltı hücresinde yedi veya on yıl yaşadı. Fakat Jethro'nun ilk kez kuyu başında 

karşılaştığı kızı Ziporah onu gizlice hücresinde ziyaret etti ve ona yiyecek ve içecek 

tedarik etti. Hatta evlenmeye bile karar verdiler. Yedi yahut on yıl sonra Ziporah 

babasına şöyle dedi: "Yıllar önce hücreye bir adam koymuştun, sonra onu iyice 
                                                
321 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 174. 
322 Kasas, 28/27. 
323 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 176. 
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unuttun, şimdiye kadar ölmüş olmalı, ama hala yaşıyorsa, bu demektir ki o ilâhî 

yardıma mazhar biri." Bunu dinleyip de zindana giden Jethro, Musa'yı canlı buldu ve 

onun mucizevî bir şekilde hayatta kaldığını sandı. Sonra Ziporah'ı onunla evlendirdi.324 

2.7.14. Musa’nın (a.s) Evden Ayrılışı  

Kasas suresi 29 ve sonraki ayetlerde Musa’nın (a.s) evden ayrılışı ve sonrasında 

yaşadıkları anlatılmaktadır.  

“Musa süreyi doldurunca, ailesiyle birlikte yola çıktı. Tur tarafından bir ateş 

gördü. Ailesine: "Durunuz, ben bir ateş gördüm; belki oradan size bir haber yahut 

tutuşmuş bir odun getiririm de ısınabilirsiniz" dedi.” 

Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes'le Kur’an arasındaki farka dikkat çekmek için 

Kitab-ı Mukaddes’in konu hakkındaki şu anlattıklarına değinmiştir: “Hz. Musa (a.s) 

(kayınpederinin) sürüsünü çölün ardında bırakarak Tanrının dağına, Horeb'e geldi. 

Burada Allah onunla konuştu, onu peygamber tayin etti ve Mısır'a gitmesini emretti. 

Sonra Musa, kayınpederi Jethro'nun yanına döndü, ondan izin alarak ailesiyle Mısır'a 

gitti.”325 

 Buna mukabil Kur'an, Hz. Musa'nın süreyi tamamladıktan sonra ailesiyle 

Medyen'i terk ettiğini ve bu seyahat esnasında Allah'ın onunla konuştuğunu ve ona 

peygamberlik bahşettiğini söyler. 

2.7.15. Musa’ya (a.s)  Verilen Levhalar 

"Ey Musa! Verdiklerimle ve seninle konuşmamla seni insanlar arasından 

seçtim; sana verdiğimi al ve şükret" dedi. Ona levhalarda her şeyden bir öğüt yazdık 

ve her şeyi uzun uzadıya açıkladık; onlara sıkıca sarıl, milletine de emret en güzel 

şekilde tutsunlar. Size Allah'a karşı gelenlerin yurdunu göstereceğim.”326 

Hz. Musa’ya verilen levhalar ve bu levhalar üzerindeki yazının doğrudan 

doğruya Allah tarafından mı, aracı bir melek vasıtasıyla mı, yoksa Hz. Musa’nın (a.s) 
                                                
324 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 176-177. 
325 Çıkış 3:1, 4:18. 
326 A’raf, 7/144-145. 
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eliyle mi yazıldığı kesin olarak bilinmemektedir. Mevdudi, kitabına almamakla beraber, 

İncil’in bu konudaki rivayetlerini karşılaştırmanın uygun olacağına işaret etmiştir.327 Bu 

iki levhanın kalın taş kalıpları halinde ve yazıların da Tanrıya ait olduğu gibi bilgilerin 

yer aldığı ve Mevdudi’nin işaret ettiği Kitab-ı Mukaddes bölümleri şunlardır: (Çıkış; 

31:18, 32: 15-16; Tesniye 6: 6-22). 

2. 8. İlyas (a.s) 

Hz. İlyas, İsrailoğullarından gelen bir peygamberdir. Kur'an'da biri Saffat 

suresi, diğeri de En'am suresi 85. ayette olmak üzere iki kez anılmıştır. Günümüz 

araştırmaları Hz. İlyas’ın, M.Ö.875 ve 850'de yaşadığını kabul ediyorlar. Cil'ad, kadim 

dönemlerde Ürdün'ün kuzey bölgesi ve Yermuk nehrinin güneyinde bulunmaktaydı.328 

 Kuran’da İlyas (a.s) hakkında şöyle denilmiştir: 

“Doğrusu İlyas da peygamberlerdendir. Milletine: "Allah'a karşı gelmekten 

sakınmaz mısınız? Biçim verenlerin en iyisi olan, sizin de Rabbiniz, önceki 

babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da Baal putuna mı taparsınız?" 

demişti. Bunun üzerine onu yalanlamışlardı. Allah'ın O'na içten bağlı kulları bir yana, 

bunların hepsi cehenneme götürüleceklerdi.”329 

Mevdudi bundan sonra Hz. İlyas ile ilgili olarak verdiği bilimsel tarihi bilgileri, 

Kitab-ı Mukaddes’le destekleyerek ortaya koymuştur. Kitab-ı Mukaddes'te Hz. İlyas'ın 

ismi "İlya Tişbi" olarak zikredilmektedir. Onun kısa tarihçesi şöyledir: 

“Hz. Süleyman'ın (a.s) ölümüden sonra, saltanatı, oğlu Rehobam'ın 

beceriksizliği ve liyakatsizliği dolayısıyla ikiye parçalanmıştır. Kudüs ve Güney 

Filistin, Hz. Davud'un torunlarına kalırken, Kuzey Filistin, merkezi Şamriya olmak 

üzere "İsrail" adıyla müstakil bir devlet haline gelmiştir. Her iki devletin durumu da 

oldukça kötü bir mahiyet arzediyordu. Öyle ki, İsrail devleti tâ başlangıcında bile şirk, 

putperestlik, zulüm, fısk ve fücur içindeydi. Hatta İsrail hükümdarı, Ahyap, Sayda 

(Lübnan) hükümdarının kızı Ezbil ile evlendikten sonra, bu fesat daha da çoğaldı. Bu 

                                                
327 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 92. 
328 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 37-38. 
329 Saffat, 37/123-128. 
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müşrike kraliçenin etkisiyle kendisi de şirke düşen Ahyab, İsrail'de Baal Tanrısı adına 

mabedler, adak yerleri v.s. inşa ettirdi. Böylelikle Allah'ın yerine Baal Tanrısı'na 

tapılmaya başlanmış ve Baal Tanrısı için adak adama, kurban kesme adet haline 

gelmiştir. 

İşte böyle bir dönemde Hz. İlyas (a.s) ortaya çıktı ve Cil'ad'dan gelerek, "Şayet 

sen bu şirk üzerinde ısrar edersen Yüce Allah sana su vermeyecek, hatta toprağına 

kırağı bile düşmeyecek" diyerek hükümdar Ahyab'ı uyardı. Sonuçta Hz. Peygamber'in 

(a.s) bu uyarısı gerçekleşmiş ve tam üç yıl hiç yağmur yağmamıştır. Bunun üzerine 

Ahyab, Hz. İlyas'ı bulmak için arattırmaya başlamış ve onu bulduğunda kendisinden 

yağmur yağması için dua etmesini istemiştir. Hz. İlyas dua etmeden önce şart koşarak 

İsrailoğullarının hepsini toplamış ve Allah ile Baal Tanrısı arasındaki farkı göstermeye 

çalışmıştır. O "Baal Tanrısı'na tapanlar tanrıları için kurban kessinler, ben de Allah için 

kurban keseceğim. Ateş kimin kurbanına gelirse, bilinsin ki o hak üzeredir" dedi ve 

hükümdar Ahyab da bu şartı kabul etti. Bunun üzerine Karmal dağında 

İsrailoğullarıyla Baal'a tapan 850 kişi toplandı. Sonuçta ateş Hz. İlyas'ın kestiği 

kurbana değince, Hz. İlyas (a.s) herkesin önünde Baal'ın sahte bir tanrı olduğunu ve 

gerçek ilahın ise sadece Allah olduğunu ve kendisini peygamber olarak 

görevlendirdiğini ispatlamış oldu.  

Dolayısıyla Baal tanrısına tapanlar yenilmiş oldular ve Hz. İlyas da (a.s) onları 

öldürttü. Sonra yağmur yağması için dua etti ve tüm ülke yağmurla sulandı. 

Fakat böyle bir mûcize bile Ahyab'ı bir müşrik olan karısının yıkıcı etkisinden 

kurtaramadı. Kraliçe, Hz. İlyas'a düşman olmuş ve tıpkı Baal'a tapanların öldürülmesi 

gibi peygamberi öldürmeye yemin etmişti. Bu şartlar altında Hz.İlyas ülkeyi terketmek 

zorunda kaldı ve yıllarca Sina Dağı'nın eteklerindeki bir mağarada gizlendi. Bu olayla 

ilgili olarak Allah'a figânı Kitab-ı Mukaddes'te şöyle yer alır: "İsrailoğulları ahdini 

bozdu; sunaklarını alaşağı etti ve peygamberlerini kılıçtan geçirdi; yalnızca ben 

kaldım; ve şimdi de beni öldürmek istiyorlar."330 

                                                
330 I. Krallar 19:10. 
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Aynı dönemlerde Kudüs'deki Yahudi hükümdarı Jeroham, İsrail'in hükümdarı 

olan Ahyab'ın kızıyla evlendi. Bu müşrik prensesin tesiriyle fısk ve fücur İsrail'de de 

yayılmaya başlayınca, Hz. İlyas (a.s) Yahudi devletine karşı da görevini yerine 

getirmek için, hükümdar Jeroham'a bir mektup yazdı. Bu mektup Kitab-ı Mukaddes'te 

şu şekilde kaydedilmiştir: 

"Ve ona peygamber İlyas'dan şu yazı geldi: "Atan Davud'un Allah'ı Rab şöyle 

diyor: Madem ki, baban Yehoşafat'ın yollarında ve Yahuda kralı Asa'nın yollarında 

yürümedin, fakat İsrail krallarının yollarında yürüdün ve Yahuda'da ve Yerüşalim'de 

oturanlara, Ahab evinin yaptığı gibi zina ettirdin ve baban evinde senden daha iyi olan 

kardeşlerini öldürdün; işte Rab, senin kavmini ve oğullarını ve karılarını ve bütün 

malını büyük vuruşla vuracak ve hastalık yüzünden günden güne bağırsakların 

çıkıncaya kadar bağırsak hastalığı ile ağır hastalanacaksan."331 

Bu mektupta Hz. İlyas'ın söylediği her söz harfiyyen doğru çıktı ve düşmanları 

hükümdar Jeroham'ın saltanatını yerle bir ettiler, karılarını alıp götürdüler ve kendisi 

de bir iç hastalığa yakalandı. 

Birkaç sene sonra Hz. İlyas (a.s) yeniden İsrail'e döndü ve hükümdar Ahyab ile 

oğlu Ahya'yı doğru yola getirebilmek için uğraştı. Ancak tüm uğraşlarına rağmen 

Samriye hanedanına yayılan fısk ve fücuru gidermek mümkün olmadı. Bunun üzerine 

Hz. İlyas "Allah'ım bu hanedanı yok et" diye dua etti ve daha sonra da Allah onu katına 

aldı. 

Mevdudi’nin anlattığı bu hikaye daha detaylı bir şekilde Kitab-ı Mukaddes'in 

(1. Krallar bölüm: 17,18,19,21; II. Krallar bölüm: 1,2, II. Tarih bölümü: 21) 

bölümlerinde anlatılmaktadır.  

                                                
331 II. Tarihler 21:12-15. 
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2.8.1. Yahudilerin İlyas’a (a.s) Verdikleri Önem  

Ayette: “Sonra gelenler içinde, "İlyas'a selam olsun" diye bir ün 

bıraktık.”332buyurulmaktadır. 

 Yukarıda da anlatıldığı gibi, İsrailoğulları, hayatta iken Hz. İlyas'a çok kötülük 

etmişler, ancak o aralarından ayrıldıktan sonra (Hz. Musa'nın dışında) en çok ona saygı 

göstermişlerdir. 

Mevdudi bu konuda yine Kitab-ı Mukaddes bilgilerine başvurmuştur. 

İsrailoğulları arasında Hz. İlyas'ın ateş ile birlikte yukarı kaldırıldığı333 ve dolayısıyla 

dünyaya yeniden döneceği inancına değinen Mevdudi334 daha sonra Kitab-ı 

Mukaddes’ten  meseleyi şöyle ifade eder: 

"Allah o kutsal ve korkunç gün gelmezden önce, İlyas'ı sizlere geri 

gönderecektir."335 

Mevdudi, şu ifadelere yervermektedir: “Onlar Hz. Yahya ve Hz. İsa'nın 

zamanında üç kişinin gelmesini bekliyorlardı. 1) Hz. İlyas, 2) Hz. Mesih, 3) O Nebi, 

yani, Hz. Muhammed (s.a). Hz. Yahya'nın peygamberliğinin başlangıcında Yahudi din 

adamları ona gelerek "Sen Mesih misin?" diye sordular. Hz. Yahya "Hayır" diye cevap 

verdi. Bu sefer "Sen İlyas mısın?" diye sordular. O yine "hayır" diye cevap verince "Sen 

O Nebi misin" diye sordular. Hz. Yahya'nın "hayır" diye cevap vermesi üzerine, "Sen 

Mesih değilsin, İlyas değilsin, O Nebi değilsin, o halde niçin vaftiz 

yapıyorsun?"dediler.336 Hz. İsa'nın meşhur olduğu zamanda ise Yahudiler arasında 

"İlyas geldi" diye haberler yayılmıştı.337 Hatta Hz. İsa'nın havarılerini dahi "bu gelen 

İlyas'dır" diye bir düşünce kaplayınca, Hz. İsa onların düşüncelerini, "İlyas geldi ve 

gitti. Ancak halk ona tabii olmadı." diyerek düzeltti. Bunun üzerine havariler gelenin 

800 sene önce gelip-gitmiş olan Hz. İlyas olmayıp, Hz. Yahya olduğunu anlamışlardı.338 

                                                
332 Saffat, 37/129. 
333 II. Krallar 2. 
334 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 41. 
335 II. Krallar 2 4: 5. 
336 Yuhanna 1:19-26. 
337 Markos 6:14-15. 
338 Matta II, 14 ve 17:10-13. 
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2. 9. Elyesa (a.s) 

İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden olan Elyesa (a.s), İlyâs 

aleyhisselâmdan sonra gönderilmiştir. Onunla ilgili olarak Kur’an’da: 

“İsmail'i, Elyesa'ı, Zülkifl'i de an. Hepsi iyilerdendir.”339buyurulmaktadır. 

Kur'an'da "Elyesâ" ismi, biri En'am 86'da, diğeri de burada olmak üzere iki kez 

geçmektedir. Bu iki yerde de herhangi bir açıklama yapılmamış ve sadece diğer 

peygamberlerle birlikte isminin zikredilmesiyle yetinilmiştir.  

Mevdudi, Kur’an’da Hz. Elyesâ ile ilgili bilgi olmadığından olsa gerek, Kitab-ı 

Mukaddes’in bu konuda verdiği yoğun bilgileri kullanmıştır.   

Hz. Elyesâ, İsrailoğulları'nın büyük peygamberlerinden birinin adıdır. Ürdün 

nehrinin sahil kenarında, "Abel meholah" denilen bir beldenin sakinlerindendi. 

Yahudiler kendisini "Elisha" adıyla anarlar. İlyas (a.s) tebliğde bulunmak üzere Şam ve 

Filistin'e gittiğinde, yefrine Hz. Elyesâ'yı bırakmıştır.340 Bu olay şu şekilde cereyan 

etmiştir; Hz. İlyas (a.s) bir gün Hz. Elyesâ'nın köyünden geçerken onu 12 çift öküzle 

arazisini sürerken görmüş ve üzerine abasını atmıştır. Bunun üzerine Hz. Elyesâ 

tarlasını bırakarak, Hz. İlyas'ın yanında kalır. Allah Hz. İlyas'ı göğe alınca da, onun 

görevini Hz. Elyesâ sürdürür. Kuzey Filistin'deki İsrailî yönetim, şirk, putperestlik ve 

ahlâksızlık çukuruna battığında, Hz. Elyesâ, Yehu bin Yausefet bin Nemsi sülalesinden 

gelen o dönem krallarına başkaldırmıştı. Çünkü İsrailoğulları arasında kötülük bu 

kralların davranışlarından dolayı yayılmıştı. O (a.s), bu sülalenin Baal putuna tapma 

eylemlerine son vererek, bu sülaleyi tamamen ortadan kaldırdı. Fakat yine de yapılan bu 

devrime rağmen, İsrailoğulları arasında kök salmış kötülükleri tamamen kazımak 

mümkün olmadı. Hz. Elyasa'nın vefatından sonra kötülükler tekrar filizlendi ve daha 

sonra Asurlular arka arkaya İsrail devletine saldırılar düzenlediler.341 

                                                
339 Sa’d, 38/48. 
340 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 83. 
341 II. Krallar 2-13. 
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2. 10. Davud (a.s) 

2.10.1. Davud (a.s) ve Demir   

Davud (a.s) Kur'ân-ı Kerim'de adı geçen İsraillogullari peygamberlerinden 

biridir. Ya’kup’un (a.s) oğlu Yehuda neslinden gelmektedir.  

“Ona, sizi savaşta korumak için zırh yapma sanatını öğrettik, artık şükreder 

misiniz?”342 

Bu konuda Sebe Suresi 10-11. ayetlerde şöyle denir: "... ve ona demiri 

yumuşattık (ve şöyle emrettik): "geniş zırhlar yap ve onları düzenli bir biçime sok".  

Bu, Allah'ın Davud'u (a.s) demiri kullanmada usta kıldığını ve özellikle 

korunma amacıyla ona zırh yapma sanatını öğrettiğini gösterir. Bu gerçek, arkeolojik 

ve tarihi araştırmalarla da desteklenmektedir.  

Mevdudi, konuyla ilgili olarak tarihi kalıntılardan örnek vermiş ve sonra da 

Kitab-ı Mukaddes'de Davud'un (a.s) savaşta kullanılmak üzere demiri eritme ve 

kullanmada usta olduğunu belirten haberlere343 değinmiştir. 

2.10.2. Davud’un (a.s) Tevbesi  

“Davud: "And olsun ki, senin dişi koyununu kendi dişi koyunlarına katmak 

istemekle sana haksızlıkta bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların çoğu birbirlerinin 

haklarına tecavüz ederler. İnanıp yararlı iş işleyenler bunun dışındadır ki sayıları da 

ne kadar azdır!" demişti. Davud, Kendisini denediğimizi sanmıştı da, Rabbinden 

mağfiret dileyerek eğilip secdeye kapanmış, tevbe etmiş, Allah'a yönelmişti. Böylece 

onu bağışlamıştık. Katımızda onun yakınlığı ve güzel bir geleceği vardır.”344
 

Ayette Davud’a (a.s) gelip soru soran iki kişiye O’nun verdiği cevap ve sonra 

yaşadıkları anlatılmıştır. Bu uyarı nedeniyle Hz. Davud tevbe etmiş ve Allah da onun 

bu tevbesini kabul ederek mertebesini yükseltmiştir.  

                                                
342 Enbiya, 21/80. 
343 Yeşu 17: 16; Hakimler 1: 19, 4: 2-4. 
344 Sa’d, 38/24-25. 
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Mevdudi olayla ilgili üç soru sorar 

 1) Hz. Davud ne yapmıştı?  

2) Allah Teâlâ, onun bu davranışını niçin açıkça değil de imalı bir şekilde 

zikretmiştir?  

3) Bu olaydan ne gibi bir ders çıkarabiliriz? 

Daha sonra, Yahudi ve Hıristiyanların mukaddes kitaplarından şu hikâyeyi 

nakleder: 

 "Hz. Davud Hititli Urya'nın karısıyla zina etmiş ve daha sonra Urya'yı kasten 

savaşa göndererek öldürmüştür. Sonra da karısını nikahı altına almıştır." Ayrıca bu 

kitablara göre zina yaptığı bu kadından Hz. Davud'un oğlu Hz. Süleyman olmuştur.  

"Ve Rab Natan'ı, Davud'a gönderdi. Ve yanına gelip ona dedi: Bir şehirde biri 

zengin ve öbürü fakir iki adam vardı. Zengin adamın pek çok koyunları ve sığırları 

vardı. Ve fakir adamın satın almış ve beslemiş olduğu küçük bir dişi kuzudan başka bir 

şeyi yoktu; ve kuzu onun yanında kendisiyle ve çocukları ile beraber büyümüştü; ve 

lokmasından yer, tasından içer, koynunda yatardı. O kendi kızı gibiydi. Ve zengin 

adama bir yolcu geldi ve kendisine gelen yolcuya hazırlamak için kendi koyun ve 

sığırlarından almaya kıyamadı, fakir adamın kuzusunu aldı ve yanına gelen adam için 

onu hazırladı. Ve o adama karşı Davud'un öfkesi çok alevlenip Natan'a dedi: Hayy olan 

Rabbin Hakkı için bunu yapan adam ölüm oğludur ve bu şeyi yaptığı ve acımadığı için 

kuzuyu dört kat ödeyecektir. Ve Natan Davud'a dedi: O adam sensin. İsrail'in Allah'ı 

Rab şöyle diyor: Ben seni İsrail üzerine kral olarak meshettim ve ben seni Saul'un 

elinden kurtardım ve efendinin evini sana ve efendinin karılarını koynuna verdim. Ve 

İsrail'le Yahuda evini sana verdim. Ve eğer bu az gelse idi, sana daha neler verirdim. 

Niçin Rabbin gözünde kötü olanı yaparak onun sözünü hor gördün? Hititli Urya'yı 

kılıçla vurdun ve karısını kendine karı olarak aldın ve Urya'yı Amman Oğulları'nın 

kılıcı ile vurdun.  

Ve şimdi kılıç ebediyyen senin içinden ayrılmayacak; çünkü beni hor gördün ve 

Hititli Urya'nın karısını kendine karı olarak aldın. Rab böyle ediyor: İşte, kendi 
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evinden sana karşı kötülük çıkaracağım ve senin gözlerinin önünde karılarını alıp 

komşuna vereceğim ve bu güneşin gözü önünde o, senin karılarınla yatacak. Çünkü sen 

gizlice yaptın, fakat ben bu şeyi tüm İsrail karşısında ve güneşin karşısında 

yapacağım."345 

Bu kıssa herkes tarafından bilindiği için Kur'an bu olayı ayrıntılarıyla ele 

almamıştır. Zaten Sünnetullah'da bu tür olaylar ayrıntılarıyla beyan edilmez. İşte bu 

yüzden ima yoluyla anlatılmıştır. Ayrıca bu olayın hiç de Ehli kitab'ın anlattığı gibi 

olmadığı da zikredilmiştir. Asıl olay, Kur'an'da açıkça anlaşılacağı üzere Hz. Davud'un 

Urya'dan (ya da ismi ne olursa) karısıyla evlenme isteğinde bulunmuş olmasıdır. Bu 

istek, sıradan bir insan tarafından değil, güçlü bir hükümdar ve önemli bir şahsiyet 

tarafından yapılmıştır. Kadının kocası ise sıradan bir vatandaştı. Hz. Davud böyle bir 

teklifte bulunmuş olmasına rağmen, teklifinin ardında bir cebr unsuru bulunmuyordu, 

ama yine de sıradan bir vatandaşın böyle bir teklifin altında ezilmemiş olması mümkün 

değildir. Urya Hz. Davud'a belki de olumlu bir cevap verecek iken, halktan iki salih 

insan aniden Davud'un huzuruna girmiş ve güya ondan aralarındaki hadise ile ilgili 

karar vermesini istemiş olabilirler. Hz. Davud önce aralarındaki davayı, gerçek bir 

hadise sanmış ve davacıyı dinledikten sonra hükmünü vermiştir.  Ancak bu hükmü 

verirken vicdanında muhasebe yaparak, "İşte senin Urya'ya yaptığın teklif ile, bu güçlü 

adamın yaptığı teklif arasında bir fark yoktur. Ben onun bu teklifini zulüm diye 

niteleyip, karar verdikten sonra, aynı zulmü neredeyse irtikap edeceğim" şeklinde 

düşünmüş olacak ki, bu gerçeği hemen anladığında secdeye gitmiş ve Allah'a tevbe 

ederek bu teklifinden vazgeçmiştir. 346 

Mevdudi, bu yorumun ardından bazı müfessirlerin görüşlerine değinmiş ve bu 

İsrailî rivayetleri kabul edenleri eleştirmiştir.  

                                                
345 II. Samuel  12: 1-2. 
346 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 66. 
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2. 11. Süleyman (a.s) 

2.11.1. Deniz Ticareti Ve Rüzgarlara Hakim Olması 

Kur’an-ı Kerim’de rüzgarın Süleyman (a.s)’ın emrine verildiği bildirilmektedir; 

“Bereketli kıldığımız yere doğru, Süleyman'ın emriyle yürüyen şiddetli rüzgarı, onun 

buyruğuna verdik. Biz her şeyi biliyorduk.”347 Bu olayın mahiyeti, Sebe Suresi, 12. 

ayette açıklanmıştır. "Süleyman için de, sabah gidişi bir ay, akşam dönüşü de bir ay 

olan rüzgara boyun eğdirdik". Aynı konuda Sad Suresi, 36. ayette de şöyle 

buyurulmaktadır: "Böylece biz rüzgarı onun buyruğu altına verdik. Onun emriyle 

dilediği yöne yumuşakca eserdi." Yani rüzgar Süleyman'ın (a.s) emrindeydi ve o, bir 

aylık uzağa deniz seferleri düzenleyebiliyordu. Çünkü rüzgar onun gemileri için 

istediği yönde esiyordu. 

Mevdudi bu konuda Kitab-ı Mukaddes'te verilen bilgilere güvenmiş ve 

açıklayıcı bilgiler olarak kaydetmiştir. Kitab-ı Mukaddes, ilgili yerlerde, Süleyman'ın 

(a.s) büyük bir deniz ticareti geliştirdiğini kaydeder ve şöyle der: “Hiram'ın gemilerinin 

yanısıra, kralın da denizde ticaret gemileri vardı. Bu gemiler üç yılda bir altın, gümüş, 

fildişi ve türlü maymunlarla yüklü olarak dönerlerdi.”348 Mevdudi devamında şöyle 

der: “Bir taraftan onun ticaret gemileri Kızıldeniz boyunca Ezion-Geber'den Yemen'e 

ve diğer doğu ve güney ülkelerine gidip geliyor, diğer taraftan Tarsis adı verilen 

donanması Akdeniz'de batı ülkelerine seyahat ediyordu. Edon'da Akabedeki maden 

ocaklarından çıkarılan bakır ve demirleri eritmek ve işlemek için Ezion-Geber'de onun 

kurduğu fırın, bugün yapılan arkeolojik araştırmalar tarafından da doğrulanmaktadır. 

Bu eritilmiş demir ve bakır, başka faydalarının yanı sıra gemi yapımında da 

kullanılıyordu.”  

2.11.2. Atılan İftiralar 

Bakara suresinde Süleyman (a.s) hakkında şöyle bir hikaye vardır: 

“Şeytanların, Süleyman'ın hükümdarlığı hakkında söylediklerine uydular. Oysa 

Süleyman kafir değildi, ama insanlara sihri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. 

                                                
347 Enbiya, 21/81. 
348 I Krallar 10: 22. 



103 
 
 

 
 

Babil'de, melek denilen Harut ve Marut'a bir şey indirilmemişti. Bu ikisi "Biz sadece 

imtihan ediyoruz, sakın inkar etme" demedikçe kimseye bir şey öğretmezlerdi. Halbuki 

bu ikisinden, koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın 

izni olmadıkça onlar kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek, faydalı 

olmayacak şeyler öğreniyorlardı. And olsun ki, onu satın alanın ahiretten bir nasibi 

olmadığını biliyorlardı. Kendilerini karşılığında sattıkları şeyin ne kötü olduğunu 

keşke bilselerdi!”349 

Mevdudi bu ayeti açıklarken, Yahudiler’in, esaretleri, cahillikleri, fakirlikleri ve 

yurtsuz dolaşmaları gibi nedenlerle ahlâken ve maddî yönden çok bozulup tüm iyi 

niteliklerini kaybettiklerinden dolayı, sihir, büyü, tılsım ve buna benzer diğer sanatlarla 

ilgilenmeye başladıklarını, hiçbir çaba sarfetmeksizin bu tür tılsım ve büyülerle kendi 

geleceklerini kazanabilecekleri konusunda kendilerini aldatmaya başladıklarını ve daha 

sonra kötülüklerin onları sardığını bundan dolayı da büyücülük ilmini Süleyman 

Peygamber'e (a.s.) bağladıklarını söylemektedir. Yahudiler, Süleyman Peygamber'in 

(a.s.) büyük saltanatını ve muhteşem güçlerini bu büyülerle elde ettiğini iddia ettiler. 

Onlar sihir ve büyü gibi bu tür sanatları büyük bir nimet olarak kabul ettiler; hatta, 

Yahudi din adamları (haham) bile sihirle uğraşmaya başladılar. Sonuç olarak, kutsal 

kitaplara olan tüm ilgilerini kaybettiler ve kendilerini Allah'ın Hidayet'ine çağıranlara 

kulak asmadılar.350 

Mevdudi daha sonra sadece Süleyman Peygamber'e (a.s.) atfedilen büyücülük 

suçunu değil, Yahudiler’in ona Kitab-ı Mukaddes'te atfettiği diğer suçları da 

reddettiğini ifade etmektedir. Mevdudi’nin bahsettiği diğer suçlar şu cümlelerden 

anlaşılmaktadır: “Süleyman kadınlardan çok hoşlanırdı; kadınları, onu başka ilâhlara 

tapması için kandırdılar. O da Allah katında kötü olanı yaptı; onların ilâhlarının put ve 

timsallerini yaptı." Kur'an bunu reddeder ve şöyle der: "Süleyman hiçbir zaman 

küfredenlerden olmadı ve sadece bir kâfir, kadına düşkünlük, putlara tapma ve Allah 

katında kötü olan şeyler gibi suçları işleyebilir."351 

                                                
349 Bakara, 2/102. 
350 Bakara, 2/102. 
351 I Krallar 11. 
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2.11.3. Hayvanlarla Konuşması 

“Süleyman Davud'a varis oldu: "Ey insanlar! Bize kuş dili öğretildi ve bize her 

şeyden bolca verildi. Doğrusu bu apaçık bir lütuftur" dedi”352 

Mevdudi bu ayetle ilgili olarak da kısa ama önemli sayılabilecek bir kıyaslama 

yapmış başka bir ayrıntıdan bahsetmemiştir. Süleyman'a (a.s) kuş ve hayvan dillerinin 

öğretilmiş olduğuna dair Kitab-ı Mukaddes'te hiçbir işaret olmadığını söylemiş ve 

İsrailî eserlerde353 bu konuda bilgilerin mevcut olduğunu haber vermiştir. 

2.11.4. Süleyman’ın (a.s) Orduları 

“Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan müteşekkil olan ordusu 

toplandı. Hepsi toplu olarak gidiyorlardı.”354 

Bu ayet ve Süleyman (a.s)’ın hayvanlarla olan diyaloğuyla, onlardan ordu 

kurması hakkında Mevdudi, yine Tevrat ve İncil’e müracaat etmiş ve Tevrat olsun İncil 

olsun, hiçbirinin Hz. Süleyman'ın (a.s) ordularında cinlerin olduğuna ve Peygamber'in 

onları istihdam ettiğine dair hiçbir atıfta bulunmadıklarını fakat Talmud ve hahamlara 

ait rivayetlerde, 355 bu hususta ayrıntılı bilgiler olduğunu ifade etmiştir. 

2.11.5. Karınca Vadisi  

“Sonunda, karıncaların bulunduğu vadiye geldiklerinde bir dişi (kraliçe) 

karınca: "Ey karıncalar! Yuvalarınıza girin, Süleyman'ın ordusu farkına varmadan sizi 

ezmesin" dedi.”356 

Mevdudi, Süleyman (a.s)’ın  ordularıyla karınca vadisinden geçerken karıncalar 

arasında geçen bu konuşmaya benzer bir kıssanın İsrail rivayetlerinde de olduğunu 

söylemektedir. Ancak oradaki hikayenin son bölümü, Hz. Süleyman'ın (a.s) vakarına 

olduğu kadar Kur'an'a da terstir.357 Bu açıklamaya göre Hz. Süleyman (a.s) karıncası 

                                                
352 Neml, 27/16. 
353 M. Sel, “Solomon”, The Jewish Encyclopedia, XI, 436.  
354 Neml, 27/17. 
355 M. Sel, “Solomon”, The Jewish Encyclopedia, XI, 440. 
356 Neml, 27/18. 
357 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 91. 
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bol vadiden geçerken karıncalardan birinin diğerine şöyle seslendiğini işitti: 

"Yuvalarınıza giriniz! Yoksa Hz. Süleyman'ın orduları sizi çiğneyecektir." Bu anda Hz. 

Süleyman (a.s) karıncanın önünde büyüklük tasladı. Bunun üzerine karınca, "Siz de 

kim oluyorsunuz, siz kimsiniz ? Bir damla sudan meydana gelmiş mahlûk! " diye sert 

bir karşılık verdi. Bunu duyan Hz. Süleyman (a.s), bu durum karşısında çok utandı ve 

mahcûp oldu.”358 

2.11.6. Süleyman (a.s)’ın İmtihanı 

Sa’d suresinde şöyle buyurulmaktadır:  

“Süleyman: "Rabbim! Beni bağışla, bana benden sonra kimsenin 

ulaşamayacağı bir hükümranlık ver; Sen şüphesiz, daima bağışta bulunansın" 

dedi.”359
 

Önceki ayetlerde ise Yüce Allah Hz. Süleyman hakkında "Beni çokça zikreden 

bir kuldu" dedikten sonra, "Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üzerine bir 

ceset bıraktık, sonra bize (tevbe ederek) yöneldi.”360 buyurmuştur. 

Mevdudi, bu ayetlerin ışığında şu üç soruyu gündeme getirmiş ve cevapları 

üzerinde durmuştur. 

a) Hz. Süleyman'ın içine düştüğü fitne acaba nedir? 

b) Onun tahtı üzerine ceset bırakılmasının anlamı nedir? 

c) Bu cesedin oraya bırakılmasıyla, nasıl bir uyarı oldu da, Hz. Süleyman 

hemen tevbe etti? 

Bu soruların cevaplanmasında müfessirlerin 4 ayrı yol takip ettiklerini söyleyen 

Mevdudi, şu şekilde devam eder: “Bir grup müfessir, çok uzun bir efsane rivayet 

etmiştir. Ancak bu efsanenin ayrıntılarında birçok ihtilaf vardır.  

                                                
358 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 91. 
359 Sa’d 38/35. 
360 Sa’d 38/34. 
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Bu efsane şu şekilde özetlenebilir: Onlara göre karısı 40 gün putlara tapmış 

olmasına rağmen, Hz. Süleyman'ın bundan haberi olmamıştır. Diğer bir rivayete göre, 

Hz. Süleyman birkaç gün evden çıkmamış ve mazlumların şikayetlerini (dinleyip), 

dertlerini halletmemiştir. Bunun üzerine şu şekilde cezalandırılmıştır: Güya şeytan, 

onun ins, cinn ve rüzgarlara hükmettiği yüzüğünü çalmıştır. Yüzüğü çalınınca bu 

güçten mahrum kalan Hz. Süleyman 40 gün sersem sersem dolaşmıştır. Fakat onun 

yerine şeytan hüküm sürmüştür. Tahtının üzerine atılan cesed ile de Hz. Süleyman'ın 

tahtına oturan şeytan kastedilmektedir. Hatta bazı kimseler daha da ileri giderek, Hz. 

