
3. Ders 
 
İLK MUHATAPLAR, KUR’AN’A NASIL İMAN ETTİLER?  
 
İlk muhataplar neden Kur'an'a iman etmediler?  

1. Asabiyet 

2. Menfaat 

3. Hased 

4. Kibir 

5. Korku 

6. Şüphe 

7. Atalara Sadakat 

8. Gaflet 

Önyargısı olanlar, o yargılarının kurbanları oldular.  
 
Sahabe nesli önce imanı sonra Kur’an’ı öğrenen bir nesildi. Böyle yaptıkları için, daha sonra 
öğrendikleri Kur’an ayetleri sadece bilgilerini değil, imanlarını ziyadeleştirmişti.    

 
Abdullah b. Ömer (ra): “Biz öyle bir hayat yaşadık ki, bizlere Kur’an’dan önce iman verildi. 

Bir sûreEfendimiz’e nazil olur olmaz bizler; o sûre de, Allah’ın bizlere vermek istediği 

mesajları anlamak için gayret sarf eder, helalleri ve haramları öğrenmeye çalışırdık. Siz 

şimdi nasıl Kur’an’ın lafızlarını öğrenme hususunda çaba harcıyorsanız, biz bu çabadan 

daha fazlasını o ayetleri anlamak için harcardık. Ama bakıyorum ki, bizden sonra gelenler 

Fatiha’dan başlayıp, sonuna kadar okuyup ezberlemelerine rağmen; ‘Emirler nelerdir? 

Nehiyler nelerdir? Üzerinde kafa yorulması gereken meseleler nelerdir?’ Bunları 

önemsemeden aynen kötü cinsli hurmaların görüntüsü ve tadı gibi işin sadece bir boyutu 

ile ilgileniyorlar.”  

Peki, Kur’an’dan önce imanı öğrenen Sahabe’ye bunu kim öğretmiştir? Elbette ki bunu onlara 

her konuda olduğu gibi bu konuda da tartışılmaz muallimleri olan Âlemlerin Sultanı Efendimiz 

(sas) öğretmiştir.  

Hz. Peygamber’in (sas) 40 yaşında nübüvvet ile görevlendirilmesinin sebepleri:  

Hazırlık Süreci 

Tanınma Süreci 

Olgunluk Süresi 



Bu bilgilerin ilk muhatapları imana taşımalarına etkileri… 

Fıtrat: İlahi kotlama 

“Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar…”  

İlk Muhatapları bu çerçeveden 3 çevrede ele alabiliriz.  

1. Fıtratlarını koruyanlar  

2. Fıtratlarını perdeleyenler 

3. Fıtratlarını öldürenler  

Tebliğin gerçekleşebilmesi için 4 şeye ihtiyaç vardır:  
 

1. Hatib 
2. Muhatap 
3. Hitab 
4. Hitabe  
 

1- Hatib/Muhatıb; Söyleyen yada anlatan 
2- Muhatab: Dinleyen yada anlayan 
3- Hitab: Söyleyiş tarzı yada anlatış tarzı  
4- Hitabe: Söylenen yada anlatılan  

 
Kur’an Allah’ın Kelamıdır: 
 
Kendini nasıl tanıtır Kur’an? Özelliklerinden ziyade ne olmadığı üzerinden tanıtır:  
 
1. Kur’ân, ilk muhatabı olan Efendimiz (sas) tarafından uydurulup Allah’a (cc) isnat edilmiş 
bir yalan değildir. 
 
“İnkâr edenler dediler ki: ‘Bu/Kur’ân, olsa olsa O’nun (Muhammed’in) uydurduğu bir 
yalandır.” (Furkan 25/4) 
 
“Bundan önce sen hiç kitap okuyan biri değildin, okuduklarını sağ elinle de yazamıyordun. 
Eğer böyle bir yeteneğin olsaydı, batılda olanlar senden şüpheye kapılırlardı.” (Ankebut 
29/48) 
 
“Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun.” (Şura 42/52)  
 
2. Kur’ân, herhangi bir şairin sözü değildir. 
 
“Biz O’na (Muhammed’e) şiir öğretmedik. Bu O’na yakışmaz da.” (Yâsin 36/69) 
 
“O, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz.” (Hakka 69/41) 
 
3.Kur’ân, herhangi bir kâhinin sözü değildir. 

 



“O, bir kâhinin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz.” (Hakka 69/42) 
 
4.Kur’ân, bir mecnunun sözü de değildir. 

 
“Ey kendisine Kur’ân indirilen! (Muhammed) Şüphesiz sen bir mecnunsun.” (Hicr 15/6) 
 
“Nûn, kaleme ve satır satır yazdıklarına andolsun ki! Sen Rabbinin nimetiyle bir mecnun 
değilsin.” (Kalem 68/1-2) 
 
5.Kur’ân, bir büyü ve büyücünün sözü de değildir. 
 
“Bu (Kur’ân), aktarılarak öğretilen tesirli bir büyüdür ve bu beşer sözünden başka birşey 
değildir.” (Müddessir 74/24-25) 
 
6.Kur’ân, kovulmuş şeytanın sözü değildir. 
 
“O’na ancak temizlenip arınmış olanlar dokunabilir.” (Vakıa 56/79) 
 
“Bu Kur’ân kovulmuş şeytanın sözü de değildir.” (Tekvir 81/25) 
 
7. Kur’ân, Muhammed’e (sas) bir beşer tarafından öğretilen söz değildir. 
 
“Kur’ân’ı O’na ancak bir insan öğretiyor’ dediklerini biliyoruz, ancak kendisine nispet 
ettikleri şahsın dili yabancıdır. Hâlbuki bu Kur’ân apaçık Arapça’dır.” (Nahl 16/103) 
 
8. Kur’ân, geçmişlerin anlattıkları masallar değildir. 
 
İftira halkalarından biri de inkârcıların, “esâtiru’l-evvelin/öncekilerin masalları” yakıştırmasını 
ilahî vahye yapmalarıdır. Kur’ân, 9 ayette bu asılsız iddiaya cevap verir ve bu yüce kitabın 
böyle bir isnattan münezzeh/uzak olduğunu dile getirir. 
 

    - Tufeyl b. Amr ed-Devsî 
 
    - Cübeyr b.Mût’im 
 
    - Hişam b. Âs  
 
 

 

 

 

 
 


