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Başlarken

A sıl konuya geçmeden önce günümüzde Kur'an ilimleri 
arasında önemli bir yere sahip olan tefsir yöntemleri hak-

kında kısa bir açıklamaya ihtiyaç vardır.

Ehl-i Sünnet âlimleri, tefsir yöntemlerini tüm yönleriyle ince-
leyen birçok kitap kaleme almışken, Şia âlimleri bu konuyu tek-
nik, derinlemesine ve kapsamlı bir şekilde ele almamışlardır. Bu 
alanda yazılan kitapların büyük çoğunluğu "Tefsir metotları" baş-
lığını taşır. metotlar, "izlenen yol ve yöntem" manasındaki metot 
kelimesinin çoğuludur. "Tefsir metotları", bir müfessirin Kur'an 
ayetlerinin manalarını açıklamada doğru düşünme tekniği ve mu-
teber kaynaklardan faydalanma yollardır.

Dini metinleri anlamada en sahih kaynaklar; Kur'an, rivayet 
ve fıtri akıl olduğundan, tefsir metotları da "Kur'an'ın Kur'an ile 
tefsiri", "Kur'an'ın rivayetlerle tefsiri", "Kur'an'ın akılla tefsiri" ve 
"Kur'an'ın içtihat yoluyla tefsiri" şeklindedir. Bu metotlar Kur'an 
tefsirinde izlenecek en doğru yöntemlerdir. Dolayısıyla Kur'an'ı 
reye, yani kişisel görüşe göre tefsir etmenin geçersiz ve batıl ol-
duğu kendi yerinde detaylı şekilde incelenecektir.

Kur'an tefsirinde izlenen bu metotların, tefsiri sadece kendi 
alanlarına sınırlandırmadığı gayet açıktır. Evet, ileride de açıkla-
nacağı gibi bu metotlar arasında en kâmil olanı, tüm dini metin-
lerden yararlanmakla birlikte diğer metotların tümünü de kapsa-
yan "içtihat yoluyla tefsir" yöntemidir. Zira müfessir, bu yöntemle 
hem Kur'an'la, hem rivayetlerle hem de fıtrata uygun bir akılla içli-
dışlı olarak Kur'an ayetlerini tefsir eder ve nihai görüşlerini delil-
lere dayandırarak sunar.



Tefsirleri karşılaştırdığımızda bazı özel yöntemlerde müfes-
sirin, kendine özgü fikirsel ekole dayanarak ayetleri şerh ettiğini 
görürüz. Tefsir metotları arasında önemli bir yere sahip olan bu 
mevzu, her müfessirin düşünce yapısını yansıttığı için "tefsir ekol-
leri" olarak ifade edilir.

Ancak bu metodu kullanan müfessir, bir takım varsayımları, 
fikri kurguları ve kendi görüşlerini dayattığı için, onun görüş ve 
düşünceleri Kur'an'la mutabık olmayabilir. Dolayısıyla bu müfessir-
lerden bazıları "reye dayalı tefsir" yanlışlığına düşebilirler. işte bu 
yanlış yöntem, Kur'an'ın tefsir yelpazesinin şekil ve renk itibarı ile 
bir olmamasına ve tefsirler arasında farklılıkların boy göstermesine 
neden olmuştur. Bu yönteme dayalı tefsirlerde irfan, kelam, edebi-
yat, felsefe, tarih, tasavvuf vb. konulardaki yönelimler incelenir.

Şunu hatırlatmakta fayda var; tefsirlerde hata ihtimali, reye 
dayalı tefsir ve fırkaların görüşlerinin Kur'an'a dayatılması söz ko-
nusu olduğundan, bu alanda makbul olan tek yöntem, kaynağını 
Kur'an-ı Kerim'in yanı sıra Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt imam-
larının hadislerinden alan tefsirdir.



Birinci Bölüm  

Külliyat  
(Genel Konular)



 Tefsirin sözlük ve ıstılah manası
 Te'vilin sözlük - ıstılah manası ve bu görüşlerin incelenmesi
 Tercüme ve kısımları
 Tefsir metotları ve yöntemleri
 Tefsir ekolleri
 "Eser"in sözlük ve ıstılah manası, me'sur tefsirin anlamı

Hedefler

 Tefsir kelimesinin sözlük ve ıstılah manalarını anlamak.

 Kur'an'da te'vilin kullanım şekillerini tanımak.

  Tefsir ve te'vil hakkındaki görüşlerin incelenmesi ve nihai görüşe 
ulaşmak.

  Yöntem ve ekolün tanımı ile ekollerinin yöntemler üzerindeki 
etkisini anlamak.
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Giriş

H er ne kadar “tefsir metodotları” ilmi, müfessirlerin düşüncele-
rini, tefsirde izlenilen yöntemleri ve ayetlerin tefsirinde kulla-

nılan tekniklerden doğrusunu yanlışından ayırmayı incelese de aslolan 
şey tefsir ilminin temelini oluşturan sözcüklerin anlamlarının bilinme-
sidir. Çünkü:

1. Yazılı bir metni oluşturan tüm sözcükler – hem kilit terimler hem 
de bu terimlerin bileşiminden çıkan mana – arasındaki bağ, tıpkı bir halı 
motifini oluşturan ilmekler gibi birbiriyle ilintilidir.

2. Her sözcük ve terimin kendine özgü manası bilinmediği sürece, 
yer aldığı terkip içindeki manası da bilinmez.

3. Sözcük ve terimlerin manasını bilmek, sadece tefsir alanında ya-
pılacak bilimsel araştırmalar için gerekli değildir. Aksine Kur'an ilimle-
riyle ilgili birçok alanda onları anlamak zaruridir.

Bu nedenle asıl konumuza geçmeden önce tefsir, tefsir metodu ve 
yaklaşımı, eser, te’vil ve tercüme kavramlarının lügat ve ıstılahtaki tanım-
larını kısaca inceleyeceğiz.
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1. Tefsir

Tefsirin Sözcük Anlamı

T efsir, “fesr” sözcüğünden,”fesr” ise “sefr” kelimesinden türemiş-
tir ve beyan etmek, müphem bir şeyin üzerindeki perdeyi kaldır-

mak ve keşfetmek manasındadır.

ragıb-ı isfahani şöyle der:

“Fesr” ve “sefr” kelimeleri hem yazım hem de anlam yakınlığı olan iki ke-
limedir. Çünkü her iki kelime de keşfetmek, müphem bir şeyin üzerindeki 
perdeyi kaldırmak ve aydınlatmak anlamındadır. Ancak aralarında küçük 
bir fark vardır; “fesr” manevi bir konuyu aydınlığa kavuşturmak, onun sa-
hih manasını ve makul lafzını derk etmek için kullanılır. “Sefr” ise somut 
bir nesneyi gözle görebilmek için açığa çıkarmak manasındadır. Bu nedenle 
kadın, yüzünden örtüsünü kaldırınca; “feseret-ul mer’etu” denilmez, aksine 
“seferet-ul mer’etu an vechiha” denir.1

Feyumi, Misbah’ul Münir adlı eserinde şöyle yazmıştır:

“Fesr”, darb babından olup beyan ve aydınlatmak manasındadır.2

Tacu’l Arus isimli kitapta şöyle geçer:

“Fesr” kelimesi yarmak, perdeyi kaldırmak manasına gelir. “Fesr” ise dok-
torun hastanın idrarına bakarak onun hastalığını teşhis etmesi anlamında-
dır. Tefsir ve te’vil aynı manaya gelir.3

1 mukaddimetun fi’t-Tefsir, bkz. muhammed Hadi; marifet, et-Tefsir ve’l mufessirun, 
c.1/4

2 misbahu’l münir (Fesr Kelimesi), s.472
3 Tacu’l Arus Zübeydi, muhammed murtaza (Fesr Kelimesi) c.7, s.349
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TEFSir mETOTlArI vE EKOllEri

Lisanu’l-Arab’da şöyle geçer:

“Fesr” beyan etmek manasındadır. Hem “yef’ilu” hem de “yef’ulu” babında 
kullanılmıştır. Tefsir ise aşikâr etmek ve yarmak manasındadır.4

ibn Arabî şöyle demiştir:

 Tefsir ve te’vil aynı manadadır ve tefsir Allah’ın buyurduğu üzere  
fesr" kelimesinden türemiş olup perde kaldırmak anl" (َواَْحَسَن َتْفسٖيًرا)5 -
mındadır.

Diğer lügat âlimleri de “fesr” kelimesini aynı manada kullanmıştır.

Sonuç:

Filologların6 yapmış oldukları tanıma dayanarak şöyle diyebiliriz: Tef-
sir kelimesinin anlamı, lafzın zahirini değil batinî manasını beyan etmek, 
açığa kavuşturmak ve onun üzerindeki ibham perdesini kaldırmaktır. Bu 
nedenle kelimeleri sadece kıraat etmek, hedeflenen manayı açıklığa ka-
vuşturmak ve derk etmek anlamına gelmez. Çünkü zahir etmek ve asıl 
manayı ortaya çıkarmak, belirsizlik taşıyan bir şey için geçerlidir. Eğer 
ortada böyle bir durum yoksa zahir etmenin de bir anlamı olmaz.

Tefsir, tef’il babının mastarı kalıbında olup keşfetmek ve perde kal-
dırmak manasındadır. “Türetilen kelimelerin mastar kelimenin manasını 
taşıması” kanunu gereği “tefsir” kelimesi mübalağa manası taşır ve “fesr” 
kelimesi ile arasında anlam farkı vardır. Çünkü açığa kavuşturmak an-
lamında olan “fesr”, bazen kendiliğinden vuku bulabilir. Ancak “tefsir”, 
kelimenin manasını beyan etmek anlamındadır ve belirli bir çalışma ve 
çaba ister. Eğer kelimenin anlamı belli değilse ve ortada herhangi bir ça-
lışma yoksa onun üzerindeki ipham perdesi kaldırılmaz. Aynı şekilde bu 
fark “tefsir” ve “tercüme” kelimeleri için de geçerlidir. Zira “tercüme” sa-
dece kelimenin sözlük anlamını beyan eder. “Tefsir” ise kelimenin kas-
tedilen manasını keşfetmek ve açıklamak anlamındadır.7

4 lisanu’l Arab ibn-i manzur (Fesr Kelimesi) c.10, s. 261
5 Furkan: 33
6 Filologlar tek bir dil üzerinde çalışan lügat uzmanıdır. linguist (dilbilimci) ise tüm 

diller üzerinde betimleme yapabilenlere denir. (mütercim)
7 et-Tefsir ve’l müfessirun, muhammed Hadi marifet, c. 1, s.14
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Birinci Bölüm: KülliYAT (GEnEl KOnUlAr)

Tefsirin Istılah Manası

Âlimlerin literatüründe “tefsir” kelimesi iki manada kullanılmıştır:

1.Tefsir, ilm-i bedi ve muhassinat-i maneviyye türlerindendir. Şöyle 

ki; konuşmacının söylemiş olduğu cümlenin anlaşılması için başka bir 

cümleye ihtiyaç vardır.

2. Tefsir, Allah’ın sözleri ve kelamındaki manaları açığa çıkaran ilim-

dir.