Süleyman'ın hanımlarının bile o şeytandan korunamadıklarını ileri sürmüşlerdir. En 

sonunda devlet büyükleri ve alimler, şeytandan şüphelenmiş ve onun Hz. Süleyman 

olmadığını anlamışlardır. Şeytan'a Tevrat'ı göstermişler ve o Tevrat'ı görünce hemen 

kaçmıştır. Kaçarken yüzüğü denize düşürmüş veya kendisi atmıştır. Yüzüğü bir balık 

yutmuş, tesadüfen (!) balığı da Hz. Süleyman yakalamıştır. Balığın karnını temizlemek 

için yardığında, kendi yüzüğünü bulmuş ve bulur bulmaz da bütün insanlar ve cinler 

emrine hazır olmuştur.”361  

Bu hikâyelerin tümü İsrailî rivayetlere dayanmaktadır. Mevdudi’nin bu 

hikayeyi gündeme getirmesi eleştiri amaçlıdır. Nitekim kendisi de şu şekilde ifade 

etmektedir: “Bu hikâyenin tümü baştan sona kadar hurafedir. Bu hikâyeyi Ehl-i 

Kitab'dan gelerek müslüman olan mübtedirler (yani müslümanlar), İsrailiyat'tan 

nakletmiş ve zamanla müslümanlar arasında yayılarak revaç bulmuştur. Ne tuhaftır ki, 

bazı büyüklerimiz (!) Kur'an'ın tafsilatı olarak bu hurafeleri nakletmişlerdir. Oysa Hz. 

Süleyman'ın gücü yüzüğe dayanmıyordu. Ayrıca Allah, şeytana, peygamberlerin 

suretine girme gücünü ve insanları bu şekilde saptırma izni vermiş değildir. Allah 

hakkında böyle bir sûizanda bulunmak da mümkün değildir, ki O, peygamberini 

hataları dolayısıyla cezalandırmak için, şeytanı onun suretine soksun ve böylece 

ümmetinin mahvolmasına göz yumsun. Bu mümkün değildir. Yine en önemlisi, bizzat 

Kur'an bu yalanları reddetmektedir. Kur'an'da, Hz. Süleyman'ın bu imtihandan sonra af 

dilemesi üzerine, onun hatasının affedildiğinden ve sonra da şeytanlarla rüzgarın 

emrine verildiğinden bahsedilir. Tefsirlerde ise, tam aksine, şeytanın bu yüzük 

                                                
361 Taberi, Câmiu’l-Beyân XXIII, 157; İbn Kesir, “Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim”, VI, 59, Hâzin, Lübabü't-
Te'vil fî meani't-Tenzil, II, 29.  



107 
 
 

 
 

dolayısıyla Hz. Süleyman'a tabi olduğu söylenir. Büyüklerimizin(!) sözkonusu ayetleri 

hiç dikkate almamalarına hayret ediyorum.”362 

Diğer bir grup müfessire göre,363  Allah, Hz. Süleyman'a 20 sene sonra bir 

evlad verince, şeytanlar, Hz. Süleyman'dan sonra onun hükümdar olup kendilerinin 

yine esir kalacağını düşünerek korkmuşlar ve bu yüzden çocuğu öldürmeye karar 

vermişlerdir. Hz. Süleyman bunu öğrenince çocuğunu büyümesi için bulutlarda 

saklamış. Allah Teâlâ da Hz. Süleyman'ın kendisine tevekkül etmeyerek bulutlara 

güvenmesine öfkelenmiş ve çocuğun cesedini tahtına bırakmıştır.  

Mevdudi bu hikayeyi de şu şekilde değerlendirir: “Bu hikâye de Kur'an'a 

aykırıdır ve hiçbir kaynağa dayanmaz. Çünkü burada da, rüzgarın ve şeytanların bu 

hadiseden önce Hz. Süleyman'ın emrinde olduğu varsayılmıştır. Oysa Kur'an, tam 

aksine şeytanların ve rüzgarın bu hadiseden sonra Hz. Süleyman'ın emrine verildiğini 

belirtir.”364 

Üçüncü bir grup müfessire göre ise,365  Hz. Süleyman, "Bu gece, 70 hanımımla 

birden yatacağım ve her hanımımdan bir mücahid doğacak diye yemin etmiştir. Ancak 

bu yemini yaparken "inşaallah" demediği için o gece sadece bir hanımı hamile kalmış 

ve ondan da yarısı ceset bir çocuk doğmuştur. Bunu üzerine hanımı bu çocuğu Hz. 

Süleyman'ın tahtı üzerine bırakmıştır."  

Mevdudi, Buhari'de bile muhtelif yerlerde ve muhtelif senetlerle bu hadisin 

nakledildiğini, Hz. Süleyman'ın hanımlarının sayısının bazen 60, bazen 70 bazen 90 

veya 99, bazılarına göre 100'e kadar çıkartıldığını, Çoğunluğunun rivayet senetlerinin 

de kuvvetli hadisler olduğunu söyledikten sonra şöyle bir değerlendirme yapar: “Bu 

yüzden hadisin sıhhat bakımından reddedilmesi (tenkit edilmesi) mümkün değildir. 

Fakat hadisin aklen kabul edilmesi ise imkan haricidir. Çünkü bizzat hadisin 

muhtevası, Rasulüllah'ın (s.a) böyle bir şey söylemediğini adeta haykırıyor. Çok 

kuvvetli bir ihtimale göre Hz. Peygamber (s.a.) bu olayı yahudilere istinaden ve başka 

birine misal olarak anlatmıştır. Dinleyenler de yanlış anlamışlar ve Hz. Peygamber'den 

                                                
362 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 74. 
363 Hâzin, Lübabü't-Te'vil fî meani't-Tenzil, IV, 19. 
364 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 75. 
365 Hâzin, Lübabü't-Te'vil fî meani't-Tenzil, IV, 40-41. 
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(s.a.) bu olayı gerçek bir hadiseymiş gibi rivayet etmişlerdir. Böylesine akla aykırı 

hadisleri, sırf kuvvetli senet dolayısıyla kabul ettirmeye çalışırsak din bir eğlence 

haline gelir. Herkes bizzat kış mevsiminde gecelerin, 10-11 saatten fazla olmayacağını 

hesaplayabilir. Hz. Süleyman'ın en az 60 hanımı olduğunu kabul eder, bir saatte de hiç 

nefes almadan 6 hanımına uğradığını ve 10-11 saat sürekli onlarla birlikte olduğunu 

düşünecek olursak bunun fiilen mümkün olmadığı sonucuna varırız. Sanıyorum Hz. 

Peygamber (s.a.) bu kadar mantıksız bir hikâyeyi gerçek bir olay olarak anlatmamıştır. 

Ayrıca hadislerin hiçbir bölümünde Hz. Süleyman'ın tahtı üzerine atılmış olan ceset ile 

yarı ceset çocuğun bir ilgisi olduğuna dair bir ima bile yoktur. Dolayısıyla bu olayı, 

Hz. Peygamber'in (s.a.) bu ayetin tefsiri olması münasebetiyle anlattığını iddia etmek 

mümkün değildir. Belki bu çocuğun doğuşundan sonra Hz. Süleyman'ın tevbe-istiğfar 

etmesini makul karşılayabiliriz, ama, "Ey Allah'ım! Bana senden sonra hiç kimseye 

nasip olmayan bir saltanat ver." şeklindeki duasını makul karşılamak mümkün 

değildir.”366  

Diğer bir yorum ise İmam Razi tarafından yapılmıştır. "Hz. Süleyman bir 

hastalığa yakalanmış veya başka bir tehlike dolayısıyla sıkıntı ve üzüntü içinde 

zayıflayarak bir deri bir kemik kalmıştı. Yani, öyle bir hale gelmiş ki, cansız ceset 

denecek kadar zayıflamıştır."367 Fakat bu yorum Kur'an'a uymaz.368 Çünkü Kur'an'daki 

ifade aynen şöyledir: "Andolsun biz Süleyman'ı imtihan ettik. Tahtının üstüne bir ceset 

bıraktık, sonra bize yöneldi."369  

Mevdudi bu yorumu hiç dikkate bile almadan eleştirmiş ve netice olarak şu 

açıklamayı yapmıştır: “Bu ayeti okuyan herhangi bir kimse, söz konusu cesedin Hz. 

Süleyman'ın cesedi olmadığını hemen anlar. Anlaşılan odur ki, Hz. Süleyman bir hata 

yapmış ve bunun üzerine Allah kendisini uyarmıştır. Sonuçta ise hatasını idrak eden 

Hz. Süleyman, Allah'a yönelmiştir. Bu bir gerçektir ki, bu bölüm Kur'an'ın en müşkül 

yeridir ve kesinlikle sarih bir şekilde tefsir edilemez. Hz. Süleyman'ın "Rabbim beni 

affet ve bana benden sonra hiçkimseye nasip olmayan bir saltanat ver" şeklindeki 

duasını İsrailoğulları'nın tarihi ışığında değerlendirirsek şayet, Hz. Süleyman'ın, 

                                                
366 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 74-75. 
367 Razi, Mefatihü'l-Gayb, XVI, 205-206. 
368 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 76. 
369 Sa’d 38/34. 
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kalbinde oğlunun tahta geçmesi arzusunu taşıdığını ve bu muhteşem saltanatın 

zürriyyeti boyunca devam etmesini istediğini anlarız. Bu arzu ve istek kendisi için bir 

fitne (imtihan) olduğu için Allah onu uyarmıştır. Nitekim Hz. Süleyman'ın veliahtının, 

büyüdüğünde kıymetsiz biri olduğu ortaya çıktı ve babasının saltanatını devam 

ettiremedi. Hz. Süleyman'ın tahtı üzerine bir cesedin bırakılması muhtemelen şu 

şekildedir: Hz. Süleyman önce mirasını (saltanatını) bu ehliyetsiz, kabiliyetsiz ve 

hiçbir özelliğe sahip olmayan oğluna bırakmak istiyordu. Dolayısıyla Hz. Süleyman bu 

isteğinden vazgeçti ve bu saltanatın kendisi ile birlikte son bulmasını, nesiller boyunca 

devam etmemesini Allah'a dua ederek taleb etti. İsrailoğulları tarihinden de, Hz. 

Süleyman'ın kendi yerine geçmesi için kimseye vasiyette bulunmadığı ve herhangi bir 

tavsiye de yapmadığı anlaşılmaktadır. Fakat Hz. Süleyman'dan sonra devletin ileri 

gelenleri Hz. Süleyman'ın oğlunu tahta çıkarmışlar ve kısa bir süre içinde 

İsrailoğulları'na bağlı 10 kabile Kuzey Filistin'de ayrı bir devlet kurmuştur. Beytü'l-

Mukaddes'de ise sadece Yahuda kabilesi kalmıştır.”370 

2. 12. Zekeriyya  (a.s) 

Zekeriyya (a.s), Kur'ân'da adı geçen peygamberlerden biridir. Soyu Dâvud 

(a.s)'a dayanmaktadır. Kur'ân'da anılan duâlarından371 anlaşıldığına göre, soyu daha 

sonra Yâkub (a.s)'a varmaktadır. Zekeriyya (a.s) İsrâiloğullarının peygamberi olduğu 

gibi, aynı zamanda onların bilgini, reisi ve müşaviri, yani danışmanı idi.372 Hz. 

Muhammed (s.a.v); "Zekeriyya (a.s) marangoz idi"373 diyerek O'nun elinin emegi ile 

geçinen bir sanat ehli olduğunu haber vermistir. 

Zekeriyya (a.s) ile ilgili olarak Kur’an’da şöyle bir hikaye anlatılmaktadır:  

“Doğrusu, benden sonra yerime geçecek yakınlarımın iyi hareket 

etmeyeceklerinden korkuyorum. Karım da kısırdır. Katından bana bir oğul bağışla ki, 

bana ve Yakub oğullarına mirasçı olsun. Rabbim! Onun, rızanı kazanmasını da sağla." 

                                                
370 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 75-76. 
371 Meryem, 19/6. 
372 Kurtubî, Ahkâmu'l-Kur'ân, XI, 82; Razî, Mefâtihu'l-Ğayb, V, 769. 
373 Hanbel, “Müsned”, II, 405. 
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Allah: "Ey Zekeriya! Sana, Yahya isminde bir oğlanı müjdeliyoruz. Bu adı daha 

önce kimseye vermemiştik" buyurdu. Zekeriya: "Rabbim! Karım kısır, ben de son 

derece kocamışken nasıl oğlum olabilir?" dedi. Allah: "Rabbin böyle buyurdu; Çünkü 

bu bana kolaydır, nitekim sen yokken daha önce seni yaratmıştım" dedi. Zekeriya 

"Rabbim! Öyleyse bana bir alamet ver" dedi. Allah: "Senin alametin, sağlam ve 

sıhhatli olduğun halde üç gün üç gece insanlarla konuşamamandır" buyurdu. Zekeriya 

bunun üzerine mabedden çıkıp milletine: "Sabah akşam Allah'ı tesbih edin" diye 

işarette bulundu.”374 

Yukarıdaki ayetlerin açıklamasında Mevdudi, okuyucunun Kur'an ve Hıristiyan 

görüşlerini karşılaştırabilmesi için, hikayenin tamamını İncil’le kıyaslayarak 

açıklamıştır. Kendisi de parantez içinde eklemeler yapmıştır. 375 İlgili rivayetleri onun 

eklemeleri ile birlikte sunuyoruz: 

"Yahudiye kralı Hered'in günlerinde, Abiyya ailesinden Zekeriyya adında bir 

rahip vardı. Karısı Harun'un kızlarından Elizabet idi. Her ikisi de Allah indinde salih 

olup Rabbin bütün emirleri ve hükümlerinde kusursuz yürümekte idiler. Onların 

çocuğu yoktu. Çünkü Elizabet kısır idi ve ikisi de çok yaşlı idiler. Ve vaki oldu ki 

Zekeriyya kendi ailesinin sırası geldiğinde Allah'ın huzurunda hizmet ederken, 

Rahiblik ayini, üzre buhur yapmak için, Rabbin mabedine girmek kurası kendisine 

düştü. Bütün halk buhur saatinde dışarıda dua ediyorlardı.  

Rabbin bir meleği Zekeriyya'ya göründü ve buhur mezbahının sağında durdu:" 

Zekeriyya onu görünce şaşırdı ve üzerine korku düştü. Fakat melek ona şöyle dedi: 

"Korkma Zekeriyya çünkü duan işitildi, karın Elizabet sana bir oğul doğuracak. Onun 

adını Yahya koyacaksın sevinç ve sefa bulacaksın. Onun doğmasından bir çokları da 

sevinecekler. Çünkü o Rabbin gözünde büyük olacak (Kur'an Al-i İmran 39'da 

"Seyyiden" büyük bir lider olarak geçer). Şarap ve içki içmeyecek (Kur'an'da 

"Takiyyen", dindar ve temiz olarak geçmektedir): ve daha anasının karnında Ruhü'l 

Kudüs ile dolu olacak (Kur'an şöyle der: “Henüz çocuk iken ona hikmet verdik”.) 

İsrailoğulları'ndan çoğunu Allah'a Rabb'e döndürecek. Babaların yüreklerini oğullara, 

                                                
374 Meryem, 19/5-11. 
375 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 211. 
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asileri salihlerin hikmetine çevirmek ve Rabbe âmade bir kavim hazırlamak üzere 

İlya'nın ruhu ve kudreti ile onun önünde yürüyecektir. 

"Zekeriyya da meleğe dedi: "Ben bunu nasıl bileyim? Çünkü ben yaşlı bir 

adamım, karım da yaşlıdır." Melek cevap verip ona dedi: "Ben Allah önünde duran 

Cebrail'im. Seninle konuşmaya ve bu şeyleri sana müjdelemeye gönderildim. İşte dilin 

tutulacak ve bu şeyler oluncaya kadar söz söylemeyeceksin. Çünkü vaktinde yerine 

gelecek olan sözlerime inanmadın. (Bu Kur'an'da müjdenin bir işareti olarak verilmiştir, 

oysa Luka İnciline göre bir ceza olarak verilmiştir. Bunun yanısıra Kur'an bu 

konuşamama olayının "üç gün" sürdüğünü söyler. Oysa Luka inciline göre bu dilsizlik 

Yahya'nın doğumuna dek sürmüştür.) Halk Zekeriyya'yı bekleşip duruyor ve mabedde 

gecikmesine şaşırıyorlardı. Zekeriyya ise çıktığı zaman onlarla konuşamadı. Onlar da 

mabedde bir ruyet gördüğünü anladılar ve Zekeriyya onlara işaret edip dilsiz kaldı.”376 

2. 13. Yahya (a.s) 

Kur'an'da adı geçen peygamberlerden biri olan Hz. Yahya, Yüce Allah 

tarafindan, Kur'an'da haber verildigine göre377; Zekeriya (a.s)'nın oğludur. Kendisine 

Yahya adı da, Allah tarafindan verilmistir. 

Kur’an-ı Kerim, Hz. Yahya'dan (a.s.) şöyle bahseder: “Mabedde namaz 

kılarken melekler ona seslendiler: "Allah sana Allah'ın emriyle (vücud bulan İsa'yı) 

tasdik eden, efendi, iffetli, iyilerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler"378
 

Mevdudi, bu ayetin açıklamasında sadece, Kitab-ı Mukaddes’in, Hz. Yahya'dan 

(a.s.) “John the Babtist”379 olarak bahsettiğine değinmiştir. 

Meryem suresindeki: “Allah: "Ey Zekeriya! Sana, Yahya isminde bir oğlanı 

müjdeliyoruz. Bu adı daha önce kimseye vermemiştik" buyurdu.”380 Ayetiyle ilgili 

                                                
376 Luka I: 5-22. 
377 Meryem, 19/7. 
378 Al-İ İmran 3/39. 
379 Matta 3:11-14; Markos 1: 6; Luka, 1:3. 
380 Meryem, 19/7. 
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olarak da yine Luka incilindeki şu ifadeye yer vermiştir: “Akrabandan bu adda kimse 

yoktur."381  

Yine Yahya (a.s) ile ilgili olarak Meryem suresinde: "Ey Yahya! Kitaba 

kuvvetle sarıl" deyip daha çocukken ona hikmet, katımızdan kalp yumuşaklığı ve 

safiyet verdik. O, Allah'tan sakınan ve anasına babasına karşı iyi davranan bir kimse 

idi, baş kaldıran bir zorba değildi. Doğduğu günde, öleceği günde ve dirileceği günde 

ona selam olsun.”382 buyurulmakta ve O’nun üstün kişiliğine vurgu yapılmaktadır. 

Mevdudi, burada kısaca değinilen Yahya'nın (a.s) görevinin ve temiz kişiliğinin 

anlaşılabilmesi için Yeni Ahid'in çeşitli kitaplarında383 yer alan şu hikayeleri 

nakletmeyi faydalı görmüştür: 

Yahya (a.s), İsa'dan (a.s) 6 ay büyüktü ve anneleri kardeş çocukları idi. 30 

yaşında peygamberlik verilmişti ve Yuhanna İnciline göre Yahya (a.s) görevine 

Ürdün'de insanları Allah'a çağırmakla başladı. O şöyle derdi: "Ben, Rabbin yolunu 

düzeltin diye çölde çağıranın sesiyim.”384 

Markos'a göre: "Yahya çölde vaftiz ederdi ve günahların bağışlanması için 

tevbe vaftizini o vaaz eylemişti. Bütün Yahudi köylüleri ve bütün Kudüslüler ona 

çıkıyorlardı ve günahlarını itiraf edip Erdin ırmağında onun tarafından vaftiz 

olunuyorlardı."385 Bu nedenle o John the Baptist (Vaftizci Yahya) olarak biliniyordu ve 

İsrailoğulları onu bir Peygamber olarak kabul ediyorlardı.386 İsa (a.s), Yahya (a.s) 

hakkında şöyle demiştir: "Kadınlardan doğanlar arasında Vaftizci Yahya'dan daha 

büyüğü çıkmamıştır.387 

"Yahya'nın deve tüyünden elbiseleri ve belinde deriden kuşağı vardı. Yediği 

çekirge ve yaban balığı idi."388 Yahya (a.s) "Tövbe edin, çünkü göklerin melekûtu 

(saltanatı) yakındır" derdi.389 Bununla Hz. İsa (a.s) Peygamberlik görevine 

                                                
381 Luka I:61. 
382 Meryem, 19/14-15. 
383 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 212. 
384 Yuhanna I: 23. 
385 Markos I; 4-5. 
386 Matta 21: 26. 
387 Matta 12: 11. 
388 Matta 3: 4. 
389 Matta 3: 2. 
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başlamasının yakınlaştığını ifade etmek istiyordu. Onunla ilgili Kur'an da aynı şeyi Al-

i İmran 39. ayette tasdik etmektedir: "... O (Yahya) Allah'tan olan bir kelimeyi 

doğrulayacaktır".  

Yahya insanları oruç tutmaya ve namaz kılmaya davet etmiştir.390 O insanlara 

şöyle derdi: "İki gömleği olan hiç olmayana versin, yiyeceği olan kimse de böyle 

yapsın."391 

İsrailoğulları'ndan Ferisilerin ve Sadukilerin sapık alimlerinin vaftiz için 

geldiklerini görünce onları azarlayarak şöyle demiştir: "Ey engerekler nesli, gelecek 

azabtan kaçmayı size kim gösterdi?... İçinizden babamız İbrahim'dir diye 

gururlanmayın... Balta ağaçların kökü dibinde yatıyor. İyi meyve vermeyen bir ağaç 

kesilir ve ateşe atılır."392 

Yahya'nın (a.s) insanları Hakka davet görevini ifa ettiği dönemin kralı Herod 

Antipas, Roma Medeniyetinden o denli etkilenmişti ki, topraklarında günah ve 

kötülüğün serbestçe yayılmasına neden oluyordu. Harod, kardeşi Phileip'in karısı 

Herodias'ı meşru olmayan bir şekilde evine almıştı. Yahya (a.s) onu uyarıp işlediği bu 

günaha karşı sesini yükselttiğinde Herod onu yakalattı ve hapse gönderdi. Bununla 

birlikte Herod onun dindarlığına ve doğruluğuna saygı duyuyor ve onun halk arasında 

sahip olduğu saygınlığından korkuyordu. Bunun aksine Herodias, Yahya'nın halk 

arasında yaymaya çalıştığı ahlâkî duyarlılığın kendisi gibi kadınları hedef aldığını ve 

onları halkın gözünden düşürdüğünü düşünüyordu. Bu nedenle ondan nefret ediyor ve 

onu öldürmek istiyor, fakat buna güç yetiremiyordu. Bir müddet sonra önüne bir fırsat 

çıktı. Herod'un doğum gününde Herodias'ın kızı raksetti ve bu Herod'un o kadar 

hoşuna gitti ki: "Ne dilersen dile benden, her istediğini sana vereceğim." dedi. Kız, 

annesine ne isteyeyim diye sordu. Annesi: "Vaftizci Yahya'nın başını iste", dedi. Kız, 

krala gitti ve Vaftizci Yahya'nın başını bir tabak içinde istediğini söyledi. Herod bunu 

                                                
390 Matta 9: 14; Luka 5: 33, 11: 1. 
391 Luka 3: 11. 
392 Matta 3; 7-10. 
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duyunca üzüldü, fakat sevdiği kızın bu isteğini reddedemedi. Yahya'yı (a.s) hapiste 

öldürttü ve başını bir tabak içinde rakseden kıza sundu.393 

2. 14. İsa (a.s) 

2.14.1. Allah’ın (c.c), Hz.  İsa ve Meryem’i Barındırdığı Yer  

Kur’an-ı Kerim’e göre “ülü’l-azm” rasüllerin en büyüklerinden olan Hz. İsa, 

dört seçkin aileden biri olan İmran ailesine mensuptur. Babasız olarak Hz. 

Meryem’den dünyaya gelmiştir.394 Onun doğumu ve sonraki ilk dönemleri hakkında 

hem Kur’an’da hem de diğer İslami kaynaklarda395  detaylı bilgiler mevcuttur.  

Kur’an-ı Kerim’de; “Meryem oğlunu da, annesini de mucize kıldık. Her ikisini 

de, pınarı bulunan, oturmaya elverişli yüksek bir yere yerleştirdik.”396 ifadesi yer 

almaktadır. Barınılan bu yerin neresi olduğu ve zamanıyla ilgili kısa bir açıklama 

yapan Mevdudi, İsrailî rivayete başvurmuş fakat yine de bir sonuca ulaşamamıştır.397 

Allah'ın barındırdığı bu yer konusunda kesin bir bilgiye ulaşamayacağımızı 

söylemesine rağmen Hıristiyan rivayetlerine yer vermiştir. Buna göre,  Meryem'in İsa 

Peygamber'in doğumundan sonra ilki Nerad zamanında onun ölümüne kadar kaldığı 

Mısır'a, ikincisinde ise Arişelus zamanında Galile'de Nasıra'ya olmak üzere iki kez 

yurdundan ayrıldığını398 ifade etmiştir. Barınılan yerin kendilerine her türlü hayat 

gerekliliklerini sağlayan bir yayla olduğu açık olmasına rağmen, Kur'an'ın bu 

göçlerden hangisine değindiğini tahmin etmek oldukça zordur.  

2.14.2. İsa’nın (a.s) Önceki (Peygamber) leri Destekleyici Oluşu  

Kur’an-ı Kerim’de görüyoruz ki peygamberler belirli aralıklarla dünyaya 

gelmiş ve ümmetlerini hep aynı şeye davet etmişlerdir. Bu durum Hz. İsa için de 

geçerlidir ve Kur’an’da onun şöyle söylediği haber verilmiştir:  

                                                
393 Matta 14: 3-12; Markos 6: 17-29; Luka 3: 19-20. 
394 Meryem, 19/16-22. 
395 Taberi,  Camiu’l-Beyan, XVI, 45; Râzî, Mefatîhu’l-Gayb, XXI, 195. 
396 Mu’minun, 23/50. 
397 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 418. 
398 Matta 2: 13-23. 
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"Benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmekle beraber size yasak edilenlerin bir 

kısmını helal kılmak üzere, Rabbinizden size bir ayet getirdim. Allah'tan sakının ve 

bana itaat edin; çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin, 

bu doğru yoldur"399  

Yukarıdaki ayet hiçbir açıklamaya gerek kalmadan anlaşılabilmesine rağmen 

Mevdudi, Hıristiyanların içinde bulundukları zafiyetleri ortaya koymak amacıyla olsa 

gerek, İnciller’le bu ayeti destekleme yoluna gitmiştir.400  

Örneğin, Hz. İsa (a.s.) dağ'da verdiği vaazda şöyle der: "Benim, kanunu ve 

peygamberleri yok etmeye geldiğimi düşünmeyin: Ben yok etmeye değil, 

tamamlamaya geldim"401 (Mevdudi, bu rivayeti Maide suresi 46. ayetinin 

açıklamasında tekrar kullanmıştır.) 

Hukukçu olan Ferisîlerden biri Hz. İsa'ya (a.s.) sordu: "Kanundaki en büyük 

emir nedir?" Hz. İsa (a.s.) şu cevabı verdi: 

"Rabbin olan Allah'ı bütün kalbinle, bütün nefsinle ve bütün zihninle 

seveceksin. Bu ilk ve en büyük emirdir. İkincisi de buna benzer: Komşunu kendin gibi 

seveceksin. Bütün peygamberler ve kanun, bu iki emirde toplanır."402 

Başka bir fırsatta Hz. İsa (a.s) havarilerine şöyle dedi: 

"Hâkimler ve Ferisîler Musa'nın yerinde oturuyorlar. Bu nedenle onlar her neyi 

emrederlerse, gözleyin ve yapın; fakat onların yaptıklarının peşinden gitmeyin; çünkü 

onlar söylediklerini yapmazlar"403 

Mevdudi, Ayetin ikinci bölümündeki: “…Allah'tan sakının ve bana itaat edin; 

çünkü Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. O'na kulluk edin, bu doğru 

yoldur" kısmında ifade edilen, Allah’ın en Yüce Otorite oluşu ve peygambere itaat 

zorunluluğuyla ilgili olarak yine İncil’le bir karşılaştırma yapmıştır. 

                                                
399 Al-İ İmran 3/50-51. 
400 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 259-260. 
401 Matta 5; 17. 
402 Matta 22;37-40. 
403 Matta 23; 2-3. 
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Mevdudi şöyle diyor: “Ne yazık ki şu anda elde bulunan İncillerden hiçbiri 

Kur'an-ı Kerim'deki gibi bu kadar açık ve kesin bir şekilde Hz. İsa'nın (a.s.) görevini 

anlatmamaktadır. Yine de bu kitaplarda bu üç ana esas, oraya buraya serpiştirilmiş 

halde bulunmaktadır. Örneğin, Hz. İsa'nın (a.s) tek bir Allah'a ibadete inandığı 

aşağıdaki bölümlerden açıkça anlaşılmaktadır404: 

1) "Rabbin olan Allah'a ibadet edecek ve yalnız O'na hizmet edeceksin" 405 

2) Hz. İsa (a.s) sadece buna inanmakla kalmadı, bunu tüm etkinliklerinin nihaî 

gayesi kıldı ve nasıl tüm evren O'nun fiziksel kanunlarına boyun eğiyorsa, 

yeryüzündeki tüm insanları da o şekilde Allah'ın vahyî kanunlarına boyun eğdirmek 

için uğraştı. 

"Melekutun gelsin. Senin mülkün (saltanatın) gökte olduğu gibi yerde de 

egemen olacak"406 

Hz. İsa'nın (a.s.) kendisini daima bir peygamber ve semavî mülkün bir 

temsilcisi olarak sunduğu ve insanları sadece bu alan içinde kendisine tâbi olmaya 

davet ettiğini bazı kendi sözleri de destekler. O, doğduğu yer olan Nasıra'da tebliğe 

başladığında, kendi halkı ve akrabaları O'na karşı çıkarlar. Matta, Markos ve Luka 

İncillerine göre Hz. İsa (a.s.) şöyle dedi: "Hiçbir peygamber kendi ülkesinde kabul 

görmez." Düşmanları Kudüs'te Onu öldürmek için bir komplo hazırlamaya başladığı ve 

insanlar Ona başka yerlere gitmesini tavsiye ettiğinde "Hiçbir peygamber Kudüs 

dışında ölmez" dedi.407 

Hz. İsa (a.s.) son kez Kudüs'e girerken, havarileri: "Rab adına gelen Kral'a 

selam olsun" diye yüksek sesle saygı göstermeye başladılar. Ferisiler buna gücendiler 

ve Ondan havarilerini susturmasını istediler. O şu cevabı verdi: "Size derim ki, eğer 

bunlar sussalar, birdenbire taşlar bağırmaya başlar."408 

Başka bir seferde de şöyle demiştir: 

                                                
404 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 260. 
405 Matta 4: 10. 
406 Matta 6: 10. 
407 Luka 13:33. 
408 Luka 19;38-40. 
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"Ey çalışanlar ve ağır yükü olanlar, bana gelin, sizi dinlendireyim. Benim 

boyunduruğumu alın ve beni anlayın; çünkü ben alçakgönüllü ve halim biriyim.... 

Benim işim kolay ve yüküm de hafif"409 

Bunun yanısıra Hz. İsa'nın (a.s.) insanların, insan yapısı kanunlara değil ilâhi 

kanunlara uymalarını istediği, Matta ve Markos İncillerindeki bir bölümden de 

anlaşılabilir. Bu bölümde Ferisiler, havarilerin neden eskilerin geleneğini bozarak 

ellerini yıkamadan yemek yediklerini sorduğunda Hz. İsa (a.s.) şu cevabı verir: "İşaya 

(Kitab-ı Mukaddes'e göre Hz. İsa'dan (a.s.) önce 8. yüzyılda gelen peygamberlerden 

biri) sizin iki yüzlülüğünüzü önceden haber vermiştir. Bu insanlar beni ağızlarıyla 

destekliyorlar, fakat kalpleri benden uzaktır. Ne yazık ki onlar bana itaat etmiyor ve 

insanların emirlerini öğretiyorlar. Allah'ın emirlerini bir kenara bırakıp, testi ve 

çömlekleri yıkıyor ve benzeri insanların koyduğu görenekleri uyguluyorsunuz. Daha 

sonra onlara şöyle dedi: Pekâla, Allah'ın emirlerini terkedip kendi geleneklerinizi 

muhafaza edin bakalım! Hz. Musa (a.s.) anne babanıza iyi davranın; kim anne ve 

babaya kötü konuşursa mutlaka öldürülsün demişti. Siz anne-babasına karşı gelen bir 

adamı serbest bırakıyorsunuz. Babalarınızdan miras aldığınız gelenekler karşısında 

Allah'ın emirlerini hiçe sayıyorsunuz ve buna benzer daha birçok şeyler 

yapıyorsunuz.410 

Netice itibariyle, bozulmuş da olsa İncil’de halen mevcut ayetler bile bütün 

peygamberlerin, sadece Allah’a iman edilmesini bildirdikleri ortadadır. Mevdudi bu 

konudaki görüşlerini diğer eserlerinde411 teferruatlı olarak açıklamıştır. 

2.14.3. İsa’nın (a.s) Öldürülmesi  

“Bu, bir de inkarlarından, Meryem'e büyük bir iftirada bulunmalarından ve: 

"Meryem oğlu İsa Mesih'i, Allah'ın elçisini öldürdük" demelerinden ötürüdür. Oysa 

onu öldürmediler ve asmadılar, fakat onlara öyle göründü. Ayrılığa düştükleri şeyde 

doğrusu şüphededirler, bu husustaki bilgileri ancak sanıya uymaktan ibarettir, kesin 

                                                
409 Matta 11: 28-30. 
410 Markos 7: 6-13. 
411 Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, I, 46. vd. 
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olarak onu öldürmediler, bilakis Allah onu kendi katına yükseltti. Allah Güçlü'dür, 

Hakim'dir.”412 

Mevdudi, bu ayetin tefsirinde Talmud’dan bir rivayet nakletmiştir.  

Yahudilerin, Hz. İsa’nın küçük yaşta konuştuğunu gördükleri ve Peygamber olduğuna 

inandıkları halde onu öldürmeye çalışmalarının çok garip olduğunu söylemektedir. 

Çünkü sapık toplulukların gidiş yolları çok gariptir. Onlar, kendi kötü davranışlarını 

eleştiren ve haram olan şeylerden meneden bir kimseye müsahama gösteremezler. 

Allah'ın elçileri olmalarına rağmen böyle kişiler, kendi sapık toplulukları tarafından 

işkence edilmiş, hapsedilmiş veya öldürülmüşlerdir. 

Talmud'dan aldığı ve bunu destekler nitelikteki bölüm şöyledir: 

"Şehir ele geçirilince Nebukadanazar Mabed'in koruyucuları ve yöneticileri ile 

birlikte yürüdü... Duvarlardan birinde, sanki orada biri öldürülmüş ve yakınında biri 

vurulmuş gibi duvara saplanmış bir ok başı gördü ve: 'Burada kim öldürüldü?' diye 

sordu. 

'Yüce rahip Yehoyada'nın oğlu Zekeriya' cevabını verdiler. 'O bizi, sürekli 

olarak zulmediyoruz' diye azarlıyordu. 'Biz de onun dinlemekten bıktık ve öldürdük.'" 

Kitab-ı Mukaddes'te Yeremya Peygamber, Yahudileri zulümleri ve 

ahlâksızlıkları nedeniyle uyarmış ve onlara "Şayet bu zulme devam ederseniz, Allah 

sizleri başka kavimler vasıtasıyla helâk eder" demiştir. Bunun üzerine Yahudiler onu 

"Kildanilerin ajanı olmakla" suçladılar ve hapsettiler. Ayrıca Hz. İsa'nın (s.a) çarmıha 

gerilme hadisesinden 2,5 yıl önce Hz. Yahya (a.s) katledildi. Yahudiler Hz. Yahya'nın 

(a.s) peygamber, en azından aralarındaki en erdemli kişi olduğunu biliyorlardı. Buna 

rağmen Kral Herod, onu önce hapsetti, sonra sevgilisinin isteği üzerine başını kestirdi. 

O halde onların bu davranışları gösteriyor ki, Hz. İsa'yı (a.s) çarmıha gerdiklerinde 

büyük bir ihtimalle "Allah'ın Rasûlü'nü öldürdük" diye sevinmişlerdi.413 

                                                
412 Nisa, 4/156-158. 
413 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 427-428. 
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 2.14.4. Hristiyanların Hz. İsa’yı Tanrı Kabul Etmeleri  

Allah (c.c), bu dünyada insanlara yol göstermesi için peygamberler 

göndermiştir. Bu peygamberler, hem Allah’tan (c.c) aldığı emirleri insanlara bildirmiş 

hem de yaşantılarıyla bizzat örnek olmuşlardır. Çünkü peygamberlerde birer insandır 

ve insan olmalarının yegane sebebi örnek olabilmeleridir. Zira her peygamberin, insan 

olduğunu ön plana çıkaran özellikleri414 insanlar tarafından müşahede edilebilmiştir. 

Fakat tarih boyunca insanlar, peygamberlerin insan olmaması gerektiğini ya da 

olamayacağını düşünmüş ve bu sebeple kimi zaman peygamberleri inkar etmişler kimi 

zaman da onları insan üstü varlıklar olarak düşünmüşlerdir. Bu durum insanların, 

peygamberi, Allah karşısında ortak gibi görmelerine sebep olmuştur. Hz. İsa’dan sonra 

Hıristiyanlar da bu duruma düşmüşlerdir. Kur’an’da bu konuda şöyle buyuruluyor: 

 “Ey Kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin. Allah hakkında ancak gerçeği 

söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih, Allah'ın peygamberi, Meryem'e ulaştırdığı kelimesi 

ve kendinden bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, "üçtür" demeyin, 

vazgeçin, bu hayrınızadır. Allah ancak bir tek Tanrı'dır, çocuğu olmaktan münezzehtir, 

göklerde olanlar da yerde olanlar da O'nundur. Vekil olarak Allah yeter.”415 

Ayette işaret edilen, Hristiyanların teslis inancı hakkında Mevdudi, Yuhanna 

İncili’nden açıklama getirmiştir ve bu şekilde inanç sistemini nasıl bozduklarını ortaya 

koymayı amaçlamıştır: “Hz. İsa (a.s), babasız dünyaya geldiği için çoğunlukla 

"Allah'ın kelimesi" diye anılır. Allah, Hz. Meryem'in hiçbir erkek dokunmadan hamile 

kalmasını emretmiş ve Hz. Meryem de Hz. İsa'ya (a.s) hamile kalmıştır. Başlangıçta 

Hıristiyanlara Hz. İsa'nın (a.s) Allah'ın emri (kelimesi) ile babasız dünyaya geldiği 

söylenmişti, fakat onlar yine de felsefesinden etkilendikleri için "kelime"yi (emir) 

"İlâhî kelâm" anlamında kabul ettiler. Daha sonra "İlâhî kelâm"ı "Logos"a çevirdiler. 

Daha sonra Hz. İsa'nın (a.s) ilâhlığı inancını savunan bâtıl Logos doktrinini kurdular. 

                                                
414 Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, I, 264. 
415 Nisa, 4/171. 
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Bu şekilde Allah'ın kendisini veya kendi kelâm sıfatını Hz. İsa'nın kişiliğinde tezahür 

ettirdiğine inanmaya başladılar.416 

Mevdudi Hristiyanların, Hz. İsa’nın, "Allah'tan bir ruh"oluşunu, "Allah'ın ruhu" 

diye değiştirdiklerinden bahseder. Oysa Matta'da417 "Meryem'de hasıl olan şey 'Kutsal 

ruh'tan' idi ifadesi geçiyordu. Yani Kutsal ruh'un kendisi değildi.418 

Konuyla ilgili diğer bir ayetin419 açıklamasında Mevdudi, Hristiyanların, 

Mesih'in gerçek öğretileriyle ortak hiçbir yanı olmayan yeni bir din icat ettiklerini ifade 

eder ve bu bağlamda, Charles Anderson Scott'un Jesus Chrıst'tinden alınan şu satırları 

nakleder: (Mevdudi’nin naklettiği bu alıntıları biz de oduğu gibi aktarmayı uygun 

gördük.)  

"Matta, Markos ve Luka'nın (bu noktada taşıdığı gerçek anlam ve önem 

kuşkuludur) başlangıcındaki doğuş hikayelerinden ayrı olarak, bu üç İncil'de 

yazarlarının İsa'yı, insandan, özellikle Allah'ın ruhuyla donanmış ve Allah'la 

kendisinden "Allah'ın oğlu" olarak söz edilen varlığını haklılayan kopmaz ilişki içinde 

bulunan bir insandan başka bir şey olarak düşündüklerini gösteren hiçbir şey yoktur.”  

Matta bile O'na, bir marangozun oğlu olarak değinir ve Petrus'un Onu Mesih 

olarak tasdik etmesinden sonra, "kendisini alıp sert sözler sarfetmeye başladığını" 

anlatır. (Matta, XVI. 22) ve Luka'da iki mürid Emmaus yolunda Ondan hâlâ "Allah ve 

tüm insanlar önünde amelde ve sözde sağlam bir peygamber" olarak söz etmektedirler. 

(Luka, XXIV. 19). Oldukça ilginçtir ki, Markos yazılmadan önce "Rabb"in 

Hıristiyanlar arasında yaygın biçimde İsa'yı tanımlamak için kullanılmakta olduğu 

gerçeğine rağmen ikinci İncil'de hiçbir zaman bu isimle anılmaz. (Kelime Allah için 

serbestçe kullanılırken, İsa hakkında birinci İncil'de de görülmez.) Üçü de taşıdığı 

büyük önemi vurgulayarak ve bütünüyle İsa'nın çektiği işkenceyi ve ölümünü anlatır, 

fakat "kefaret" bölümü (Markos, X. 45) ve Son Yemek'te ki, bazı sözler dışında, bu 

kelimeye sonradan eklenen anlamla ilgili hiçbir işaret yoktur. İsa'nın ölümünden günah 

                                                
416 Yuhanna 1; 14. 
417 Matta 1; 20. 
418 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 437-439. 
419 Maide, 5/77. 
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veya afla herhangi bir ilgisinin bulunduğu bile ima edilmez. Pavlos "kefaret" sözünü 

etmeseydi, yalnızlığı ve muğlaklığı içinde yaptığını da yapmayacaktı." 

Aynı yazar yine şöyle diyor: "O'nun kendisini bir peygamber olarak gördüğü, 

'Bugün, yarın veya yarından sonra yoluma gitmeliyim, çünkü bir peygamberin 

Kudüs'ten yok olup gitmesi olmaz' gibi birkaç sözünde belli olmaktadır. (Luka, 

13;39)." O sık sık kendisine 'insanoğlu' der. Hatta göğe çıkışından sonra bu çıkış olayı 

nedeniyle İsa'nın 'Allah'ın oğlu' yapılıp tam bir güçle donatıldığını açıklayanın Aziz 

Pavlos olduğunu söyler. "İsa hiçbir zaman kendisine 'Allah'ın oğlu' demez" der o ve bu 

ismin kendisine başkaları tarafından verildiği zaman, bununla herhalde ancak Onun 

mesih olduğunun itiraf edildiğini belirtir. Fakat İsa kendisini her zaman mutlak 

anlamda "Oğul" olarak tarif eder... Bunun da ötesinde, Allah'la olan ilişkisini tarif 

etmek için yine mutlak olarak "Baba" kelimesini kullanır. Onun bu ilişkinin eşsizliğini 

her zaman farketmediği düşünülebilir; öyle ki, hayatının ilk döneminde ilk ayrıcalığını 

başka insanlarla paylaştığı bir ayrıcalık sanıyordu; fakat edindiği hayat tecrübesi ve 

insan tabiatı hakkındaki derin bilgi, kendisini bu ayrıcalıkta yalnız olduğunu görmeye 

zorladı." 

"Petrus'un Pentrikos'ta söylenmiş 'Allah'tan razı olmuş kişi' sözleri, 

çağdaşlarının İsa'yı nasıl tanıyıp kabul ettiklerini gösterir... İnciller bu sözlerin kabul 

edilmesi gerektiği hakkında hiçbir kuşkuya yer bırakmaz. Onlardan öğrendiğimize 

göre, İsa fizikî, zihnî ve tabiî gelişme aşamalarından geçmiş, acıkmış, susamış, 

yorulmuş ve uyumuştu; şaşırtılabilir ve bilgi isteyebilirdi; acı çeker ve ölürdü. Hiç bir 

zaman sonsuz bilgi iddiasında da bulunmadı.  

Böyle bir iddia, kuşkusuz yalnızca İncillerin yarattığı izlenime ters düşmekle 

kalmayacak, aynı zamanda, başlıca günaha teşvik, 'Gethsemane' ve Çarmıha Gerilme 

tecrübeleriyle de uzlaştırılamayacaktı. Bu tür tecrübeler tümden gerçek dışı 

görülmedikçe, İsa bunları yaşamış ve insani bilgideki peygamberî basirete ve marifete 

dayalı bir takım değişikliklere tabi insan bilgisinin sınırları içerisinde bu tecrübelerden 

geçmiş olmalıdır. İsa'yı her şeye gücü yeter görmek için de öyle pek neden yoktur. 

O'nun Allah'tan bağımsız veya bağımsız bir ilah olarak davrandığına dair hiçbir 

gösterge yoktur. Gerçekte, ibadet alışkanlığının ve böylesi ancak ibadetle gider gibi 
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sözlerinin de ortaya koyduğu üzere, Allah'a olan bağımlılığını itiraf etmektedir kendisi. 

Hatta kendisine mutlak anlamda yalnızca Allah'a ait olan iyiliği ve hayrı da 

yakıştırmamıştır o. Son şekilleriyle Hıristiyan Kilisesi, doğmuş İsa'yı ilâhî varlık 

düzeyine çıkarıncaya değin yazıya geçirilmemiş olmalarına rağmen, bir yanda 

kayıtların İsa'nın gerçek insanlığıyla ilgili tüm delilleri barındırması, öte yandan hiçbir 

yerde O'nun kendisini Allah olarak gördüğüne dair herhangi bir şeyin bulunmaması 

İncillerin gerçek tarihî karakterleri konusunda dikkat çekici bir şehadettir..." 

"Allah'ın oğlu ismine İsa ile ilgili olarak kullanıldığı şekliyle, ilk olarak tümden 

dinî bir muhteva verenin, ilk Hıristiyan toplumu mu yoksa bizzat Pavlos'un kendisi mi 

olduğunu kestirmek mümkün olmayabilir. Herhalde birincisi, yani toplumun kendisi 

olsa gerektir. Fakat havari Pavlos şüphesiz bu ismi tüm anlamıyla benimsemiş ve 'Oğul 

İsa/Krist'e Ahd-i Atik'te özellikle Rabb Yehova'ya verilen pek çok fikir ve deyim 

aktararak anlamı açıklığa kavuşturmak için çok şeyler yapmıştır. Her ismin üstünde bu 

ismi, 'Rabb' ismini vermiştir Ona. Aynı zamanda Krist'i Allah'ın hikmeti ve Allah'ın 

şanı ile eşleştirip, Ona mutlak anlamda Oğul'luk da vermekle Pavlos, İsa (Krist) için 

Allah'la miras yoluyla gelen eşsiz, ahlâkî kişisel ve sonsuz bir ilişki iddia etmiş 

oluyordu. Öte yandan, Pavlos çoğu biçim ve yollarla İsa'yı Allah'la eşleştirmişse de, 

kendisi Ondan Allah olarak söz etmekten kaçınmıştır..." 

"(Üçleme) Düşüncesi biçimleri Yunan filozoflarına ait olup, onlardan Yahudi 

öğretilerine girmiştir. Böylece, tipik bir bileşimle karşılaşıyoruz. İsa'nın kişiliğinde 

olgunlaşan Kitab-ı Mukaddes'in dini doktrinleri yabancı bir felsefenin içinden 

geçmektedir..." 

"Üçleme Doktrini'nde Yahudi kaynağı, Baba, Oğul ve Ruh terimlerini donattı. 

İsa son terimi nadiren kullandığı gibi, Pavlos'un onu kullanışı da o kadar açık değildir. 

Yahudi edebiyatında ise bu bütünüyle şahıslaştırılmıştır. Görüldüğü üzere Yunan 

etkisiyle değişikliğe uğramışsa da, malzeme Yahudi'ye aittir; fakat sorun Yunan'ındır ve 

öncelik ahlakî hatta dinî bile değil, metafizikîdir. Nedir bu üç faktör arasındaki ontolojik 

ilişki? Kilisenin cevabı İznik formülündedir ve Yunan karakteri taşımaktadır..."420 

                                                
420 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 437-439. 
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2. 15. Samuel (Kitabı Mukaddese Göre Peygamber) 

Bakara suresinde, müminlere cihadın zorluklarını anlatmak için şöyle bir örnek 

verilmiştir: “Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? 

Peygamberlerinden birine, "Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım" 

demişlerdi. "Ya savaş size farz kılındığında gitmeyecek olursanız?" demişti. 

"Memleketimizden ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımıza göre niye Allah yolunda 

savaşmıyalım?" demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca, az bir kısmı müstesna yüz 

cevirdiler. Allah zalimleri bilir.”421 

Mevdudi, M.Ö. 1000 yıllarında gerçekleştiğini söylediği422 bu hikaye üzerinde 

durma gereği hissetmiştir. İsrailoğullarının dine bağlı olmayan yabancı yöneticilerin 

etkisi ile ilâhî kanun yönetimi arasındaki farkı unuttuklarını bu nedenle de böyle bir 

istek de bulunduklarını söyleyen Mevdudi, şu hikayeleri de nakletmiştir:  

"Ve Samuel bütün hayatı boyunca İsrail'e hükmetti... Samuel çok yaşlanınca 

tüm İsrail uluları toplandı, Rama'ya, Samuel'in yanına geldiler ve şöyle dediler: Bak, 

sen yaşlısın, oğulların da senin yolundan gitmiyorlar. Diğer ülkelerdeki gibi bize 

hükmedecek bir kral tayin et. Fakat onlar bize hükmedecek bir kral tayin et deyince, bu 

söz Samuel'in hoşuna gitmedi. Ve Samuel Rabb'a dua etti. Rabb Samuel'e seslendi: 

Kavminin sana söylediklerini tut. Onlar seni değil, beni reddediyorlar. Benim onları 

yönetmemi reddediyorlar... Daha sonra Samuel Rabbin söylediklerini kendisinden bir 

kral isteyen kimselere tekrarladı. Size hükmedecek olan kral şöyle olacak dedi: Sizin 

oğullarınızı alacak ve kendi atları arabaları için kendisine hizmet ettirecek. 

Oğullarınızdan bazıları arabaların önüne koşulacak. Onları binlerce, yüzlerce kişiye 

kumandan yapacak, onlara kendi toprağına baktıracak, harmanını dövdürecek savaş 

araçlarını arabalarını yaptıracak. Ve kızlarınızı terzi, aşçı ve ekmekçi olarak alacak. 

Sizin tarlalarınızı ve bahçelerinizi ellerinizden alacak ve kendi kölelerine verecek... 

Sizin ürününüzün ve bahçenizin onda birini alacak ve kendi memurlarına, 

hizmetçilerine verecek. Sizin erkek hizmetçilerinizi, kadın hizmetçilerinizi, en iyi 

gençlerinizi ve merkeplerinizi kendi hizmetine alacak. İşte o gün siz kendi seçtiğiniz 

                                                
421 Bakara, 2/246. 
422 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 190-191. 
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kralınız nedeniyle ağlayacaksınız ve o gün Rab sizi duymayacak. Buna rağmen kimse 

Samuel'in sözlerine aldırmadı. Hayır, dediler, bizim de bir kralımız olacak. Biz de 

diğer milletler gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidecek ve bizim 

savaşlarımızda savaşacak. Ve Rabb Samuel'e onları dinle ve onlara bir kral tayin et 

dedi..."423 

"Ve Samuel tüm İsrail'e şöyle dedi: Sizin sözünüzü dinledim... ve size bir kral 

tayin ettim... Siz Beni Amun soyundan gelenlerin kralı Nahash'ın üzerinize saldırdığını 

gördüğünüzde, Rabbiniz olan Allah sizin melikiniz iken, bize bir kral gerek dediniz. O 

halde şimdi istediğiniz ve seçtiğiniz kralı alın! İşte Rabb'ın seçtiği kral. Eğer Rabb'dan 

korkar, O'na hizmet eder, O'nun sözüne itaat eder ve O'nun emrine isyan etmezseniz, o 

zaman siz ve sizi yöneten kral Rabbiniz olan Allah'ın yolundan gitmeye devam 

edersiniz. Fakat, Rabbin sözüne itaat etmez ve onun emrine isyan ederseniz o zaman 

Allah'ın kudreti aynen babalarınız gibi, sizin de aleyhinize olacaktır. Bana gelince, 

Allah sizin için dua etmeyi terketme günahından beni korusun. Bilakis ben size iyiyi ve 

doğru yolu öğreteceğim... Fakat siz günah işlemeye devam ederseniz, o zaman siz ve 

kralınız mahvolursunuz."424 

Sonuç olarak Mevdudi, Burada bu hikâyenin sadece müslümanların ders alması 

için ele alındığını kendisinin de yegane amacının, İsrailoğulları'nın dejenerasyonuna 

neden olan şeyleri, onların korkaklıklarını, nefse tapınmalarını ve disiplinsizliklerini 

ortaya koymak olduğunu belirtmiştir.425 Böylece müminler, bu tip zayıflıklara karşı 

uyanık olabileceklerdir. 

                                                
423 Samuel I: 7-8. 
424 Samuel I: 12. 
425 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 191. 
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3. GEÇMİŞ MİLLETLER 

 3. 1. Nuh Kavmi  

Hemen her kültürde yer aldığını gördüğümüz Nuh Tufanı, Kuran'da anlatılan 

kıssalar arasında, üzerinde en çok durulanlardan biridir. Hz. Nuh'un gönderildiği 

kavmin uyarılara ve öğütlere kulak asmaması, gösterdikleri tepkiler ve olayın meydana 

gelişi birçok ayette detaylarıyla anlatılır. 

“Andolsun, Biz Nuh'u kendi kavmine gönderdik, o da içlerinde elli yılı eksik 

olmak üzere bin sene yaşadı. Sonunda onlar zulmetmekte devam ederlerken tufan 

kendilerini yakalayıverdi.426
 

Hz. Nuh, Allah'ın ayetlerinden uzaklaşarak O'na ortaklar koşan kavmini, sadece 

Allah'a kulluk etmeleri ve sapkınlıklarından vazgeçmeleri konusunda uyarmak 

amacıyla gönderilmişti. Hz. Nuh, kavmine Allah'ın dinine uymaları konusunda 

defalarca öğüt verdiği ve onları Allah'ın azabına karşı birçok kez uyardığı halde,427 

onlar Hz. Nuh'u yalanladılar ve şirk koşmaya devam ettiler. 

Bunun üzerine Allah Hz. Nuh'a, inkar edip zulmedenlerin suda boğularak 

azaplandırılacağını ve iman edenlerin kurtarılacağını haber verdi.428 

Konuyla ilgili diğer bir ayette de şöyle buyurulmaktadır: 

 “Buyruğumuz gelip tandırdan sular kaynamağa başlayınca, "Her cinsten birer 

çifti ve aleyhine hüküm verilmiş olanın dışında kalan çoluk çocuğunu ve inananları 

gemiye bindir" dedik. Pek az kimse onunla beraber inanmıştı.”429
 

Nuh tufanının varlığı tarihi kayıtlarda da yeralmaktadır.430 Tufanla ilgili olarak 

Mevdudi, bu ayetin, tüm insan ırkını Hz. Nuh'un üç oğlundan başlatan tarihçilerin 

teorilerini reddettiğini söyler. Bu yanlış teorinin geçerlilik kazanmasına sebep olan ise 

                                                
426 Ankebut, 19/14. 
427 Mu’minun, 23/23-26. 
428 Mu’minun, 23/27. 
429 Hud, 11/40. 
430 Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, I, 426. 
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Kitab-ı Mukaddes'te geçen kıssadır.431  Kıssada tufandan kurtulanlar arasında Hz. Nuh 

(a.s), karısı ve üç oğlu dışında kimse zikredilmez. Bunu Mevdudi’nin yaptığı İsraili bir 

rivayet olarak değerlendirmiyoruz fakat İslam dışında bir kaynaktan alıntı yapmış ve 

üzerinde durmuş olmasından dolayı konumuza dahil etmeyi uygun gördük. 

Söylediğimiz gibi bu rivayeti, eleştiri amaçlı kullanmıştır. 

Kur'an Hz. Nuh'un ailesi dışında, sayıları az da olsa diğer müminlerin varlığını 

da birçok yerinde zikrederek, bununla çelişir. Dahası, Kur'an Hz. Nuh'un (a.s) sonraki 

kuşakların, O'nun ve tufandan kurtulanların halefleri olduğunu beyan eder.432 

Tufandan sonra gemi, Kur'an'a göre Doğu Anadolu'da (eskiden) Cezire-i İbni 

Ömer olarak anılan bölgenin Kuzey-doğusunda bulunan Cudi Dağı'nın üzerine 

oturmuştur. Fakat Kitab-ı Mukaddes'e göre geminin oturduğu yer Ararat433 (Ağrı) 

dağıdır. Kadim tarihler de geminin oturduğu yerin Cudi Dağı olduğunu teyid 

etmektedirler. Sözgelimi M.Ö. 250 yıllarında yaşamış olan Babil kentinin dini lideri 

Berasus Keldanilerle ilgili tarihinde Hz. Nuh'un gemisinin Cudi Dağı üzerine 

oturduğunu söylemektedir. Aristo'nun öğrencisi Abydenus ise aynı rivayeti te'yid 

etmekle kalmaz, aynı zamanda kendi çağındaki birçok Iraklının geminin parçalarına 

sahip olduklarını, bu parçaları batırdıkları suları da hastalara şifalı su olarak 

içirdiklerini yazar.434 

Mevdudi, daha sonra tufanın, tüm yeryüzünü kaplayıp kaplamadığı, sadece Hz. 

Nuh'un (a.s) bölgesini içine alacak şekilde mi olduğu konusuna değinmektedir. Bunun, 

şimdiye dek halledilmemiş bir sorun olduğunu söyleyen Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes'in 

tufanın arz çapında olduğunu beyan eden cümlesini nakleder:  

“ Sular yükseldi, çoğaldıkça çoğaldı; gemi suyun üzerinde yüzmeye başladı. 

Sular öyle yükseldi ki, yeryüzündeki bütün yüksek dağlar su altında kaldı. Yükselen 

sular dağları on beş arşın aştı.Yeryüzünde yaşayan bütün canlılar yok oldu; kuşlar, 

evcil ve yabani hayvanlar, sürüngenler, insanlar, soluk alan bütün canlılar öldü. RAB 

                                                
431 Tekvin 6: 18, 7:7, 9 ve 9:19. 
432 İsra, 17/3; Meryem, 19/58. 
433 Tekvin  8:4. 
434 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 396. 
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insanlardan evcil hayvanlara, sürüngenlerden kuşlara dek bütün canlıları yok etti, 

yeryüzündeki her şey silinip gitti. Yalnız Nuh'la gemidekiler kaldı. Sular yüz elli gün 

boyunca yeryüzünü kapladı.”435 

Nuh tufanın bütün Nuh kavmini kapsamış olmasına rağmen, dünya çapında 

olup olmadığı ve o zaman yeryüzünde başka kavimlerin bulunup bulunmadığı net 

olarak ifade edilememektedir.436 Ancak Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes’in aksine tufanın 

dünya çapında olmadığını savunur ve şöyle der: “Tarihin o döneminde yeryüzünün 

yerleşim bölgesi yalnızca Hz. Nuh'un (a.s) yaşadığı bölgeydi ve tufandan arta kalan 

kuşaklar tedrici olarak yeryüzünün diğer bölgelerine yayıldılar. Bu teoriyi iki şey 

desteklemektedir. Birinci olarak, Dicle ve Fırat bölgesinde büyük bir tufanın meydana 

geldiği yolunda tarihsel geleneklerin, arkeolojik buluntuların ve jeolojik kanıtların 

te'yid ettiği kesin deliller söz konusudur. Buna karşılık yeryüzünün diğer bölgelerinde 

tufanın dünya çapında olduğunu kanıtlayacak herhangi bir delil sözkonusu değildir. 

İkinci olarak, Amerika ve Avustralya gibi birbirinden çok uzak yerlerdekiler dahil 

hemen tüm yeryüzü sakinlerinin geleneklerinde bir zamanlar yeryüzünde büyük bir 

tufanın koptuğu yolunda rivayetler vardır. Bunlardan çıkarılacak sonuç, insanlığın 

atalarının bir zamanlar yeryüzünün belli bir yöresinde yaşıyor olduklarıdır. Demek ki, 

bu olaydan sonra yeryüzünün çeşitli yerlerine dağılmışlar ve tufana dair rivayetlerini 

de beraberlerinde götürmüşlerdir.”437 

3. 2. Ye’cüc ve Me’cüc   

Islâm inancına göre , Ye'cüc ve Me'cüc, Kiyametin kopacagina isaret sayilan 

büyük alâmetlerdir. Ye'cüc ve Me'cüc Kitap ve Sünnetle sabittir. Ye'cüc ve Me'cüc 

Kur'ân-ı Kerîm'de iki âyette geçer: 

                                                
435 Tekvin 7: 18-24. 
436 Âlûsî, Rûhu’l-Meâni, XXIX, 84; Elmalılı, Hak Dini, VIII, 348. 
437 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 396. 
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“Dediler ki: Zülkarneyn! Doğrusu Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk 

yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir sed yapman için sana bir vergi verelim mi?” 
438 

"Nihayet Ye'cüc ve Me'cüc (ün seddi) açılıp da her tepeden saldıracakları ve 

gerçek va'd olan (kıyamet) yaklaştığı zaman o küfr (ve inkar) edenlerin gözleri hemen 

belirip kalacak"439 

Hz. Peygamber (s.a.s)'in hanımlarından Zeynep binti Cahs (r.a)'dan gelen bir 

rivâyette ifade olunduğuna göre, bir defasında telaşla Zeynep (r.a)'in yanına girerek; 

"Lâ ilahe illallah!.. Vukuu yaklaşan bir çerden, büyük bir fitneden dolayı vay 

Arabın haline? Bugün Ye'cüc ve Me'cüc'ün seddinden şunun gibi bir delik açıldı, 

buyurdu da, başparmağıyla onun yanındaki şehadet parmağını halkaladı. Bunun 

üzerine Zeynep b. Cahş; 

-Ey Rasûlüllah! Içimizde bu kadar iyi kimseler varken biz helak olur muyuz? 

diye sordu. Rasûlüllah; 

"Evet! Fısk ve fücur, fuhs ve ma'siyet çoğaldığı zaman helak olursunuz!" diye 

cevap verdi.”440 

Zülkarneyn (a.s) Cenab-ı Hakk’ın lütfuyla bir batıya, bir doğuya, üçüncü kere 

de kuzey tarafa doğru gitti ve iki sed arasında bir yere vardı ki, iste buradan Ye'cüc ve 

Me'cüc hücum ediyor, bozgunculuk çıkarıyor; ekinleri ve insanları yok ediyor. Orada 

halkın isteği üzerine, Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cûc'ün zararından onları kurtarmak 

için bir sed yaptı. (Seddin yapımı bitince), artık Ye'cüc ve Me'cüc onu ne asabildiler ve 

ne de delebildiler.441 Buradan anlıyoruz ki, artık Ye'cüc ve Me'cüc, saldırganlıklarını 

sürdürmediler. İşin tarihi yönü böyledir. Zülkarneyn, sed yapmış ve Ye'cüc ile 

Me'cüc'ûn fesadını önlemiştir. 

                                                
438 Kehf, 18/94. 
439 Enbiya, 21/96-97. 
440 Buhari, “Enbiya”, 7, “Menakib”, 20, “Fiten”, 4, 28; Muslim, “Fiten”, 1, 2880; Tirmizi, “Fiten”, 23, 
2188. 
441 Kehf, 18/97. 
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Enbiya sûresi 96-97. âyetlerinden de anlaşılıyor ki, Kıyamet kopmadan önce, 

onlarla bir takım insanlar arasında bir engel olarak yapılan sed açılacak; onlar insanlara 

saldıracaklardır. 

Bugün bu Kur'ân'da adı geçen sed var mıdır, yok mudur? Henüz mesele 

açıklığa kavuşmuş değildir. Yalnız bu sed Zülkarneyn tarafından yapılmıştır. Ye'cüc ve 

Me'cûc vardır ve bunların kıyamet kopmadan önce, ortaya çıkıp çekirgeler gibi bir çok 

yerleri yakıp yıkacakları kesindir. 

Mevdudi, bu konuda farklı İsrail tarihi kaynaklarından bilgilere müracaat 

etmiştir; “Ye'cuc ve Me'cuc eskiden beri Asya ve Avrupa'daki yerleşik 

imparatorluklara saldırılar düzenleyen kuzey doğu Asya'nın vahşi kabileleriydi. 

Tekvin'e göre442 bunlar Nuh'un oğlu Yafes'in soyundan gelmektedirler, müslüman 

tarihçiler de bu görüşü kabul etmişlerdir. Diğer bir rivayete göre ise Onlar Meşek 

(Moskova) ve Tubal (Tubalsek)'i ele geçirmişlerdi. 443 İsrailî tarihçi Josephus'a göre, 

Ye'cuc ve Me'cuc, İskitlerdi ve ülkeleri Kara Deniz'in kuzey ve doğusuna dek 

yayılmıştı. Jerome'ye göre Me'cuc ülkesi Hazar Denizi'nin yakınında Kafkasya'nın 

kuzeyindeki toprakları kapsıyordu.”444 

3. 3. Medyen ve Eyke Halkı  

Medyen Kavmi'nin yeri, Suudi Arabistan'ın batısında, Ürdün ve İsrail'in 

güneyinde bulunmaktadır. Hz. Şuayb’ın (a.s) uyarıcı olarak gönderildiği kavimdir.  

“Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Şöyle dedi: "Ey milletim! 

Allah'a kulluk edin; O'ndan başka tanrınız yoktur. Ölçüyü tartıyı eksik tutmayın. 

Doğrusu ben sizi bolluk içinde görüyorum ve hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından 

korkuyorum."445
 

Eyke halkı ise, Hicr Suresi'nin 78-84. ayetlerinde kısaca sözkonusu 

edilmektedir. Burada haklarında verilen bilgi daha fazladır. Medyenliler'le Eykeliler'in 

                                                
442 Tekvin 10-32. 
443 Hezekie l  38, 39. 
444 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 196-197. 
445 A’raf, 7/85. 
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iki farklı kabile mi, yoksa aynı kavim mi olduğu konusunda müfessirler arasında görüş 

ayrılığı vardır.  

Biz bu görüş ayrılıkları ve sebeplerine girmeden Mevdudi’nin görüşünü ve bu 

görüşünü desteklerken kullandığı İsrailî rivayetleri ele alacağız. 

Konuya tarihi bilgiler ışığında açıklık getirmeye çalışan Mevdudi’ye göre, bu 

konudaki araştırmalar, her iki görüşün de doğru olduğunu göstermiştir. Medyenliler'le 

Eykeliler kuşkusuz iki ayrı kavim idiler; fakat aynı gövdenin dallarıydılar. Hz. 

İbrahim'in (a.s) karısı (veya cariyesi) Ketura'dan üreyen nesli Arabistan'da ve 

İsrailîler'in tarihinde de Ketura'nın çocukları olarak pek meşhurdurlar. Bunların en 

önemli kolu, ataları Hz.İbrahim'in (a.s) oğlu Medyen'e izafetle Medyenliler (veya 

Medyenîler) olarak bilinenlerdi. Bunlar, Kuzey Arabistan ile Güney Filistin arasındaki 

bölgede ve Kızıl Deniz ile Akabe Körfezi kıyılarında yerleşmişlerdi. Başkentleri, 

Ebu'l-Fida'ya göre, Akabe Körfezi'nin batı kıyısında Eyle'den (bugünkü Akabe) beş 

günlük mesafede yer alan Medyen'di. Ketura'nın, içlerinde Dedanîler'in diğerlerine 

oranla daha çok bilindiği diğer çocukları, Kuzey Arabistan'da başkentleri Tebük, eski 

adıyla Eyke olmak üzere (Yakut, Mü'cemu'l-Buldan'da Eyke'yi anlatırken burasının 

Tebük'ün eski adı olduğunu söyler ve Tebük'ün yerlileri de bunu doğrulamaktadır) 

Teyme, Tebük ve el-Ulâ arasındaki bölgede yerleştiler.446 

“Medyenliler ile Eykeliler'e aynı peygamberlerin gönderilmiş447 olmasının 

nedeni, her iki kabilenin de aynı soydan gelmiş olmaları, aynı dili konuşmaları ve yan 

yana komşu bölgelerde yerleşmiş bulunmaları olsa gerektir. Aynı yörelerde yan yana 

yaşamış ve birbirleriyle evlilik gibi sosyal ilişkiler içinde bulunmuş olmaları da 

mümkündür. Sonra, bu iki akraba kabilenin ikisi de, meslekten ticaret adamlarıydılar 

ve aynı kötü hayat ve sosyal ve ahlâkî düşüklük içinde idiler.”448  

Mevdudi, bu halkın içinde bulunduğu ahlaki çöküntüyü Kitab-ı Mukaddes'in 

verdiği bilglerle açıklamıştır: “Bunlar Baal-peo'a taparlardı. İsrailoğulları Mısır'dan 

                                                
446 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 65. 
447 Şuara, 26/176. 
448 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 65. 
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çıkıp da bunların bölgelerine girince, aynı putperestlik ve zina hastalığından 

etkilenmişlerdi.”449  

Yine, bunların kötü ahlak olarak, yol kesiciliğe başladıkları ve ağır haraçlar 

ödemedikçe hiçbir kervanın geçmesine izin vermedikleri Kur'an'da şöyle geçmektedir: 

"Tehdit ederek ve O'na inananı Allah'ın yolundan alıkoyup eğriliğini isteyerek her 

yolun başına oturmayın."450  

İşte bu nedenlerle, Allah her iki kavme de aynı peygamberi göndermiş ve bu 

peygamber kendilerine aynı öğretileri ve aynı mesajı getirmiştir.451 

Bu ahlaksızlıkları ve ısrarları nedeniyle bu kavimler helak edilmiştir: 

“Şuayb'ı yalanlayanlar, yurtlarında sanki hiç yaşamamışlar gibi oldular, izleri 

bile kalmadı. Mahvolanlar, Şuayb'ı yalanlayanlar oldu. Şuayb onlardan döndü de, "Ey 

milletim! And olsun ki, Rabbimin sözlerini size bildirdim, öğüt verdim; inkarcı millet 

için niçin üzüleyim?" dedi.”452
 

Mevdudi bu konudaki Kitab-ı Mukaddes bilgilerine de yer vermiştir. Medyen'in 

bu tümüyle yerle bir edilişi, komşu halkların dilinde darbı mesel olmuştu. Davud (a.s.) 

zalimlere karşı Allah'ın yardımını şöyle istiyordu: "Senin kullarına karşı sinsice planlar 

yapan "bu hainlere" Medyen halkına yaptığını yap",453 İşaya peygamber'de 

İsrailoğullarına "....Asurlu'dan korkma... O asasını Mısır'ın üzerine kaldırdığı gibi 

kaldıracak... Orduların Rabbi, Medyen vurgununda olduğu gibi kırbacı ona karşı 

kımıldatacaktır..."454 diyerek teselli vermiştir. 