Kur’an tefsirinden maksat, ikinci tanımlamadır.

merhum Allame Tabatabai tefsir ilmini şöyle tanımlar:

Tefsir, Kur’an ayetlerinin manasını beyan etmek, maksatlarını ve delalet et-

tiği şeyleri açığa çıkarmaktır.8

Ebu’l Fütuh razi şöyle diyor:

 Tefsir ilmi, müfessirin ayetin nüzul sebebini, manasını ve onunla ilgili kıs-

sayı beyan etmesidir.9

Kur’an ilimleri alanında önemli üstatlardan kabul edilen Zerkeşi ise 

şöyle yazmıştır:

 Tefsir; Allah’ın, Peygamber’i Hz. muhammed’e (s.a.a) indirdiği kitabının 

anlaşılmasına, manalarının açığa çıkarılmasına, hükümleri ve hikmetleri-

nin elde edilmesine vesile olan ilim dalıdır.10

merhum Tabersi şöyle yazmıştır:

Tefsir, müphem bir kelimenin üzerindeki perdeyi kaldırmaktır. Bu nedenle 

tefsir, açığa çıkarmak ve maksadı keşfetmektir.11

Kuran ilimleri üstatlarından biri şöyle der:

Tefsir, anlaşılması zor bir lafzın üzerindeki gizem perdesini aralayarak on-

daki manayı açığa kavuşturmaktır.12

8 el-mizan, mukaddime, s.4
9 ruhu’l cenan ve revhu’l cinan, c.1, s.9
10 el-Burhan fi Ulumu’l Kuran, c.1, s.13
11 mukaddime-i mecmau’l Beyan, el-Fennu’s Salis, s.8
12 et-Tefsiru ve’l mufessirun, muhammed Hadi, c.1, s.13
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TEFSir mETOTlArI vE EKOllEri

Ayetullah Hoi şöyle der:

Tefsir, perde kaldırmak manasında olduğundan lafzın zahiri manasını ta-
nımlamak, bir tefsir yöntemi değildir. Çünkü zahir olan bir şey için keşif 
eylemi söz konusu olmaz.13

Suyuti şöyle der:

Tefsir “fesr” kelimesinden türemiştir ve “tef’il” babındandır. Beyan ve keş-
fetmek manası taşır. Derler ki: “fesr”, “sefr” kelimesinden dönüşmüştür. 
örneğin, gün aydınlandığında “esfer es-subh” (Sabah aşikâr oldu) der-
ler. Başka bir görüşe göre ise tefsir, doktorun muayene işine istinat edil-
miş bir kelimedir.14

Taftazani ise şöyle yazmıştır:

Tefsir, Allah’ın kelamındaki lafızların değişim durumlarını öğrenerek O’nun 
maksadını elde etmeye vesile olan ilmidir.15

Sonuç:

Tefsir hakkında yapılan tanımlardan yola çıkarak şu sonuçlara va-
rırız:

1. Tefsir, keşfetmek, perde kaldırmak ve açığa kavuşturmaktır.

2. Keşfedilecek veya açıklığa kavuşturulacak şeyde bir gizlilik ve be-
lirsizlik olması gerekir.

3. Her keşfetmek ve açığa kavuşturmak tefsir değildir. Tefsir, ilahî 
kelamı keşfetmektir. (ilahî kelamdan maksat kutsi hadisler değil, müs-
lümanların semavi kitabı olan Kur’an’dır. Kutsi hadislerin Kur’an ayet-
leri gibi mucizevî yönleri yoktur).

4. lafzın belirsizliğini keşfetmekte önemli olan şey, Allah’ın maksat 
ve muradını anlamaktır. Beyan ve keşfetmek, yazılı metinde olabileceği 
gibi sözde de olabilir.

Bu bilgiler ışığında şöyle diyebiliriz:

13 el-Beyan, s.269
14 el-ittifak Tercümesi, c.2, s.550 (mütercim, Seyyid mehdi Hairi Kazvini)
15 mecmau’l Beyan mukaddimesi (Tefsir kelimesi), s.60, muhammed rıza.
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1.Allah’ın kelamın dışındaki sözleri şerh etmek ve açıklamak tef-

sir değildir.

2. Keşfetmek ve beyan etmek eylemlerinin söz konusu olmadığı kı-

raat etmek ve tecvit, tefsir sayılmaz.

3. Tercüme tefsir değildir. (Tefsire dayalı tercümeler hariç).

4. Ayetler üzerinde beyan merhalesine ulaşmayan düşünme fiili, tef-

sir sayılmaz.

5. Zahiri belli olan lafzı beyan etmek, tefsir değildir. örneğin;  

-Ey! İnsanlar.” gibi manası gayet açık olan sözlerin mana / َيا اَيَُّها النَّاُس“

sını vermek tefsir sayılmaz.

Kur’an’ı Tefsir Etmenin Önemi

Her ilim dalının üstünlüğü birkaç hususa bağlıdır:

1. ilmin konusunun üstünlüğü: ilmin incelediği konular ne kadar 

üstün olursa ilim bir o kadar değer kazanır.16

2. Hedef ve maksadın üstünlüğü: ilim üstatları bu şart için tıp ilmini 

örnek verir. insan sağlığını korumayı hedefleyen tıp ilmi, onun barınma-

sını hedefleyen inşaatçılıktan daha üstündür.

3. insan ve toplumun o ilme olan ihtiyacı: Hiç şüphesiz birey ve 

toplumun dünyevi – uhrevi ve maddi - manevi tüm ihtiyaçlarını temin 

ederek onu kemal mertebesine taşıyan ilmin özel bir yeri vardır. Bu ne-

denle insan, gerçek saadeti elde etmek için bu özellikleri taşıyan ilim-

lere yönelmelidir.

Bu özellikleri taşıyan herhangi bir ilim dalı diğer ilimlerden daha üs-

tündür. Binaenaleyh tefsir ilmi, zikri geçen üç hususiyeti de taşıdığı için 

tüm ilim dallarından daha çok değer ve önemi hak ediyor. Çünkü:

16 Filozoflar Hikmet ve nazari Felsefeyi üç kısma ayırırlar: a) Değersiz Hikmet: cisim, 
madde ve tabiat âlemini inceler (insan bedeni ile ilgilenen tıp ilmi gibi). b) vasat 
Hikmet: Bu ilimler için matematik ve müziği örnek gösterirler. c) üstün Hikmet: 
Teoloji gibi cisim ve madde ötesindeki soyut âlemi inceler.
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Konu açısından üstündür: Tefsir ilminin konusu Allah’ın ayetleri-
dir. Allah resulü (s.a.a) şöyle buyuruyor:

“Kur’an’ın diğer söz ve kelamlara olan üstünlüğü, Allah’ın kullarına olan 
üstünlüğü gibidir.”17

ilahî kelamın diğer kelamlardan üstün olduğu gayet açıktır. Zira 
ilahî kelam, bütün hikmetlerin kaynağıdır; zaman aşımına uğrayarak es-
kimez; ondaki ilginçlik ve gizemler bitip tükenmez. insanlar için hida-
yet meşalesidir18. Bu kitapta sizden öncekilerin kıssaları ve sizden sonra-
kilerin haberleri vardır19.

Hedef ve maksat açısından üstündür: Her ne kadar tefsir ilminde 
ilk hedef ilahî kelamın açıklığa kavuşturulması olsa da ancak bu semavi 
kitabın asıl ve nihai hedefi, insanların hidayet bulup Allah’ı tanımasıdır. 
Açıktır ki hiçbir hedef bu hedeften daha üstün olmaz.

Toplumun tefsir ilmine daha fazla ihtiyacı vardır: insanoğlunun bu-
güne kadar yasalaştırdığı her kanunda sayısız eksiklikler vardır. Hatta bu 
kanunlar insanların dünyevi çıkarlarını dahi temin edemezken, hâkimiyetin 
tümüyle Allah’ın elinde olduğu ahiret saadetini nasıl temin edebilir? in-
sanın uhrevi mutluluğunu sağlayacak tüm kanunları ancak O yasalaştı-
rabilir. muaz b. cebel şöyle der:

“Allah resulü (s.a.a) ile beraber olduğum bir yolculukta ‘Ey Allah’ın re-
sulü! Bize faydalı olacak bir hadis buyurun’ dedim. Hazret şöyle buyurdu: 
Eğer saadete ermişler gibi bir hayata, şehitler gibi bir ölüme, kıyametin sı-
cağında gölgelik bir yere ve yoldan sapanların üzüldüğü günde hidayete sa-
hip olmak istiyorsanız, Kur’an öğrenin. Çünkü o, rahman olan Allah’ın ke-
lamı, şeytana karşı bir kalkan ve amel terazisinin ağırlığıdır.”20

Başka bir rivayette imam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kur’an okuyan kimse müstağni olur ve fakirlik ona uğramaz.”21

17 ruhu’l cenan ve revhu’l cinan, Ebu’l Fütuf razi, c.1, s.9
18 muhammed b. Yakub Kuleyni, Usul-u Kâfi, c.2/599, h.2 ve 3
19 Aynı kaynak
20 Biharu’l Envar, c.92, s.19
21 Usul-u Kafi, c.2, s.605, 8.Hadis (Kur’an’da öyle öğütler vardır ki eğer insan onları 

kabullenirse, Allah’tan başkasına muhtaç olmaz. Eğer Kur’an bir insanı müstağni 
kılmazsa, onu hiçbir şey müstağni kılmayacaktır).
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Kur’an’ın Tefsire Olan İhtiyacı

Kur’an ayetleri insanlar ve toplumun ihtiyaçlarına uygun şekilde 
ve çeşitli hadiselerle eşzamanlı olarak nazil oluyordu. Hz. Peygamber 
(s.a.a), ayetleri insanlara tilavet ediyordu ve Arapçayı bilenler kendi va-
zifelerini anlıyorlardı.

Kur’an, tüm insanları hidayet etmek ve onlara yaşam kılavuzu ol-
mak için inmiş bir kitaptır. Kur’an, kendisini nur, hidayet vesilesi, açık-
layıcı vb. kelimelerle vasıflandırmakta, ebedi saadet ve kemal için insan-
ları kendisine uymaya davet etmektedir. Birçok insan vardır ki duyduğu 
bir veya birkaç ayetin etkisiyle kalbi bir değişim yaşamış, büyük bir he-
yecan ve aşkla Kur’an’a yönelmiştir. Bu da Kur’an ayetlerinin insanlar ta-
rafından anlaşılabilir olduğunun bir delilidir.

Bununla birlikte aşağıdaki hususlar, Kur’an’ın tefsire ihtiyacı oldu-
ğunu ortaya koymaktadır:

1. Kur’an ayetleri, tabiat âleminin tüm sırlarını bilen yüce bir ma-
kam tarafından nazil olmuştur. O’nun ilmi sınırsızdır.

 ٰمَواِت َواْلَْرِض رَّ ِفى السَّ
 ُقْل اَْنَزَلُه الَّذٖى َيْعَلُم الّسِ

"(Ey Muhammed! Seni yalanlayanlara) De ki: "O kitabı, göklerin ve 
yerin sırrını bilen indirmiştir."22

insan düşüncesi sınırlı olduğundan Allah, sınırı olmayan ilmini in-
sanın anlayabilmesi için kelimeler kalıbında nazil etmiştir. Bu kelimeler 
her ne kadar ifade açısından açık olsa da üstün merhaledeki manaları ve 
Allah’ın sonsuz ilmini içine sığdıramaz. Çünkü kelimeler, duyularla al-
gılanan şeylere ve madde âlemine özgü kavramlardır. Bu nedenle yük-
sek derecedeki manaların daha iyi anlaşılması için Kur’an kelimelerinin 
daha fazla tefsire ihtiyacı vardır.

2. Allah, ahkâm ayetlerinde genel hükümleri beyan etmekle yetin-
miş, birçok cüz-i meseleyi açıklamamıştır. Bu da açıklama ve tefsiri ge-
rekli kılmaktadır. Yüce Allah bu görevi Peygamber (s.a.a) ve onun Ehl-i 
Beyt’inin uhdesine bırakmıştır. imam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

22 Furkan:6
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“namaz, Peygamber’e (s.a.a) nazil oldu. Ancak Allah, namazın üç rekât mı 
yoksa dört rekât mı olduğunu açıklamamıştı. namazın rekâtlarını insanlara 
açıklayan Peygamber’in (s.a.a) kendisidir.”23

Aynı şekilde zekât, hac, velayet vb. konuların teferruatı Kur’an mü-
fessirlerinin (Peygamber ve Ehl-i Beyt’inin) vazifesidir. Yüce Allah şöyle 
buyuruyor:

 َل ِاَلْيِهْم َن ِللنَّاِس َما نُّزِ ْكَر ِلُتَبّيِ  …َواَْنَزْلَنا ِاَلْيَك الّذِ

“İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için sana bu Kur’an’ı 
indirdik.”24

3. Kur’an ayetlerinin büyük çoğunluğu birtakım olaylar ve özel ko-
nularla ilgili olarak inmiştir. Bu nedenle sadece nüzul esnasında hazır bu-
lunanlar ayete konu olan hadisenin derinliğinden, nitelik ve niceliğinden 
haberdardı. Ama ayetin ne şekilde indiğini bilmeyenler için konular tam 
olarak anlaşılmış değildir. örneğin; bir hadise münasebetiyle şiir veya ka-
side yazmış bir şairi düşünün. Aynı hadiseye tanık olan kimseler o şiir 
veya kasideyi çok daha iyi anlar; fakat onların ardından gelmiş sonraki 
nesiller bu şiiri okuduklarında manasını tam olarak çözemezler. Bu ne-
denle konunun tefsir edilmesi ve açıklanması zorunludur.

4. Kur’an fesahat ve belagat yönünden mucizevî özelliğe sahip bir ki-
taptır. (Birçok filozof ve edebiyatçının sözleri gibi) kinaye, istiare ve işa-
retlerle doludur. Dolayısıyla bu edebi sırların ve hikmet inceliklerinin tef-
sir ve açıklamaya ihtiyacı vardır.