3. 4. Lut Kavmi  

Hz. Lût (a.s.), Hz. İbrahim'in (a.s.) yeğenidir. Allah tarafından bir rasûl olarak 

tayin edilip, kendileriyle bir kan bağı olmasından dolayı onun "kavmi" diye nitelenen 

günahkâr topluluğu ıslah etmek için gönderildi. 
                                                
449 Sayılar 25/1-5, 31/16-17. 
450 A'raf,  7/86. 
451 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 65. 
452 A'raf,  7/92-93. 
453 Mezmurlar 83/5-9. 
454 İşaya 10: 21-26. 
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Mevdudi, Lut’un (a.s) babası ve amcaları ile bilgiyi de yine Kitab-ı 

Mukaddes'ten almıştır.455 Kitab-ı Mukaddes'e göre İbrahim'in (a.s) Haran ve Nahor 

adında iki kardeşi vardı. Lut (a.s) Haran'ın oğluydu.456   

Mevdudi, Lut (a.s) ile ilgili Kur’an’da verilen bilgilerle, Kitab-ı Mukaddes'te 

verilen bilgiler arasındaki farka değinir. Yahudiler tarafından tahrif edilmiş olan eldeki 

Kitab-ı Mukaddes'te Hz. Lût'un (a.s.) şahsiyetinin lekelendiğini söyler. İbrahim'in sığır 

sürüleri ile Lût'un sığır sürüleri arasında çıkan bir anlaşmazlık sonunda457 göç ettiğini 

söyleyen Kitab-ı Mukaddes'e karşı Kur'an, bu iddiayı çürütür ve Hz. Lût'un (a.s.) bir 

resûl olarak tayin edilmiş olduğunu ve oraya, halkı ıslah etmek için gönderildiğini 

söyler. 

“Lut'u da gönderdik, milletine "Dünyalarda hiç kimsenin sizden önce 

yapmadığı bir hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Siz kadınları bırakıp erkeklere 

yaklaşıyorsunuz, doğrusu çok aşırı giden bir milletsiniz" dedi. Milletinin cevabı 

sadece, "Onları kasabanızdan çıkarın, güya onlar temiz kalmaya uğraşan insanlarmış" 

demek oldu.”458
 

Lut kavminin yaşadığı yerle ilgili olarak Mevdudi, bu sefer de Kitab-ı 

Mukaddes'in bilgilerinden istifade etmiştir. Lut kavminin, şimdi Ürdün'ün doğu yakası 

denilen ve Irak ile Filistin arasında yer alan topraklarda yaşadığını ifade ettikten sonra, 

Kitab-ı Mukaddes'e göre; merkezleri Ölü Deniz'e yakın yerlerde, ya da tamamıyla 

suyun altında kalmış Sodom şehridir. Bunların Sodom'un dışında dört büyük 

şehirlerinin daha olduğunu ve bu şehirler arasındaki arazilerin, kilometrelerce devam 

eden büyük bir bahçeyi andırdığını ve seyredenleri büyülediğini anlatır. Fakat 

zamanımızda şehirlerin yerleri tam olarak belli değildir. Çünkü bu alanların tümü, Lût 

Gölü ya da diğer bir adıyla Ölü Deniz'in altında kalmıştır.459 Bilgisine yer verir. 

                                                
455 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 59. 
456 Tekvin 11:26. 
457 Tekvin 5:12, 13. 
458 A’raf, 7/79-80. 
459 Tekvin 13:10-14. 
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3.4.1. Lut Kavminin Ahlaki Bozulması  

Lut kavminin sapıklığı Kur’an’da şu şekilde açıklanır:  

“Lut (kavmi) de, gönderilen (elçi)leri yalanladı. Hani onlara kardeşleri Lut: 

"Sakınmaz mısınız?" demişti. "Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 

Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin. Buna karşılık ben sizden bir ücret 

istemiyorum; ücretim yalnızca alemlerin Rabbine aittir. Siz insanlardan (cinsel 

arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz? Rabbinizin sizler için yaratmış bulunduğu 

eşlerinizi bırakıyorsunuz. Hayır, siz sınırı çiğneyen bir kavimsiniz." Dediler ki: "Ey 

Lut, eğer (bu söylediklerine) bir son vermeyecek olursan, gerçekten (burdan) sürülüp 

çıkarılanlardan olacaksın." Dedi ki: "Gerçekten ben, sizin bu yaptığınıza öfke ile karşı 

olanlardanım."460
 

Bu, o topluluğun ahlaksızlığın en aşırısına saptıklarını göstermektedir. Lut (a.s) 

Rabbinden yardım istemiş ve Allah (c.c) da azabı bildirmek üzere melek 

göndermiştir.461 Onlar yakışıklı yabancıların (meleklerin) şehre geldiklerini duyar 

duymaz, sevinçle Lut'un (a.s) evine toplandılar ve ondan zevklerini tatmin etmek için 

misafirlerini vermesini istediler. Ne yazık ki onların içinden bu ahlaksızca işe ve bu 

büyük günaha karşı çıkan hiç kimse olmadı. Bu onların, toplum olarak, bütün namus 

duygularını yitirdiklerini ve böyle ahlaksızca bir isteği açıktan söylemekten hiç bir 

utanç duymadıklarını göstermektedir.462 

Mevdudi konuyla ilgili olarak Talmut’tan, birçok örnek zikretmektedir: “Lut 

kavminin ahlaki bozulması ile ilgili. Bir keresinde bir yabancı onların şehrinden 

geçerken karanlık çökmesi nedeniyle Sodom'da sabahlamak zorunda kalır. Yanında 

gerekli erzakı bulunduğu için hiç kimseye ihtiyaç duymaksızın geceyi geçirmek üzere 

bir ağacın dibine yatar. Fakat bir Sodom'lu onu evine davet eder. Geceleyin yabancının 

eşeğini ve eşyalarını alıp kaçar. Yabancı sabahleyin yardım istediğinde, şehirdekiler 

oraya gelirler, fakat yardım etmek için değil geri kalan eşyalarını çalmak için.463 

                                                
460 Şuara, 26/160-168. 
461 Hud, 11/78. 
462 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 580. 
463 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 579. 
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Bir keresinde Hz. Sara, Lut (a.s) ailesi hakkında haber almak üzere kölesini 

Sodom'a gönderir. Köle şehre girdiğinde bir Sodom'lunun başka bir yabancıyı 

dövdüğünü görür. Doğal olarak Hz. Sara'nın kölesi Sodom'lunun ahlaki duygularını 

canlandırmağa çalışır: "Böyle bir zavallı yabancıya neden kötü davranıyorsun?" der. 

Fakat bu soruya karşılık topluluk içinde başı yarılır.464 

Bir seferinde de fakir bir adam Sodom'a uğrar, fakat hiç kimse ona yiyecek 

vermez. Açlıktan ölmek üzere iken yere düşer. Lut (a.s)'ın kızlarından biri onu görür ve 

yemek gönderir. Bunun üzerine Sodom'lular Lut (a.s) ve kızını, böyle "davranış"lardan 

vazgeçmezlerse şehirden kovmakla tehdid ederler.465  

Bu arada Hz. İbrahim, Lut Kavminin helakını öğrenince gelen meleklerle 

tartışmaya ve helakın kaldırılması için dua etmeye başlamıştır.466 Mevdudi, Kitab-ı 

Mukaddes'te biraz daha teferruatlı anlatılan bu hikayenin bir bölümünü nakleder ve 

tamamının okunmasını tavsiye eder.467 İlgili bölüm şöyledir: " Hz. İbrahim (a.s) 

durmadan "Rabbim, yaklaşan azabı Lut kavmi üzerinden çevir" diye yalvarmaktaydı. 

Rabb cevapladı: "Bu kavim, içlerinde hiçbir hayır unsuru kalmayacak denli ahlaken 

çöktü, günahları hiçbir merhamet duygusuna layık olmayacak denli tiksindirici bir hal 

aldı". Fakat kul diretiyordu: "Rabbim, biraz daha mühlet ver onlara, evet belki 

içlerinde hayır adına pek az bir şey kaldı fakat belki de bu hayır çiçeklenir, meyve 

verir" Bu muhavere Kitab-ı Mukaddes'te daha ayrıntılı anlatılmıştır, fakat Kur'an'daki 

kısa anlatım çok daha anlamlıdır. 468 

Özet olarak, Allah bu kavme azab göndermeye karar verdikten sonra, Hz. Lût'a 

(a.s) birkaç meleği yakışıklı gençler suretinde, misafir olarak göndermiştir. Hz. Lût'un 

(a.s) kavmi bu gençleri görür görmez, O'nun evine hücum ederek, Hz. Lût'dan bu 

gençleri kötü emellerine alet etmek için istediler. Hz. Lût onlara öğüt vererek, bu 

sapıklıktan vazgeçmelerini ve kendisini rezil etmemelerini rica etti. Fakat buna rağmen 

onlar, eve zorla girmek ve misafirleri almak için uğraştılar. Ancak birden bire hepsinin 

gözü kör oldu ve etraflarını görmez oldular. Bunun üzerine melekler, Hz. Lût'a ailesini 

                                                
464 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 579. 
465 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 579-580. 
466 Hud, 11/74. 
467 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 412. 
468 Tekvin 18: 23-32. 
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alarak, sabaha kadar şehri terk etmesi gerektiğini söylediler. Hz. Lût şehri terk eder 

etmez azab bu kavmin üzerine indi.469 Kitab-ı Mukaddes'te de aynı şekilde nakledilen 

bu hadiseyi Mevdudi kitabına almıştır: 

"O vakit onlar Lût'a hücum ettiler ve tam kapı kırılacakken o gençler 

(melekler), Lût'u içeri çekerek kapıyı kapattılar. Ve birdenbire dışarıda kalanların 

gözleri kör oldu ve kapıyı aramaktan yorgun düştüler."470 

Helakın nasıl olduğu Kur’an’da şu şekilde açıklanmıştır: 

“Bunun üzerine geride kalan yaşlı bir kadın dışında, onu ve ailesini, hepsini 

kurtardık. Diğerlerini yerle bir ettik. Üzerlerine de yağmur yağdırdık. Uyarılan fakat 

yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötü idi!”471 

Mevdudi, bu helakı şu şekilde değerlendirmiştir: “Bu, su yağmuru değil, taş 

yağmuruydu. Kur'an'ın başka yerlerinde verilen ayrıntılara göre, Hz. Lut (a.s) gecenin 

son saatlerinde ehliyle birlikte memleketinden ayrılınca, şafak vakti korkunç bir 

patlama ve şiddetli bir deprem olmuş, şerli kavmin tüm evlerinin altını üstüne 

getirdikten sonra, volkanik patlama ve rüzgarın etkisiyle pişmiş çamurdan oluşan taşlar 

yağmur gibi lanetli şehrin üzerine inmeye başlamıştır.”472 

Mevdudi daha sonra konuyla ilgili Kitabı Mukaddes'teki hikayeyi, antik Yunan 

ve Latin yazılarını ve modern jeolojik araştırmalarla arkeolojik gözlemleri beraberce 

vermiştir. Biz de bu değerlendirme ve alıntılarını olduğu gibi vermeyi uygun 

görüyoruz: 

“Ölü Deniz'in doğusunda ve güneyinde uzanan çöllük ve boş topraklarda 

bulunan yüzlerce harabe, burasının geçmişte bir zamanlar müreffeh ve sık nüfuslu bir 

bölge olduğunu göstermektedir. Arkeologlar, bu bölgenin yaşadığı refah döneminin 

İ.Ö. 2300-1900 yılları arasında geçtiğini tahmin ediyorlar. Tarihçilere göre Hz. ibrahim 

                                                
469 Kamer, 54/37; Hud, 11/77-83; Hıcr, 15/61-74. 
470 Tekvin 19: 9-11. 
471 Şuara, 26/170-173. 
472 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 61. 
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(a.s) İ.Ö. 2000 yıllarında yaşamıştır. O halde, arkeolojik deliller bu bölgenin Hz. 

İbrahim (a.s) ve yeğeni Hz. Lut (a.s) zamanında helâke uğradığını teyid etmektedir. 

“Bölgenin en kalabalık ve verimli yöresi, Kitabı Mukaddes'te anıldığına göre 

"Sidim Deresi" idi: "Ve Lut gözlerini kaldırdı ve bütün Erden Havzası'nın Sodom ve 

Gomorra'yı Rabb helâk etmeden evvel Rabb'in bahçesi gibi, Tsoara giderken Mısır 

diyarı gibi, her yerde suyu bol olduğunu gördü."473 Günümüz bilginleri, bu havzanın 

şimdi Ölü Deniz'in altında bulunduğu görüşündedirler ve bu görüşü sağlam arkeolojik 

deliller desteklemektedir: Eski zamanlarda Ölü Deniz bugünkü kadar güneye 

uzanmıyordu. Bugünkü Ürdün şehirlerinden el-Kerek'in batısında ve tam karşısında el-

Lisan adında küçük bir yarımada vardır. Burası eskiden Ölü Deniz'in ucuydu. Bunun 

güneyinde kalan ve şimdi deniz sularının altında bulunan (haritadaki taralı bölüm) 

yöre, Hz. Lut'un (a.s) kavminin ünlü şehirleri Sodom, Gomore, Edmah, Zeboyim, 

Zoar'ın yer aldığı "Sidim Deresi" denilen verimli bir vadiydi. İ.Ö. 2000 yıllarında bu 

vadi, şiddetli bir depremin etkisiyle çöktü ve deniz sularının altında kaldı. Bugün bile 

burası Deniz'in en sığ parçasıdır. Romalılar zamanında daha da sığdı ve batı 

sahilindeki el-Lisan'a yürüyerek geçilebiliyordu. Güney kıyılarında, hâlâ su altındaki 

ormanlar görülebilmekte ve aynı şekilde su altında binaların bulunması ihtimali de 

kuvvetli görülmektedir. 

Kitabı Mukaddes ile eski Yunan ve Latin yazılarına göre, yöre petrol çukurları 

ve asfalt bakımından da zengin olup şurda burda alev almayan gaz vardı. Jeolojik 

gözlemlerden, şiddetli deprem şokuyla petrol, asfalt ve gazların yüzeye fırlayıp alev 

aldığı ve tüm yörenin bir bomba gibi infilak ettiği anlaşılmaktadır. Kitabı Mukaddes'te, 

Hz. İbrahim'in (a.s) haberi alınca Hibran'dan felakete uğrayan vadiye gittiği ve "yerin 

dumanının ocak dumanı gibi çıktığını"474 gördüğü anlatılmaktadır.”475 

                                                
473 Tekvin 13/10. 
474 Tekvin 19/28. 
475 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 51. 
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3. 5. İmran  

İmran, Hz. Musa'nın (a.s.) ve Hz. Harun'un (a.s.) babalarının ismidir ve Kitab'ı 

Mukaddes'te "Emren"476 olarak geçer. 

 Kur’an: “Allah, Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini, İmran ailesini birbirinin 

soyundan olarak alemlere tercih etti. Allah işitendir, bilendir.”477
 ayetiyle, İmran 

ailesinin, Hz. Adem, Hz. Nuh ve İbrahim ailesi ile aynı soydan geldiklerini ve alemler 

üzerine seçilmiş kimseler olduklarını bildirmektedir.  

Başka bir ayette de İmran’ın kadınından  bahsedilmiştir:  

“İmran'ın karısı: "Ya Rabbi! Karnımda olanı, sadece sana hizmet etmek üzere 

adadım, benden kabul buyur, doğrusu işiten ve bilen ancak Sensin" demişti.”478 

Mevdudi, “buradaki "İmran'ın kadını" ifadesi ile “İmran'ın karısı" 

kastediliyorsa, bu, önceki ayette adı geçen İmran'dan başka biri olmalıdır. Bu durumda 

büyük dedelerinden sonra Hz. Meryem'in babasının bu adı aldığı sonucuna varılır. 

Fakat eğer İmran'ın kadını ile İmran ailesinden herhangi bir kadın kastediliyorsa, Hz. 

Meryem'in annesinin İmran soyundan gelen bir kadın olduğu ortaya çıkar.”479 

demektedir.  

O’na göre, eğer Hz. Meryem ile Hz. Yahya'nın annesi Elisabeth'in kuzen 

oldukları480 görüşü doğru kabul edilirse, o zaman "İmran'ın kadını", İmran ailesinden 

bir kadın anlamına gelecektir. Bu görüşlerden birini tercih edebilecek sahih bilgiye 

sahip olmamamıza rağmen Mevdudi, kaynak belirtmeksizin bazı Hıristiyan 

kaynaklarında Hz. Meryem'in babasının Iaachim olarak geçtiğini, fakat Hz. Meryem'in 

babasının kim olduğunu ve annesinin hangi aileye mensup olduğunun bildirilmediğini 

söyler.  

                                                
476 Çıkış 6/20. 
477 Al-i İmran, 3/33. 
478 Al-i İmran, 3/33. 
479 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 253. 
480 Luka 1;36. 
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“Luka İncili, Hz. Zekeriya'nın (a.s.) karısı Elisabeth'in "Harun'un kızlarından" 

olduğunu, yani İmran'ın kızı veya İmran'ın kadını olduğunu söyler.481 O halde 

Harun'un kızkardeşi Miriyam ile bakire Meryem'i birbirine karıştırma gibi bir hata 

sözkonusu değildir. Çocukları dedelerinin adıyla anmak yaygın bir gelenektir. Bu 

nedenle açıklamalardan her biri kabul edilmeye değerdir.” 

3. 6. Firavun 

Bilindiği gibi Musa’nın (a.s) can düşmanı olan Firavun, O'nu ve O'na tâbi olan 

İsrailoğullarını helâk etmek için bu yüce Peygamberin peşine düşmüş ve Hz. Musa 

(a.s.), Cenab-i Hakkın yardımıyla Kızıldeniz kenarına kadar gelmişti. İste bu dehşetli 

vaziyetteki Hz. Musa (a.s) asasını denize vurmuş ve ordusunu Cenab-i Hakkın emriyle 

ikiye ayrılan Kızıldeniz’den geçirerek Firavun’dan kurtarmıştır.482 

Firavun ve askerleri, Kızıldeniz’i boydan boya kaplayan bu mucizeyi dehşetle 

görmüş, ancak kin ve düşmanlıklarını yenemeyerek takibe devam etmişlerdi. Sözde, 

kendileri de ikiye ayrılmış olan denizden geçebileceklerdi. Nitekim deniz önceleri 

kapanmadı. Fakat Firavunun ordusu, dalgaların duvar gibi çevrelediği yolun ortasına 

geldiğinde, deniz birleşmeye başladı ve ordu, Firavun dahil tek bir kişi dahi 

kurtulamadan sulara gömüldü.483 

Kur’an Firavun’un boğulurken ki durumunu şöyle anlatır: 

 “İsrailoğullarını denizden geçirdik, Firavun ve askerleri haksızlık ve 

düşmanlıkla ardlarına düştüler. Firavun boğulacağı anda: "İsrailoğullarının 

inandığından başka tanrı olmadığına inandım, artık ben O'na teslim olanlardanım" 

dedi.”484 

Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes’in bu olayı zikretmediğini söyler ve Talmut’tan şu 

cümleyi nakleder: "Ey Rabb Tanrılar arasında sen gibi olan kim?"485 

                                                
481 Luka 1;5. 
482 Şuarâ, 26/62-64. 
483 Şuarâ, 26/65-66. 
484 Yunus, 10/90. 
485 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 360. 
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3.6.1. Firavun’un İsrailoğullarına Yaptığı Zulümler   

“Firavun memleketin başına geçti ve halkını fırkalara ayırdı. İçlerinden bir 

topluluğu güçsüz bularak onların oğullarını boğazlıyor, kadınları sağ bırakıyordu; 

çünkü o, bozguncunun biriydi.”486 

Firavun’un İsrailoğullarını yaptığı işkence ve zulümleri Mevdudi487 Kitab-ı 

Mukaddes’ten nakleder: "Şimdi Mısır'ın başına Hz. Yusuf'u tanımayan yeni bir kral 

geçti ve halkına şöyle dedi: Dikkat edin İsrailoğulları bizden daha fazla ve daha güçlü. 

Haydi onları zekice bir hileyle halledelim ki çoğalmasınlar ve bakarsınız öyle bir 

zaman gelir ki, bir savaşa maruz kalırız da onlar düşmanlarımızla birleşerek bize karşı 

savaşırlar. Bu yüzden onları ülkeden kovun." Bunun üzerine onlara ağır işleri 

yüklediler ki, onların altında ezilsinler. Ve onlar, Firavun için muhteşem şehirler inşa 

ettiler, Pithom ve Ramses ve Mısırlılar, İsrailoğulları'nı zorla köleleştirdiler. Ve onların 

hayatlarını, harç karma, tuğla yapımı, her türlü tarla hizmeti gibi zor işlerde çekilmez 

hale getirdiler. Ve Mısır'ın kralı İbrani ebelerle konuştu... Ve şöyle dedi: -İbrani 

kadınlara ebelik yaptığınızda çocuklara bakın, eğer oğlansa öldürün, kız ise bırakın 

yaşasın.488 

“Bu gösterir ki, Hz. Yusuf'un (a.s) irtihalinden sonra Mısır'da kavmiyetçi bir 

devrim yapılmıştı. Ve Kıptîler yeni kavmiyetçi hükümete sahip olduklarında 

İsrailoğulları'na egemen olmak için her vasıtaya başvurmuşlardı. Onları yalnızca küçük 

düşürüp aşağılamak ve adi işlere koşmakla kalmıyorlar, oğullarını öldürmek, kızlarını 

yaşatmak suretiyle nüfuslarını azaltma siyaseti de güdüyorlardı. Böylece İsrail 

kadınları tedricî olarak Kıptilerin eline düşecek ve İsrailoğulları yerine Kıptî nesiller 

üretecekti. Talmud, Hz. Yusuf'un (a.s) irtihalinden 100 küsur sene sonra böyle bir 

devrimin vuku bulduğunu kaydeder. Talmud'a göre yeni hükümet, evvelemirde 

İsrailoğulları'nı verimli arazilerinden, evlerinden ve mülklerinden mahrum etti. Sonra 

devletle ilgili, iş ve görevlerinden uzaklaştırdı. Artık Kıptî liderler İsrailoğulları'nın ve 

onların Mısırlı dindaşlarının biraz palazlandığını ne zaman görseler onları zillete duçar 

                                                
486 Kasas, 28/4. 
487 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 158. 
488 Çıkış I: 8-16. 
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ederek, küçük bir ücret vererek yahut beş kuruş vermeksizin en zor işlerde istihdam 

ederlerdi. "Mısır halkının bir bölümünü güç ve itibarından etti"489  

Mevdudi daha sonra, Firavun'a bir müneccim tarafından İsrailoğullarından bir 

çocuğun doğacağı ve kendisini iktidarından edeceği söylendiği, Firavun'un bu tehlikeyi 

bertaraf etmek üzere, İsrailoğulları’nın evinde doğan erkek çocuklarının öldürülmesini 

emrettiği; ya da bizzat Firavun'un korkunç bir rüya gördüğü ve bu rüyanın, 

İsrailoğulları arasından kendisini iktidarından edecek bir oğlan çocuğunun doğacağı 

şeklinde talmut haberlerine değinir. Kitabına almadığı bu rivayetleri, bizim 

müfessirlerimizin Talmud'dan490 ve diğer İsrailiyyat'tan aldıklarını zikretmiştir. 

3. 7. İsrailoğulları 

İsrailoğulları, bir kavim olarak Kur’an’da en çok zikredilen, haklarında en çok 

malumat verilen ve nitelenen topluluktur. İsrailoğulları’nın Kur’an âyetlerine göre ve 

bu âyetlerde zikredilen kıssalara göre hikâyesi özetle şöyledir: Kenan diyarındaki kıtlık 

üzerine Mısır’a hicret eden Yahudiler daha sonraları Firavunlar tarafından 

köleleştirildiler. Kur’an-ı Kerim’de pek çok detayı ile anlatılan Beni İsrail kıssaları 

genellikle Hazreti Musa’nın kavmini Mısır’daki kölelik hayatından kurtarma gayreti 

esnasında karşılaştığı zorluklardan bahsetmektedir. Hazreti Musa İsrailoğulları’nı 

vadettiği üzere yeniden Kenan diyarına götürmüş ama daha sonra kendi kralları 

tarafından yönetilen İsrailoğulları, Hazreti Davud’un krallığının akabinde ihtilafa 

düşerek dinî ve siyasî açıdan zaafa uğramış, Babilliler tarafından işgal edilmişlerdi. 

Böylece İsrailoğulları yeniden esarete düşerler, tâ ki yeniden devlet haline getirildikleri 

1948 yılına kadar. 

Biz bu bölümde, Kur’an’da İsrailoğullarından bahseden her ayete değil, 

Mevdudi’nin İslam kaynakları dışında rivayet yaptığı ayet ve konulara değinmeye 

çalışacağız. 

                                                
489 M. Sel, “Moses”, The Jewish Encyclopedia, IX, 59-60-61. 
490 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 160-161. 
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3.7.1. İsrailoğulları’nın’in Mısır’dan Çıkışı 

Kur’an’da Allah’ın (c.c) İsrailoğullarını Firavun’un zulmünden kurtarışı şöyle 

anlatılır: 

“Denizi yarıp sizi kurtarmış ve gözlerinizin önünde Firavun ailesini batırmıştık. 

Musa'ya kırk gece vade vermiştik. Sonra onun arkasından, kendinize yazık ederek, 

buzağıyı tanrı edinmiştiniz.”491 

Mevdudi’nin, bu ayeti açıklarken kitabına aldığı şu rivayet de buna işaret eder: 

“İsrailoğulları Mısır'dan kaçıp Sina Yarımadasına girdiklerinde Allah, Hz. Musa'yı 

(a.s.) kendisine henüz esaretten kurtulan kavme rehberlik etmesi için emirler, tavsiyeler 

ve kanunlar vermek üzere kırk gün, kırk gece Tur'a davet etmişti.”492  

Aynı kaynaktan açıklamaya devam eden Mevdudi; “Buzağıya tapma, Kenan, 

Mısır ve çevre bölgelerde çok yaygındı. İsrailoğulları, bozulup Hz. Yusuf'un (a.s.) 

ölümünden sonra Kıp-tîlere esir olunca, yöneticilerinden bu kötü geleneği öğrendiler.” 

der. Buzağıya tapma olayı kitab-ı Mukaddes’te493 ayrıntılı biçimde ele alınmıştır.  

3.7.2. Tur Dağına Çıkış 

Mısır’dan çıktıktan sonra, Hz. Musa Tur dağında iken kavmi zinetlerden buzağı 

yapmış ve ona tapmaya başlamışlardı.494 Buzağıyı yapan kişi Samiri olarak 

zikredilmektedir: 

“Allah: "Doğrusu Biz, senden sonra milletini sınadık; Samiri onları saptırdı" 

dedi.”495 

Başka bir ayette de Yahudiler’in suçu Samiri’ye attıklarına değinilir: 

                                                
491 Bakara, 2/50-51. 
492 Çıkış 24, 31. 
493 Çıkış 32. 
494 A’raf, 7/148. 
495 Ta-ha, 20/85. 
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“Onlar: "Sana verdiğimiz sözden kendi başımıza caymadık. O milletin ziynet 

eşyasından bize yükler dolusu taşıtıldı. Biz onları ateşe attık, aynı şekilde Samiri de 

attı" dediler.”496 

Bu özür, Sâmiri'nin icad ettiği şirke bulaşan kimseler tarafından öne 

sürülmüştür. Onlar şöyle demek istiyorlardı: "Biz zînetlerimizi bir buzağı yapmak 

niyetiyle atmadık, onlardan ne yapılacağını da bilmiyorduk. Fakat buzağı önümüze 

getirildiğinde ister istemez şirke bulaştık." 

Mısırlılar gibi taktıkları süs eşyalarının, çöldeki yolculukları sırasında çok ağır 

geldiği için attıklarını kasteden Yahudiler’in bu sözüne Mevdudi, Kitab-ı 

Mukaddes’ten cevap verir: Kitab-ı Mukaddes'e göre bu zînetler, İsrailoğullarından her 

ailenin Mısırlı bir komşusundan şu niyetle aldığı süs eşyalarından oluşuyordu: "... ve 

oğullarınızı ve kızlarınızı onlarla süsleyeceksiniz ve Mısırlıları soyacaksınız... Her 

adam kendi komşusundan ve her kadın kendi komşusundan gümüş şeyler ve altın 

şeyler istesin... ve Rab Mısırlıların kalbine acıma duygusunu yerleştirdi... ve 

istediklerini verdiler ve Mısırlıları soydular." Bu Musa'nın tavsiyesi doğrultusunda 

olmuştu ve Musa'ya da "Soylu amel"i işlemeyi Rabbi emretmişti.497  

İnsanlar, süs eşyalarını üzerlerinde taşımaktan yorgun düştüklerinde, tüm süs 

eşyalarının bir yere toplanmasına ve herkesin ne kadar gümüş ve altını olduğunun da 

not edilmesine karar verdiler, toplanan zînetler daha sonra eritilecek ve çubuklar 

halinde getirilip yük hayvanlarının üzerine yüklenecekti." Buna uygun olarak süs 

eşyalarını getirmiş ve ortak bir yere yığmış olabilirler.498 

Samiri daha sonra Allah (cc) tarafından cezalandırılmıştır; 

“Musa: "Defol! Doğrusu artık hayatta, "Bana dokunmayın!" demenden başka 

yapacağın yoktur. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha vardır. Durup 

üzerinde titrediğin tanrına bak, onu yakacağız, sonra denize dökeceğiz" dedi.”499 

                                                
496 Ta-ha, 20/87. 
497 Çıkış 3: 14-22; 11: 2-3; 12: 35-36. 
498 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 267-268. 
499 Ta-ha, 20/97. 
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Buradaki sözler, onun sadece hayattan sürgün edildiğini değil, aynı zamanda bir 

sürgün olduğunu, herkese bildirmek zorunda bırakıldığını da göstermektedir.500 

Mevdudi, onun hastalığını anlatan Kitab-ı Mukaddes’in şu rivayetine yer vermiştir: de 

şu sözler yer alır: 

"Ve kendisinde cüzzam hastalığı olan adamın esvabı yırtılacak, saçları 

çözülecek ve üst dudağını kapayıp "murdar, murdar" diye bağıracak. Hastalık 

kendisinde devam ettiği bütün günlerde murdar olacaktır, pistir; yalnız başına 

oturacaktır. Meskeni ordugahın dışında olacaktır."501 

Buradan, onun gerek Allah'tan bir azab olarak cüzzam hastalığına uğratılmış 

olsun, gerekse ona verilen ceza ahlâkî bakımdan onun bir "yara" bir "miskin" olarak 

görülmesi olsun, her iki durumda da kendisinin pis ve murdar olduğunu "Bana 

dokunmayın" diye insanlara bildireceği anlaşılmaktadır.502 

Musa (a.s) döndüğünde kavmine ve kardeşi Harun’a kızmış ve Harun (a.s) da 

kavminin kendisini dinlemediğini haber vermiştir. 

“Musa, milletine, kızgın ve üzgün olarak dönünce "Benim arkamdan ne kötü 

olmuşsunuz! Rabbinizin emrinin çabucak gelmesini mi istiyorsunuz?" dedi, levhaları 

attı ve kardeşinin başından tutup kendine doğru çekti. Harun: "Ey annem oğlu! Bu 

millet beni küçümsedi; az kalsın öldürüyorlardı. Bana, düşmanları sevindirecek şekilde 

davranma, beni bu zalim milletle bir sayma" dedi.” 503 

Kitab-ı Mukaddes'e göre, onlara tanrı olarak altından bir buzağı heykeli yapma 

suçunu Harun (a.s) işlemişti. Mevdudi burada ilgili yerleri Tevrat’tan naklettikten 

sonra ayette geçen: "... Beni, bu zalim kavimle bir tutma, beni onlardan biri olarak 

sayma" ifadelerinin Hz. Harun'u Yahudilerin sürdüğü günah lekesinden arındırıp 

temizlediğini söyler. Tevrat’ta şu ifadeler vardır: "Ve Musa'nın dağdan inmesinin 

geciktiğini görünce, kavmi Harun'un yanında toplandı ve ona dediler: Kalk bize, 

önümüzden gidecek tanrılar yap, çünkü Musa'ya, bizi Mısır'dan çıkaran bu adama, ne 

                                                
500 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 273. 
501 Levililer 13: 45-46. 
502 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 273. 
503 A’raf, 7/150. 
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oldu bilmiyoruz. Ve Harun onlara dedi: Hanımlarınızın, oğullarınızın ve kızlarınızın 

kulaklarındaki altın küpeleri söküp çıkarın ve onları bana getirin.  

Ve bütün kavim mensupları kulaklarındaki altın küpeleri söküp çıkardılar ve 

onları Harun'a getirdiler. Ve O, onları ellerinden aldı ve ona (eritilmiş altın külçesine) 

oymacı aleti ile şekil verdi ve ondan dökme bir buzağı yaptı. Ve şöyle dediler: Ey 

İsrail, seni Mısır diyarından çıkaran ilâhlar bunlardır. Ve Harun onu gördüğü zaman, 

onun önünde kurbanların kesileceği bir yer yaptı ve Harun şöyle diyerek ilân etti: 

Yarın Rabb için ziyafet bayramıdır. Ve ertesi gün erken kalktılar, yapılan adakları 

yerine getirdiler ve kavim yemek ve içmek üzere oturdular ve oynamaya ve eğlenmeye 

kalktılar."504 Kur'an, bu iddiayı reddederek çürütmüş ve bu meselede o iğrenç günahın 

sorumlusunun Allah'ın peygamberi Hz. Harun (a.s) değil aksine "Samiri" adındaki bir 

asi olduğu gerçeğini nakletmiştir. 505 

Kur'an burada Hz. Harun'u buzağıya tapınmak günahından tamamen temize 

çıkarır. Fakat bunun tersine Kitab-ı Mukaddes, altın buzağının yapılmasından ve ona 

tapınılmasından sadece onu sorumlu tutar. Çıkış'da şöyle bir pasaj yer alır: 

"Kavim, dağdan inmek için Musa'nın geciktiğini görünce Harun'un yanına 

toplandılar ve dediler ki: kalk bizim için ilâh yap, önümüzden gitsinler. Çünkü 

Musa'ya, bizi Mısır'dan çıkaran bu adama ne olduğunu bilmiyoruz. Harun onlara dedi: 

Karılarınızın ve oğullarınızın ve kızlarınızın kulaklarındaki altın küpeleri çıkarın ve 

onları bana getirin. Bütün kavim kendi kulaklarındaki altın küpeleri kırıp çıkardılar ve 

onları Harun'a getirdiler. Harun onu ellerinden aldı ve oymacı aletiyle ona biçim verdi 

ve onu dökme bir buzağı yaptı. Dediler ki: "Ey İsrail, seni Mısır diyarından çıkaran 

ilâhların bunlardır, Harun onu gördü ve onun önünde bir mazbah yaptı ve ilan edip 

şöyle dedi: "Yarın RABBE bayramdır."506 

Sâmirî'nin gerçek adının Harun olması ve daha sonraları İsrailoğulları'nın bunu 

Peygamber Harun ile karıştırmış olmaları mümkündür. O halde Kur'an, Hz. Harun'u bu 

günahdan temize çıkararak Yahudi ve Hıristiyanlara bir lütuf göstermektedir. Fakat 

                                                
504 Çıkış 32: 1-6. 
505 Ta-ha, 20/90-94. 
506 Çıkış 32: 1-5. 
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Hıristiyan misyonerleri ve oryantalistler hâlâ Kur'an'ın burada bir tarihsel hata 

yaptığını ve buzağının İsrailoğulları arasından mübarek bir peygamber tarafından 

yapıldığını iddia etmektedirler. İnatçılık ve gözü kapalılıklarından bunun Kitab-ı 

Mukaddes'e göre bile büyük bir günah olarak kabul edildiğini unutmaktadırlar.507 Bu 

babın ilerleyen kısımlarında ise, Kitab-ı Mukaddes'in kendisiyle çelişki içinde olduğu 

görülür. Çünkü, Hz. Musa'nın (a.s) Levililere, buzağıya tapanların hepsini, kardeşlerini 

ve akrabalarını öldürmeyi emrettiği yazılıdır. Bu emre uyularak o gün üçbin adam 

ölmüştür.508 

Sonuçta Mevdudi mantıklı bir değerlendirme yapar: “Şimdi de şöyle bir soru 

yöneltilebilir: "Eğer buzağıya tapmayı icad eden Harun Peygamber ise, neden bu 

cezalandırma sırasında öldürülmemiştir? Levililer neden Hz. Musa'dan, kardeşi ve bu 

günahın asıl sahibi olan Harun'u kendi akrabaları gibi öldürmek için izin almadılar? 

Kitab-ı Mukaddes, bundan sonra Hz. Musa'nın Rabb'e giderek onların günahlarının 

bağışlanması için dua ettiğini, eğer duası kabul olmazsa Rabb'dan kendisini yaşayanlar 

listesinden silmesini istediğini yazmaktadır. Rab şöyle cevap vermiştir: "Bana karşı 

kim suç işlediyse onu kitabımdan sileceğim."509 Kitab-ı Mukaddes'den Harun'un 

isminin silinmeyeceğini ona ve soyundan gelenlere Mabed'in koruyuculuğunun teslim 

edildiğini öğrenmekteyiz.510 İşte bu nedenle Kitab-ı Mukaddes kendi kendisiyle 

çelişmekte ve aslında Harun'un temize çıkmasında Kur'an'ı desteklemektedir.511 

Olayların bundan sonrası için Kur’an’da şöyle denilmektedir: 

“Doğru yola gidesiniz diye Musa'ya hakkı batıldan ayıran Kitabı vermiştik. 

Musa milletine "Ey milletim! Buzağıyı tanrı olarak benimsemekle kendinize yazık 

ettiniz. Yaratanınıza tevbe edin ve nefislerinizi öldürün, bu Yaratanınız katında sizin 

için hayırlı olur; O daima tevbeleri kabul ve merhamet eden olduğu için tevbenizi 

kabul eder" demişti. "Ya Musa! Allah'ı apaçık görmedikçe sana inanmayacağız" 

                                                
507 Çıkış 32: 21. 
508 Çıkış 32: 27-29. 
509 Çıkış 32: 31-33. 
510 Sayılar 18: 1-7. 
511 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 269. 
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demiştiniz de gözleriniz göre göre sizi yıldırım çarpmıştı. Ölümünüzden sonra, 

şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.”512 

Hz. Musa (a.s.) kırk gün, kırk gece için Tur dağına gittiği zaman kendisine 

İsrailoğulları'nın yetmiş kabile reisini de beraber getirmesi söylenmiştir. Allah, O'na 

Furkan'ı indirdi ve üzerinde insanların hidayeti için emirlerin yazılı olduğu taş levhalar 

verdi. Hz. Musa (a.s.) da bunları reislere sundu.513 Kur'an, o zaman aralarından 

bazılarının bu konuda şöyle dediklerini haber verir: "Sadece senin sözünle Allah'ın 

seninle konuştuğuna nasıl inanırız?"514  

Mevdudi burada  Kitab-ı Mukaddes’teki farklılığa değinir: 

"Ve Musa ile Harun, Nabad ve Abihu ve İsrail'in ihtiyarlarından 70 kişi çıktılar 

ve İsrail'in Allah'ını gördüler ve O'nun ayakları altında gök, yakuttan tuğla döşeme gibi 

aydınlandıkça asıl göğe benzer birşey vardı ve İsrailoğularının asilzadelerine 

dokunmadı ve Allah'ı gördüler ve yiyip içtiler."515 

"Yalvarırım, bana cemalini göster." Fakat, O şöyle cevap verir: "Sen benim 

yüzümü göremezsin, çünkü, kimse beni görüp de yaşayamaz."516 

3.7.3. İsrailoğulları’na Allah’ın Yardım Etmesi  

“Bulutla sizi gölgelendirdik, kudret helvası ve bıldırcın indirdik, "Verdiğimiz 

rızıkların iyi ve güzel olanlarından yiyin" dedik. Onlar Bize değil, fakat kendilerine 

yazık ediyorlardı.”517 

İsrailoğulları, çok kalabalık bir halde Mısır'dan göç edip Sina Yarımadasına 

girdiklerinde, değil ev veya çadır, başlarını sokacak bir yerleri bile yoktu. 518 O zaman 

Allah, onları güneşin yakıcı sıcağından korumak için bulutlar gönderdi. Eğer bulutlar 

onları gölgelemeseydi, çöl güneşinin yakıcı sıcağında kavrulup giderlerdi. 

                                                
512 Bakara, 2/54-56. 
513 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 77. 
514 Bakara, 2/55. 
515 Çıkış 24: 9-11. 
516 Çıkış 33: 18-23.. 
517 Bakara, 2/57. 
518 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 77. 
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Ayette belirtildiği gibi, yemeleri için de, kudret helvası ve bıldırcın verilmişti. 

Kitab-ı Mukaddes’in ayrıntılı olarak anlattığı bu hikaye bağlamında Mevdudi şu 

açıklamayı getirir: “Menn gökten çiğ damlası gibi dökülüyor, bıldırcına benzeyen 

Selva'nın ise binlercesi uçuyordu. Nimetler o denli boldu ki, İsrailoğulları'nın tümü 

kırk yıl boyunca açlık ve kıtlık çekmeksizin bu nimetlerle beslendiler.”519 Bu bağlamda 

bugün zengin yeraltı kaynakları, iletişim ve ulaşım araçlarıyla çağdaş bir ülkenin 

birkaç milyon göçmeni barındırıp besleme konusunda zorluklarla karşılaşılacağı 

noktasına da dikkat edilmelidir.520 

İsrailoğulları Elim ve Sina arasındaki çölden geçerken Menn ve Selva onlara 

lutfedilmiş ve bu tam 40 sene devam etmiştir. Çıkış'a göre şöyle gönderilmiştir: 

Ve vaki oldu ki, akşamleyin bıldırcınlar çıkıp ordugahı kapladılar ve sabahleyin 

ordugahın etrafında çiğ düşmüştü. Ve düşmüş olan çiğ kalkınca, işte çölün yüzünde, 

toprağın üzerinde kırağı gibi küçük bir şey vardı. İsrailoğulları görüp birbirine dediler: 

Bu menn'dir, çünkü o nedir bilemediler. Musa onlara dedi: Bu, RAB'bin yemek için 

size verdiği ekmektir..... ve İsrailoğulları onun adını menn koydular. O kişniş tohumu 

gibi beyaz ve lezzetli, ballı yufka gibi idi."521 "... dolaşır ve onu devşirirlerdi, 

değirmende öğütürler yahut havanda döverlerdi ve tencerede haşlarlardı, ondan pideler 

yaparlardı, tadı taze yağ tadı gibi idi. Geceleyin ordugah üzerine çiğ düştüğünde menn 

de düşerdi."522  

Allah'ın İsrailoğulları'na "menn" ve "selva" göndermesi bir mucizedir. Çünkü 

onların normal bir şekilde yiyecek bulmaları mümkün değildi. Nitekim günümüzde 

bölgede yapılan araştırmalarda bu tür bir yiyeceğin varlığına ait bilgiler bulunmamıştır. 

Ancak o bölgede bazı sahtekar tüccarların, bugün turistlere "menn" adıyla helva 

satarak, bu hususu istismar ettikleribilinmektedir.  

Bu yardımdan sonra yaşananlar da Kur’an’da anlatılmaktadır:  

                                                
519 Çıkış 16; 1: 7-9, 31-32; Yeşu 5: 12: Sayılar 11: 7-9, 31-32. 
520 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 77. 
521 Çıkış 16: 13-15, 31. 
522 Sayılar 11: 8-9. 
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"Şu şehre girin, orada dilediğiniz gibi, bol bol yiyin, secde ederek kapısından 

girin, "bağışla!" deyin, Biz de yanılmalarınızı bağışlarız, iyilere daha da artırırız" 

demiştik.”523 

Bahsedilen bu şehrin neresi olduğu belirli değildir. Mevdudi, olay, 

İsrailoğulları, Sina Yarımadası ile Kuzey Arabistan arasında gezindiği sırada meydana 

geldiği için, oralarda bir şehir olabileceğini söyler. Ürdün'ün doğusunda, Erina şehrinin 

tam karşısında bulunan Şittim’in olabileceği görüşündedir.524  Bu görüşünü de Kitab-ı 

Mukaddesten525almıştır. Bu olayla ilgili şu rivayeti de nakleder: “İsrailoğulları Hz. 

Musa'nın (a.s.) son yıllarında bu şehri fethettiler ve sefahete düştüler. Sonunda Allah 

onlara veba şeklinde bir azap gönderdi ve içlerinden yirmi dört bin kişi öldü.526 

İsrailoğulları, kendilerine yapılan her türlü iyiliğe rağmen hep daha fazlasını 

istemişlerdir: 

"Ey Musa! Bir çeşit yemeğe dayanamayacağız, bizim için Rabbine yalvar, bize, 

yerin bitirdiği sebze, hıyar, sarımsak, mercimek ve soğan yetiştirsin" demiştiniz de, 

"Hayırlı olanı daha düşük şeyle mi değiştirmek istiyorsunuz? Bir şehre inin, şüphesiz 

orada istediğiniz vardır" demişti…”527  

Mevdudi, burada söylemek istenenin Kitab-ı Mukaddes’te528 zikredildiği üzere, 

"Size nimet olarak verilen menn ve selva ile tatmin olmuyor ve yeri sabanla kazmak 

zorunda kalacağınız şeyler istiyorsunuz." demek olmadığını, bilâkis, bu ayetin: "Siz 

çölde kalmanızın nedeni olan büyük amacı -kalplerinizin temizlenmesi ve dünyanın 

önderleri olmaya hazırlanmanız- unutuyorsunuz. Bunun yerine arzularınızın tatmini 

peşinde koşuyorsunuz ve bunları bir müddet olsun terk edemiyorsunuz." demek 

istediğini söyler. 

                                                
523 Bakara, 2/58. 
524 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 79. 
525 Sayılar 25: 1. 
526 Sayılar 25: 1-9. 
527 Bakara, 2/61. 
528 Sayılar 11: 4-9. 
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3.7.4. İsrailoğulları’nın Peygamberleri İnkarı ve Öldürmeleri 

“…Onlara yoksulluk ve düşkünlük damgası vuruldu, Allah'ın gazabına 

uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri 

öldürmelerindendi; bu, karşı gelmeleri ve taşkınlık yapmalarındandı.” 529  

İsrailoğulları’nın vahyi reddetme şekilleri şöyledir: 

a) Kendi fikir ve isteklerine aykırı olduğunda hiçbir şeyi vahiy olarak kabul 

etmediler.  

b) Allah'ın emirlerini çiğnediklerini bile bile, utanmazca O'nun emirlerinin 

aksini yaptılar.  

c) Kendi arzu ve isteklerine uydurmak için vahyin anlamlarını tevil edip 

değiştirdiler.530 

İsrailoğlulları'nın tarihi, kendi peygamberlerini öldürme olayları ile doludur. 

Mevdudi, burada Kitab-ı Mukaddes'ten birkaç örnek vermiştir: 

1) Süleyman Peygamber'in ölümünden sonra İsrailoğulları ikiye bölündü: 

Merkezi Kudüs'te olan Yahuda Krallığı ve merkezi Samarra'da olan İsrail Krallığı. İki 

krallık çoğunlukla birbirleriyle savaş halinde olduğu için Yahuda Kralı Asa, Yahuda'ya 

saldıran İsrail Kralı Baasha'ya karşı Suriye Kralı Ben-Hadad'dan yardım istedi. O 

zaman Peygamber Hanani "Ezeli ve ebedi olan Allah" yerine Suriye kralına güvendiği 

için Kral Asa'yı suçladı. Asa, peygamberin bu tavsiyesine o kadar kızdı ki, onu bir 

hapishaneye kapattı.531 

2) İlyas Peygamber (a.s.) İsrailoğulları'nı Baal'e taptıkları için suçlayıp onlardan 

bir tek Allah'a ibadet etmelerini istediğinde, İsrailoğulları onun azılı düşmanları 

oldular. Samarra'nın kralı Ahad onu ölümle tehdit etti. Çünkü putperest karısı onu İlyas 

Peygamber'e (a.s.) karşı kışkırtıyordu. İlyas Peygamber (a.s.) hayatını kurtarmak için 

Sina Yarımadasının dağlarına sığındı. Bu korkulu günlerde şöyle dedi: "Ben Alemlerin 
                                                
529 Bakara, 2/61. 
530 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 80. 
531 II Tarihler 16: 1-14. 
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Rabbi olan Allah'a şikâyetçiyim. Çünkü İsrailoğulları Sen'in ahdini bozdular, Sana 

kurban kesmeyi terkettiler; peygamberlerini kılıçla doğradılar ve sadece ben kaldım, 

şimdi de benim canımı almak için peşimde koşuyorlar.532 

3) Kral Ahab, hakkı söylediği için bir peygamberi daha, Mikaya'yı hapsetmiştir. 

"Ve İsrail'in kralı dedi ki, Mikaya'yı alın ve şehrin yöneticisi Amon'a götürün ve kralın 

oğlu Yaoş'a götürün ve kral şöyle buyurdu deyin: Bu adamı hapse atın. Onu ben 

affedinceye kadar elem ekmeği ve keder suyu ile besleyin."533 

4) Yahuda halkı açıkça putlara tapmaya ve Allah katında kötü olan şeyleri 

işlemeye başlayınca Zekeriya Peygamber (a.s.) bu kötülüklere karşı çıktı ve: "Neden 

Allah'ın emirlerini çiğniyorsunuz? Siz Allah'ı bıraktınız, O da sizi bıraktı" dedi. Halk 

ona karşı çıktı ve kralın emriyle onu kralın sarayında taşladılar.534 

5) Samarra'daki İsrail devleti Asurlular tarafından yıkılıp Kudüs'teki Yahudi 

devleti de tehlikeye düşünce, peygamber Yeremya halkı uyarmaya ve bozulmalarının 

neden ve sonuçlarını onlara haber vermeye başladı. Ağladı ve şöyle dedi: "Yolunuzu 

düzeltin; yoksa, Samarra'dan daha büyük bir azapla karşılaşacaksınız." Buna cevap 

olarak Yahudiler, O'na küfrettiler, onu dövdüler ve hapsettiler. O'nu hainlikle 

suçladılar ve "Keldaniler hesabına çalışıyorsun" diye bağırdılar. O'nu tutuklayıp 

zindana kapattılar. Daha sonra onu çamurlara batırıp, açlıktan ölmesi için halatlarla bir 

yeraltı mahzenine indirdiler.535 

6) "Ey Kudüs, gönderilen peygamberleri öldüren ve kendisine gönderilenleri 

taşlayan Kudüs!?"536 

7) Yahya Peygamber (a.s.) Yahuda kralı Herod'un sarayında açıkça işlenen 

ahlâksızlıkları görünce, bunlara karşı çıktı ve yakalanıp hapsedildi. Daha sonra ona kin 

besleyen, kralın karısı Herodias tarafından başı kesilmek üzere bir gardiyana teslim 

                                                
532 I Krallar 19: 1-10. 
533 I Krallar 22: 26-27. 
534 II Tarihler 24: 20-21. 
535 Yeremya 15: 10; 18: 20-23; 20: 1-18; 36-40. 
536 Matta 23: 37. 
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edildi. Adam gitti ve hapiste onun başını kesip, başını tabak içinde kralın karısına 

sundu. Böylece Allah'ın elçisi hiçbir neden yokken öldürülmüş oldu.537 

8) Yahudi alimlerinin ve sahiplerinin kötü düzenlemelerinin son kurbanı, onları 

iki yüzlülükleri ve günahları yüzünden azarlayan ve doğru yola gelmelerini tavsiye 

eden İsa Mesih'ti. Bu "suç"u nedeniyle O'na bir tuzak kurup öldürmeyi planladılar. 

O'nun on iki havarisinden biri olan Yahuda'yı (ihanet etmesi için para vererek) satın 

aldılar ve Hz. İsa'yı (a.s.) yakalamak ve başrahibin evine götürmek üzere, kılıçlar ve 

sopalarla büyük bir kalabalık gönderdiler. O'nu bağladıktan sonra götürüp Roma valisi 

Pontius Pilate'ye teslim ettiler. O'na ölüm cezası verdirebilmek için hakkında yalan 

deliller öne sürdüler. O kadar ileri gittiler ki, Pilate'den festivalde lütuf göstererek bir 

katil olan Barabbas'ı serbest bırakıp, Hz. İsa'yı (s.a.) çarmıha germelerini istediler.538 

İsrailoğulları’nın peygamberlere davranışları başka bir ayette de konu 

edilmiştir: 

“Ey inananlar! Musa'yı incitenler gibi olmayın. Nitekim Allah onu, 

söylediklerinden beri tutmuştu. O, Allah'ın katında değerli bir kişiydi.”539 

Mevdudi, ayette Yahudiler’in bir millet olarak kazandıkları ne varsa Musa (a.s) 

sayesinde olduğunu, aksi taktirde onların Mısır'da, Hindistan'daki Shudra sınıfından 

daha kötü akibete uğrayacaklarını söyler. İsrailoğullarının, kendilerine bunları sağlayan 

kimseye karşı kötü davrandıklarını Kitab-ı Mukaddes'ten540  örnek vermiştir.  

3.7.5. Tur Dağı’nın Üzerlerine Yükseltilmesi 

“Sizden kesin söz almıştık. Tur dağını yükselterek tepenize dikmiştik. "Allah'a 

karşı gelmekten sakınanlardan olabilmeniz için, size verdiğimiz Kitab'a kuvvetle 

sarılın, onda bulunanları hatırda tutun" demiştik.”541  

                                                
537 Markos 6: 17-29. 
538 Matta 27: 22-26. 
539 Ahzab, 33/69. 
540 Çıkış 5: 20-21; 14: 11-12; 16: 2-3; 17: 3-4; Sayılar 11: 1-15; 14: 1-10; 16 20: 1-5. 
541 Bakara, 2/63. 
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Bu olayın İsrailoğulları tarihinde meşhur bir vakıa olduğuna şüphe yoktur. 

Fakat günümüzde bu olayın ayrıntılarına vakıf olmak şansına sahip değiliz. Ancak 

genel anlamıyla bu olayın şu şekilde cereyan ettiği anlaşılmaktadır: Allah Tealâ ile 

İsrailoğulları dağın eteğinde ahid yaparlarken, korkunç bir manzara meydana gelmiş ve 

dağ adeta İsrailoğulları'nın tepesine çökecek gibi görünmüştür. Nitekim bu manzara 

A'raf: 171'de ortaya konmuştur. Bu olay Talmud'da şöyle anlatılır: "O Kutsal Varlık, 

Sina Dağı'nı büyük bir tekne gibi onların üstüne kaldırdı ve: "Tevrat'ı kabul ederseniz 

iyi olur, yoksa burası mezarınız olur"542  dedi.  

Mevdudi konu ile ilgili  olarak başka bir yerde de543 Kitab-ı Mukaddes 

rivayetine değinmiştir: "Ve Allah'ı karşılamak için Musa kavmini ordugah olan kamp 

yerinden çıkardı ve dağın eteğinde durdular ve Sina dağı hep tütüyordu, çünkü Rabb 

onun üzerine ateş içinde inmişti ve onun dumanı ocak dumanı gibi çıkıyordu ve dağ 

şiddetle sarsıldı" 544 

"Ve bütün kavim gök gürültüleri, şimşekleri, boru sesini ve dağdaki dumanı 

gördüler. İnsanlar bunu görünce geri çekilip uzaklaştılar. Ve Musa'ya dediler ki: 

"Bizimle konuş seni dinleriz; fakat Tanrı bizimle konuşmasın, yoksa ölürüz."545 

3.7.6. Yahudiler’in Cumartesi Yasağı 

“İçinizden cumartesi günü azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Onlara 

"Aşağılık birer maymun olunuz" dedik; bunu, çağdaşlarına ve sonradan geleceklere 

bir ceza örneği ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara öğüt olsun diye yaptık.”546 

Yahûdiler’de cumartesi günü av yasağı vardı. Davûd (a.s.) zamanında sahil 

kenti olan Eyle'de Yahûdi’ler yaşardı. Yılın bir ayında her taraftan oraya balıklar akın 

eder, neredeyse su görünmez olurdu. O ayın dışında ise sadece cumartesi günleri balık 

gelirdi. Derken deniz kenarında havuzlar kazıp arklar açtılar. cumartesi havuzlar 

balıkla dolar, pazar günü avlar güya yasağı çiğnememiş olurlar ama yine de 

                                                
542 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 84 
543 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 112. 
544 Çıkış 19: 17-18. 
545 Çıkış 20: 18-19. 
546 Bakara, 2/65-66. 
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cezalandırılacaklarından korka korka balıklardan yararlanırlardı. Zamanla evlatlar ba-

baların yolundan gitti, zengin oldular. Bunu hoş karşılamayanlar vazgeçirmeye 

çalıştılarsa da vazgeçmediler. "Çoktandır bunu yapıyoruz, Allah'tan bir ceza gelmedi." 

Dediler. "Aldanmayın, belki bir azap gelir, yok olursunuz." dendi. Bir sabah alçak 

maymunlar haline geldiler. Üç gün böyle yaşadılar, sonra yok olup gittiler.547 

Bu yasak başka bir ayete tekrar hatırlatılmıştır:  

“Ey Kitap verilenler! Yüzleri silip arkaya çevirerek enseler gibi dümdüz 

yapmadan, yahut cumartesi güncüleri lanetlediğimiz gibi lanetlemeden önce, 

yanınızdakini tasdik ederek indirdiğimiz Kuran'a inanın; Allah'ın emri daima yapıla 

gelmiştir.”548 

İsrailoğulları'ndan sürekli bir ahid ve "Benimle sizin aranızda nesiller boyu 

sürecek bir işaret" olmak üzere Sebt'e (Cumartesi) uymaları istenmişti. "Altı gün iş 

yapılabilir; fakat yedinci gün Rabb'a mahsustur ve Sebt günüdür. Kim Sebt günü iş 

yaparsa, mutlaka öldürülecektir."549 Fakat İsrailoğulları dinî ve ahlâkî yönden 

bozulunca bu yasağı açıkça işlemeye ve Cumartesi günü iş yapmaya başladılar. 

Kitab-ı Mukaddes’e göre550 açıklamalarına devam eden Mevdudi şöyle der: 

Evlerde ateş yakarak, kölelerini ve cariyelerini kullanarak ve dünyalık herhangi bir iş 

için verilen ölüm cezalarını bu günde ifa ederek bu anlaşmaya karşı geldiler. O kadar 

ki, Peygamber Yeremya (M.Ö. 628-586)'nın devrinde yüklerini bilhassa cumartesi 

günü Kudüs'ün kapılarından geçirerek taşırlardı. Ve bu yüzden Yeremya peygamber 

"Eğer beni dinlemezseniz, o zaman onun kapılarında ateş tutuşturacağım ve Yeruşalim 

saraylarını eritip bitirecek ve sönmeyecek" diyerek onları tehdit etmek zorunda 

kalmıştı. Aynı şekilde peygamber Hezekiel (M.Ö. 595-536)'da tüm bir ulus olan 

Yahudilerin Rabbın sebtine karşı gösterdikleri hürmetsizliği "milli bir cürüm" olarak 

                                                
547 Râzî, Mefatihu’l-Ğayb, III, 110-112. 
548 Nisa, 4/47. 
549 Çıkış 31: 12-17. 
550 Yeremya 17: 21-27; Hezekiel 20: 12-24. 
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ilân etmişti. 551 Bu alıntılardan da anlaşılıyor ki, Kur'an'ın bu ayetinde mevzubahis olan 

Sebt gününe karşı lakaytlık büyük bir ihtimalle bu dönemde olmuştur. 

Mevdudi, konuyla ilgili olarak, Nahl Suresi 124. ayetini açıklarken de yine 

Kitab-ı Mukaddes'teki Sebt günü ile ilgili emirlere552 bakılmasında fayda olduğunu 

belirterek ilgili yerleri işaret etmiştir.553 

3.7.7. Yahudiler’in İnek Kesmeleri 

İsrailoğuları'na, etraflarındaki putperest milletlerden etkilenerek edindikleri 

ineğe tapma ve ineğin kutsiyeti inançlarını kırmak için bir inek kurban etmeleri 

emredilmiştir.  

"Yeri sürüp, ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız 

bir sığır olduğunu söylüyor" dedi. "Şimdi gerçeği bildirdin" deyip sığırı boğazladılar; 

az kalsın bunu yapmayacaklardı.”554 

Bu, onların imanlarının sınanmasıydı. Eğer gerçekten Allah'ın birliğine inanıyor 

ve ibadette başka bir şeyi O'na ortak koşmuyorlarsa, daha önceden taptıkları putu kendi 

elleriyle kırmalıydılar. Fakat bu çok zor bir sınavdı. Onlar inek kurban etmekten 

kaçınmaya çalıştılar; çünkü, bir tek Allah'a inançları henüz tam sağlamlaşmamıştı. Bu 

görevden kurtulmak için ayrıntı üzerine ayrıntı sordular, fakat çok soru sordukça daha 

da köşeye sıkıştılar. O kadar ki, sonunda onlara açıkça, o dönemde özellikle tapmak 

için seçilen altın renkli ineği kurban etmeleri söylendi. 

Kitab-ı Mukkaddes'te de bu olaya değinilir; fakat, İsrailoğulları'nın gereksiz 

sorularla nasıl bu görevden kurtulmaya çalıştıklarından bahsedilmez. Mevdudi burada 

konunun anlatıldığı Kitab-ı mukaddes bölümünü555 zikretmekle yetinmiştir. 

                                                
551 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 106. 
552 Sebt gününün sebebi: Çıkış 20:8-11, 23:12-13; 31: 1-17; 35: 23 ve Sayılar 15: 32-36. Sebt gününe 
tecavüz: Yeremya 17:21-27 ve Hezkiel 20: 12-24. 
553 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 69. 
554 Bakara, 2/71. 
555 Sayılar 19: 1-10. 
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3.7.8. İsrailoğulları’nın Başkalarını Reddetmeleri 

 “Kitap ehli arasında kantarla emanet bıraksan onu sana ödeyen ve bir lira 

emanet etsen, tepesine dikilmedikçe onu sana ödemeyen vardır. Bu, onların: 

"Kitapsızlara karşı üzerimize bir sorumluluk yoktur" demelerindendir. Onlar bile bile 

Allah'a karşı yalan söylemektedirler.”556 

Mevdudi, Yahudiler’in bu özelliğini ayrıntılı olarak anlatmakta ve Kitab-ı 

Mukaddesten örnek vermektedir: "Onlardan sadece Yahudilerle olan ilişkilerinde 

adaletli olmaları isteniyor ve Yahudi olmayan birinin mülkünü gaspetmekte bir beis 

görülmüyordu. Bu inanç sadece cahil Yahudi yığınları arasında yaygın değildi. Bilâkis 

bütün dinî sistem, İsrailîler ve İsrailî olmayanlarla kurulan ilişkilerde tamamen farklı 

davranmaya müsaade edecek bir şekilde yoğrulmuştu. Onların ahlâkî değerleri belli bir 

tür davranışı İsrailoğulları'ndan birine karşı yapmayı yasaklıyor, fakat Yahudi olmayan 

birine karşı o şekilde davranmaya izin veriyordu. Aynı şey bir İsrailî için doğru oluyor; 

fakat İsrailî olmayan biri için ise yanlış kabul ediliyordu.557  

Kitab-ı Mukaddes’te ise: "Her yedi yılın sonunda... komşusuna bir şey ödünç 

veren kişi onu bağışlasın...", fakat "eğer bir yabancı(ya borç vermiş) iseniz onu geri 

isteyebilirsiniz."558  

Başka bir yerde de tefecilikle (faiz) ilgili kanun şu şekilde ifade edilmiştir: "Bir 

yabancıya faizle borç verebilirsiniz, fakat kardeşinize faizle borç vermemelisiniz."559 

"Eğer bir adam İsrailoğulları'ndan birinin bir şeyini çalsa, onunla ticaret yapsa veya 

onu satsa, bu kişi öldürülür."560  

Mevdudi, Talmud'dan ilgili yerleri aktarmıştır: "Şayet bir İsrailî'nin boğasını 

İsrailî olmayan bir kimsenin boğası yaralarsa, İsrailî'ye tazminat vermek zorundadır. 

Eğer İsrailî'nin boğası İsrailî olmayanın boğasını yaralarsa, İsrailî tazminat vermek 

zorunda değildir. Bir kimse kaybolmuş bir şey bulursa ve bulduğu şey İsrailîlerin 

                                                
556 Al-i İmran, 3/75. 
557 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 271. 
558 Tesniye 15;1-3. 
559 Tesniye 23;20. 
560 Tesniye 24:7. 
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yerleşim bölgesindeyse, bulduğu şeyi sahibine vermek için ilân etsin. Şayet, İsrailî 

olmayanların bölgesinde bulunmuşsa, ilân etmeye gerek yoktur. İsmail'in Rabbi diyor 

ki: Eğer bir ümmi ile bir İsrailî arasında anlaşmazlık çıkmışsa, mahkemedeki hâkim, 

kardeşinin lehine bitmesi için uğraşsın. Mümkün değilse ümmilerin kanunlarına göre, 

kardeşinin lehine bir sonuç almaya çalışsın. Ve "Bu sizin kanununuza göredir" desin. 

Her iki kanundan da yararlanamıyorsa, hangi yolla olursa olsun, İsrailî kardeşini 

kazandırsın. İsmail'in Rabbi, "İsrailî olmayanların zaaflarından yararlanın" diyor."561 

3.7.9. Yahudiler’in Peygamberi İnkar Etmeleri 

Yahudiler Peygambere inanmamak için bir yalan uydurmuşlardı. Bu yalan 

Kur’an ‘da şu şekilde anlatılmaktadır: 

"Doğrusu, ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir peygambere 

inanmamak üzere Allah bize ahid verdi" diyenlere sen, de ki: "Benden önce 

peygamberler size belgeler ve dediğiniz şeyi getirdi. Doğru sözlü iseniz niçin onları 

öldürdünüz?"562 

Mevdudi, çoğu zaman eleştiri amaçlı değindiği Kitab-ı Mukaddes rivayetlerine 

bu sefer de bu olayın, Yahudiler’in Allah'a yönelttiği bir iftira ve yalan olduğunu 

açıklamak üzere değinmiştir. Şöyle der; Allah böyle bir şeyden beridir. Kitab-ı 

Mukaddes'te yakılmış kurbanlardan563 bahsedilmesine rağmen, bunlar, peygamberliğin 

asıl işaretlerinden kabul edilmezler. Bunlar sadece Allah'ın kurbanları kabul ettiğini 

gösteren sembollerdir.564 

Bu istek, Hz. Muhammed'in (s.a) peygamberliğini reddetmek anlamına 

gelmektedir. Onların samimi olmadıklarının bir delili olarak, onlara yakılmış kurbanı 

bir işaret olarak gösteren kendi peygamberlerinden bazılarını da öldürdükleri 

hatırlanmalıdır. Hz. İlyas'ın (s.a) durumu bir örnek olarak gösterilebilir; "Ashab, 

kendinden önceki bütün krallardan daha çok Tanrı'yı (Eternal) önemsememeye 

başlayınca, İlyas ona gitti ve Tanrı'ya karşı gelerek İsrail'i bozduğunu söyledi. Tabii ki 

                                                
561 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 271. 
562 Al-i İmran, 3/183. 
563 Hakimler 6:20-21; 13-19-20; Leviler 9;24; II Tarihler 7:1-2. 
564 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 313. 
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Baal'ın565 "Peygamberleri" imtihanı kaybettiler. Allah'ın nuru kurbanı yaktı ve bütün 

İsrail bunu seyretti. Yine de İlyas'a karşı çıktılar ve O, hayatını kurtarmak için kaçmak 

zorunda kaldı."566 

Mevdudi bu bilgileri de Kitab-ı Mukaddes’ten almıştır.567 

3.7.10. Yahudiler’in Sözlerinde Durmaması 

Tarihi bilgilerin de doğruladığı bir gerçektir ki Yahudiler, her zaman kendi 

menfaatini düşünen bu yüzden verdikleri sözleri dahi önemsemeyen bir toplum 

olagelmişlerdir. Kur’an bu gerçeği şöyle ifade eder: 

 “Allah, Kitap verilenlerden, onu insanlara açıklayacaksınız ve 

gizlemeyeceksiniz, diye ahid almıştı. Onlar ise, onu arkalarına atıp az bir değere 

değiştiler. Alış verişleri ne kötüdür!”568 

Kitab-ı Mukaddes’te bu olaya büyük yer verilmiştir. Mevdudi de bunun bir çok 

kısmını kitabına almıştır: “Musa Peygamber (a.s) onlara "kelimeye bir şey 

eklememeyi" ve "ondan hiçbir şey eksiltmemeyi" ve "Rabbin emirlerini muhafaza 

etmeyi" nasihat etti.569 Çocuklara bu emirleri hararetle öğretmelerini, onların evlerinde 

otururken, yolda yürürken, yatarken ve kalkarken bu emirleri çocuklara anlatmalarını, 

ayrıca evlerinin girişine ve kapılarına yazmalarını da tavsiye etti.570 Bu son istekle 

İsrail'in yaşlılarını, Filistin'in sınır çizgisini geçtikten sonra Ebel dağına büyük kayalar 

dizmeye teşvik etti.571 

İşte onların Tevrat'ı bilmediklerini gösterir bir örnek daha: Hz. Musa (a.s) 

Tevrat'ın bir kopyasını Levi'lere emanet etti ve onlara kitabı her yedi yılda bir Fısıh 

bayramına denk gelen günde İsrailoğulları'nın erkek, kadın ve çocuklarının yer aldığı 

bir topluluk önünde açıktan okumalarını emretti. Fakat onlar görevlerinden o kadar 

gafildiler ki, Hz. Musa'nın (a.s) ölümünden yediyüz yıl sonra artık Tevrat adında bir 

                                                
565 Eski Sami ırkının tanrılarından biri. 
566 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 313. 
567 I Krallar 18, 19. 
568 Al-i İmran, 3/187. 
569 Tensiye 4:2. 
570 Tesniye 6:4,9. 
571 Tesniye 27:2-4.  
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kitabın varolduğunu bile unutmuşlardı. Hatta tapınağın başrahibi ve Kudüs'ün Yahudi 

kralı bile böyle bir kitabın varolduğunu bilmiyordu.572 

3.7.11. Yahudiler’e Faizin Haram Kılınışı  

Kur’an’da ve Kitab-ı Mukaddes'te Yahudile’re faizin haram kılındığını belirten 

Mevdudi, “Bu yasaklamalara rağmen, Tevrat'a inandıklarını söyleyen Yahudiler, 

dünyanın en büyük faizcileridir, cimrilikleri ve vicdansızlıkları ile ün salmışlardır.”573 

demektedir. 