5. Kur’an ayetlerinin muhkem, müteşabih, genel, mutlak, mücmel 
gibi kısımları vardır. muhassis, mukayyid, mübeyyin ve müteşabih ayetle-
rin te’vil ve tefsiri ise Ehl-i Beyt imamlarının sözlerinden elde edilebilir.

Kur’an’ın tefsire ihtiyacı olduğunu kanıtlayan bu delillerin yanı sıra 
ortada olan bir gerçek daha vardır. O da şudur: Kur’an’daki lügat ve ke-
limeler Arapların yaşadığı bölgeler ve kabilelere göre farklılıklar arz eder. 
Bu kelimelerin asıl manaları, türevleri ve mastarlarının, Hicaz, Yemen ve 

23 Usul-u Kafi, c.1, s.286
24 nahl:44
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diğer Arap bölgelerinde nasıl kullanıldığı öğrenmek için lügat âlimlerinin 
kaleme aldığı kitaplara müracaat etmek gerekir. Zira birçok kelimenin 
manası değişime uğramış ve günümüzde orijinalinden farklı anlamlarda 
kullanılmaya başlanmıştır. örneğin; “Kefat” kelimesi günümüzde “hızlı ve 
keskin uçan kuş” manasında kullanılırken Peygamber (s.a.a) döneminde 
“Bir şeyi (ölü vb.) kucaklayan toprak” manasında kullanılırdı.

netice itibarıyla bu ilahî kitapta birtakım sırlar ve manalar vardır ki 
ne kadar fazla irdelenirse hakikate susamış olanlar için o kadar çok ger-
çeğe kapı aralamış olacaktır.

Tefsir İlminin Konusu ve Hedefi

Daha önce sunduğumuz bilgiler ışığında tefsir ilminin konusunun 
vahiy yoluyla elimize ulaşan “Kur’an-ı Kerim” ismindeki Allah’ın kitabı 
olduğunu anladık.

Tefsir ilminin hedefine gelince; Allah’ın kelamı olan Kur’an-ı Kerim’in 
manalarını anlayabilmek ve böylece insanın dünya ve ahiretteki ebedi 
mutluluğunu temin edecek bilimsel gerçekler ve kanunları elde etmektir. 
Çünkü Kur’an; tüm hikmetlerin kaynağı, faziletlerin madeni, müminler 
için müjde, kalplerin şifası, zikir, tezekkürdür. O, her şeyin beyanıdır.

Tefsir Metodu (Menheci)

 “menahic”, metot manasında olan “minhec” kelimesinin çoğulu-
dur. “nehc”, “minhec” ve “minhac” sözlükte “açık yol” veya “doğru yol” 
anlamına gelir.

Mekayis kitabının yazarı şöyle der: “nehc” ve “tarik” kelimelerinin 
her ikisi de yol manasındadır.25

Misbahu’l Münir’de şöyle yazar: “nehc”, “fels” vezninde olup açık 
yol manasındadır.26

Lisanu’l Arap’ta ise şöyle geçer: “menhecu’t-tarik” açık yol mana-
sındadır. “minhac” da “menhec” anlamındadır. Kuran-ı Kerim’de şöyle 
buyrulmuştur:

25 et-Tahkik fi Kelimati’l Kur’an, c.12, s.257
26 misbahu’l münir, Feyumi, s.627
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 ِلُكّلٍ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا” 

“Biz, siz peygamberlerin her biri için belirli bir şeriat ve açık yol ka-
rar kıldık.”27

“nehectu’t-tarik”, “yolu kat ettim” manasındadır. “A şahsı, B şahsı-
nın yolunu istinhac ediyor” denildiğinde, “B şahsının A şahsıyla aynı yol 
ve yöntemi izlediği kastedilmektedir.28

Müfredat29 ve el-Uyun30 gibi diğer lügat kitapları da “menhec” ke-
limesini yukarıdaki manalarda tanımlamıştır. Bu nedenle “menhec” ve 
“tarik”te (yol ve yöntem) açıklık manasının yanı sıra her türlü eğrilik ve 
sapmadan uzak oluşun da etkisi vardır.

“menhec” ıstılahta da ise bir tabir, amel veya muayyen bir hedefe 
ulaşmada belirli öngörüler ve müşahhas sistemin öğretisine mutabık olan 
açık yöntemdir31.

Sonuçta tefsir metodu/menheci, müfessirin, Allah’ın kitabının ma-
nalarını akılla mutabık olacak şekilde keşfedip açıklamada izlediği siste-
matik yol, yöntemdir.32

Tefsir Metotları (İtticah-ı Tefsiri)

Yönelim manasında olan “itticah” sözcüğü surat33 ve yüz yüze gel-
mek34 anlamındaki “vech” kelimesinden türetilmiştir.

Istılahta ise birinin görüş ve düşüncelerine ulaşmak için aşikâr olan 
fikri özellikler, nefsanî eğilimler ve hazırlıklar manasındadır.

27 maide:48
28 lisanu’l Arab, ibn-i manzur, c.14, s.300
29 müfredat, ragıb-ı isfahani (nehc kelimesi)
30 el-Uyun, Ahmed ibn-i Halil Ferahidi, c.3, s.392
31 murad vehbe, el-mucemu’l Felsefi/231; bkz. Hüda casim, el-menhecu’l Eseri/23
 المنهج التفسیری هو الطریقة التی یسلکها مفسر کتاب اللهّٰ تعالی وفق خطوات منظمة 32

 یسیر علیها لجل الوصول الی تفسیر الکتاب العزیز طبقا لمجموعة من الفکار یعنی
بتطبیقها و ابرازها من خالل تفسیره

33 müfredat, ragıb-i isfahani (vech Kelimesi), s.55
34 Kamus, Ali Ekber Kureşi c.7, s. 186 (iftial babının anlamı, kolay ve mümkün manasında 

yorumlanmıştır.)
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Tefsir metotlarından maksat, bir müfessirin yaptığı tefsirin, diğer tef-
sirlerden ayrılmasına sebep olan fikri yapısı ve ayrıcalıklarıdır35 ki buna 
“Tefsir Ekolleri” de denilmektedir.

eser

Eser, sözlükte “bir şeyden arta kalan” manasında olup çoğulu “asar” 
ve “usur”dur. Bazı lügatlerde ise, “haber” manasına gelmiştir.36 “Amelle-
rin asarı” yapılan fillerden geriye kalana denir.

 ِ  ” َفاْنظُْر ِاٰلى ٰاَثاِر َرْحَمِت اللهّٰ

“Allah’ın rahmetinin eserlerine bak.”37-38

Istılahta ise iki şekilde mana edilmiştir:

1.Sahabeler ve tabiinden (masum imamlar dışında) ulaşan sözler,

2. Hadisle eşanlamlı olan sözler. (Hadis masumun sözü, fiili ve tas-
dikidir.)

ikinci mana daha meşhur ve revaçta olduğundan “eser”, masumla-
rın söz, fiil ve tasdikini yansıtan sözlere denir.39

Şia açısından “tefsir-i me’sur”, Peygamber (s.a.a) ve masum imamla-
rın (a.s) hadisleri vasıtasıyla ayetleri açıklayan tefsirdir. Ehl-i Sünnet ise, 
Kur’an ayetleri hakkında Peygamber’in (s.a.a) sözlerinin yanı sıra sahabe-
den ve tabiinden nakledilen sözleri de “tefsir-i me’sur” olarak değerlen-
dirmektedir. Bu tür tefsire “menhec-i eseri”, “rivayet yöntemi” ve “tefsir-i 
rivai” de denilmektedir.

35 el-menhucu’l Eseri, Huda casim, s.23
36 lisanu’l Arab (Eser kelimesi), c.1, s.69
37 rum:50
38 mecmau’l Bahreyn (Eser kelimesi), c.3, s.198
39 Erbain Tercümesi, Şeyh Bahai, Akik-i Bahşayişi Tercümesi s.37
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Te’vilin Sözlük Anlamı

T e’vil, rücu; yani bir şeyi aslına döndürmek manasında olan “evl” 
kökünden türetilmiştir.

ragıb-ı isfahani Müfredat adlı kitapta şöyle yazar: “Te’vil, ‘evl’ keli-
mesinden türetilmiş olup ‘aslına döndürmek’ manasındadır. Aynı kökten 
türetilmiş olan ‘mev’il’ kelimesi de, ‘dönüş yapılan mekâna’ denir.” ragıb-ı 
isfahani şöyle devam ediyor: “Te’vil, bir şeyi istenen hedefe doğru döndür-
mek manasındadır. Te’vil, ilmi ve fiili olmak üzere iki kısma ayrılır.”40

Lisan-ul Arab, ibn Esir’den şöyle nakleder:

Te’vil, “âle’ş şey’u yeuulu” fiilinden alınmış olup “bir şeye doğru yönel-
mek/dönmek” manasındadır. Te’vilden maksat; kelimenin zahirini, delile 
ihtiyacı olan başka bir şeye veya manaya döndürmektir. Ancak bir delil 
yoksa kelimenin zahiri manası terk edilmemelidir (ve onun gerçek manası 
anlaşılmayacaktır).41

Tacu’l Arus “fesr” kelimesi hakkında şöyle der:

Tefsir ve te’vil eş anlamlı kelimelerdir, anlaşılması zor bir kelimenin mana-
sını açığa çıkarmak ve keşfetmek anlamındadır. Te’vil, iki ihtimalden birini, 
kelimenin zahiri ile mutabık olan manaya döndürmektir.42

Dr. Zehebi şöyle der:

Te’vil “evl” kelimesinden türetilmiş olup rücu ve dönmek manasındadır. 
Siyaset manasına gelen “iyale” kökünden alındığı da söylenmiştir.43

40 müfredat, ragıb-ı isfahani (Evl kelimesi), s.27
41 lisanu’l Arab, ibn-i manzur (Evl kelimesi), c.1, s.264
42 Tacu’l Arus, Zübeydi (Fesr kelimesi), c.7, s.349
43 et-Tefsir-u ve’l mufessirun, c.1, s.13
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Kamusu’l Kur’an’ın yazarı şunu aktarmaktadır:

Te’vil, döndürmek ve dönmek manasındadır.

Mekayisu’l Lügat’te şöyle geçer:

“Âle yeuulu” dönmek manasındadır. Bu nedenle “hükmü ehline te’vil etti” 
cümlesi, “hükümetin ehline tevdi edilmesi ve döndürülmesi” anlamındadır. 
Yine siyaset manasında olan “iyale” kelimesi de aynı kabildendir. Çünkü 
halkın dönüşü siyasetçileredir. Te’vil de aynı kabilden olup akıbet, sonuç 
ve bir şeyin dönüş yaptığı aslına denir.44

lügat âlimlerinden aktardığımız tanımlara dayanarak; bir şeyin dö-
nüş yaptığı gerçek veya asli mekâna ve sonuca te’vil denir.

Müfessirlerin Te’vil Hakkındaki Görüşleri

Te’vil kelimesi Kur’an-ı Kerim’de 16 ayette 17 kez kullanılmıştır. 
Kur’an’da kullanılan te’vil kelimesinin terim manası hakkında müfes-
sirler arasında farklı görüşler bulunmaktadır. Te’vil için yaklaşık yirmi 
mana beyan edilmiş ve bu manalardan ondan fazlasını Suyuti el-İtkan ki-
tabında zikretmiştir.

Te’vil kelimesinin ıstılah manası hakkında çok farklı görüşler olsa da, 
biz burada bu görüşlerden en önemli dört tanesine işaret edeceğiz:

1. Görüş

Te’vil, tefsir kelimesi ile eşanlamlıdır ve Kur’an ayetlerinin manala-
rını açıklamaya denir.

Bu görüş, kadim müfessirler ve âlimlere aittir. Bu görüşü savunan-
lara Fahri razi45, Kurtibi46 ve Tacu’l Arus kitabının yazarını (ez-Zebidi) 
örnek verebiliriz.

Bu görüş, Kur’an ayetlerinin tümünün te’vil edilebileceğini savunur; 
çünkü ayetlerin tamamı tefsir ve beyan edilebilir türdendir.

44 et-Tahkik-u fi Kelimati’l Kur’an, mustafevi, c.1, s.174
45 Tefsir-i Kebir, c.4, s.176
46 el-camiu’l Ahkâmu’l Kur’an, c.4, s.15
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Ancak bu görüşte bazı hatalar söz konusudur. Biz bu hatalardan sa-
dece ikisine değinmekle yetiniyoruz:

1. Kur’an-ı Kerim, müteşabih ayetlerin te’vilinin sadece Allah’a ve 
ilimde derinleşmiş kimselere ait olduğunu söyleyerek şöyle buyuruyor:

 …اِسُخوَن ِفى اْلِعْلِم ُ َوالرَّ  ”…َوَما َيْعَلُم َتْاٖويَلُه ِالَّ اللهّٰ

“Onun gerçek manasını ancak Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar 
bilir.”47

Bu nedenle her müfessir Kur’an’daki müteşabih ayetleri te’vil edemez. 
Zira bu ilim, Allah ve ilimde derinleşenlere özgüdür. Sonuç olarak:

Eğer te’vil kelimesi tefsirle eşanlamlı olsaydı tüm ayetler tefsir edil-
diği gibi te’vil de edilmesi gerekirdi. Oysa Allah açık bir şeklide müteşa-
bih ayetlerin te’vilinin kendisine ve ilimde yüce makama erenlere ait ol-
duğunu buyurmaktadır.