Kur’an’daki ilgili ayet şöyledir:  

“Yahudilerin haksızlıklarından, çoklarını Allah yolundan menetmelerinden, 

yasak edilmişken faiz almaları ve insanların mallarını haksızlıkla yemelerinden ötürü 

kendilerine helal kılınan temiz şeyleri onlara haram kıldık. Onlardan inkar edenlere, 

elem verici azab hazırladık.”574 

Mevdudi’nin rivayet ettiği,  Kitab-ı Mukaddes'te faizi yasaklayan madde ise 

şöyledir: 

 "Kullarımdan fakir olanlardan birine borç para verdiğinizde ona tefeci gibi 

davranmayın ve onun üstüne faiz yüklemeyin." 

"Eğer komşunuzun elbisesini ödünç almışsanız, onu güneş battığında geri 

teslim etmelisiniz; 

Çünkü o onun tek elbisedir, onun derisini kapatan giysidir. Vermezseniz ne ile 

uyuyacak? O bana dua edip ağladığında Ben onu duyarım, çünkü Ben affediciyim"575 

3.7.12. İsrailoğulları’nın Yersiz Yurtsuz Dolaşmaları  

Musa (a.s) artık kavmine söz geçiremez hale gelince Allah’a dua etmiş ve 

yardım istemiştir: 

                                                
572 II Krallar 22:8-13. 
573 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 433. 
574 Nisa, 4/160-161. 
575 Çıkış 11:15-27. 
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“Musa: "Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebiliyorum; artık 

bizimle bu yoldan çıkmış milletin arasını ayır" dedi. Allah: "Orası onlara kırk yıl 

haram kılındı; yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşacaklar. Sen, yoldan çıkmış millet için 

tasalanma" dedi.”576 

Mevdudi, olayın Kitab-ı Mukaddes boyutunu olduğu gibi nakletmiştir: 

SAYILAR, TESNİYE ve YEŞU bölümlerinden aktardığı bilgiler özetle şöyledir: 

"Musa Peygamber on iki İsrail nakîbini Kutsal Ülke'de casusluk yapmak üzere Faran 

Çölü'nden gönderdi. Gidenler gerekli araştırmalarda bulunup kırk gün sonra geldiler ve 

tüm İsrailoğulları cemaatinin önünde raporlarını sundular. Söyledikleri şuydu. 'Her 

yerde süt ve bal akmaktadır... Ama, ülke halkı güçlüdür (ve) biz kendilerine karşı 

çıkamayız... Orada gördüğümüz herkes iri yapılıdır. Ve orada Anak'ın oğullarını, 

devlerin soyundan gelen devler gördük; ve biz kendi gözümüzle çekirgeler gibiydik ve 

onların gözünde de öyleydik.' Bu rapor karşısında tüm topluluk bağırıp çağırarak şöyle 

dediler: 'Tanrım, keşke Mısır ülkelerinde ölseydik; Tanrım, keşke bu çölde ölüp 

kalsaydık! Ve niçin Rabb bizi bu ülkeye getirdi, kılıçla doğranalım ve eşlerimiz ve 

çocuklarımız yem olsun diye mi? Mısır'a geri dönmek bizim için daha iyi değil mi?' 

Fakat, on iki casusun içinde bulunan Yuşa ve Kalib, korkaklıkları nedeniyle topluluğu 

azarladılar. Kalib şöyle konuştu: 'Hemen gidelim ve oraya sahip olalım, rahatlıkla bu 

işin üstesinden gelebiliriz. Sonra, Yuşa ile birlikte dediler: 'Eğer Rabb bizden razı 

olursa, bizi bu ülkeye götürecek ve orayı bize verecektir... Yeter ki, Rabbe karşı 

gelmeyin, o ülke halkından da korkmayın... ve Rabb bizimledir; onlardan korkmayın.' 

Ne ki, tüm topluluk kendilerini taşa tuttu. Sonunda Allah bu süregelen kötü 

davranışlarına gazap ederek şöyle buyurdu: 'Şüphesiz bu çölde kırk yıl dolaşacaksınız 

ve içinizden yirmi yaş ve daha yukarı olanlar bu çölde ceset haline gelecekler, 

küçükleriniz büyüyecek... onları kabul edip getireceğim ve onlar o ülkeyi bilecekler...' 

Bu ilâhi buyruğa göre, 38 yılda Faran Çölü'nden Ürdün'e varabildiler. Bu süre içinde 

Mısır'dan çıkış sırasında genç olan herkes öldü. Ürdün'ün fethinden sonra Musa 

Peygamber (a.s) de vefat etti. Ardından Nun'un oğlu Yuşa (Yeşu) Peygamber (a.s) 

zamanında İsrailoğulları Filistin'i zaptedebildiler.577 

                                                
576 Maide, 5/25-26. 
577 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 473. 
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3.7.13. İsrailoğulları’nın Bozulması ve Lanet  

İsrailoğulları'nın bozulması evrensel sürece göre meydana gelmiştir. Önce bir 

toplumda bazı bireyler bozulur; eğer toplumun kollektif bilinci canlıysa, kamuoyu 

bunları bastırır ve toplum bütün olarak bozulmaktan kurtulur. Fakat, toplum bozulmuş 

üyelerinin gittiği yollara adeta onları onaylarcasına ve kendilerini istediklerini 

yapmada serbest bırakırsa, başlangıçta birkaç kişiyle sınırlı olan bozulma yavaş yavaş 

toplum içinde yayılır.578 İşte İsrailoğulları'nda olan buydu. 

 “İsrailoğullarından inkar edenler, Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle 

lanetlenmişlerdi. Bu, baş kaldırmaları ve aşırı gitmelerindendi. Birbirlerinin yaptıkları 

fenalıklara mani olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötü idi!”579 

Mevdudi, peygamberlerin diliyle lânetlenme konusunda yine Kitab-ı 

Mukaddes’in ilgili bölümlerine580 bakılmasını istemektedir. Tarih boyunca bazen 

sürekli bazen belli aralıkla, Yahudiler çeşitli hükümdar ve zümreler tarafından baskı 

altında tutulmuş, katledilmiş, işkence edilmiş ve kısacası terörize edilmişlerdir. Eğer 

dünyanın bir köşesinde kısa bir süre için huzur içinde ve korkusuzca yaşayabilmişlerse, 

bu da Allah’ın inayetiyle olmuştur. Mevdudi’ye göre Allah Teala’nın, Yahudilerin 

bütün yanlışlarına rağmen, onlara sürekli yeni bir fırsat vermesi ve yaşatması, bizlere 

ibret olması içindir.581 Kur’an’ın ve tarihi kaynakların verdiği bilgilerden anlaşılıyor ki 

Yahudiler, her rahata ermelerinin ardından Allah’ı unutmuşlar ve sapıklıklarına devam 

etmişlerdir. Bu nedenledir ki sürekli Allah’ın cezalandırması ve gazabına dücar 

olmuşlardır.  

                                                
578 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 505. 
579 Maide, 5/78-79. 
580 Mezmurlar 10, 50; Matta: 23. 
581 Mevdudi, Tarih Boyunca Tevhid Mücadelesi, I, 390-391. 
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3.7.14. Yahudiler’in Cezaları  

“Bunun üzerine su baskınını, çekirgeyi, haşeratı, kurbağaları ve kanı 

birbirinden ayrı mucizeler olarak onlara musallat kıldık; yine de büyüklük taslayıp 

suçlu bir millet oldular.”582 

Mevdudi, bu ayetteki haşerat anlamına gelen "  �َ	
 kelimesini yorumlarken " اْ�ُ�

Kitab-ı Mukaddes’de verilen bilgilerden etkilenmiştir. Esas olarak, bit, sinek, 

sivrisinek, küçük çekirgeler, buğday biti ve benzeri gibi küçük haşerat mânâları olan 

bu kelimenin iki ayrı türden hayvan için kullanılmış olabileceğini savunur.583 Bit ve 

sivrisineklerin insanlara, ekin böceklerinin de tahıla aynı anda musallat olmuş 

olmaları584  nedeniyle kullanılmaktadır.  

Azabı bildiren diğer bir ayt ise şöyledir: 

 “Onlara (sihirbazlara) gösterdiğimiz her mucize diğerinden daha büyüktü; 

doğru yola dönmeleri için onları azaba uğrattık.”585 

Mevdudi, bu azabın Kitab-ı Mukaddes'de anlatılan bölümleri üzerinde durmuş 

ve çelişkilere işaret etmiştir. Orada gerçekler ile hikayeler birbirlerine karışmıştır. 

Örneğin Kitab-ı Mukaddes'de sihirbazların azab geldiği zaman suyu kan haline 

dönüştürdükleri ve böylece bunun bir sihir olduğunu ispat ettikleri anlatılmaktadır. 

Fakat bitlere gelince, sihirbazlar çaresiz kalıp bunun Allah'ın bir işi olup sihir 

olmadığını söylemişlerdir. Ayrıca kurbağaları da tıpkı Hz. Musa gibi derelerden 

çıkarmışlar ancak, yine de Firavun Hz. Musa'ya "bu azabı başımızdan def etmesi için 

Rabbine dua et" diye ricada bulunmuştur. Bu noktada dikkate değer bir husus vardır. 

Şayet sihirbazların bu kurbağaları derelerden çıkarmaya güçleri yetiyorsa, o takdirde 

onları geri göndermeye de güçleri yetmesi gerekirdi. Nitekim aynı iddia, suyun kana 

dönüşmesi hususunda da ileri sürülmüştür. Tüm bunlardan Kitab-ı Mukaddes'in 

tahriften azâde bir kitap olmadığı ve onun içine birçok hikâyenin uydurularak 

                                                
582 A’raf, 7/133. 
583 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 86. 
584 Çıkış 10:6-12-14. 
585 Zuhruf, 43/48. 
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sokulduğu anlaşılmaktadır. Ancak, bunları yapan insanlar, pek zeki kimseler 

değillermiş, çünkü hikâye uydurmayı pek iyi becerememişler!” 586 

3.7.15. Yahudiler’in Eski Durumlarına Dönüşü  

 “İsrailoğullarının denizden geçmelerini sağladık. Puta gönülden tapan bir 

millete rastladılar. "Ey Musa! Onların tanrıları gibi bize de bir tanrı yap" dediler, 

Musa: " Doğrusu siz bilgisiz bir milletsiniz, bunlar yok olacaklar ve işledikleri boşa 

gidecektir" dedi.”587 

Yahudilerin, puta tapanları görünce Musa’dan (a.s) put yapmasını istemeleri, 

Mevdudi’ye göre, Mısırlıların kültürünün, esaretleri sırasında İsrailoğulları'nın 

üzerinde derin izler bırakmış olmasındadır.588 Kitab-ı Mukaddes’de bunu doğrulayan 

bilgileri kitabına almıştır. Bu bilgiler, Hz. Musa'nın (a.s) ilk halefi Nuh'un oğlu 

Yeşu'nun (Yuşa) Mısır'dan çıkışlarından yetmiş yıl sonra İsrailîler'e irad ettiği son 

hitabesindeki sözlerdendir: 

"Ve şimdi RABB'den korkun, samimî olarak gerçekten ona kulluk edin, 

ırmağın öteki tarafından ve Mısır'da atalarınızın taptığı ilâhları bırakın ve Rabb'e 

kulluk edin. Ve eğer, Rabb'e kulluk etmek gözünüze kötü geliyorsa, atalarınızın kulluk 

yaptıkları ırmağın ötesindeki ilahlara mı, yoksa Amovîlerin ilahlarına mı, kime kulluk 

edeceğinizi bugün tayin edin, fakat ben ve ev halkım, Rabbe kulluk edeceğiz".589 

3.7.16. İsrailoğulları’nın Toplanıp Sayılması 

“Biz İsrailoğullarını oymaklar halinde on iki topluluğa ayırdık. Milleti 

Musa'dan su isteyince ona: "Asanla taşa vur" diye bildirdik; ondan on iki pınar 

fışkırdı. Herkes içeceği yeri öğrendi. Bulutla üzerlerine gölge yaptık, onlara kudret 

helvası ve bıldırcın indirdik, "Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin" 

dedik. Onlar, karşı gelmekle, Bize değil kendilerine zulmediyorlardı.”590  

                                                
586 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 278. 
587 A’raf, 7/138. 
588 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 88. 
589 Yeşû 24: 14-15. 
590 A’raf, 7/160. 
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Ayette belirtilen “oymaklar halinde on iki topluluğa ayrılma, Maide suresinin 

12. ayetinde belirtildiği gibi: “And olsun ki, Allah, İsrailoğullarından söz almıştı. 

Onlardan oniki reis seçtik. Allah: "Ben şüphesiz sizinleyim, namaz kılarsanız, zekat 

verirseniz, peygamberlerime inanır ve onlara yardım ederseniz, Allah uğrunda güzel 

bir takdimede bulunursanız, and olsun ki kötülüklerinizi örterim. And olsun ki, sizi 

içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Bundan sonra sizden kim inkar ederse 

şüphesiz doğru yoldan sapmış olur" dedi.” İsrailoğulları'nın teşkilatlanmasına işaret 

eder. Mevdudi, bu teşkilatlanmayı Kitab-ı Mukaddes’in bildirdikleri ile destekler.  

Buna göre, ezeli olan Allah, Hz. Musa'ya (a.s) İsrailoğulları'nı Sina çölünde 

toplamayı ve bütün topluluğun bir sayımını yapmayı emretmişti. Buyruk gereğince 

sayıldılar ve Hz. Yakub'un on çocuğu ve Hz. Yusuf'un da iki oğlunun zürriyeti de dahil 

edilerek İsrail kavmi on iki aşirete ayrıldı. Ve her birinin başına bu aşiretlerin 

başlarında bulanan oniki reisi, her bir aşiretin ahlakî, dinî, toplumsal, kültürel ve askerî 

durumuyla yakından ilgilenmesi ve On Emir'in tatbik edilmesi için, babadan oğula 

geçecek şekide lider yapıldılar. Bununla birlikte, Hz. Musa ve Harun'un dedelerinin 

kabilesi ve Hz. Yakub'un onikinci oğlu Levilliler boyu, bu on ikinin dışında 

bırakıldılar. Bu boy, İsrailoğulları'nın oniki aşireti arasında sayılmamış, bilâkis ayrı bir 

cemaat olarak örgütlendirilmiş ve öteki bütün boyların dinî ve ruhî selâmetleri ile 

mesul olma gibi umumî bir vazife ile görevlendirilmişlerdi. 591 

Bu teşkilatlandırma işi, Allah'ın İsrailoğulları'na vermiş olduğu en büyük 

lütuflarından biridir. Bu ikramın bir devamı olarak burada üç tane daha 

zikredilmektedir.  

1) Sina Yarımadası'nda kaldıkları sürece, mucize olarak su ihtiyaçlarının 

sağlanması,  

2) Çölün kavurucu sıcağından korumak için, gökyüzünün bulutlarla kaplanmış 

olması,  

3) Çölün ortasında onları (İsrailoğulları'nı) olağanüstü şekilde beslemek için 

"menne" (kudret helvası) ve "selva" (bıldırcın eti) gibi yiyecekler gönderilmesi. Eğer 

                                                
591 Sayılar 1. 
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hayatları için zaruri olan bu düzenlemeler yapılmamış olsaydı, yaklaşık iki milyon 

insandan oluşan bu büyük topluluk, sıcak, açlık ve susuzluktan helâk olacaktı.592  

3.7.17. İsrailoğulları’nın Hz. Musa İle Fravun Arasında Kalışları    

İsrailoğulları Hz. Musa'nın (a.s) nübüvvet ve risaletine inanmadıkları için değil, 

Firavun'un zulmüne düçar olmaktan korktukları için çekimser davranmışlardır. Bu 

korku onların manevi dejenarasyonlarının bir sonucuydu.593 Her ne kadar hepsi de 

gerek ırk olarak gerekse din olarak İbrahim, İshak, Yakub ve Yusuf'a (a.s) mensub ve 

bu yüzden de müslüman iseler de ,asırlar süren kölelik onları manen çökertmiş ve 

onlardaki İslam ruhunu yok etmiştir. 

Ayette şöyle denilmektedir: 

“Firavun ve erkanının kendilerine fenalık yapmasından korktuklarından, 

milletinin bir kısım gençleri dışında, kimse Musa'ya inanmamıştı, çünkü Firavun o 

yerde hakimdi. O, gerçekten aşırı gidenlerdendi.”594 

İsrailoğullarının bu korkusu Kitab-ı Mukaddes’te de anlatılmıştır. Mevdudi, 

kitabında bunu da nekleder: "Onlar, Musa ve Harun, Firavun'un huzurundan dönerken 

yollarına dikilmiş ve şöyle demişlerdi: 'Allah müstahakınızı versin! Sizler, Firavun ve 

adamlarının (kölelerinin) nefretini üzerimize çektiniz; onların ellerine bizi doğrayacak 

kılıcı verdiniz?"595  

Mevdudi, Talmud’daki benzer ifadelere de değinir: "Evet dedi İsrail'in mazlum 

çocukları Musa ve Harun'a, İşte şimdi çobanın kurdun ağzından koparmaya çalıştığı ve 

böylece ikisinin arasında parçalanan kuzuya döndük. Seninle Firavun arasında kalan 

tüm bizler öldürüleceğiz."596 

                                                
592 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 104. 
593 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 356. 
594 Yunus, 10/83. 
595 Çıkış 6:20-21. 
596 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, II, 356. 
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3.7.18. İsrailoğulları’na Yapılan İlahi Uyarılar  

“İsrailoğullarına Kitap'da: "Doğrusu yeryüzünde iki defa bozgunculuk yapacak 

ve kibirlendikçe kibirleneceksiniz" diye bildirdik.”597 

Mevdudi, bu tür uyarıların Kitab-ı Mukaddes'in çeşitli bölümlerinde yer 

aldığını, İlk fitneleri ve bunun kötü sonuçları ile ilgili olarak bilgiler verildiği söyler ve 

ilgili alıntıları da yapar.598 

Kur'an'ın bu ifadesini destekleyen bölümlerde şöyle der: 

İsrailoğulları'nı sapıklık ve fesat çıkarmaları nedeniyle ilk uyaran kişi 

Mezmurlarda bu uyarısını yapan Hz. Davud'dur. (a.s): 

"Rabbin onlara emrettiğine uyup kavimleri helak etmediler. Fakat o milletlerle 

karıştılar ve onların işlerini öğrendiler. Onların putlarına kulluk ettiler. Onlar da 

kendilerine tuzak oldular. Oğullarını ve kızlarını şeytanlara kurban ettiler. Oğullarının 

ve kızlarının kanına varıncaya dek bir çok kan döktüler............... Rabbin öfkesi 

kavmine karşı tutuştu ve mirasından tiksindi. Rabb onları o milletlerin eline teslim 

etti"599 

Yukarıdaki olaylar sanki gerçekten olmuş gibi geçmiş zaman kipiyle 

anlatılmaktadır. Kutsal Kitaplar önceden haber verilen şeylerin önemini vurgulamak 

için bu tür bir ifade kullanırlar. 

Bu kötülükler meydana geldiğinde İşaya peygamber bunların kötü sonuçlarıyla 

İsrailoğulları'nı uyardı: "Ah, ey suçlu millet, haksızlığı yüklenmiş olan kavim, kötülük 

işleyenlerin zürriyeti, baştan çıkmış çocuklar! Rabbi bıraktılar, İsrail'in Kudüsü'nü hor 

gördüler, yabancılaştılar ve gerilediler. Niçin sapıklığı artırarak yine vurulmak 

istiyorsunuz? Sadık şehir nasıl fahişe oldu! O şehir ki hakla dolu idi, onda adalet yer 

tutmuştu, şimdi ise adam öldürenler. Sizin reisleriniz asi, hırsız da onların ortakları. 

Her biri rüşvet seviyor ve hediyeler peşinde koşuyor. Öksüzün hakkını vermiyorlar ve 

                                                
597 İsra, 17/4. 
598 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 79-80-81-82. 
599 Mezmurlar 106: 34-38-40-41. 
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dul kadının davası onların önüne gelmiyor. Bundan dolayıdır ki Rab, orduların Rabbi, 

İsrail'in Kadir'i diyor ki: Oh, hasımlarından rahat bulacağım ve düşmanlarından öç 

alacağım: Onlar şarktan gelen şeylerle dolu, onlar da Filistinliler gibi müzeccim ve 

ecnebilerin çocukları ile el ele veriyorlar ve onların memleketi putlarla dolu, kendi 

parmakları ile yaptıklarına, ellerinin işine tapıyorlar. Ve Rab dedi ki: Madem ki Sion 

kızları kibirlidir ve boyunlarını ileri uzatarak göz edip yürüyorlar, gezerken kırıtıyorlar 

ve ayaklarının halkalarını şıngırdatıyorlar; bundan ötürü Rab, Sion kızlarının tepesini 

kil ile vuracak ve Rab onların gizli yerlerini açacak, erkekleri kılıçla ve yiğitleri cenkte 

düşecekler.  

Ve Sion kapıları ah çekip yas tutacak ve kimsesiz kalıp toprakla oturacak. 

Bunun için işte Rab, ırmağın bol ve kuvvetli sularını Aşur kralını ve onun bütün 

izzetini onların üzerine çıkarıyor. Fırat nehri bütün yataklarından yükselecek ve bütün 

kıyıları üzerine taşacak. Çünkü o asi bir kavim, yalancı oğullar, Rabbin şeriatini 

duymak istemeyenler oğullardır. Onlar ki görenlere: "Görmeyin" ve Peygamberlere de 

"Bize doğru şeyler bildirmeyin, bize yumuşak şeyler söyleyin, hileli yollar öğretin" 

derler. Bundan dolayı İsrail'in Kuddüs'ü şöyle diyor: Madem ki bu sözü hor 

görüyorsunuz ve gaddarlığa ve sapıklığa güveniyorsunuz ve onlara dayanıyorsunuz, o 

halde bu fesat, sizin üzerinize düşmek üzere olan çatlak bir duvar gibi olacaktır. Ve 

çömlekçi kabı nasıl kırılırsa onu esirgemeden parçalayıp, öyle kıracak ve parçaları 

arasında ocaktan ateş getirmek, yahut sarnıçtan su almak için bir parça kalmayacak."600 

Bundan sonra sapıklık ve fesat her şeyi önüne katıp sürüklemeye başladığında 

Yeremya Peygamber sesini yükseltti. 

"Rab şöyle diyor: Atalarınız bende ne haksızlık buldular da benden uzaklaştılar 

ve boşluk ardınca gidip boş oldular? Meyvasını ve iyi şeyleri yiyesiniz diye sizi 

verimli bir diyara getirdim; ve mirasımı kerih bir şey yaptınız. Çünkü boyunduruğunu 

eski zamandan kırdın ve bağlarını kopardın. "Kulluk etmem" dedin ve her yeşil ağacın 

altında fahişelik ederek yattın. Hırsız tutulunca nasıl utanırsa, İsrail evi de kendileri, 

kralları ve kahinleri ile peygamberleri öyle utanıyorlar. Onlar ki ağaca: Babamsın; taşa: 

Beni sen doğurdun derler. Çünkü bana yüzlerini değil sırtlarını döndürdüler. Fakat 

                                                
600 İşaya 1: 4-5; 21-24: 2: 6, 8; 3: 16-17; 25-26; 8-7; 30: 9-10, 12-14. 
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onlara bela gelince: Kalk ta bizi kurtar diyecekler. Ya kendi icat ettiğin ilahların 

nerede? Başına bela geldiği vakit seni kurtarabilirlerse kalksınlar, çünkü senin 

ilâhların, şehirlerinin sayısına göredir, ey Yahuda. Ve Kral Yaşiya'nın günlerinde Rab 

bana dedi: Dönek İsrail'in yaptığı şeyi gördün mü? Her yüksek dağın üzerine ve her 

yeşil ağacın altına gidip orada fahişelik etti. Hain kız kardeşi Yahuda da bunu gördü. 

Ve gördüm ki dönek İsrail zina etmiş olduğundan ötürü, onu boşayarak kendisine boş 

kağıdı verdiğim zaman hain kız kardeşi Yahuda yine kovmadı ve gidip o da fahişelik 

etti. Ve vaki oldu ki zinasının velvelesi ile diyar murdar oldu, taşlarla ve ağaçlarla zina 

etti. Yeruşalim'in (Kudüs) sokaklarını dolaşın ve şimdi bakın, anlayın ve 

meydanlarında arayın eğer bir adam bulursanız. Eğer hakkı ifade eden hakikatı arayan 

varsa ben de ona bağışlarım. Sana nasıl bağışlayayım? Oğullarla and ettiler. Ben onlara 

duyurunca zina ettiler ve fahişelerin evine bölük bölük koşuştular. Başı boş besili aygır 

oldular, her biri komşusunun karısına kişniyor. Ben bunlardan ötürü yoklamaz mıyım? 

Rab diyor: Nefsim böyle bir milletten öç almaz mı? İşte ey İsrail evi uzaktan üzerinize 

bir millet getireceğim.  

O, zorlu bir millet, eski bir millettir. Bir millet ki sen onun dilini bilmez ve ne 

dediklerini anlamazsın. Onların ok kılıfı açık bir kabirdir, hepsi yiğitlerdir. 

Güvenmekte olduğun duvarlı şehirlerini kılıçla vurup yakacaklar. Ve kavmin leşleri 

yerin canavarlarına ve göklerin kuşlarına yem olacak ve onları korkutan olmayacak. 

Ve Yahuda şehirlerinden ve Yeruşalim (Kudüs) sokaklarından, meserret sesini, sevinç 

sesini ve gelin ile güveyin sesini sona erdireceğim, çünkü diyar harap olacak. Ve vaki 

olacak sana nereye çıkalım dedikleri zaman onlara diyeceksin: Rab şöyle diyor: Ölüm 

için olan ölüme; kılıç için olan kılıca, kıtlık için olan kıtlığa ve sürgün için olan 

sürgüne. Ve onların üzerine dört çeşit dini koyacağım: Öldürmek için kılıcı, 

parçalamak için köpekleri, yiyip bitirmek ve helak etmek için göklerin kuşlarını ve 

yerin canavarlarını."601 

Hezekiel peygamber onları uyarmak için tam zamanında tebliğine başladı. 

Kudüs'e hitaben şöyle dedi: 

                                                
601 Yeremya : 2: 5-7, 20, 26-28; 3: 6-9; 5: 1, 7-9, 15-17; 7: 33, 34; 15: 2, 3. 
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"Ey vakti gelsin diye kendi içinde kan döken şehir ve kendisini murdar etmek 

için kendi aleyhine putlar yapan şehir! İşte her biri elinden geldiği kadar kan dökmek 

için İsrail beyleri senin içinde idiler. Sende babayı ve anayı hiçe saydılar; senin içinde 

misafire karşı zorbalık ettiler, sende öksüze ve dul kadına haksızlık ettiler. Mukaddes 

şeylerini hor gördün ve semtlerimi bozdun. Kan dökmek için iftiracı adamlar senin 

içinde idiler; sende hayasızlık ettiler. Babalarının çıplaklığını sende açtılar, kadın kirli 

iken sende ona tecavüz ettiler. Kimi komşusunun karısı ile mekruh iş etti, kimi 

hayasızlıkla gelinini kirletti, kimi sende kız kardeşini, babasının kızını alçalttı. Senin 

içinde kan dökmek için rüşvet aldılar. Faiz ve murabaha kârı aldın ve zorbalıkla 

komşularından haksız kazançlar aldın. Beni unuttun, peki seninle işe girişeceğim 

günlerde yüreğin dayanabilecek mi, ellerin kuvvetli olabilecek mi? Seni milletler 

arasında dağıtacağım ve seni memleketler arasına saçacağım ve murdarlığını senden 

gidereceğim. Milletlerin gözü önünde sen kendiliğinden bozulacaksın; ve bileceksin ki 

Ben Rabbim."602 

İsrailoğulları'nın ilk sapıklıkları sırasında onlara yapılan yukarıda değinilen 

uyarıların yanısıra, ikinci sapıklıkları sırasında bunun sonuçları ve kötü akibetine karşı 

Hz. İsa (a.s) tarafından uyarılmışlardır. Hz. İsa (a.s) çok sert bir hitapla onların 

bozulmalarını şöyle eleştirmiştir: 

"Ey Kudüs, peygamberleri öldüren ve kendisine gönderilenleri taşlayan Kudüs! 

Tavuk, yavrularını kanatları altına nasıl toplarsa, ben de senin çocuklarını kaç kere 

öyle toplamak istedim, fakat siz istemediniz. İşte eviniz size ıssız bırakılacak. Doğrusu 

size derim ki, burada taş üstünde yıkılmadık taş bırakılmayacak."603 

Romalı yöneticiler Hz. İsa'yı (a.s) çarmıha germek için götürürken, O, ağlayıp 

yas tutan kadın ve erkeklerden oluşan topluluğa hitap etmiş ve son uyarısını yapmıştır. 

"İsa onlara dönüp dedi: "Ey Yeruşalim (Kudüs) kızları benim için ağlamayın, 

fakat kendiniz ve çocuklarınız için ağlayın. Çünkü işte günler geliyor ki, o günlerde: 

                                                
602 Hezekiel 22: 3, 6-12, 14-16. 
603 Matta 23: 37, 38; 24: 2. 
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Ne mutlu kısırlara, doğurmamış rahimlere ve emzirmemiş memelere! diyecekler. O 

zaman dağlara; üzerimize düşün ve tepelere: Bizi örtün! demeye başlayacaklar."604 

3.7.20. Tâbût 

Tâbût: Sandık demektir. Bununla birlikte müracaat demek olan "tevb" 

maddesinden mübalağa sığası (kipi) olması bakımından dönüp dolaşıp gelinecek olan 

herkesin dönüş yeri meâlinde bir anlam da ifade eder. Bu tabuttan maksat da Tevrat 

sandığıdır ki Hz. Musa'dan sonra İsrail oğullarının isyanıyla ellerinden çıkmış, (Allah 

tarafından) kaldırılmıştı.605 

“Peygamberleri onlara, "Onun hükümdarlığının alameti, size sandığın 

gelmesidir, onda Rabbinizden gelen gönül rahatlığı ve Musa ailesinin ve Harun 

ailesinin bıraktıklarından kalanlar var; onu melekler taşır, eğer inanmışsanız bunda 

sizin için delil vardır" dedi.”606
 

Mevdudi, bu konuda, farklı olmasına rağmen Kitab-ı Mukaddes’ten çok şeyler 

öğreneceğimizi ifade eder ve Kitab-ı Mukaddes’in verdiği bilgiler doğrultusunda 

konuyu açıklamaya çalışır: 

“İsrailoğulları Tabut'u, yani Tabut ahdini çok kutsal sayıyorlardı. Onlar bu 

Tabut sayesinde "Allah'ın gelip kendilerini düşman güçlerinden kurtaracağına" 

inanıyorlardı. Bu nedenle onun geri gelmesi İsrailoğulları'nı bu denli sevindiriyor ve 

cesaretlendiriyordu. 

Tabut, Hz. Musa (a.s) ve Hz. Harun'un (a.s) evinin kutsal emanetlerini ihtiva 

ediyordu. Bunlar Hz. Musa'ya (a.s) Sina dağında verilen levhalardı. Bunun yanısıra Hz. 

Musa'nın (a.s) rehberliğinde yazılan ve Levilere verilen Tevrat'ın orijinal bir nüshası da 

vardı.  

                                                
604 Luka 23: 28-30. 
605 Elmalılı, Hak Dini, II, 142. 
606 Bakara, 2/248. 
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Tabut'ta, gelecek İsrail nesillerinin atalarına çölde lütfettiği nimetler için 

Allah'a şükretmelerini sağlamak üzere bir şişe de (kudret helvası) vardı. Büyük bir 

ihtimalle Allah'ın bir mucizesi olan Hz. Musa'nın (a.s) asası da bunlarla birlikteydi.”607 

Rabbin Tabut'u İsrailoğulları'nın yaptığı bir savaşta Filistîlilerin eline geçti. 

İsrailoğulları cesaretlerini kaybetmişlerdi: "Tabut'un elden çıkmasıyla İsrailoğulları'nın 

şerefi kayboldu" diye bağırıyorlardı. Tabut yedi ay boyunca Filistîlerin elinde kaldı; 

fakat, "Allah onlara büyük bir yük yüklediği" için Filistî şehirlerinde büyük bir panik 

başladı. Öyle ki: "İsrail Tanrısı'nın Tabut'u (sandık) bizde kalmamalı, çünkü O bize 

karşı çok acımasız" diye bağırmaya başladılar. Daha sonra Tabut'u İsrail'e geri 

göndermeye karar verdiler. "İki tane sığır alıp bir arabaya koştular. Ve sığırlar Beyt-

Şemes yönüne doğru yol aldı."608 

3. 8. Karun  

Karun ismi Kur’an-ı Kerim’de üç yerde geçmektedir.609
 Ayetlerde bildirildiği 

üzere Karun, Allah'ın rahmetiyle çok büyük bir hazinenin de sahibi olan zengin biridir. 