Tefsir ve te’vilin eşanlamlı olduğunu savunanlara göre her müfessir 
müteşabih ayetlerin tefsirini yapabildiği gibi te’vilini de yapabilir. Ama 
bu görüş “ َّٰوَما َيْعَلُم َتْاٖويَلُه ِالَّ الله/ Oysa onun gerçek manasını ancak Allah 
bilir."48 ayeti ile çelişmektedir.

2. Kur’an’da bazı ayetleri zahiri manasını göre tefsir edecek olursak, 
Allah’ı somut bir cisim gibi tanımlamış oluruz.

 ْحٰمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتٰوى  اَلرَّ

"Rahmân, Arş'a istivâ etmiştir."49

 ا ا َصفًّ  َوَجاَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّ

“Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman…”50

47 Al-i imran:7; ilimde derin ve yüce bir makama erenlerin müteşabih ayetlerde te’vil 

hakkına sahip olması, “اِسُخوَن  harfinin “vav-ı atife” olarak ” و“ kelimesindeki ”َوالرَّ
kabul edilmesi halinde geçerlidir.

48 Ali imran:7
49 Taha:5
50 Fecr:22
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 َفْوَق اَْيدٖيِهْم ِ  َيُد اللهّٰ

“Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir. “51

 َواَْشَرَقِت اْلَْرُض ِبنُوِر َربَِّها 

“Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır.”52

 ٰمَواِت َواْلَْرَض  َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

“O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır.”53

Eğer tefsir ile te'vil arasında hiçbir fark yok diyecek olursak ve de 

tefsirin kelimenin manasının zahiri üzerindeki perdeyi kaldırmak oldu-

ğunu dikkate alırsak, ayetlerin zahirine istinaden Allah'a arş, kürsü, el ve 

yürümek gibi maddeye has özellikleri atfetmemiz gerecektir. Ancak Al-

lah, tüm bunlardan münezzeh ve yücedir.

Bu iki önemli soruna binaen te'vil hakkındaki ilk görüş zayıftır ve 

günümüz müfessirlerince de geçersiz sayılmış, reddedilmiştir.

2. Görüş

Bu görüşü savunanlara göre te’vil, duyu organları ile müşahede edi-

len somut gerçeklerdir. ibn Teymiyye, Şeyh muhammed Abduh ve reşit 

rıza gibi isimleri bu görüşün taraftarları arasında zikredebiliriz.

Bu görüşün taraftarları iddiaları için iki örnek sunmuştur:

1. Kitap ehli, Peygamber’in (s.a.a) sıfatlarına, zuhur ettiği ve yaşadığı 

zamanın özelliklerine tamamen vakıftılar. Çünkü bu meseleler sahip ol-

dukları semavi kitaplarda mevcuttu. Söz konusu sıfatları ve manalarını 

anlamak sözün tefsiridir. Ama bu sıfat ve manaların te’vili, seçilmiş olan 

Peygamber’in (s.a.a) tabiat âlemindeki varlığıdır.

51 Fetih:10
52 Zümer:69
53 Bakara:255
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2. “Güneş doğdu” manasına gelen “tale’eti’ş-şemsu” cümlesinin te’vili, 
güneşin ufukta doğuşudur.

Bu görüşün kurucularında olan ibn Teymiyye te’vil için üç ıstılah 
manası zikretmiştir. Bunlardan biri yakın zaman âlimlerine, iki tanesi ise 
kadim âlimlere aittir.

Yakın zaman âlimlerine ait olan manaya göre te’vil; delil veya karine 
aracılığı ile lafzın zahiri bir manadan batinî manaya döndürülmesidir.

Kadim âlimlere ait iki mana şunlardır:

1. Te’vil, kelimenin tefsir ve beyan edilmesidir. ister zahirle muta-
bık olsun ister muhalif.

2. Te’vil, kelimede kastedilen manadır. Eğer cümle, “talep cümlesi” 
olursa te’vili, talep edilen fiildir. Ama eğer cümle “haber cümlesi” ise 
te’vili, cümlede haber verilen şeydir.

ibn Teymiyye birkaç satır sonra te’vil için zikredilen son mananın 
şerhinde şöyle yazıyor:

Te’vil, ister geçmişte vuku bulmuş olsun ister geleceğe ait olsun zahirde var 
olan ve hissedilen somut şeylerdir. öyleyse ne zaman “tale’eti’ş şemsu” (gü-
neş doğdu) denirse bunun te’vili, güneşin ufukta belirmesidir.

Sonra sözlerini şöyle sürdürüyor:

Bu üçüncü mana, örfle de uyumlu olup Kur’an ve vahiy lügatında te’vilin 
manasıdır.54

Dolayısıyla te’vil, insanın zahirde müşahede ettiği somut gerçeği ay-
niyle tanımasından ibarettir.

Bu Görüşe Dair Kısa Bir Araştırma ve Reddiye

 Her ne kadar bazı deliller sunulmuşsa da bu görüşte birkaç hata söz 
konusudur. Bunlardan bazıları:

1. Eğer te’vil, hissedilen (zahiri) şey manasında olursa, talak (bo-
şanma) gibi herhangi bir somut varlığı olmayan dini öğretiler için bir 

54 ibn-i Teymiyye, mecmuatu’r resailu’l Kübra, c.2, s. 17-18
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anlam ifade etmez. Eşler arasında yaşanan ayrılık, talakın sonuçlarından-
dır ama hiçbir şekilde algılanma veya müşahede edilme özelliğine sahip 
değildir. Aynı şekilde taharet kelimesinin de zahiri bir vücudu yoktur. 
Taharete ait somut olan şey; abdest ve gusüldür. Yani geneline taharet 
denilen bedenin belli uzuvlarını ya da tamamını yıkama fiili. nikâh vb. 
amellerde bu minvaldendir.

Sonuç olarak, eğer te’vil hakkında bu tanımını kabul edersek birçok 
ilahî maarifin kenara itilmesi gerekir. Çünkü bu maariflerde te’vilin hiç-
bir anlamı yoktur.

2. Eğer te’vil duyularla algılanan somut gerçeklerdir dersek, iyiliği 
emretmek, kötülükten sakındırmak vb. inşai hükümlerde te’vil tasavvur 
edilemez. ibn Teymiyye’nin “talep” hakkındaki “eğer cümle, talep cümlesi 
olursa te’vili, talep edilen fiildir” sözünü kabul etsek bile “inşai hüküm-
ler” taleple sınırlandırılamaz. Çünkü nehiyde (sakındırmak), herhangi bir 
fiil talep edilmediğinden te’vili, talep edilen fiildir denemez. Aksine talep 
edilen şey fiilin terk edilmesidir. Yine tercih ve temenni gibi inşai talep-
lerin, zahiri bir fiil olmadığından te’vilinden söz edilemez.

3. Kur’an’ı Kerim’de bazı ayetler Allah’ın birtakım sıfat veya fillerin-
den bahsetmektedir ki bunlar mekân, zaman ve maddi sınırın ötesinde 
insan aklının derk etmekten aciz olduğu gerçeklerdir. Eğer te’vil, bu ayet-
lerde hisle algılanan somut şey manasında olursa, Allah’ın cisim ve mü-
rekkep olarak tasavvur edilmesi gerekir. O ayetlerden bazıları şunlardır:

 ْحٰمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتٰوى  اَلرَّ
“Rahmân, Arş’a istivâ etmiştir.”55

 َوَجاَء َربَُّك 

“Rabbin geldiği zaman…”56

 َفْوَق اَْيدٖيِهْم ِ  َيُد اللهّٰ
“Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.”57

55 Taha:5
56 Fecr:22
57 Feth:10
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 َواَْشَرَقِت اْلَْرُض ِبنُوِر َربَِّها 

“Yeryüzü, Rabbinin nuruyla aydınlanır.”58

 ٰمَواِت َواْلَْرَض  َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّ

“O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır.”59

Eğer bu ayetlerin te'vili, belirtilen sıfat ve fillerin zahiri vücudu ola-
rak yapılırsa Allah'ın da diğer maddi varlıklar gibi el, ayak, göz vb. uzuv-
larının olması gerekir (ki böyle bir şeyden Allah'a sığınırız). Demek ki 
arş, kürsü, yüz ve el gibi tabirlerin manası farklı şeyler olup bu anlam-
daki te'ville uyuşmamaktadır ve Kur'an ayetlerine böyle bir te'vil daya-
tılamaz.

3. Görüş

üçüncü bir grup ise te’vili “Kur’an’ın batını” olarak tanımlar. Yani 
kelimenin zahirinden çıkarılan mana tefsir, batınını (içsel manasını) an-
lamak ise te’vildir. Bu görüş, özellikle muasır müfessirler arasında kabul 
görmektedir. Elbette unutulmaması gerekir ki; ayeti, zahirine muhalif bir 
manaya yorumlamak ancak açık bir delil ile mümkündür. Bu grubun sa-
vundukları görüş için kanıt olarak sundukları delil aşağıdaki rivayettir:

“imam Bakır’a (a.s); Peygamber’den (s.a.a) nakledilen “Kur’an’daki her aye-
tin bir zahiri bir de batını vardır” rivayetin manası nedir? diye sorulduğunda 
imam şöyle buyurdu: “Ayetin zahiri onun tenzili, batını ise te’vilidir.”60

Bu rivayet, Kur’an’ın batınını te’vil olarak adlandırmaktadır. Bu ne-
denle;

 ,De ki: Suyunuz çekiliverse / ِاْن اَْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن َيْاتٖيُكْم ِبَماٍء َمعٖيٍن“ 
söyleyin bakalım, size kim bir akarsu getirebilir?” Ayetini, “Allah, bitkiler 
yetişsin ve canlılar yaşamını devam ettirsin diye gökten yağmurlar indir-
miş, yeryüzünde akarsular yaratmıştır. Eğer yağmurlar kesilir ve yeryü-
zündeki uçsuz bucaksız okyanuslar toprağın bağrına çekilirse, hiçbir şeyin 

58 Zümer:69
59 Bakara:255
60 Tefsir-i Ayyaşi, Ayyaşi Semerkandi, c.1, s.11
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veya hiç kimsenin suya ulaşmaya gücü yetmez” diye yorumlanırsa buna 

ayetin tefsiri denir. Ama eğer ayet, “Allah’ın hücceti olan Hz. mehdi (a.s) 

aranızdan (gaybete) çekilirse sizi hidayete erdirecek61 başka bir imam ve 

hücceti kim gönderir?” diye yorumlanırsa buna te’vil denir.

Bu görüşün taraftarları arasında Ebu Talib Teglabi’yi62 ve mua-

sır âlimlerden et-Temhidu fi Ulumi’l Kur’an63 kitabının yazarı Ayetullah 

marifet’i örnek verebiliriz.

 Görüşe Ait Kısa Bir Araştırma ve Reddiye

 Bu görüşte de birkaç hata söz konusudur. Bunlardan bazıları:

1. “Batın” rivayetleri, sadece ayetlerin bir bölümü, yani müteşabih 

ayetler için geçerlidir. Bu rivayetlerde geçen te’vil, müteşabih ayetlerin 

te’vili manasını ifade eder. nitekim imam Bakır (a.s) rivayetin sonunda 

Kur’an’ın batınını te’vil olarak adlandırmış ve buna müteşabih ayetlerle 

alakalı olan “اِسُخوَن ُ َوالرَّ  Onun gerçek manasını ancak / َوَما َيْعَلُم َتْاٖويَلُه ِالَّ اللهّٰ

Allah ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir.” ayetini şahit getirmiştir.

mezkûr rivayetteki te’vil, Kur’an’ın farklı yerlerinde farklı manalarda 

zikredilen te’vil kelimesinden sadece bir yeri kapsar. O da müteşabih 

ayetlerin te’vilidir. Kur’an’da te’vil için kullanılan diğer manalara gelince; 

rüya tabiri64, ölçü ve tartıda dürüstlük65, amellerin kıyamet gününde za-

hir olması66, anlaşmazlık durumunda Allah ve resulüne müracaat etmek67 

gibi manaları sayabiliriz.