Karun'un, Firavun'un yanında edindiği konum ve zenginlik, onu kendi kavmine karşı 

azgın ve küstah yapmıştır. Hz. Musa'yı inkar ettiği gibi, İsrailoğulları'na gösteriş 

yaparak onları dünya hayatına özendirmeye çalışmıştır. Karun, Haman ile birlikte, 

Firavun’un İsrailoğullarına zulmeden müşrik bir bakanı olarak anlatılır. Hz. Musa’ya 

karşı kibirli davranır, Musa’nın (a.s) sihirbaz ve sahtekar olduğunu söyler.610 Diğer 

ayette ise Hz. Musa’nın kavmine kibirle muamele eder ve buna sebep de, edindiği 

muazzam servettir.611  

“Karun, Musa'nın milletindendi; ama onlara karşı azdı. Biz ona, anahtarlarını 

güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik. Milleti ona: "Böbürlenme, Allah 

şüphesiz ki böbürlenenleri sevmez. Allah'ın sana verdiği şeylerde, ahiret yurdunu 

                                                
607 Mevdudi’nin bahsettiği hikayeler Kitab-ı Mukaddes’in Samuel kitabının değişik bölümlerinde 
anlatılmaktadır. 
608 I Samuel 4, 5, 6. 
609 Kasas, 28/76; Ankebut, 29/39; Gafir, 40/24. 
610 Kasas, 28/76; Ankebut, 29/39. 
611 Aydemir, Tefsirde İsrailiyyat, 277. 
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gözet, dünyadaki payını da unutma; Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi, sen de iyilik yap; 

yeryüzünde bozgunculuk isteme; doğrusu Allah bozguncuları sevmez" demişlerdi.”612 

Mevdudi, Karun’u Ehl-i Kitab’ın bilgileri ışığında açıklama yoluna gitmiştir.613 

Kitab-ı Mukaddes ve Talmud'da adı Korah olarak geçen Karun, Hz. Musa'nın (a.s) ilk 

yeğenidir. Verilen şecereye göre Hz. Musa (a.s) ile Karun'un babaları öz kardeş idiler. 

614  

Kitab-ı Mukaddes'in Karun’dan bahseden bölümünde615 onun servetiyle ilgili 

hiçbir kayıt yoktur olmamasına rağmen, Yahudi rivayetlerine göre,616  çok muazzam 

bir servete sahip olduğunu hatta hazinelerinin anahtarını taşımak için üç yüz katıra 

ihtiyaç duyduğu nakledilmiştir.  

Her ne kadar mübalağalı ise de bu cümle Karun'un İsrail kaynaklarına göre bile 

zamanının en zengin insanı olduğunu göstermektedir. 

3. 9. Talut 

Kur'an'da iki yerde Tâlût kelimesi geçmektedir. Mısır ile Filistin arasında 

yaşayan Amalika adlı bir kavim vardı. Başlarında Câlût adında bir kral bulunuyordu. 

Bunlar İsrailoğullarına saldırıp onları perişan ettiler. İsrailoğulları da, kendi 

peygamberlerinden, düşmanlarıyla çarpışmak için kendilerine bir kumandan tayin 

etmesini istediler. Onların bu peygamberi, Musa (a.s.)'dan sonraki peygamberlerden 

biriydi. Onların bu talebi üzerine, peygamberleri onların basına, nesli Ya'kûb (a.s.)'ın 

oğlu Bunyemin'e dayanan Tâlût'u hükümdar olarak tayin etti.617 Bu durum Kur'an'da 

söyle ifâde edilmiştir: 

“Musa'dan sonra İsrailoğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? 

Peygamberlerinden birine, "Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım" 

demişlerdi. "Ya savaş size farz kılındığında gitmeyecek olursanız?" demişti. 

                                                
612 Kasas, 28/76-77. 
613 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 210. 
614 Çıkış 6: 18-21. 
615 Sayılar 16. 
616 M. Sel, “Korah”, The Jewish Encyclopedia, VII, 556-557. 
617 Taberi, Caımiu'l-Beyân, II, 595 vd. 
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"Memleketimizden ve çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımıza göre niye Allah yolunda 

savaşmayalım?" demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca, az bir kısmı müstesna 

yüz cevirdiler. Allah zalimleri bilir.”618 

Böyle bir istekte bulunmuşlardı, çünkü dine bağlı olmayan yabancı 

yöneticilerin etkisi ile ilâhî kanun yönetimi arasındaki farkı unutmuşlardı. Bu nedenle 

bu istek "Samuel'i kızdırdı" ve Rabbin gazabına neden oldu.619 Mevdudi, bu noktada 

konunun Kitab-ı Mukaddes’te anlatılan kısmından uzunca bir bölümünü nakleder: 

"Ve Samuel bütün hayatı boyunca İsrail'e hükmetti... Samuel çok yaşlanınca 

tüm İsrail uluları toplandı, Rama'ya, Samuel'in yanına geldiler ve şöyle dediler: Bak, 

sen yaşlısın, oğulların da senin yolundan gitmiyorlar. Diğer ülkelerdeki gibi bize 

hükmedecek bir kral tayin et. Fakat onlar bize hükmedecek bir kral tayin et deyince, bu 

söz Samuel'in hoşuna gitmedi. Ve Samuel Rabb'a dua etti. Rabb Samuel'e seslendi: 

Kavminin sana söylediklerini tut. Onlar seni değil, beni reddediyorlar. Benim onları 

yönetmemi reddediyorlar... Daha sonra Samuel Rabbin söylediklerini kendisinden bir 

kral isteyen kimselere tekrarladı. Size hükmedecek olan kral şöyle olacak dedi: Sizin 

oğullarınızı alacak ve kendi atları arabaları için kendisine hizmet ettirecek. 

Oğullarınızdan bazıları arabaların önüne koşulacak. Onları binlerce, yüzlerce kişiye 

kumandan yapacak, onlara kendi toprağına baktıracak, harmanını dövdürecek savaş 

araçlarını arabalarını yaptıracak. Ve kızlarınızı terzi, aşçı ve ekmekçi olarak alacak. 

Sizin tarlalarınızı ve bahçelerinizi ellerinizden alacak ve kendi kölelerine verecek... 

Sizin ürününüzün ve bahçenizin onda birini alacak ve kendi memurlarına, 

hizmetçilerine verecek. Sizin erkek hizmetçilerinizi, kadın hizmetçilerinizi, en iyi 

gençlerinizi ve merkeplerinizi kendi hizmetine alacak. İşte o gün siz kendi seçtiğiniz 

kralınız nedeniyle ağlayacaksınız ve o gün Rab sizi duymayacak. Buna rağmen kimse 

Samuel'in sözlerine aldırmadı. Hayır, dediler, bizim de bir kralımız olacak. Biz de 

diğer milletler gibi olacağız. Kralımız bizi yönetecek, önümüzden gidecek ve bizim 

savaşlarımızda savaşacak. Ve Rabb Samuel'e onları dinle ve onlara bir kral tayin et 

dedi..."  

                                                
618 Bakara, 2/246. 
619 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 191. 
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"Ve Samuel tüm İsrail'e şöyle dedi: Sizin sözünüzü dinledim... ve size bir kral 

tayin ettim... Siz Beni Amun soyundan gelenlerin kralı Nahash'ın üzerinize saldırdığını 

gördüğünüzde, Rabbiniz olan Allah sizin melikiniz iken, bize bir kral gerek dediniz. O 

halde şimdi istediğiniz ve seçtiğiniz kralı alın! İşte Rabb'ın seçtiği kral. Eğer Rabb'dan 

korkar, O'na hizmet eder, O'nun sözüne itaat eder ve O'nun emrine isyan etmezseniz, o 

zaman siz ve sizi yöneten kral Rabbiniz olan Allah'ın yolundan gitmeye devam 

edersiniz. 

Fakat, Rabbin sözüne itaat etmez ve onun emrine isyan ederseniz o zaman 

Allah'ın kudreti aynen babalarınız gibi, sizin de aleyhinize olacaktır. Bana gelince, 

Allah sizin için dua etmeyi terketme günahından beni korusun. Bilakis ben size iyiyi ve 

doğru yolu öğreteceğim... Fakat siz günah işlemeye devam ederseniz, o zaman siz ve 

kralınız mahvolursunuz."620 

Mevdudi’ye göre, burada tek amaç İsrailoğulları'nın dejenerasyonuna neden 

olan şeyleri, onların korkaklıklarını, nefse tapınmalarını ve disiplinsizliklerini ortaya 

koymaktır. Böylece müminler, bu tip zayıflıklara karşı uyanık olabileceklerdir. 

"Peygamberleri onlara: "Bilin ki Allah, Tâlût'u size hükümdar olarak 

gönderdi" dedi. Bunun üzerine (onlar): "Biz hükümdarlığa daha layık olduğumuz 

halde, kendisine servet ve zenginlik yönünden geniş imkanlar verilmemişken, o bize 

nasıl hükümdar olur?" dediler. (Peygamberleri): "Allah sizin üzerinize onu seçti. 

İlimde ve cüssede ona, sizden daha çok üstünlük verdi. Allah mülkünü dilediğine verir. 

Allah her şeyi ihâta eder ve her şeyi bilendir" dedi"621 

Mevdudi bu konuda direk Kitab-ı Mukaddes’e müracaat eder ve benzer 

nitelikteki şu rivayeti nakleder: "Benjamin'li adı Kiş olan bir adam vardı.... Onun da 

Saul (Talut) adında seçkin genç ve iyi bir oğlu vardı. İsrailoğulları arasında ondan iyisi 

yoktu. O herkesten uzundu ve Talut'un (Saul) babasının merkepleri kayboldu. Kiş, oğlu 

Talut'a şöyle dedi: Hizmetçilerden birisini yanına al ve merkepleri aramaya git... Onlar 

şehre girdiklerinde, Samuel onların ardından geldi... Samuel Talut'u gördüğünde Rabb 

ona: İşte sana bahsettiğim adam! dedi. Halkı bu yönetecek... Samuel Talut'u ve 

                                                
620 Samuel I, 7, 8, 12. 
621 Bakara, 2/247. 
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hizmetçisini aldı ve onları misafir odasına götürdü. Orada en önemli otuz kişi için 

ayrılan yerlerden en iyisine onları oturttu. Daha sonra Samuel ufak bir şişe yağ aldı ve 

onun başına boşalttı... Ve Rabb seni mülküne varis kıldı, dedi... Ve Samuel diğer 

insanlara, Rabb'ın sizin için seçtiği adamı görün dedi...”622 

Talut da aynen Hz. Harun, Hz. Davud ve Hz. İsa gibi Allah tarafından 

İsrailoğullarına lider olarak seçilmiştir. Fakat O'nun aynı zamanda peygamber seçilip 

seçilmediği hakkında ne Kur'an'da, ne de hadislerde açık bir ifade yoktur. Bu nedenle 

O'nun melik (kral) olarak tayin edilmesi, O'nun aynı zamanda peygamber olarak 

seçildiği anlamına gelmez. 

Tâlût komutanlığı ele aldıktan sonra, askerleriyle Câlût'a623 karşı cihada çıkıyor 

ve önce askerlerini deniyor. Askerlerinden ihlaslı ve samimi olanlar belirlendikten 

sonra, düşmanlarıyla cihada devam ediyor. Yüce Allah bu hususta Kur'an'da şu 

açıklamada bulunmuştur: 

“Talut orduyla birlikte ayrıldıktan sonra, "Doğrusu Allah sizi bir ırmakla 

deneyecektir, ondan içen benden değildir, onu tatmayan eliyle sadece bir avuç 

avuçlayan müstesna şüphesiz bendendir" dedi. Onlardan pek azı hariç, sudan içtiler. 

Kendisi ve kendisiyle olan inananlar ırmağı geçince, "Bugün Calut ve ordusuna karşı 

koyacak gücümüz yok" dediler. Kendilerinin Allah'a kavuşacağını bilenler ise: "Nice 

az topluluk çok topluluğa Allah'ın izniyle üstün gelmiştir, Allah sabredenlerle 

beraberdir" dediler.”624 

Mevdudi, bu konuda Batılıların yaptığı bir eleştiriye cevap verir. Aynı sınamayı 

Talut'tan önce Gideon adında başka bir komutanın yaptığını iddia eden müsteşrikler 

burada Talut ile Gideon'un karıştırılmış olduğu sonucuna varmışlardır. Bununla, 

aslında Kur'an'ın vahyî bir kitap değil Hz. Muhammed'in (s.a) bir eseri olduğunu 

göstermek istediler. Bu iddia kendi kendisini çürütmektedir. Eğer iki benzer olaydan 

sadece biri Kitab-ı Mukaddes'te yer almışsa, bu kitapta yer almadığı için diğer olayın 

olmadığı anlamına gelmez. Bundan başka Kitab-ı Mukaddes'in İsrailoğulları'nın tüm 

                                                
622 I Samuel 9, 10. 
623 Amalika kavminin kralı. Bir sonraki başlıkta anlatılmıştır. 
624 Bakara, 2/249. 
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tarihini eksiksiz bir şekilde ele aldığı da söylenemez. Kitab-ı Mukaddes'te 

değinilmeyen birçok olayın Talmud'da yer alması bunu ispatlamaktadır.625 

3. 10. Calut 

Calut, Hz. Dâvud (a.s.) zamanında yaşamış, "Amâlika" kralının adıdır. 

"Amâlika" kavmi Akdeniz'in sahilinde, Mısır ile Filistin arasında yaşayan bir milletti. 

Amâlika kavminin kralı Câlut, Hz. Musa'nın vefatından sonraki bir dönemde 

İsrâiloğullarına saldırmış, onları yenerek, birçok esir ve kıymetli eşyalarını almış, 

ülkesine götürmüştü. Esirler içinde İsrâil krallarının bir çok prensi de bulunuyordu. 

Câlut sadece bunlarla kalmamış, geride kalan İsrailoğulları'na da ağır vergiler 

koymuştu. Hatta Tevrât'larını bile almıştı.626  

Daha sonra yapılan bir savaşta Davud’un (a.s) Calut’u öldürdüğü haber 

verilmiştir: 

“Onları Allah'ın izniyle bozguna uğrattılar; Davud Calut'u öldürdü, Allah 

Davud'a hükümranlık ve hikmet verdi ve ona dilediğinden öğretti. Allah'ın insanları 

birbiriyle savması olmasaydı yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah alemlere 

lütufkardır.”627 

Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes’in bu konudaki rivayetini nakletmiştir:  

“Davut o zaman genç bir delikanlıydı. Şans eseri olarak Filistîlerin şampiyonu 

olan Calut İsrailoğulları'nı tehdit ettiğinde Talut'un ordusu içindeydi. Calut şöyle 

diyordu. "İsrail kuvvetlerine meydan okuyorum. Bir adam çıkarın karşıma da onunla 

dövüşeyim." Bunu duyan İsrailoğulları'nın cesareti kırılmıştı; fakat Davud, Talut'a: 

"Onun böyle dik başlılık etmesine izin vermeyin, bırakın hizmetkârınız gitsin ve 

Filistînlilerle savaşsın" dedi. Talut izin vermedi, fakat Davud ısrar edince kabul etti. 

Calut onu görünce gençliğiyle alay etti ve: "Gel de senin etini gökteki kuşlara ve 

dağlardaki hayvanlara yedireyim" dedi. Buna cevap olarak Davud şöyle dedi: "Allah 

seni benim ellerime teslim edecek ve bütün dünya İsrail'in bir Allah'ı olduğunu 

                                                
625 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 195. 
626 Elmalılı, Hak Dini, II, 828. 
627 Bakara, 2/251. 



176 
 
 

 
 

anlayacak. Hatta bütün buradakiler Allah'ın kılıç ve mızrakla korunmadığını 

öğrenecekler... Savaş O'nun elindedir; O, seni bize teslim edecek." Daha sonra Davut 

onu öldürdü ve İsrailoğulları arasında çok meşhur oldu. Talut kendi kızını onunla 

evlendirdi. Ve Davud Talut'tan sonra İsrail'in meliki (kral) oldu.”628  

3. 11. Sebe Halkı  

Sebe, Güney Arabistan'da yer alan ve halkı ticaretle tanınmış bir ülke idi. 

Başşehri de, şimdiki Kuzey Yemen'in merkezi Sana'nın kuzey-doğusunda, takriben 55 

mil mesafede olan Ma'rib kenti idi. Main krallığının yıkılışından sonra, M.Ö. yaklaşık 

1100 yıllarında güç kazandı ve bin yıl boyunca Arabistan'da hüküm sürdüler. Daha 

sonra, M.Ö. 115 yılında onların yerini Himyerîler aldı. Bunlar da Arabistan'da; Yemen 

ve Hadramut, Afrika'da da Habeşiştan'ı idare etmiş, Güney Arabistan'ın meşhur başka 

bir milleti idi. Sebeliler, bir taraftan Afrika kıyıları, Hindistan, Uzak Doğu ve 

Arabistan'ın iç kısımlarının dahil olduğu yerlerde cereyan eden tüm ticarî faaliyetleri, 

diğer taraftan Mısır, Suriye, Yunanistan ve Roma'ya yönelik ticareti ellerinde 

tutuyorlardı. Eski çağlarda servet ve refahları ile meşhûr olmaları işte bundandı. Hatta 

öyle ki, Yunan tarihçilerine göre o devirde dünyanın en zengin kimseleri bunlardı. 

Ticaret ve alışverişin yanında, ulaştıkları bu refahın başka bir nedeni de, ülkelerinin 

birçok yerinde barajlar inşa etmiş ve sulama maksadıyla yağmur suları toplamış 

olmalarıydı. Bu tesislerle ülkeyi gerçek bir bahçeye çevirmiş bulunuyorlardı. Yunan 

tarihçileri, Sebeliler ülkesinin olağanüstü yeşilliklerine dair ayrıntılı bilgileri bize kadar 

ulaştırmışlardır. Kur'an-ı Kerim de buna işaret eder.629 

“Sebelilerin yurtlarında Allah'ın kudretine bir işaret vardır: Sağlı sollu iki 

bahçe vardı. Onlara: "Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin ve O'na şükredin. İşte hoş bir 

şehir ve bağışlayan bir Rab" denmişti.”630 

Mevdudi Sebe halkı ve Sebe ülkesi ile ilgili olarak bir çok tarihi detayları 

nakletmiştir.631 Fakat bunlar İsrailiyyat türünden bir bilgi olmadığından ve konumuzla 

alakası olmaması nedeniyle bu bilgilere yer vermeyeceğiz. Yalnız, Neml suresindeki 

                                                
628 I Samuel 17, 18. 
629 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 516-517. 
630 Sebe, 34/15. 
631 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 521 vd. 
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konuyla alakalı olan bir ayeti açıklarken Kitab-ı Mukaddes’ten faydalanmıştır. Bunu da 

konuya dahil ediyoruz. İlgili ayet şöyledir: 

“Çok geçmeden Hüdhüd gelip Süleyman'a: "Senin bilmediğin bir şeyi 

öğrendim. Sana Sebe'den doğru bir haber getirdim. Ora halkına hükmeden, her şeyden 

kendisine bolca verilen ve büyük bir tahta sahip olan bir kadın buldum; onun ve 

milletinin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Göklerde ve yerde gizli 

olanları ortaya koyan, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde 

etmemeleri için şeytan, kendilerine, yaptıklarını güzel göstermiş, onları doğru yoldan 

alıkoymuştur. Bunun için, doğru yolu bulamazlar. O çok büyük arşın sahibi olan 

Allah'tan başka tanrı yoktur" dedi.“632 

Hüdhüd'ün söylediği "Senin bilmediğin şeyler hakkında bilgi edindim" 

anlamındaki cümle, Hz. Süleyman'ın (a.s) Sebe ülkesi hakkında hiç haberi olmadığı 

gibi bir izlenim vermiştir. Mevdudi aslında böyle olmadığını sınırları Kuzey 

Kızıldenizine (Akabe Körfezi ve çevresine) kadar uzanan Filistin ve Suriye 

hükümdarının (Hz. Süleyman), aynı denizin güney (Yemen ve çevresi) kıyılarını idare 

eden ve dünya ticaretinin de en önemli bir kısmını ellerinde tutan bir kavimden haberi 

olmamasının mümkün olmadığını söyler.633 Bu görüşünü de Kitab-ı Mukaddes’ten 

aldığı bilgilerle destekler: 

Hz. Süleyman'ın (a.s.) babası Davud (a.s.) Sebe ülkesini biliyordu. 

Mezmurlar'da nakledilen duasında aşağıdaki kısımlara rastlamaktayız: "Ey Allah(ım), 

krala senin hükümlerini ve kralın oğluna senin adaletini (doğruluğunu) ver. Senin 

kavmine adaletle ve zayıf kullarına hakk ile hükmetsin."634 "Tarşiş ve adaların kralları 

ona baç getirsinler; Şeba ve Sebe (Yemen ve Habeş kolları) kralları hediyeler takdim 

etsinler."635 

                                                
632 Neml, 27/22-26. 
633 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 105. 
634 Mezmurlar 72: 1-2. 
635 Mezmurlar 72: 9-10. 
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O halde 'Hüdhüd'ün demek istediği husus şudur: "Sebelilerin merkez şehrinde 

gözlerimle görüp de bildiğim şeyler hakkında sana henüz bir bilgi ulaşmış 

bulunmuyor."636 

3. 12. Lokman 

Kur'ân-ı Kerîm'de Lokman adı iki yerde geçer.637 Kelime, aynı zamanda Mekkî 

bir surenin adıdır.  

Lokman Hakîm'in kim olduğu hakkındaki rivayetlerin özü, Ebus-Suud'un 

nakline göre şudur: "Lokman b. Bâurâ ki, Azer evladından olup, Eyyub (a.s.)ın kız 

kardeşinin veya teyzesinin oğlu imiş. Uzun zaman yaşamış, Davud (a.s.)a yetişmiş ve 

ondan ilim almış ve onun peygamber oluşundan önce fetva da verirmiş. Sanat 

sahibiymiş. İsrailoğullarında kadılık ettiği de söylenmiş." Bazıları bunun bir 

peygamber olduğunu söylemişlerse de, çoğunluğun görüşüne göre peygamber değil, 

bir hakîm (bilge) idi.638 

Kur’an-ı Kerim’de Lokman’la ilgili şöyle denilmektedir: 

“And olsun ki, Lokman'a, Allah'a şükretmesi için hikmet verdik. Şükreden kimse 

ancak kendisi için şükretmiş olur. Nankörlük eden ise, bilsin ki, Allah her şeyden 

müstağnidir, övülmeğe layık olandır.”639
 

Mevdudi, Lokman’la ilgili, arap tarihi ile ilgili kaynaklardan, detaylı bilgilere 

yer vermiş ve hayli uzun açıklamalar getirmiştir.640 Kendisi Lokman’la ilgili görüşünü 

şu şekilde dile getirir: “Tarihî açıdan Lokman tartışmalı bir şahsiyettir. Cehaletin 

karanlık çağlarında, yazılı tarih diye bir şey yoktu. Tek bilgi kaynağı asırlarca dilden 

dile dolaşan rivayetlerdi.”641 Bahsettiği bu rivayetler, İsrailiyyat türünden bilgiler 

olmadığı için konumuza dahil etmiyoruz. Fakat Mevdudi konuyla ilgili müsteşriklerin 

yaptığı çalışmalara değinmiş ve bu konuda açıklama ve alıntılara yer vermiştir. 

                                                
636 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 105. 
637 Lokman, 31/12-13. 
638 Elmalılı, Hak Dini, VI, 271. 
639 Lokman, 31/12. 
640 Bz.Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 326. 
641 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 327. 
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Mevdudi şöyle der: “Müsteşrik Derenbourg'un: Lokman Hakim (Fables De 

Loqman Le Sage) adıyla neşrettiği Paris'teki Arapça el yazması, Lokman külliyatıyla 

alakası olmayan uydurma bir nüshadır. Bu masallar M.S. 13.yy. da yaşamış biri 

tarafından derlenmiş bir kitabın tercümesidir ve yazar yahut mütercimi kitabı Lokman 

el-Hakim'e izafe etmiştir. Müşteşrikler böyle araştırmaları hep özel bir hedefi 

gözeterek yaparlar. Kur'an kıssalarının tarihle ilgisi olmayan masallar olduğu ve 

dolayısıyla onlara güvenilemeyeceğini ispat etmek için böyle sahte ve uydurma 

metinleri gündeme getirirler. B. Heller'in Eneyclopaedia of Islam'a yazdığı "Lokman" 

maddesini okuyan, bu adamları harekete geçiren gerçek dürtüyü anlamakta 

gecikmeyecektir.”642 

3. 13. Ashab-ı Kehf  

Kur’an-ı Kerim’in 17. suresi olan  Kehf suresinde “Ashab-ı Kehf” kıssası 

anlatılır. Sure de ismini bu kıssadan almıştır. “Ashab-ı Kehf” kısası hakkında 

tefsirlerde bir çok rivayet nakledilmiştir. Yeri geldikçe bu rivayetlere değineceğiz. 

Surenin 9. ayetinden itibaren bu kıssa anlatılmaya başlanmıştır. 

Ashab-ı Kehf’e, bazılarınca Ashab-ı Rakîm de denir ki, Kehf sûresinin baş 

tarafı bu kişilerden bahsetmektedir. Âyet, mealen Efendimiz’e hitap sadedinde şöyle 

demektedir: 

“Sen, Ashab-ı Kehf ve Rakîm’i bizim âyetlerimizden hayret edilecek bir şey mi 

zannediyorsun?”643 Bu âyetten başlayarak, Kur’ân-ı Kerim, 26. âyete kadar bize 

Ashab-ı Kehf’in yaşadıklarını anlatır fakat Ashab-ı Kehf’in sayıları hakkında net bir 

bilgi vermez. Zira âyette çeşitli insanların değişik görüşleriyle bazı rakamlar 

söyledikleri nakledilmekte, ancak bunlardan hangisinin isabetli olduğu söylenmemekte 

ve adetleri ile alakalı bilgi doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk’ın ilmine havale 

edilmektedir. Konuyla alakalı âyette onlar hakkında şöyle denir: “İnsanların kimi, 

“Onlar, üç kişi, dördüncüsü de köpekleri idi.” diyecekler. Bazıları da, “Beş kişi, 

altıncısı köpekleri idi.” diyecekler. Bunların hepsi gayb hakkında tahmin yürütmekten 

                                                
642 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, IV, 327. 
643 Kehf, 18/9. 
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başka bir şey değildir. Kimileri de, ‘Onlar yedi kişi olup sekizincisi köpekleri idi.’ 

derler. De ki: ‘Onların sayısını ancak Rabbim bilir.”644 

Mevdudi, Bu hikayeyle ilgili en eski kaynağın Suriyeli bir Hıristiyan rahip olan 

Saruc'lu James'e ait olduğunu söyler. James "Mağarada uyuyanların" ölümünden bir 

kaç yıl sonra M.S. 452 de doğmuştur. Bu olayı geniş ayrıntılarıyla açıklayan hitabe, 

James tarafından M.S. 474'de veya o sıralarda kaleme alınmıştır. Bu Suryani 

kaynağının daha sonra ilk müslüman müfessirlerin eline geçtiğini hatta İbn Cerir et-

Taberi tefsirinde birçok raviden bu kaynağı naklettiğini haber verir. Diğer taraftan aynı 

kaynak Avrupa'ya ulaşmış ve Yunanca, Latince tercümeleri yayınlanmıştır.  

Mevdudi bu konuyu o denli incelemiştir ki Gibbon'un “The Decline and the 

Fall of Roman Empire” (Roma İmparatorluğunun Çöküşü) adlı kitabının 33. 

bölümünde "Yedi Uyuyanlar" başlığı altında söylediklerinin, bizim müfessirlerimizin 

anlattığı hikayeyle aynı kaynaktan alındığında şüphe yoktur demektedir. 

Tefsirlerimizdeki bilgiler de bazı farklılıklar olmasına rağmen benzer olduğu kesindir. 

Yine tefsirlerimizde, Vehb bin Münebbih gibi İsrailiyyat rivayet eden kişilerin 

naklettiği, gereksiz ve uydurma rivayetlerle doludur. Bu rivayetlerde Ashab-ı Kehf’in 

isimleri, köpeklerinin isimleri, cinsiyeti, hatta rengi gibi bir çok konuda rivayet 

yapılmıştır.645 Mevdudi bu konuları çok iyi bilmekte ama dikkate değer 

bulmamaktadır. Hatta şiddetli bir biçimde eleştirmiştir:  

“Mağarada Uyuyanlar kıssasından öğrenilecek, yukarıda değindiğimiz 

derslerden anlaşılacağı üzere, akıllı bir insan dikkatini bunlarda yoğunlaştırmalı ve 

onların sayısı, isimleri, köpeklerinin rengi ve benzeri şeyleri araştırmaya çalışarak 

amaçtan sapmamalıdır. Sadece gerçekle değil, yüzeysel şeylerle ilgilenen kimseler 

zamanlarını böyle araştırma yaparak harcarlar. İşte bu nedenle Allah Peygamberine 

şöyle emretmektedir: "Başka insanlar seni meşgul etmeye çalışsalar bile, sen böyle 

gereksiz ve saçma araştırmalara girmemelisin. Zamanını böyle gereksiz şeylere 

harcamak yerine dikkatini davet görevinin üzerinde yoğunlaştırmalısın." İnsanları bu 

                                                
644 Kehf, 18/22. 
645 Taberi, Camiu’l-Beyan, XV/200-220; Zemahşeri, Keşşaf, II/712; İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, 
IV/378; Kurtubi, “el-Câmi”,  X/375. 
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tür gereksiz ve anlamsız araştırmalara teşvik etmemek için Allah da onların gerçek 

sayısını bildirmemiştir.”646 

Yukarda bahsedilen benzerlikle ilgili okuyucuya bilgi vermek amacıyla bu 

karşılaştırmaları da yapmayı ihmal etmemiştir. 

Mesela, Yedi Hıristiyan genci, işkence yaparak mağaraya sığınmaya zorlayan 

kralın ismi, Gibbon'a göre, İmparator Decius'tur. Decius Roma İmparatorluğunu M.S. 

249-251 yılları arasında yönetmiştir ve onun dönemi Hz. İsa'yı (a.s) takip edenlere 

yapılan işkencelerle meşhurdur. Müslüman müfessirlerin kitaplarında ise bu 

imparatorun adı "Decanus" "Decaus" olarak geçmektedir. Bizim müfessirlerimize göre 

bu olayın geçtiği yerin ismi "Aphesus" veya "Aphesos"tur. Diğer taraftan Gibbon'a 

göre bu yerin ismi Ephesos (Efes)'tir. Yani Anadolu'nun batı sahilindeki Roma'nın en 

büyük limanı ve şehridir. Bu şehrin harabelerini bugün de Türkiye'nin İzmir kentinin 

20-25 mil ötesinde görmek mümkündür. "Mağarada uyuyanların" uyandıkları dönemin 

imparatorunun adı müslüman müfessirlere göre "Tezusius"tur, Gibbon'a göre ise II. 

Theodosius'tur. Bu İmparator, Roma İmparatorluğu Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra 

M.S. 408-450 yıllarında tahtta bulunuyordu.647 

İki hikaye arasında o denli benzerlik vardır ki, Mağarada uyuyanların 

uyandıktan sonra yiyecek almak için şehre gönderdikleri adamın adı müslüman 

müfessirlere göre "Jamblicha", Gibbon'a göre ise Jamblichus'tur. İki hikayenin 

ayrıntıları da hemen hemen aynıdır. İmparator Decius zamanında Hz. İsa'ya uyanların 

acımasızca işkenceye uğradığı sırada, yedi Hıristiyan genç bir mağaraya sığındılar ve 

uykuya daldılar. Daha sonra İmparator I. Theodosius'un tahta geçişinin 38. yılında 

(yaklaşık olarak M.S. 445-446 yıllarında) yani bütün Roma İmparatorluğunun 

müslüman olduğu bir dönemde uyandılar.648 O halde mağarada yaklaşık 196 yıl 

kaldılar. 

Mevdudi’nin Bu Süryani kaynağından aktardığına göre; olayın meydana geldiği 

dönemde Efes'te tekrar diriliş ve ahiretle ilgili ateşli tartışmalar hüküm sürüyordu. Her 

                                                
646 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 159. 
647 Edward Gibbon, The decline and Fall of  The Roman Empire, II, 241. 
648 Edward Gibbon, The decline and Fall of  The Roman Empire, II, 241. 
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ne kadar halk Roma İmparatorluğunun etkisiyle Hıristiyanlığı kabul etmişse de, şirk ve 

Romalıların putperestliğinin izleri ve Yunan felsefesinin etkisi hala güçlü idi. Bu 

nedenle Hıristiyanlığın ahiret inancına rağmen, birçok kimse ahireti inkar ediyor veya 

en azından bu konuda şüphe duyuyordu. Bunun yanısıra şehrin büyük bir çoğunluğunu 

meydana getiren Yahudilerin Saduki mezhebi ahireti inkar ediyor ve buna Tevrat'tan 

dayanaklar bulmaya çalışıyordu. Buna karşı Hıristiyan alimleri bu inançları reddeden 

kesin bir görüş de öne süremiyorlardı. O denli ki Matta, Markos, Luka'nın Hz. İsa'ya 

(a.s) atfettikleri birbirine karşıt tartışma ve polemikler,649 Hıristiyan alemlerince bile 

çok zayıf kabul ediliyordu. Bu nedenle ahirete inanmayanlar üstün durumdaydılar, 

hatta müminler bile bu konuda şüpheye düşüyorlardı. İşte bu sırada mağarada 

uyuyanlar diriltildiler ve öldükten sonra dirilmenin apaçık bir delili olarak bu 

tartışmalardaki teraziyi müminler tarafına çevirdiler.650 

Mevdudi, "Mağarada Uyuyanlar" ın yaşadığı yer ve mağaradki gençlerle ilgili 

olarak, Tours'lu Gregory’nin "Meraculorum Liber" adlı kitabında verdiği bilgilerden de 

istifade etmiştir. Buna göre: “Olayının geçtiği Ephesus (Efes) şehri, yaklaşık olarak 

M.Ö. II. yüzyılda kurulmuş ve putperestliğin en büyük merkezi olmuştur. Bu şehrin en 

büyük putu, Ay tanrıçası Diana idi ve onun bulunduğu tapınak eski dünyanın 

harikalarından biri olarak kabul ediliyordu. Bu puta tapanların büyük bir bölümünü 

Anadolulular oluşturmaktaydı.... Roma İmparatorluğu da onu tanrıçalarından biri 

olarak kabul ediyordu. Hz. İsa (a.s) dan sonra onun mesajı Roma imparatorluğunun 

çeşitli bölgelerine ulaşmaya başladığında, Efesli birkaç genç putperestlikten vazgeçtiler 

ve Allah'ı Rableri olarak kabul ettiler.  

"Onlar yedi gençti. İmparator Decius onların inançlarını değiştirdiklerini 

öğrenince onlara yeni dinleriyle ilgili sorular sordu. Onlar, İmparatorun İsa'nın dinine 

tamamen karşı olduğunu bildikleri halde, inandıkları Rabbin yerlerin ve göklerin Rabbi 

olduğunu ve ondan başka hiç bir ilah tanımadıklarını, aksi takdirde büyük bir günah 

işlemiş olacaklarını açıkladılar. İmparator buna çok kızdı ve onları öldüreceğini 

söyledi. Fakat daha sonra onların gençliğini göz önünde bulundurarak, dinlerini 

                                                
649 Matta 22: 23-33; Markos 12: 18-27; Luka 20: 27-40. 
650 Edward Gibbon, The decline and Fall of  The Roman Empire, II, 242. 
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değiştirmeleri için üç gün süre verdi. Bu üç gün sonunda inançlarından dönmezlerse 

öldürüleceklerdi. 