Dolayısıyla Kur’an’ın batıni manasında tanımlanan te’vil, bu kelime-

nin Kur’an’da kullanıldığı tüm yerler için geçerli değildir.

61 et-Temhid, c.3, s.28
62 el-itkan, c.4, s.161 ve el-itkan Tercümesi, c.2, s.550
63 et-Temhid, c.3, s.28, Ayetullah marifet, müteşabih ayetlerde te’vil için başka bir tarif 

daha yapmıştır. O da şudur; te’vil, şüpheyi asıl yerine götürmek veya reddetmektir. 
(Ayetullah marifet, Kurani ilimler, s.274)

64 Yusuf:6, 21, 36, 37, 44, 100, 101
65 isra:35
66 A’raf:35
67 nisa:59
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2. Kur’an’ın batınını, te’vil olarak adlandıran rivayetlerin mukabilinde 

Kur’an’ın batınını, ayetin mısdakı ve dıştaki somut vücudu olarak tanım-

layan rivayetler de vardır. imam Bakır (a.s) şöyle buyuruyor:

“Kur’an’ın zahiri, haklarında ayetin indiği kimselerdir; batını ise onların 

yaptıklarının benzerini yapan kimselerdir.”68

3. Allame Tabatabai bu görüşle ilgili şöyle der:

“Bu görüşün doğruluğunu kabul etmek, Kur’an ayetlerinin batını ile zahiri 

arasında ihtilaflar olduğunu onaylamak anlamına gelir. Bu ihtilaflar, muh-

kem ayetlerle çelişkiyi, bu ise dinde fitneyi doğurur. Bu manada; Kur’an 

ayetleri arasındaki çelişkiyi bertaraf etmenin yolu, bazı ayetlerin zahirini 

görmezden gelerek ayeti zahirinin aksine ve halkın büyük çoğunluğunun 

anlamaktan aciz olacağı başka bir manaya yorumlamaktır.”

Diğer taraftan:

 َلَوَجُدوا فٖيِه اْخِتاَلًفا َكثٖيًرا ِ  اََفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرٰاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللهّٰ

“Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan baş-

kası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki 

bulurlardı.”69

Ayeti bu görüşü batıl etmektedir. Çünkü ayet çok net bir şekilde 

Kur’an’da (ayetler arasında) hiçbir ihtilafın olmadığını buyurmaktadır.

Eğer bu görüşü kabul edecek olur ve ayetler arasında ortaya çıkacak 

ihtilafı yok etmenin yolu ihtilafın görüldüğü ayetlere, “Allah’tan başka 

kimsenin anlayamayacağı şekilde zahirine aykırı olacak bir manayı yük-

lemektir” dersek bu, o ayetin insanlar için hüccet olma özelliğini orta-

dan kaldırır. Çünkü böyle bir yöntemle ihtilaflar yok edildikten sonra 

“içinde hiçbir çelişki yoktur” sözü, Kur’an’a özgü bir durum olmaz. Bir 

sayfası öteki sayfası ile çelişen, hatta baştan sona yalan ve yanlış bilgi-

ler içeren sıradan bir kitap bile, bu yöntemle temize çıkarılabilir. Böylesi 

bir “ihtilafı bertaraf etme yöntemi” kitabın Allah katından nazil oldu-

68 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.11
69 nisa:82
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ğuna delil sayılamaz. Zira böyle bir kitabı yazmak her insanın kolaylıkla 
yapabileceği bir şeydir.

özetle bu ayet açık olarak şunu ifade etmektedir:

1.Kur’an, insanlar tarafından anlaşılabilir ve her insan Kur’an ayet-
leri üzerinde düşünebilir.

2.Hiçbir ayet yoktur ki, ondan kastedilen mana zahirine aykırı olsun 
veya ahenkli bir şekilde bir bilmeceden ibaret olsun.70

4. Görüş

Bu görüşün taraftarları şöyle der: Kur’an’da te’vilin manası; “Kur’an’ın 
açıklamalarından elde edilen hakikat ve gerçeklerdir.”

Bu görüşü gündeme getirenlerden biri merhum Allame 
Tabatabai’dir.71

Bu mana için zikredilen en önemli delil, te’vil kelimesinin kullanıl-
dığı ayetlerin tamamında bu mananın tatbik edilebilir olmasıdır.

اِسُخوَن“  ُ َوالرَّ  Onun gerçek manasını ancak Allah / َوَما َيْعَلُم َتْاٖويَلُه ِالَّ اللهّٰ

ve ilimde derinleşmiş olanlar bilir.” ayetinden maksat, Allah’ın müteşabih 
ayetlerde irade ettiği gerçekleri O’nun yüce zatından ve ilimde derinleş-
miş olanlardan başka kimsenin bilemeyeceğidir.

Hz. musa (a.s) ve Hz. Hızır (a.s) olayında Hz. Hızır ilk önce gemide 
bir delik açıyor, sonra bir genci öldürüyor ve son olarak da yıkılmış bir 
duvarı yeniden inşa ediyor. Hz. musa ise her olaydan sonra Hz. Hızır’a 
itiraz ediyor. Çünkü Hızır’ın yaptığı işlerin hakikatinden habersizdi. Hz. 

Hızır, cevap olarak ئَُك ِبَتاْٖويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْبًرا -Şimdi sana sabrede / َساَُنّبِ

mediğin şeylerin te’vilini/içyüzünü anlatacağım.”72 diyor ve sonra da yaptığı 

her işin hakikatini Hz. musa’ya anlatarak, ٰذِلَك َتْاٖويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصْبًرا 

/ İşte senin, sabredemediğin şeylerin te’vili/içyüzü budur.”73 diyor.

70 el-mizan, c.3, s.47
71 el-mizan, c.3, s.49
72 Kehf:78
73 Kehf:82
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Te’vil kelimesinin kullanıldığı bir başka ayet, Hz. Yusuf’un (a.s) kıs-
sasıdır. Ayet, Hz. Yusuf’un babası, annesi ve kardeşlerinin yere kapana-
rak secde etmelerini şöyle beyan ediyor:

ًدا َوَقاَل َيا اََبِت ٰهَذا َتْاٖويُل ُرْءَياَی ِمْن  وا َلُه ُسجَّ  َوَرَفَع اََبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّ

 ا َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربّٖى َحقًّ
“Babasını ve annesini tahta çıkarıp oturttu; onun için secdeye kapan-
dılar. Dedi ki: Ey Babam, bu, daha önceki rüyamın te’vilidir/yorumu-
dur. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı.”74

Yine Hz. Yusuf’un (a.s) iki zindan arkadaşının gördükleri rüyanın 
anlatıldığı ayette de te’vil kelimesi kullanılmıştır. Onlardan biri rüyasında 
üzümü sıktığını diğeri ise başının üzerinde ekmek sepetinin olduğunu ve 
kuşların bu sepetten ekmek yediğini görmüştü. Hz. Yusuf’un (a.s) rüya 
tabiri ilmini duyduktan sonra, O’ndan rüyalarını tabir etmesini isteyerek 

ْئَنا ِبَتاْٖويِلٖه  ,Bize bunun te’vilini/yorumunu haber ver.” Hz. Yusuf da cevaben / َنّبِ

ْاتُُكَما ِبَتْاٖويِلٖه .Size rüyanızın te’vilini/yorumunu haber vereceğim.”75 dedi/ َنبَّ

Kur'an'da te'vil kelimesinin kullanıldığı bir diğer yer ise, mısır padi-
şahının gördüğü rüyanın anlatıldığı ayettir. Padişah rüyasında yedi zayıf 
ineğin yedi semiz ineği ve yedi yeşil başağın ise yedi kuru başağı yedi-
ğini görür ve mısır kâhinlerinden gördüğü rüyayı yorumlamalarını ister. 

Kâhinler ise cevap olarak şöyle der: ِبَعاِلمٖيَن ِبَتْاٖويِل اْلَْحاَلِم  َنْحُن   Biz / َوَما 

böyle karışık düşlerin te’vilini/yorumunu bilemeyiz.”76

Yüce Allah, isra suresinde şöyle buyuruyor:

 َواَْوُفوا اْلَكْيَل ِاَذا ِكْلُتْم َوِزنُوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتقٖيِم ٰذِلَك َخْيٌر َواَْحَسُن َتْاٖويال 

"Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha ha-
yırlı, te'vil/sonuç bakımından daha güzeldir."77

74 Yusuf:100. Hz. Yusuf (a.s) çocukken rüyasında on bir yıldız, güneş ve ayı kendisine 
secde ederken görmüştü. (Yusuf:4)

75 Yusuf:36
76 Yusuf:44
77 isra:35
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Bu ayette te’vil kelimesi insanların uyması gereken toplumsal bir ger-
çek ve maslahat manasındadır.

Başka bir ayette ise şöyle geçer:

 َهْل َيْنظُُروَن ِالَّ َتْاٖويَلُه َيْوَم َيْاتٖى َتْاٖويُلُه 

"Onlar, (‘Görelim bakalım!' diyerek) Kur'an'ın bildirdiği sonucu 
(te'vilini) bekliyorlar."78

Bu ayette ise te’vil, kıyamette gerçeklerin (ilahî vaat ve tehditlerin) 
mücessem olması manasındadır. Ama bu şekillenme, madde âleminde ol-
duğu gibi somut bir cisme bürünme hali değildir. Çünkü Allah, Kaf su-
resinin 22. ayetinde şöyle buyuruyor:

 َلَقْد ُكْنَت فٖى َغْفَلٍة ِمْن ٰهَذا َفَكَشْفَنا َعْنَك ِغَطاَءَك َفَبَصُرَك اْلَيْوَم َحدٖيٌد 

"Andolsun ki bundan (hesap gününden) gafletteydin, derken gözün-
den perdeyi kaldırdık, artık gözün keskindir bugün."

Ayet, peygamberler ve semavi kitapların haber verdiği kıyamet gü-
nüne ait gerçeklerin bu dünyaya ait maddi gözle ve somut şekilde müşa-
hede edilmeyeceğine açık bir delildir. nasıl ki kıyamet ve ahiret âlemine 
ait kanunlar insanın yaşadığı ve alışkın olduğu tabiat âleminden farklı ise, 
hesap gününe ait vaat ve tehditlerin tezahürü de farklıdır.79

Yine şöyle buyuruyor:

 ا َيْاِتِهْم َتْاٖويُلُه بُوا ِبَما َلْم يُحٖيطُوا ِبِعْلِمٖه َوَلمَّ  َبْل َكذَّ

"Hayır, öyle değil. Onlar, ilmini kavrayamadıkları ve te'viline/yoru-
muna vakıf olmadıkları bir şeyi yalanladılar."80

Kur’an ayetlerinin ve kıyamet gününün kâfirlerce yalanlanmasının 
sebebi, kâfirlerin ilahî kelamın hakikatlerini derk edememeleridir.

78 A’raf:53
79 el-mizan, c.3, s.30
80 Yunus:39
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Bu nedenle zikredilen ayetlere dikkat edilirse te’vilin, Kur’an ayet-

lerinin beyan ettiği hakikat ve gerçeklere rücu etmek (dönmek) olduğu 

açıktır. Bu mana, te’vilin lügat manası ve ayetlerin mefhumu ile birebir 

uyumludur.

merhum Allame Tabatabai şöyle der:

“Te’vilin tefsirinde söylenecek gerçek söz şudur: Te’vil, Kuran’daki beyan-

ların aktardığı gerçeklerdir. Bunlar genel olarak hükümler, hikmetler ve 

öğütleri kapsamaktadır. Bu gerçekler hem muhkem hem de müteşabih 

ayetlerde geçmektedir.81

 َوِانَُّه فٖى اُّمِ اْلِكَتاِب َلَدْيَنا َلَعِلىٌّ َحكٖيٌم 

“Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur, 

çok yücedir, hikmetlerle doludur.”82

Diğer bir ifadeyle te’vilin manasına ilişkin bu gerçek, lafızlar va-

sıtasıyla zihne gelen anlamlar kabilinden olmayıp aksine lafızların ka-

lıbına sığmayacak üstün mertebedeki gerçeklerdir. Yüce Allah, zorun-

luluktan dolayı bunları lafızların kalıbında nazil etmiş, böylece insan 

aklını bu hakikatlerin ışığına yakınlaştırmak istemiştir. Aslında O’nun 

sözleri dinleyicilerin zihinlerini bu gerçeklere yakınlaştırmak için ge-

tirilmiş misaller mesabesindedir. Bu vesileyle konunun dinleyici tara-

fından hazmedilmesi sağlanmıştır. nitekim Allah, Zuhruf Suresi’nde 

şöyle buyuruyor:

 ِانَّا َجَعْلَناُه ُقْرٰاًنا َعَرِبیًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن . َوِانَُّه فٖى اُّمِ اْلِكَتاِب َلَدْيَنا َلَعِلىٌّ َحكٖيٌم 

“Apaçık Kitaba (Kur’an’a) andolsun ki, iyice anlayasınız diye biz, onu 

Arapça bir Kur’an yaptık. Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i 

Mahfuz’da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur.”83

Kur’an’da bu minvalde birçok ayet vardır.

81 el-mizan, c.3, s.23
82 Zuhruf:4
83 Zuhruf:4
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Üstad Marifet’in Eleştirisi

Ayetullah marifet, et-Temhid fi Ulumi’l Kur’an isimli kitabının üçüncü 

cildinde te’vil için zikredilen üçüncü manayı kabul ederek şöyle der:

Te’vilin, ıstılahta başka bir manası daha vardır. O da; cümlenin “zahiri” 

denilen ilk manasının mukabilindeki cümlenin “batını” diye ifade edilen 

ikinci manasıdır.

Ayetullah marifet, ibn Teymiyye’nin görüşünü ve bu görüş hakkın-

daki reddiyeyi zikrettikten sonra şöyle devam ediyor:

üstadımız Allâme Tabatabai’nin görüşü de böyledir (ibn Teymiyye’nin gö-

rüşü gibi).

Yani Allame’nin te’vilden maksadı ibn Teymiyye’nin söylediği gibi 

zahirde var olan ve hissedilen somut şeylerdir. Ayetullah marifet, te’vile 

ait dört mana naklettikten sonra şöyle yazmıştır:

Te’vile ait manalardan hiçbiri “somut şey” manası ile uyuşmamaktadır.84

Allame’nin görüşü için dakik ve ince bir gerekçe yoktur. Sadece de-

lili olmayan irfanî bir eğilimdir. Dolayısıyla böyle bir görüşü Alleme’nin 

savunuyor olması garipsenecek bir durumdur.”

Görüşe Ait Kısa Bir Araştırma ve Reddiye

Allame Tabatabai’nin ve ibn Teymiyye’nin görüşleri belki zahir ola-

rak benzerlikler gösterebilir, ancak bu iki görüş arasında temel farklılık-

lar vardır. Bunlardan sadece ikisini zikretmekle yetiniyoruz:

1.Her iki görüş sahibinin de te’vilin ıstılah manası için yaptığı ta-

nımlama faklıdır. ibn Teymiyye’ye göre “te’vil, ister geçmişte vuku bul-

muş olsun ister geleceğe ait olsun zahirde var olan ve hissedilen somut 

şeylerdir. Dolayısıyla ne zaman “tale’eti’ş şems” (güneş doğdu) denirse 

bunun te’vili, güneşin ufukta belirmesidir ve örfle uyumlu olan üçüncü 

mana, Kur’an lafızlarının nazil olduğu manadır85.

84 et-Temhid fi Ulumi’l Kur’an, c.3, s.30
85 risaletu’l iklil el-matbue Dımne’l mecmueti’s Saniye min resailih, s.17-18
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Allame Tabatabai’ye göre ise, “te’vil”, Kur’an’ın beyanatından elde 
edilen hakikat ve gerçeklerdir.

2.ibn Teymiyye, Kur’an’da te’vil kelimesinin kullanıldığı tüm yer-
lerde maksadın, “zahirde müşahede edilen somut şeyler” olduğunu kabul 
eder. Zira ibn Teymiyye te’vilin, “Kur’an lafızlarının nazil olduğu mana” 
olduğu inancındadır. Ancak Allame Tabatabai her ne kadar te’vili “bir şe-
yin döndüğü hakiki mana” olarak yorumlasa da hakiki manaya dönüşün 
farklı boyutları olduğunu savunur.

Bu nedenle Kur’an’da te’vili dört kısma ayırır:

1. Te’vil, bazen “bir şeyin hakikatine dönüşü” manasındadır. Buna 
misalin, mümessele dönüşü de denebilir. Yusuf Suresinin farklı yerlerinde 
kullanılan te’vil kelimesinin birkaç manaya yorumlanması gibi:

ْمَس َواْلَقَمَر َراَْيُتُهْم   ِاْذ َقاَل يُوُسُف ِلَبٖيِه َيا اََبِت ِانّٖى َراَْيُت اََحَد َعَشَر َكْوَكًبا َوالشَّ

 لٖى َساِجدٖين
"Hani Yusuf babasına, "Babacığım! Ben on bir yıldızın, güneş ve ayın 
bana secde ettiklerini gördüm." Demişti."86

Hz. Yusuf (a.s) bu rüyayı, çocukluğunda görmüştü ve daha sonra 
gerçeğe dönüşmüştü. Te’vili ise şu ayettir:

ًدا َوَقاَل َيا اََبِت ٰهَذا َتْاٖويُل ُرْءَياَی ِمْن  وا َلُه ُسجَّ  َوَرَفَع اََبَوْيِه َعَلى اْلَعْرِش َوَخرُّ

 َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربّٖى
"Anne ve babasını tahtın üzerinde oturttu ve onların hepsi onun kar-
şısında secdeye kapandılar. Yusuf, 'Babacığım! Önceden gördüğüm rü-
yanın yorumu işte budur. Rabbim onu gerçek kıldı' dedi."87

Aynı şekilde bu surede mısır padişahının gördüğü rüyadan ve Hz. 
Yusuf’un zindan arkadaşlarının gördüğü farklı rüyaların te’vilinden/yo-
rumundan söz edilmiştir. örneğin:

86 Yusuf:4
87 Yusuf:100
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 - بتاویله  نبئنا   - بعالمین  الحالم  بتاویل  نحن  وما   - بتاویله  ئُُكم  اَُنّبِ � اََنا 

و یعلمک من تاویل الحادیث - و لنعلمه من تاویل الحادیث - علمتنی من 
88 تاویل الحادیث

2.Bazen te'vil, Hz. musa ve Hz. Hızır (a.s) olayında olduğu gibi "hik-
met ve sırlara dönüş" manasındadır.

Hz. Hızır önce gemide bir delik açmış, sonra bir genci öldürmüş ve 
son olarak da yıkılan bir duvarı onarmıştı. Hz. musa (a.s), olayların iç-
yüzü ve hikmetinden habersiz olduğu için sürekli Hz. Hızır'a (a.s) itiraz 
ediyordu. Sonunda Hz. Hızır ona şöyle dedi:

 ئَُك ِبَتْاٖويِل َما َلْم َتْسَتِطْع َعَلْيِه َصْبًرا  َساَُنّبِ

"Şimdi sana sabredemediğin şeylerin te'vilini/içyüzünü 
anlatacağım."89

Hz. Hızır’ın yapmış olduğu işlerin hikmet ve içyüzü şöyleydi:

فٖيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساكٖيَن َيْعَمُلوَن ِفى اْلَبْحِر َفاََرْدُت اَْن اَعٖيَبَها َوَكاَن َوَراَءُهْم  ا السَّ  اَمَّ

ا اْلُغاَلُم َفَكاَن اََبَواُه ُمْؤِمَنْيِن َفَخشٖيَنا اَْن يُْرِهَقُهَما  َمِلٌك َيْاُخُذ ُكلَّ َسفٖيَنٍة َغْصًبا . َواَمَّ

ا اْلِجَداُر  طُْغَياًنا َوُكْفًرا.َفاََرْدَنا اَْن يُْبِدَلُهَما َربُُّهَما َخْيًرا ِمْنُه َزٰكوًة َواَْقَرَب ُرْحًم . َواَمَّ

 َ َفَكاَن ِلُغاَلَمْيِن َيتٖيَمْيِن ِفى اْلَمدٖيَنِة َوَكاَن َتْحَتُه َكْنٌز َلُهَما

“O gemi, denizde çalışan birtakım yoksul kimselere ait idi. Onu ya-
ralamak istedim, çünkü onların ilerisinde, her gemiyi zorla ele geçi-
ren bir kral vardı. Çocuğa gelince, anası babası mümin insanlardı. 
Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece, Rable-
rinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir 
çocuk vermesini diledik. Duvar ise şehirdeki iki yetim çocuğa ait idi. 
Altında onlara ait bir define vardı…”90

88 Bkz. Yusuf:44, 36, 6, 21 ve 101. ayetler.
89 Kehf:48
90 - Kehf:79, 80, 81, 82.



43

Birinci Bölüm: KülliYAT (GEnEl KOnUlAr)

Geçmişte yapılmış işlerin bu suret ve hususlara döndürülmesi; Hz. 

Hızır’a (a.s) ait fiillerin içyüzü, yani te’vilidir. Bu hikmetlerin zahirde 

duyu ile algılanacak şekilde somutlaşmasına gerek yoktur. Aslında bura-

daki te’vil, “dövmek” fiilini “terbiye etme”ye döndürmek kabilindendir.91 

Yani nasıl darp etmek (dövmek), terbiye etmeye te’vil ediliyorsa bu ayet-

lerdeki durum da aynıdır. Burada darp etmenin te’vili, dövmek fiilinin 

hariçte müşahede edilmesi değildir.

3.Bazen de te’vil, bir şeyle ilgili durumun vasfı kabilindendir. ör-

neğin:

 اْلَكْيَل ِاَذا ِكْلُتْم َوِزنُوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتقٖيِم ٰذِلَك َخْيٌر َواَْحَسُن َتْاٖويالً اَْوُفو َو 

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha ha-

yırlı, te’vil/sonuç bakımından daha güzeldir.”92

Ayette Allah, ölçmenin ve tartmanın doğru ve adil bir şekilde olması 

gerektiğini emrediyor. Zira bu iş, daha hayırlı bir te’vildir (hayırlı sonuç-

tur). Ancak burada kastedilen doğru ve adil bir tartı, zahiri anlamdaki 

tartma işi değil, aksine toplumu ıslah eden ve ekonomik istikrarı sağla-

yan tartıdaki ölçüdür. Sosyal ve ekonomik maslahatı gözeten bu amel, 

ilahî emrin te’vilidir (sonucudur). Demek ki Allah’ın hükmü doğru bir 

tartıya, doğru tartı ise toplumsal ve ekonomik istikrarın tahakkukuna se-

bep olmuştur.

velhasıl, Allah’ın (ölçünün tam yapılması ve doğru terazinin kulla-

nılması hususundaki) inşai hükmü, ölçü ve terazi kalıbına üflenmiş bir 

gerçektir, yani ekonomik istikrar ve toplumsal maslahattır.93

4. Bazen de te’vil, hakikatlerin somutlaşma halidir. Ancak bu somut-

laşma durumu, dünyevi gözle görülme eyleminden tamamen farklıdır.94 

nitekim Allah, A’raf Suresi’nde şöyle buyuruyor:

91 el-mizan, c.10 s.67
92 isra:35
93 islam’da Kur’an, s.60 Allame Tabatabai
94 el-mizan, c.3 s.310
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 َهْل َيْنظُُروَن ِالَّ َتْاٖويَلُه َيْوَم َيْاتٖى َتْاٖويُلُه َيُقوُل الَّذٖيَن َنُسوُه ِمْن َقْبُل َقْد َجاَءْت ُرُسُل 

َلَنا اَْو نَُردُّ َفَنْعَمَل َغْيَر الَّذٖى ُكنَّا َنْعَمُل َقْد  َلَناِمْن ُشَفَعاَء َفَيْشَفُعوا  َنا ِباْلَحّقِ َفَهْل  َربِّ

 َخِسُروا اَْنُفَسُهْم َوَضلَّ َعْنُهْم َما َكانُوا َيْفَتُروَن

"Onlar, ("Görelim bakalım!" diyerek) Kur'an'ın bildirdiği sonucu 
(te'vilini) bekliyorlar. Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün, önce-
den onu unutmuş olanlar derler ki: "Gerçekten Rabbimizin peygam-
berleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçiler var mı ki bize 
şefaat etseler veya (dünyaya) döndürülsek de yaptıklarımızdan baş-
kasını yapsak?" Gerçekten onlar kendilerine yazık etmişlerdir. (İlâh 
diye) uydurdukları (putlar) da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp 
kaybolmuşlardır."95-96

َب الَّذٖيَن ِمْن َقْبِلِهْم  ا َيْاِتِهْم َتْاٖويُلُه َكٰذِلَك َكذَّ بُوا ِبَما َلْم يُحٖيطُوا ِبِعْلِمٖه َوَلمَّ  َبْل َكذَّ

 َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة الظَّاِلمٖيَن

“Hayır, onlar bilgileriyle kavrayamadıkları ve henüz zuhur etmeyen 
(te’vili gerçekleşmeyen) vaatleri yalanladılar. Kendilerinden önce ge-
lip geçen ümmetler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Bak da gör, 
zulmedenlerin sonları neye varmış, nice olmuş.97

Sonuç

Te’vil hakkındaki dört görüş hakkında, görüşlerin incelenmesi ve ya-

pılan eleştirilerden sonra te’ville ilgili şunları söyleyebiliriz:

1. Te’vil rücu/dönmek manasındadır.

2. rücu ve dönmekten maksat kelimenin gerçek manasıdır.