Bu yedi genç fırsattan faydalandılar ve şehirden ayrılarak dağda bir mağaraya 

sığınmak üzere yola çıktılar. Yol üzerinde bir köpek peşlerine takıldı. Onu geri 

çevirmeye çalıştılar, fakat köpeği peşlerinden ayıramadılar. Sonunda gizlenebilecek bir 

mağara buldular ve içine gizlendiler. Köpek de mağaranın girişine oturdu. 

Yorgunluktan derin bir uykuya daldılar. Bu olay M.S. 250 yıllarında meydana geldi. 

Yaklaşık 197 yıl sonra M.S. 447'de, İmparator II. Theodosius zamanında, tüm Roma 

İmparatorluğunun Hıristiyan olduğu ve Efeslilerin de putperestlikten vazgeçtiği bir 

dönemde uyandılar. 

Bu dönemde Romalılar arasında, öldükten sonra dirilme ve mahşer günü ile 

ilgili yoğun bir tartışma gündemdeydi. İmparatorun kendisi de insanların kafasından bu 

inançsızlığı silmek için bir fırsat gözlüyordu. O denli ki bir gün insanların inançlarını 

ve düşüncelerini düzeltecek bir ayet, bir mucize sunması için Allah'a yalvarıp dua etti. 

İşte tam o günlerde "yedi uyuyanlar" mağaralarından uyandılar. 

Uyandıktan sonra gençler birbirlerine ne kadar uyuduklarını sormaya 

başladılar. Bazıları bir gün, bazıları da günün bir bölümü kadar uyuduklarını 

söylediler. Bir sonuca varamayınca tartışmayı bıraktılar ve gerçek sürenin ne olduğunu 

Allah'a bıraktılar. Daha sonra arkadaşlarından Jean'ı gümüş paralarla yiyecek almak 

üzere şehre gönderdiler ve ona tanınmamaya dikkat etmesini zira Efeslilerin onu 

Diana'nın önünde secde etmeye zorlayacaklarını tenbih ettiler. Fakat Jean şehre 

indiğinde tüm dünyanın değişmiş olduğunu görerek şaşırdı: "Bütün topluluk 

Hıristiyanlığa girmiş ve şehirde Diana'ya tapan hiç kimse kalmamıştı. Jean bir dükkana 

girdi ve birkaç somun ekmek almak istedi. Fakat para olarak verdiği gümüşlerin 

üstünde İmparator Decius'un resmini gören dükkan sahibi gözlerine inanamadı ve 

yabancıya bu parayı nereden bulduğunu sordu. Genç adam paranın kendisinin 

olduğunu söyleyince aralarında bir tartışma başladı. Daha sonra etraflarına büyük bir 

kalabalık toplandı ve mesele şehrin yöneticisine kadar ulaştı. Yönetici de şaşırmıştı ve 

parayı aldığı hazinenin nerede olduğunu soruyordu. Fakat genç paranın kendisine ait 

olduğu konusunda ısrar etti.  
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Yönetici ona inanmadı, çünkü yaşlılardan hiç birinin tanımadığı yüzyıllar 

öncesine ait bir paraya gençler sahip olamazdı. jean, imparator Decius'un öldüğünü 

öğrenince buna hem şaşırdı, hem de sevindi. Kalabalığa önceki gün Decius'un 

zulmünden kurtulmak için birkaç arkadaşı ile birlikte mağaraya sığındıklarını söyledi. 

Yönetici çok şaşırmıştı ve arkadaşlarının gizlenmekte oldukları mağarayı görmek 

isteyerek gencin peşinden gitti. Onların arkasından büyük bir kalabalık da geliyordu. 

Mağaraya geldiklerinde gençlerin gerçekten de İmparator Decius zamanına ait 

olduklarını farkettiler. En sonunda İmparator Theodosius'a da haber verildi ve o da 

mağarayı ziyaret etti. Daha sonra yedi genç mağaraya geri döndüler ve orada son 

nefeslerini verdiler. Bu apaçık mucizeyi görünce insanların öldükten sonra dirilmeye 

inançları tekrar güçlendi ve İmpartor mağaranın etrafına büyük bir anıt inşa edilmesi 

için emir verdi." 651 

Mevdudi, alıntılarına, şu bilgilerle devam eder: “Bu Allah'a ibadet eden gençler, 

sığınmak için dağlara kaçtığında Efes şehri, Anadolu'da putatapıcılığın ve kahinliğin 

merkezi idi. orada bütün dünyada bilinen ve uzaktan yakından birçok tapıcısı olan 

Tanrıça Diana'ya adanmış bir tapınak vardı. Efes'in kahinleri, cinleri, muskacıları ve 

sihirbazları çok meşhur idi ve onların bu karanlık işleri Suriye'ye, Filistin'e hatta Mısır'a 

dek uzanmıştı. Büyücülüğü Süleyman Peygamber'e (a.s) isnad eden Yahudilerin de bu 

işte büyük payı vardı. Bu doğru insanların, putperestlik ve bâtıl inançlarla dolu bir 

çevrede nasıl kötü ve zor bir durumda yaşadıkları 20. ayette geçen konuşmalarından 

anlaşılabilir: "Onlar sizi ellerine geçirirlerse taşlayarak öldürürler, yahut kendi 

dinlerine döndürürler."652 

3. 14. “Nasârâ” Kelimesi ve Hıristiyanlar  

Nasârâ kelimesi, nusrat (yardım) kökünden gelmektedir. Hz. İsa (a.s) "Allah'ın 

davasından benim yardımcılarım (ensar) kimlerdir?" diye sorduğunda, havarileri "Biz 

Allah'ın yardımcılarıyız"653 diye cevap verdiklerinden, Hıristiyanlara 'Nasârâ' 

(yardımcılar) denmiştir.654 

                                                
651 Edward Gibbon, The decline and Fall of  The Roman Empire, II, 242-243. 
652 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 159. 
653 Saf, 61/14. 
654 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 466-467. 
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Kur’an’da Hristiyanların verdiği sözden bahsedilir:  

“Biz “Hıristiyanız" diyenlerden de söz almıştık; onlar, kendilerine belletilenin 

bir kısmını unuttular, bu yüzden aralarına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. 

Allah, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir”655 

Mevdudi, Hristiyanların ayrı bir din mensubu olarak bu ismi almadıklarını 

çünkü Hz. İsa’nın (a.s) havarilerine hiçbir zaman 'Hıristiyanlar' veya 'Mesihîler' 

demediğini söyler. Hz. İsa, hiçbir zaman kendi adına yeni bir din kurmak için 

gelmemiştir. Hz. Musa'nın (a.s) ve kendinden önce (ve kendinden sonra) öbür 

peygamberlerin getirdiği aynı dini diriltmek için gelmiştir. Bu bakımdan, 

İsrailoğulları'ndan başka yeni bir ümmet oluşturmamıştır.656 Mevdudi bu görüşü 

destekleyen Kitab-ı Mukaddes bilgilerine657 işaret etmiştir. 

Mevdudi daha sonra iki taraf arasında başlayan ayrılma sürecinden bahseder. 

Bu bilgileri incil’den alan Mevdudi, yerine göre aldığı kısımları da belirtmektedir. 

Aynen aktarmayı uygun görüyoruz. 

“Bir yanda Hz. İsa'nın (a.s) bir izleyicisi olan St. Paul (Pavlos)  Kanuna uymaya 

son verip, kurtuluş için gerekli tek şeyin Mesih'e inanmak olduğunu ilân etti. Öte 

yandan, Yahudi hahamlar sapık bir mezhebe bağlı olduklarını ilân edip, Hz. İsa'nın 

(a.s) bağlılarıyla olan ilişkilerini kestiler. Fakat, bu ayrılığa rağmen, başlangıçta Hz. 

İsa'nın (a.s) bağlılarına verilen hiçbir ayrı ad yoktu. Onlar kendilerini şakirtler, 

kardeşler, müminler, azizler gibi çeşitli adlarla çağırıyorlardı.658 Fakat, Yahudiler 

onları küçümseyip kınayarak kendilerine Galililer veya Nasırîler mezhebi derlerdi.659 

Bu isimler de, içinde Hz. İsa'nın (a.s) doğum yeri Nasıra'nın bulunduğu Galile adlı 

Filistin eyaletinden geliyordu. Ne var ki, bunların hiçbiri Hz. İsa'nın (a.s) bağlıları için 

kalıcı bir isim olmadı.660 

                                                
655 Maide, 5/14. 
656 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 466-467. 
657 Rasûllerin İşleri 3; 1, 10:14; 15:1; 5: 21:21. 
658 Rasûllerin İşleri 2:44, 4:32, 9:26, 11:29, 13:52, 15:1 ve 23, Romalılara Mektup 15:25, Korintoslulara 
Mektup 1:2. 
659 Luka 13:2; Rasûllerin İşleri 24:5. 
660 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 466-467. 
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Hz. İsa'nın (a.s) izleyicilerinden Pavlos ve Barnaba ilk kez İ. S. 43-44 te 

Antakya'ya İncil'de bulunan hakikatleri tebliğe gittiklerinde, müşrikler onları 

Hıristiyanlar adıyla çağırdılar.661 Bu ad her ne kadar kendilerine düşmanları tarafından 

küçümseme kastıyla verilmişse de, liderleri "Eğer siz Hz. İsa'nın (a.s) adıyla anılmakla 

küçümsenip kınanıyorsanız, bundan mutlu olun... eğer bir kişi bir Hıristiyan olarak 

işkence çekiyorsa, bundan hiç utanmasın"662 diyerek bu adı kabul ettiler. Uzun vadede, 

'Hıristiyanî' adının kendilerine düşmanları tarafından verilen kötü bir ad olduğu 

duygusunu yitirdiler.663 

Kur'an çağrıştırdığı küçümsemeden dolayı onlara 'Hıristiyan' dememekte, 

kendilerine Hz. İsa'nın (a.s) çağrısına "Biz Allah'ın yardımcılarıyız" diye cevap veren 

havarilerle aynı adı taşıdıklarını hatırlatmak için 'Yardımcılar' demektedir. 

3. 15. Zü’l-Karneyn  

Zü'l-Karneyn hakkında tefsir kaynakları geniş bilgiler verir. Kimine göre 

Makedonyalı İskender iken, kimine göre Yemen hükümdarlarındandır.664 Ancak Zü'l-

Karneyn'in mü'min biri olduğunda ittifak vardır. Ona Zü'l-Karneyn denmesinin nedeni, 

doğuya ve batıya hükmetmesi olarak gösterilir. 

“Sana Zülkarneyn'i sorarlar, "Onu size anlatacağım" de.”665 

Tefsir kitaplarındaki bilgilerden öğrendiğimize göre, Zülkarneyn (a.s) Cenab-i 

Hakkin lütfuyla bir batıya, bir doğuya, üçüncü kere de kuzey tarafa doğru gitti ve iki 

sed arasında bir yere vardı ki, iste buradan Ye'cüc ve Me'cüc hücum ediyor, 

bozgunculuk çıkarıyor; ekinleri ve insanları yok ediyor. Orada halkın isteği üzerine, 

Zülkarneyn, Ye'cüc ve Me'cûc'ün zararından onları kurtarmak için bir sed yaptı. 

                                                
661 Rasûlerin İşleri, 11:26. 
662 Petrus 4:16. 
663 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 466-467. 
664 Taberi, Câmiu’l-Beyân XXIII, 157; İbn Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, VI, 59; Hâzin, Lübabü't-Te'vil 
fî meani't-Tenzil, III, 29. 
665 Kehf, 18/83. 
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(Seddin yapımı bitince), artık Ye'cüc ve Me'cüc onu ne asabildiler ve ne de 

delebildiler.666 

Zül'l-Karneyn'in kim olduğunu belirlemek, ilk dönemlerden beri tartışmalı bir 

konu olagelmiştir. Müfessirlerin çoğu onun Büyük İskender olduğu görüşündedirler. 

Fakat Kur'an'da anlatıldığı şekliyle Zü'l-Karneyn'in özellikleri ona uymamaktadır. 

Şimdi ise müfessirler onun eski İran İmparatoru Kisra Haris (Hüsrev veya Sayrıs) 

olduğuna inanma eğilimindedirler. Biz de onun büyük bir ihtimalle Kisra olduğu 

görüşünü kabul ediyoruz, fakat bu güne kadar gün ışığına çıkan tarihi gerçekler böyle 

bir iddiayı desteklemekten uzaktır. 

Mevdudi, Zü'l-Karneyn'in Kur'an'da anlatıldığı şekliyle özelliklerini ortaya 

koyduktan sonra, bu özelliklerin Kisra'ya uyduğunu söyler.667 Çünkü Kitab-ı 

Mukaddes'e göre Daniel Peygamber, rüyasında Medva ve Fas krallıklarını Yunanlıların 

yükselişinden önce iki boynuzlu bir koç şeklinde görmüştür.668 Yahudiler "İki 

Boynuzlu" şahsa çok saygı duyarlar çünkü onun saldırısıyla Babil Krallığı çökmüş ve 

İsrailoğulları özgürlüklerine kavuşmuştur. 

“Kur'an'ın nazil oluşundan önce yaşayan krallar içinde sadece Kisra'nın Zü'l-

Karneyn'in özelliklerine uyduğunu söyleyebiliriz. Fakat Kisra'nın Zü'l-Karneyn 

olduğunu kesin bir şekilde iddia edebilmemiz için daha fazla delile ihtiyacımız var. 

Yine de Kur'an'da anlatılan özelliklere Kisra'dan daha fazla uyan hiçbir kral ve fatih 

yoktur.”669 

                                                
666 Kehf; 18/97. 
667 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 190-191. 
668 Daniel 8: 3, 20. 
669 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 192. 
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4. DİĞER KONULAR 

4. 1. Allah’ın Noksan Sıfatlardan Münezzeh Oluşu 

“Allah, O'ndan başka tanrı olmayan, kendisini uyuklama ve uyku tutmayan, 

diri, her an yaratıklarını gözetip durandır. Göklerde olan ve yerde olan ancak 

O'nundur. O'nun izni olmadan katında şefaat edecek kimdir? Onların işlediklerini ve 

işleyeceklerini bilir, dilediğinden başka ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. 

Hükümranlığı gökleri ve yeri kaplamıştır, onların gözetilmesi O'na ağır gelmez. O 

yücedir, büyüktür.”670 

Mevdudi bu ayet’in, Kitab-ı Mukaddes’teki eksik ve muhtaç insanoğulları gibi 

bazı zayıflık ve sınırlılıklara sahip bir Allah fikrini reddettiğini söyler: "Ve yedinci gün 

Allah yaptığı işi bitirdi. Ve yaptığı işlerin hepsini bırakarak yedinci günde dinlendi."671 

"Rab sanki uykudan uyanır gibi ve güçlü bir adamın şarap nedeniyle nara atması gibi 

uyandı."672  

4. 2. Kâbe ve Mecidi Aksa’nın İnşaa Zamanları  

Kur’an-ı Kerim’de Ka’be’yi inşa edenin Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail olduğu 

haber verilir: 

“İbrahim ve İsmail, Kabenin temellerini yükseltiyordu: "Rabbimiz! Yaptığımızı 

kabul buyur. Şüphesiz ki, Sen hem işitir hem bilirsin".673 

Arabistan'la ilgili tüm tarih kitapları ittifakla Kâbe'nin Hz. İbrahim (a.s) 

tarafından Hz. Musa'nın (a.s) gelişinden yaklaşık 900 yıl önce yapıldığını söyler. 

Kâbe'nin inşa edilmede zaman önceliğine sahip olduğu konusu o kadar kesindir ki, 

kimse bunu inkâr edemez. 

Mevdudi, konuyla ilgili olarak Yahudiler’in, Kitab-ı Mukkaddes’te de 

bildirilen, Mescid-i Aksa’nın daha önce yapıldığına ilişkin görüşünü 

                                                
670 Bakara, 2/255. 
671 Tekvin 2:2. 
672 Mezmurlar  78:65. 
673 Bakara, 2/127. 
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değerlendirmeksizin ilgili rivayetlere değinmiştir. Kitab-ı Mukkaddes’te, Mescid-i 

Aksa'nın Hz. Musa'dan (a.s) yaklaşık 450 yıl sonra Hz. Süleyman (a.s) tarafından 

yaptırıldığı674 ve O'nun krallığı döneminde kıble olduğunu yazar.675 

4. 3. Yalnız Allah’a Kul Olmak  

Kur’an’da Hz. İsa’nın da sadece Allah’a kulluk etmeyi ve şirk koşmamayı 

emrettiği haber verilmiştir: 

“And olsun ki, "Allah ancak Meryem oğlu Mesih'tir" diyenler kafir oldular. 

Oysa Mesih, "Ey İsrailoğulları! Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin; kim 

Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram eder, varacağı yer ateştir, 

zulmedenlerin yardımcıları yoktur" dedi.“676 

Fakat Hıristiyanlar İsa’yı (a.s) Tanrı’nın oğlu kabul etmişler ve şirke 

bulaşmışlardır. Mevdudi, bu ayette belirtilen Hz. İsa’nın da aynı hususları bildirdiği 

haberini doğrulamak için, İncil’den ilgili alıntıyı kitabına aktarmıştır: 

"Allah'ın Rabb'e ibadet edeceksin ve yalnızca O'na kul olacaksın."677  

 4. 4. Zinanın Cezası  

Kur’an bu cezayı şöyle açıklar: 

“Zina eden kadın ve erkeğin her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret 

gününe inanıyorsanız, Allah'ın dini konusunda o ikisine acımayın. Onların ceza 

görmesine, inananlardan bir topluluk da şahit olsun.”678 

Mevdudi burada başka sistemler ve özellikle Ehl-i Kitab’ın bu konudaki 

uygulamalarına değinmiştir. Çeşitli hukuk sistemlerinin zinayı, "(ister evli ister bekâr 

olsun) bir erkekle herhangi bir kişinin karısı olmayan bir kadın arasındaki cinsel 

ilişkidir" şeklinde tanımladığını söyleyen Mevdudi devamla şöyle der: “Eski Mısır, 

                                                
674 I Krallar 6:1. 
675 I Krallar 8:29-30. 
676 Maide, 5/72. 
677 Matta 4:10. 
678 Nur, 24/2. 
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Babil, Asur ve Hind yasaları bu suça çok hafif cezalar vermiş ve aynısı Yunanlılarla 

Romalılar tarafından benimsenerek, daha sonra da bu konudaki Yahudi görüşünü 

etkilemiştir.”679 

 Kitab-ı Mukaddes'te bu suç karşılığında yalnızca para cezası öngörülür. Bu 

konudaki ilgili hüküm şöyledir: 

"Ve eğer bir adam nişanlı olmayan bir kızı aldatır ve onunla yatarsa, kendi 

karısı olmak üzere mutlaka onun için ağırlık verecektir. Eğer babası, ona kızı hiç 

vermek istemezse bakirelere verilen ağırlığa göre para verilecektir."680 

Aynı hüküm farklı kelimelerle Tesniye'de de tekrarlanır: 

"Eğer bir adam kız olan nişanlanmamış genç bir kadın bulursa ve tutup onunla 

yatarsa ve onlar bulunurlarsa, o zaman onunla yatmış olan adam genç kadının babasına 

elli miskal gümüş verecektir ve kadın onun karısı olacaktır, çünkü onu alçaltmıştır."681 

Yahudi hukukuna göre, eğer bir hahamın kızı ahlâksızlık yaparsa yakılarak 

cezalandırılır ve ahlâksızlığında kendisine ortak olduğu belirtilen erkek de boğulur.682 

Mevdudi, bu anlayışın Hindu anlayışıyla yakınlık derecesini görmek için, onu 

Manu yasalarıyla karşılaştırmıştır. Manu'ya göre, "Kendi kastından evlenmemiş bir 

kızla ve kızın rızasıyla yasa dışı ilişkide bulunan herhangi bir kişi cezalandırılmaya hak 

etmiş değildir. Eğer kızın babası isterse ona belli bir karşılık vermek ve kızla evlenmek 

zorundadır. Fakat eğer kız daha üst bir kasta ve erkek de daha aşağı bir kasta mensupsa 

bu durumda kız babasının evinden çıkarılır ve erkeğin kolları ve bacakları kesilir."683 

Bütün bu hukuk sistemlerinde ancak evli bir kadınla girişilecek yasa dışı ilişki 

büyük suçtu. Kadın ile erkeğin zina suçundaki yasa dışı ilişkiden çok, bir çocuğun, 

gerçek babası olmayan bir erkek tarafından yetiştirilmesinin doğuracağı alışılmamış 

durum olsa gerektir. Bu bakımdan, bunu bir suç ve erkekle kadını suçlu saymaktaki 

                                                
679 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 452. 
680 Çıkış 22: 16-17. 
681 Tesniye 22: 28-29. 
682 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, III, 452-453. 
683 Tesniye 22: 28-29. 
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gerçek etken bizzat zina olayı değil, soyların karışması tehlikesi ve birinin çocuğunu 

başkası pahasına yetiştirme sorunuyla, bu çocuğun erkeğin malına mirasçı olma 

ihtimalidir. 

Yahudi hukukuna göre, evli bir kadınla yasa dışı ilişkide bulunmanın hükümleri 

ise şöyledir: 

"Ve her kim bir kadına yaklaşırsa, ve o kadın cariye ise, bir kocaya nişanlı ise 

ve fidyesi verilmemiş, yahut azad edilmemişse cezalandırılacaklardır; 

öldürülmeyecekler, çünkü kadın azadlı değildi."684 

"Ve başka birinin karısı ile zina eden komşusunun karısı ile zina eden adam, 

hem o, hem kadın mutlaka öldürülecektir."685 

"Eğer bir adam, başka bir adamın karısı olan bir kadınla yatarken bulunursa, o 

zaman kadınla yatan adam ve kadın onların ikisi de öleceklerdir ve kötülüğü İsrail'den 

kaldıracaksın." 

"Eğer kız olan bir genç kadın, bir adama nişanlı ise ve bir adam onu şehirde 

bulup onunla yatarsa, o zaman onların ikisini de o şehrin kapısına çıkarcaksınız ve 

onları şehirde olduğu halde bağırmadığı için kadını ve komşusunun karısını alçalttığı 

için erkeği taşla taşlayacaksınız ve ölecekler ve kötülüğü aranızdan kaldıracaksınız. 

Fakat adam nişanlı genç kadını kırda bulursa ve onu yakalayıp kendisiyle yatarsa, o 

zaman yalnız onunla yatmış olan adam ölecektir, fakat genç kadına bir şey 

yapmayacaksın, genç kadında ölüme müstehak suç yoktur, çünkü bir adam komşusuna 

karşı nasıl kalkar ve onu öldürürse, bu şey de öyledir. 686 

Yahudiler’in bu uygulamayı hiç gerçekleştirmediğini ifade eden Mevdudi, daha 

sonra Hz. İsa zamanında yaşanan fakat, kadın aleyhinde herhangi bir delilin 

                                                
684 Levililer 19,20. 
685 Levililer 20: 10. 
686 Tesniye  22: 22. 
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getirilmemiş olması ve İlâhî Kanunu uygulayacak bir hükümetin bulunmayışı gibi 

nedenlerle yine uygulanamayan bir olayı687 nakleder. 

4. 5. “Baal” Kelimesi  

Kur’an-ı Kerim’de İlyas’ın (a.s) milletine şöyle hitap ettiği haber verilir: 

“Milletine: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Biçim verenlerin en 

iyisi olan, sizin de Rabbiniz, önceki babalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da 

Baal putuna mı taparsınız?" demişti.“688 

"Baal" sahip, efendi, reis, koca anlamlarında kullanılır.689 Sami toplumları 

kadim dönemlerde de bu kelimeyi "ilâh" anlamında kullanmışlar ve bir tanrıya özel 

isim olarak vermişlerdir. Bilhassa "Baal" Lübnan'daki Fenikelilerin en büyük erkek 

tanrısı olarak şöhret bulmuştur. Karısı "İştir" ise büyük tanrıça idi. Araştırmacılar 

arasında "Baal" ile Güneşin mi, Mars gezegeninin mi, "İştir" ile de Ay'ın mı, Zühre 

yıldızının mı, kastedildiği ihtilaf konusudur. Ancak her halukârda Babil'den Mısır'a 

kadar tüm Ortadoğu'da özellikle Lübnan, Şam ve Filistin'de Baal'e tapmanın yaygın 

olduğu tarihten sabittir. İsrailoğulları Mısır'dan çıktıktan sonra Filistin'e ve Doğu 

Ürdün'e geldikleri dönemde, Tevrat'ın şiddetle şirki reddeden bölümlerine ve 

"müşriklerle evlenmeyiniz" şeklindeki apaçık hükmüne rağmen, onlar müşriklerle 

evlenmiş, onlarla sosyal ilişkiler kurmuş ve dolayısıyla şirk hastalığı kendilerine de 

bulaşmıştır.690  

Mevdudi, İsrailoğulları'ndaki ahlâkî ve dini çöküşün sonrasındaki bu gelişmeyi 

Kitab-ı Mukaddes'ten örnekler: 

"İsrailoğulları Allah'ın huzurunda kötülük yaptılar ve Baal'e tapmaya 

başladılar.... ve onlar Allah'ı bırakarak Baal ve İştir'e tapmaya başladılar" 691 

                                                
687 Yuhanna 8: 1-11. 
688 Saffat, 37/125. 
689 Bakara, 2/128; Hûd, 11/72; Nur, 24/31. 
690 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 39. 
691 Hakimler 2:11-13. 
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"Böylece İsrailoğulları, Kenanlılar, Hititler, Asurlular, Ferisîler v.s ile 

evlenmeye ve onların tanrılarına tapmaya başlamışlardır.”692 

Yine Kitab-ı Mukaddes'in açıklamalarına göre, aynı dönemlerde İsrailoğulları 

arasında Baal'e tapmanın çok yaygındı ve İsrailoğullarının putlara kurban kestikleri bir 

yerleşim bölgesinde, Allah'tan korkan bir İsrailî dayanamayıp, bir gece oranın 

kurbangâhını yıkınca hemen ertesi gün halk toplanıp, sırf şirkin mabedini yıktığı için o 

İsrailîyi öldürmeye kalkışmışlardı.693 

Mevdudi, sürekli Kur’an ve Kitab-ı Mukaddes arasında yaptığı 

karşılaştırmalarla İsrailoğulları’nı eleştirme ve Kur’an’ın ebediliğini ortaya koyma 

mücadelesi vermiştir. Onun bu kelime üzerinde duruşu da aynı amaca yöneliktir. 

                                                
692 Hakimler 2:5-6. 
693 Hakimler 6:25-32. 
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SONUÇ 

İndirilişinden bu yana 14 asır geçmesine rağmen Kur’an-ı Kerim, herhangi bir 

tahrife uğramamıştır. Buna karşılık Kur’an’dan önceki diğer kutsal kitaplar, ya 

tamamen kaybolmuş ya da mensupları tarafından değiştirilerek ilahi olma özelliklerini 

kaybetmişlerdir.  

Araplar, Peygamberden önce Ehl-i Kitap ile seyahat, ticaret ve benzeri 

sebeplerle beraber yaşadıkları gibi, İslami dönemde de ilişki içersinde olmuşlardır. 

Bilgi ve kültür seviyesi düşük olan Araplar, kendilerinden fazla bilgi ya da kültüre 

sahip olan Ehl-i Kitap’tan etkilenmişlerdir. 

Kur’an’daki başta kıssalar olmak üzere bir takım müphem konularda da Ehl-i 

Kitaptan bilgi alışverişi olmuştur. Bu bilgiler kasıtlı olarak değil bilakis Kur’an 

ayetlerinin açıklanması, ayetlerin desteklenmesi ve Ehl-i Kitap’ın kendi kitaplarıyla 

susturulması gibi sebeplerle alınmıştır. Zamanla sadece Kur’an’ın açıklanması 

konusunda değil, İslam’ın diğer konuları ve alanları ile ilgili olarak Ehl-i Kitap 

dışındaki diğer dini ve fikri akımlardan da bilgiler alındığı olmuştur.  

Önceleri genellikle Ehl-i Kitap’tan alınan bu tür bilgiler için  “İsrâiliyyât” 

kelimesi kullanılırken, zamanla bu kelime İslam’a diğer din ve kültürlerden giren her 

türlü bilgi ve haber için de kullanılır olmuştur.  

İsrâîlî rivayetlerin nakledilmesi konusunda alimlerimizin görüşleri ise özetle 

şöyledir:  

İsrailiyyatın, İslam’a uygun olan rivayetlerinin nakledilmesi ve kullanılması 

caizdir. İslam’a ve akla uygun olmayan rivayetlerin nakledilmesi ise kesinlikle caiz 

görülmemiştir.  

Doğruluğu va yanlışlığı ispatlanamayan, yani İslam’a uygun olup olmaması söz 

konusu olmayan rivayetler konusunda ise âlimlerimizin farklı düşündüğü olmuştur. Bir 

kısım alimler bunların rivayetinde sakınca görmediği halde diğer bir kısım alim ise 

bunların herhangi bir faydası olmayacağı gerekçesiyle naklinin de caiz olmadığını 

savunmuşlardır. Genellikle Kur’an’da kısaca değinilen peygamber kıssalarının 

detayları üzerinde yoğunlaşan bu rivayetlerin, insanlara öğüt vermek amacıyla 

kullanılır olması, diğer peygamberlerin ön plana çıkarılıp, bizim peygamberimizin 

örnek hayatının ikinci plana itilmesi gibi olumsuz bir durumu ortaya çıkarmaktadır. Bu 
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açıdan bakıldığında kullanılmasının sakıncalı olduğu daha doğru bir bakış açısı gibi 

görünmektedir.  

Bu kısa bilgiler ışığında Mevdudi’nin tefsirine baktığımızda görebildiğimiz en 

önemli özellik, O’nun, Kur’an-ı Kerim’in ilahi olduğunu ve bir harfinin bile 

değiştirilmediğini isbatlamak için son derece büyük bir gayret göstermiş olmasıdır. 

Hatta diyebiliriz ki Mevdudi, tefsirinde hemen her yerde Kitab- Mukaddes ile 

Kur’an’ın mukayesesini yapmıştır.  Bu mukayeselerde Kitab-ı Mukaddes’le ilgili şu iki 

hususu ortaya koymaya çalışır: Önceki semavi kitaplar tahrif edilmiştir. Kur’an-ı 

Kerim en son ilahi kitaptır ve beşer eli hiçbir zaman ona tesir edememiştir.  

Mevdudi, yukarıda bahsetmiş olduğumuz İsrailiyyat türü rivayetlere yer 

vermez. Hatta bu tür rivayetleri tefsirlerine alanları isim vermeden eleştirir. İsrailiyyat 

nakledilen ayetlerin tefsirini yaparken, kitabına almasa da ilgili rivayetlerin varlığına 

değinir ve eleştirisini yapar. Bu rivayetlere yervermenin yanlışlığı ile ilgili olarak şöyle 

der: “Müslümanlar başından beri ilmi konularda toleranslı davrandıkları için Yahudiler 

tarafından nakledilen rivayetleri birer tarihi gerçek olarak kabul ediverdiler ve bunları 

yeterince araştırıp, ölçüp, biçip reddetmediler.”694
 Bu da O’nun, karşı olmasına rağmen 

İsrailiyyata ne kadar hâkim olduğunu göstermektedir. 

Tefhimu’l-Kur’an’daki İsrailî bilgiler Ehl-i kitap ve onların kitaplarından alınan 

bilgiler olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu bilgiler, genellikle ayetlerin tefsirine 

katkı olması bakımından değil, eleştirmek ve yanlışlığını ortaya koymak amacıyla 

müracaat edilmiş bilgiler olmaktadır. Hatta çoğu zaman gereksiz yerlerde bu bilgilere 

müracaat eden Mevdudi, bununla sadece Kitab-ı Mukaddes’in tahrif edilişini tekrar 

hatırlatmak gayesi gütmüştür. 

Mevdudi’nin tefsirine baktığımızda O’nun Kitab-ı Mukaddes’e karşı tutumunu 

şöyle özetleyebiliriz. 

Tevrat ve İncil, müntesipleri tarafından tahrif edilmiştir. Şu anda elimizde 

bulunan Kitab-ı Mukaddes ilk indiği şekliyle muhafaza edilememiştir. Kitabın aslını 

ortadan kaldıracak şekilde tercümeler çoğalmıştır. Kitap hakkında tarihi senet ve 

vesikalar kalmamıştır.695 Bu kitaplar tahrif edilmiş olsa da Kur’an’ın sunmuş olduğu 

prensipler yardımıyla gerçek Tevrat ve İncil’in bulunduğu yerler tespit edilebilir. 

Tevrat, Hz. Musa’nın hayat hikâyesi içine serpiştirilmiş ayetlerden oluşur. Hz. 
                                                
694 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 35. 
695 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, V, 230. 
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Musa’nın “Rabbiniz Allah diyor ki” dediği yerde asıl Tevrat başlar ve hayat hikâyesi 

yeniden başladığında Tevrat’ın o bölümü biter.696 Aynı durum İncil için de geçerlidir.  

Mevdudi Tevrat ve İncil’den faydalanırken alıntı yaptığı bölümlerin Kur’an’ı 

Kerim’e muvafık olup olmadığı belirtir ve bunlara delil gösterir. O sadece Kur’an’ı 

ölçü olarak almaz, gerektiği zaman tarihi ve arkeolojik kaynaklardan faydalanır. 

Mevdudi, tahrif edilmiş olan Kitab-ı Mukaddes’te peygamberlerin haklarında 

kötü söz söylenmesini eleştirir ve onların insanlığın önderleri olduklarını söyler. 

Mevdudi, Kitab-ı Mukaddes’ten alıntılar yaparken dikkatsiz davranan ve 

İsrailiyyatın İslam kaynaklarına girmesine sebep olan  bazı Kur’an yorumcularını 

tenkid eder. Mevdudi gerekli itinayı göstermiş ve İslam ruhuna aykırı İsraili 

rivayetlerden arındırma çabasında başarılı olmuştur.     

Mevdudi’ye göre gerek Tevrat gerekse İncil, insanlar tarafından tahrif edilmiş 

olsa da sağlam kalan ve ilahi mesajın özelliğini yansıtan bölümleri tespit edebiliriz. 

Örneğin Hz. Peygamber’e işaret eden kısımlar, tahrifata rağmen yok edilememiştir. 

Bütün semavi kitapların kaynağı şüphesiz, Allah’ dır. Dolayısıyla içerikleri de 

birbirleriyle uyum içindedir. 

Netice olarak diyebiliriz ki Mevdudi, diğer müfessirlerin, hiç kullanmadıkları ya 

da az kullandıkları Kitab-ı Mukaddes’e tefsirinde geniş yer ayırmıştır. Bu yöntemle 

semavi kitapları karşılaştırmalı olarak incelemiş, ilahi dinlerin kaynağının, aynı kaynak 

olduğunu, ancak safiyetini koruyarak bugüne kadar ulaşan tek dinin sadece İslam 

olduğunu ispatlamaya çalışmıştır. 

                                                
696 Mevdudi, Tefhîmü’l-Kur’an, I, 236. 
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