3. Te’vil, gerçeklik ve hakikate sahiptir. (Sırf akli tasavvurlardan iba-

ret değildir.)

95 A’raf:53
96 el-mizan, c.8, s.135
97 Yunus:39
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4. Bu gerçek ve hakikate dönüşün kısımları vardır. Bunlardan sadece 
bir kısmının somut şekilde gerçekleşme imkânı vardır.

Te’vilin kısımları şunlardır:

a) misalin mümessele rücu ve dönüşü manasındaki te’vil

b) Olayın gerçek iç yüzüne dönüşü anlamındaki te’vil

c) Bir şeyle ilgili durumun vasfı kabilinden olan te’vil

d) Gerçeklerin somutlaşması anlamındaki te’vil. Ancak bu somut-
laşma, dünyevi his ve duyularla algılanan bir tezahür hali değildir.
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3. Tercüme ve Kısımları

Tercüme

K ur’an-ı Kerim, fasih, açık ve akıcı bir Arapça ile nazil olduğu için 
-beyan tarzında herhangi bir müphemlik söz ko (ِلَساٌن َعَرِبیٌّ ُمبٖين)

nusu değildir. Ancak bu ilahî kitap sadece Araplar için değil, tüm insan-
lık için hidayet edici kitap olması nedeniyle, her millete hitap etmelidir. 
Bunun yolu ise Kur'an'ın tercüme edilmesidir.

Tercümenin Tanımı

“Terceme/ترجمه", "zelzele/زلزله" vezninde, rubai (dört asıl harften 
oluşan) bir isim olup "bir dilden başka bir dile şerh ve nakletmek" ma-
nasındadır. Istılahta ise; mananın hedeflenen dilde en yakın karşılığını 
bulma yöntemidir.98 Tercümede asıl dile “mebde”, diğer dile ise “mak-
sat” denir.

Tercümenin Kısımları

1. lâfzî Tercüme: Kelimenin, tercüme edilen dildeki karşılığının bu-
lunup asıl dildeki kelimenin yerine konulmasıdır. Bu tür tercümede her 
zaman mana açısından birtakım sorunlarla karşılaşılmıştır.

2. muhtevai Tercüme (içerik Tercümesi): cümlenin, tercüme edi-
len dilde içerdiği manayı yansıtacak karşılığının bulunmasıdır. Bu yön-
tem, tercümenin çok tercih edilen şeklidir.

98 mütercim Dergisi, s.181
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Kur’an-ı Kerim’in tercüme edilmesindeki amaç; hem asıl dilin ay-
dınlatılması, hem de Allah’ın indirdiği kanunları içeren Kur’an’ın mak-
satlarının yanlış anlaşılması sonucunda ilahî kanunlarda doğabilecek her 
türlü halelin önünün alınmasıdır. Her iki tercüme şeklinde de sürekli bir-
takım karmaşıklık söz konusu olabileceği için tercüme hakkında “tefsiri 
tercüme” denilen üçüncü bir kısım daha beyan etmişlerdir.

3. Tefsiri Tercüme: Bu tercüme şeklinde hedef, muteber bir yolla 
ayetlerin manasının açıklığa kavuşturulmasıdır. Bu da bir tür tefsir sayıl-
dığı için tefsirde geçerli olan sahih yöntemlerden faydalanılmalıdır. An-
cak bu şekilde reye dayalı tefsir yanlışına düşmeyerek ayetlerin manası 
verilebilir.



İkinci Bölüm  

Tefsir Metotları



 Tefsir metotları ve kaynakları

 menabi (kaynaklar) kelimesinin anlamı

 metotlar

• Kur'an metodu

• Rivayet metodu

• Akıl metodu

• İçtihat metodu
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1. Konuya Başlarken

Tefsir Metotlarının Tarihçesi

T arihçeden maksadımız, müfessirlerin ilk olarak ne zaman tefsire 
ait metotlar hakkında bağımsız araştırmalar yapmaya başladıkları 

mevzusudur. Çünkü bir ilim hakkında bilgi sahibi olmak için o ilmin ta-
rihçesi ve zaman içerisinde uğradığı değişimlerin bilinmesi gerekir.

Geçmişte ilim adamları, ilgilendikleri ilmin bölüm ve dallarından zi-
yade sadece genel konularıyla yetinirlerdi. Ancak zaman içerisinde ilmin, 
ihtisaslaşmaya doğru yönelişi o ilme ait her dalın bağımsız bir kimliğe 
bürünmesine sebep olmuştur. örneğin genel manada insan bedenini in-
celeyen tıp ilmi, zamanla göz doktorluğu, diş doktorluğu, K.B.B doktor-
luğu gibi kendi içinde uzmanlık dallarına ayrılmıştır.

Ulumu Kur’an âlimleri, kaleme aldıkları tefsir kitaplarının mukaddi-
mesinde Kurani ilimlere özet bir şekilde değinirlerdi. örneğin; merhum 
Tabersi, Mecmau’l Beyan adlı eserin önsözünde “me’sur tefsir (rivayete 
dayalı tefsir)” ve “reye (kişisel görüşe) dayalı tefsir”den söz etmiş, ilkini 
doğru bulmuş, ikincisini reddetmiştir.

Bedreddin Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi’l Kur’an kitabının ikinci cildi-
nin kırk birinci faslını tefsir, te’vil ve tefsir yöntemleri konularına ayırmış 
ve tefsir metotları arasında en iyisinin “Kur’an’ı Kur’an’la tefsir” metodu 
olduğunu söylemiştir. Yine celaleddin Abdurrahman Suyuti el-İtkan fi 
Ulumi’l Kur’an kitabının ikinci cildinde aynı konulara değinmiştir.

mezkûr kitaplar her ne kadar tefsir metotları ve tefsir ilimleri hak-
kında kayanak kitaplar kabul edilse de bunlar, müfessirlerin metotları, 
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tefsirlerinin bıraktığı etkiler, tefsir ilmine giriş vb. konulardan genel ola-
rak söz etmektedir. Ancak günümüzde tefsir metotları hakkında başlı ba-
şına kitaplar yazılmıştır. örnek verecek olursak:

•	İslamî	Tefsir	Mezhepleri; Goldziher (Alman Oryantalist)

•	Menahic	fi’t	Tefsir; Dr. mustafa Savi el-cuveyni

•	İtticahatu’t	Tefsir; Dr. iffet mufammed Şergavi

•	Mebani	ve	Reveşha-i	Tefsiri; ümit Zencani

•	İtticahatu’t-Tefsir	fi	Karni’r-Rabi’i	A’şar; Dr. Süleyman Fahd rumi

•	Dirasat	fi’t-Tefsir	ve’l	Müfessirun; Dr. Abdulkahhar Davut el-A’ni

•	Menahicu’l	Müfessirin; Dr. müsaid müslim al-i cafer

•	et-Tefsir	ve	Menahicuhu; Dr. Seyyid Ahmed Abdulgaffar

•	et-Tefsir	ve’l	Müfessirun; Dr. muhammed Hüseyin Zehebi

•	et-Tefsir	ve’l	Müfessirun	fi	Sevbihi’l	Gaşib; muhammed Hadi marifet

Son yıllarda bu konuda müstakil yazılan kitaplara ilaveten bazı araş-
tırmacılar, Şeyh Tabersi (Mecmau’l Beyan) ve Şeyh Tusi (Tibyan) gibi mü-
fessirlerin tefsir metotlarını araştırmaya başlamıştır. örnek olarak:

• Ekber İrani Kummi; Şeyh Tusi’nin Tibyan Tefsiri’nin Metodu

• Dr. Hüseyin Kerimiyan; Tabersi ve Mecmau’l Beyan

• Ali Avsi; Tabatabai ve Menhecuhu fi Tefsirihi’l Mizan

Ayrıca, Tefsiri Kebir (Fahri razi), Keşşaf (Zamahşeri) ve el-Menar 
(muhammed Abduh ve öğrencisi reşit rıza) kitaplarını inceleyen farklı 
kitaplar kaleme alınmıştır.

Tefsir Metotlarının Farklı Olmasını Etkileyen Faktörler

müfessir, kendi dönemine ait ilimlere olan idraki ve islamî kaynak-
lardan seçtiği temel ilkeler esasına bağlı kalarak dikkate aldığı nükteleri 
ve unsurları tefsirine yansıtmak durumundadır. Bu unsurlar, doğal ola-
rak bir müfessirin tefsirinde izleyeceği metodun şeklini değiştirebilir. Ki-
tabın bu bölümünde tefsir metotları arasında farlılıkların doğmasına ne-
den olan bazı faktörlere değineceğiz:
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1. Ayet ve Rivayetlerden Elde Edilen Kaide ve Kurallar

Bu kaideler, islamî ilimlerde görüş sahibi olanların kendi çabaları-
nın hâsılı olup fıkıh, usul, tefsir vb. alanlarda birer kanun niteliği taşır. 
Yine bu kaideler tefsir ilmi başta olmak üzere birçok ilmin anahtarı nite-
liğindedir. örneğin; müfessirin ayet ve rivayetlerden “te’vil” kelimesi için 
elde edeceği mananın, bir kaide ve ölçü olarak “te’vil” kelimesinin geç-
tiği ayetlerin çoğunun tefsirinde etkisi olacaktır.

2. Kur’an’ı Anlamada “Zaman” Kavramının Etkisi

Allah’ın ebedi ilim ve hikmetlerinden bir mecmua olan Kur’an’ın za-
man ve mekân sınırı yoktur. Yeryüzünün her karesine hayat bağışlar. mü-
fessir için zaman, mekân ve insanoğlunun değişen yaşam tarzından ha-
berdar olması, Kur’an’ı anlamasındaki en büyük yardımcısıdır. müfessir 
bu yolla hem kendisini hem de yaşadığı dönemin insanlarını, tüm hik-
metlerin kaynağı olan hidayet kitabı Kur’an ile aydınlatır. Her zaman ve 
her yerde ilahî kanunlara muhtaç olan beşerin bu nurdan mahrum kal-
masının önünü alır.

Hiç şüphesiz her dönemin kendine has özellikleri vardır. Bu ne-
denle müfessirin, kendi döneminin insanlarını Kur’an’ı doğru anlamaya 
davet etmesi için yaşadığı zamanın nelere ihtiyaç duyduğunu iyi teşhis 
etmesi gerekir.

Bu alanda yapılacak her türlü ifrat ve tefritin, telafisi olmayacak so-
nuçlar doğurabileceği de unutulmamalıdır. Dolayısıyla zaman ve mekân 
rolünün teşhisi, Kur’an ve Ehl-i Beyt öğretileri temeline dayalı tefsir usul-
lerine uygun olmalı; her türlü şahsi düşünceyi Kur’an’a dayatma gafletin-
den (yani reye dayalı tefsirden) kaçınılmalıdır.

3. Pozitif Bilimlerin Etkisi

Kur’an’ın kaynağı, hem tabiatın yaratıcısı hem de onun tüm sırla-
rına hâkim olan Allah’tır.

 ٰمَواِت َواْلَْرِض رَّ ِفى السَّ
 ُقْل اَْنَزَلُه الَّذٖى َيْعَلُم الّسِ
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"(Ey Muhammed!) De ki: "O kitabı göklerin ve yerin sırrını bilen 
indirmiştir."1

Elbette ilimlerin gelişmesinin, Kur’an ayetlerinin manalarının keşfe-
dilmesinde önemli etkisi ve rolü vardır. öyle ki bunu tefsir ilmini anla-
madaki kaynaklardan biri olarak saymak mümkündür.

Şunu da hatırlatalım ki bilimsel varsayımlar, sürekli değişim gös-
teren bir yapıya sahiptir, ama ilahî kanunlar (Kur’an) sabit ve değişmez 
özelliktedir. Bu nedenle varsayımlar, değişmeyen kanun halini almadıkça 
Kur’an’a dayatılamaz. Böyle bir durumda “belki/muhtemelen/şayet ayet 
bu manadadır” demek daha doğrudur. Her halükarda pozitif bilimlerin 
ilimlerin Kur’an’ı anlamadaki etkisi inkâr edilemez bir gerçektir.2

Tefsirde Farklı Metotların Çıkmasının Sebepleri

islam’ın ilk döneminde her müslüman, fikri kapasitesi ölçüsünde 
resulullah’ın (s.a.a) ilahî ilmi ve nurani hikmetlerinden feyizlenirdi. Kur’an 
ayetlerinin tefsirinde ve manasında ortaya çıkan bir müşkül veya ihtilaf 
söz konusu olduğunda, bizzat o Hazret’in kendisine müracaat edilirdi.

Peygamber’in (s.a.a) vefatından sonra yaşanan bazı olaylar islam 
devletindeki dengenin bir anda değişmesine neden oldu. vahdet ruhu 
ortadan kalktı. Ashaptan bazılarının hiçbir vahyi kaynağa dayanmadan 
tamamen kendi istek ve meyilleri doğrultusunda ayetleri tefsir etmesi 
veya hüküm vermeye başlaması, düşünce ve inançta sapmaların yaşan-
masına yol açtı.

Hepsinden önemlisi Peygamber’in (s.a.a) defalarca Ehl-i Beyt’in is-
met ve taharetini zikretmiş olmasına rağmen maalesef dinin bu önemli 
kaynağı (Ehl-i Beyt) kenara itildi; Kur’an itret’ten ayrıldı. Böylece müs-
lümanlar, Peygamber’in (s.a.a) kendileri için hedeflediği yaşam tarzının 
aksi yönünde hareket etmeye başladı.

Bu dönemde Kur’an müfessirleri, Peygamber’in sahabeleriydi. Bu 
güruh, çoğunlukla ayetin nüzul sebebi ve edebi nükteleriyle meşgul 

1 Furkan:6
2 Havza Düşünce Dergisi, Ayetullah marifet ile yapılan söyleşi. Yıl 2, 7.sayı
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olur, tefsirlerinde Kur’an’ın diğer ayetlerine ve rivayetlere fazla istidlal 
etmezdi.

Ashaptan sonra tabiin de aynı metodu izledi. Bu metoda ilaveten ri-
vayet metodunun yaygınlaştırılması israiliyat3 ve iseviyat4 olarak nite-
lendirilen rivayetlerin ve zayıf hadislerin Kur’an kıssaları ve yaratılış ayet-
leri gibi konulara nüfuz etmesine sebep oldu.

Halifeler döneminde revaçta olan “ilahî kelam hadis midir, kadim 
midir?” gibi kelam konuları Kur’an tefsirine de sirayet etmeye başladı.

Emevi saltanatının sona ermesi ve Abbasi hilafetinin başlamasıyla 
Yunan Felsefesi Arapça’ya tercüme edildi. Bu dönemde akli ve felsefi ko-
nular müslümanlar arasında yaygınlaşmaya başladı. Felsefi meselelerle 
eşzamanlı olarak akli ve lafzi konuları dikkate almaksızın sofistik yak-
laşımla ve nefsi arındırma yöntemiyle dini maarifleri derk etme düşün-
cesi ortaya çıktı.

Bu düşünce yapısı “Hadis Ehli” veya “Zahiriler” olarak bilinen -akla 
dini anlamada hiçbir yetki vermeden sadece hadislere itibar edilmesi ge-
rektiğini savunan- grupla aynı döneme rastlar.5

Bu değişimlerin ardından her grup, kendi fikirsel yapısına uygun 
olarak; yani bir grup rivayetlerle, bir grup kelam ilmiyle, başka bir grup 
felsefi ve akli yöntemle farklı bir grup ise tasavvuf metodu ile Kur’an’ı 
tefsir etmeye başladı. Zaman içinde yaşanan bu değişimler tefsirde farklı 
metotların ortaya çıkmasına neden olan faktörlerdendir.

Bunlara ilaveten günümüzde deneye dayalı bilimlerin yaygınlaşması, 
belli bir grubun da Kur’an’ı bu bilimlerle tefsir etmeye başlamasına (bi-
limsel tefsirin ortaya çıkmasına) sebep olmuştur.

Bu metotlar, gerçi tefsiri belli bir kalıba sığdırmak düşüncesinden 
kurtarıp üzerinde fikir yürütülmesine sebep olmuşsa da tefsir yöntemle-
rinde sapmalar ve fikirsel hataları da beraberinde getirmiştir. Çünkü bu 
metotlar arasında Kur’an maarifi ve islam öğretileri için büyük tehlike 

3 Yahudi kaynaklarından sızan uydurma rivayetlere ‘israiliyat’ denir. (mütercim)
4 Hıristiyan kaynaklarından sızan uydurma rivayetlere iseviyat denir. (mütercim)
5 el-mizan, önsöz c.1 s.4-6
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arz eden reye dayalı tefsir de yerini almıştır. Ancak yine de bilimsel ve 
dini konuların gelişim ve yayılması görmezden gelinemez.

Tefsirin Kısımları

Hangi tefsirin kabul edildiği ve hangisinin yasak olduğunun anlaşıl-
ması için tefsirin birkaç kısmına işaret edilmesinde fayda vardır:

1.makbul Tefsir: Kur’an’ın, öz ve orijinalliğini koruyarak muteber ve 
doğru kaynaklarla (Kur’an, sahih rivayet, fıtrata uygun akıl) tefsir edilme-
sidir ki bu, islam âlimlerinin nezdinde kabul edilir tefsirlerdendir.

2.Yasak Olmayan Tefsir: Kur’an’ın, “kesin böyledir” diyerek değil de 
“ihtimaldir” denilerek tefsir edilmesidir. örneğin; ayetin zahiri kelam, ta-
rih, felsefe vb. yollarla ilmi bir konuyla tatbik edildikten sonra bu ilmi 
konu “ihtimal” unvanıyla ayetin tefsirinde sunulur. Bu tür tefsir, yasak-
lanmayan tefsir şekillerindedir.

3.Yasak Tefsir: Kur’an’ın, reye /kendi görüşüne dayalı olarak -bazı 
sofistik tefsirlerde olduğu gibi- hiçbir muteber kaynağa dayanmadan ta-
mamen şahsi meyil ve istek doğrultusunda tefsir edilmesidir.

Tefsirin Kaynakları

Tefsir metotlarında esas olan konulardan biri de, tefsir metotlarının 
sınıflandırılmasına sebep olan tefsirin kaynakları meselesidir. Bu alanda 
lügat, Kur’an ilimleri konulu kitaplar, geçmiş âlimlerin tefsirleri, Tevrat ve 
incil, muasır ilim ve icatlara müracaat, akıl ve daha birçok kaynak beyan 
edilmiştir. Ama beyan edilen bu kaynaklar içerisinde en önemlileri ve ilk 
kaynaklar unvanıyla bilenen “akli” ve “nakli” kaynaklardır.

Nakilden Maksat Nedir?

Şia’ya göre nakli kaynaklar: Kur’an, nebevi ve Ehl-i Beyt kaynaklı 
rivayetlerdir.

Ehl-i Sünnet görüşüne göre ise nakli kaynaklar; Kur’an, nebevi ri-
vayetler, sahabe ve tabiinin sözleridir.
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Bu nedenle tefsir metotları dört önemli kısma ayrılır;

1.Kur’an metodu (Kur’an’ı Kuran ile Tefsiri)

2.rivayet metodu (Kur’an’ı rivayetlerle Tefsiri)

3.Akıl metodu (Kur’an’ı Akılla Tefsiri)

4.içtihat metodu (Kur’an’ı yukarıdaki üç metodu da kullanarak tef-
sir etmek)

Şunu hatırlatmakta fayda var; bu metotların ayrı başlıklar altında zik-
redilmesi, Kur’an tefsirinin sadece zikredilen başlıkla sınırlı olduğu an-
lamına gelmez. örneğin Kur’an metodu derken amaç sünnet ve rivaye-
tin kenara itilmesi değildir. Zira münhasır metotlar, her zaman çıkmaza 
düşmeye mahkûm niteliktedir. Bu metotların başlıklar halinden sınıflan-
dırılmasından maksat, müfessirin hangi muteber kaynaklar yardımıyla 
Kur’an’ı tefsir edebileceğidir. “içtihat metodu” bölümünde de söylene-
ceği gibi bu metotlar içerisinde en kâmil ve eksiksiz olanı tüm kaynak-
lardan yararlanılan “içtihat metodu”dur.

Tefsir Kıstasları

Yukarıda açıklanan bilgilere dayanarak şu sonucu elde edebiliriz; sa-
hih ve kâmil bir tefsirin belirli ölçü ve kıstasları vardır.

1.Tefsir, sahih ve muteber kaynaklara (Kur’an, rivayet ve fıtrata uy-
gun bir akıl) dayanmalıdır.

2.Tefsir, muteber rivayet ve sünnete aykırı olmamalıdır.

3.Tefsir, Kur’an’ın diğer ayetleri ile çelişmemelidir.

4.Tefsir, aklın kesin hükmüyle muhalif olmamalıdır.

5.Tefsir, her türlü önyargı ve taassuptan uzak olmalıdır.



 Kur’an metodu
 Kur'an metodunun delilleri
 Kur'an metodunun tarihçesi
 Kur'an'ın zahirinin hüccet oluşu
 "Darbu'l Kur'an" rivayeti
 Kur'an metodunun kısımları
 Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmenin yolları

Hedefler

  Kur’an metodunu, delillerini, kısımlarını, şartlarını ve 
metoda engel olan faktörleri tanımak.

  Kur'an metodunun önemli kaynak ve numunelerinin 
tanıtılması
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2. Kur’an Metodu

Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri Metodu

B u metot, bir ayetin, aynı içerik ve lafızda olan başka ayetler ve-

silesiyle tefsir edilmesi şeklindedir. Daha sade bir ifadeyle; tefsir 

edilecek ayeti açıklayacak nitelikte başka ayetler varsa, artık başka kay-

naklara müracaat etmeye gerek kalmaz.

Her ayetin tefsirine giriş, Kur’an’ın diğer ayetleri aracılığı ile olmalı-

dır. Dolayısıyla başta ayetin nüzul sebebini zikrederek anlaşılmasına ze-

min hazırladıktan sonra diğer ayetlere müracaat etmek doğru değildir. 

müfessirlerin büyük çoğunluğu bu görüşün taraftarıdır.

Bu görüşü benimseyenler arasında ibn Teymiyye, ibn Kesir, Bedred-

din Zerkeşi, Allame Tabatabai, muhammed cevat Belaği, Dr. Sadıki (Fur-

kan Tefsiri yazarı), muhammed Emin maliki gibi isimleri sayabiliriz.

Zerkeşi şöyle yazmıştır:

En iyi tefsir yöntemi, Kur’an’ın Kur’an’la tefsir edilmesidir. Çünkü Kur’an’da 

bazı ayetler mücmel bazı ayetler ise mufassal şekilde konulara değinmiştir. 

Evet, eğer Kur’an’ı Kur’an’la tefsir edemezsek sünnete müracaat ederiz.6

ibn Kesir şöyle demiştir:

Tefsirde ilk etapta Kur’an’ın kendisine müracaat edilmelidir. Eğer ayetin tef-

siri mümkün olmazsa diğer kaynaklara müracaat edilmelidir.7

6 el-Burhan fi Ulumi’l Kur’an, c.2, s.175
7 Tefsîrü’l Kur’anu’l Azim, c.1; el-itkan, c.2, s.557
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Allame Tabatabai ise şöyle yazmıştır:

Kur’an, kendi maarif ve mefhumlarını açıklayan bir kitaptır. Ayetlerin ma-
nalarını anlamada en iyi yol Kur’an’ın kendisidir. Kur’an’ın anlaşılması için 
şu üç yoldan birini seçebiliriz:

1. Kur’an’ı anlamada bilimsel ve felsefi mukaddimelerden yararlanmak ve 
yapılan araştırmalar sonucu elde edilen ilmi sonuçları Kur’an’a isnat ede-
rek; “Kur’an’ın bakış açısı böyledir” demek.

2. rivayetler aracılığı ile Kur’an ayetlerini tefsir etmek.

3. Kur’an ayetlerini diğer ayetler ışığında tefsir etmek. Şöyle ki; başka ayet-
ler üzerinde dikkatli düşünerek tefsir edilecek ayetin manasını anlamak.

ilk metot, tefsir değil tatbik yöntemidir ve nihai olarak reye dayalı tefsirle 
sonuçlanır.

ikinci metot, yani rivayetlerle tefsir de sürekli sorunlarla karşı karşıya ka-
lır. Zira bazı rivayetler zayıf veya uydurma ya da “israiliyat “ hadis türle-
rindendir. Bu nedenle Kur’an’ın hakikatini anlamak için bu hadislere gü-
venilmez.

Sonuç olarak üçüncü metot, tefsir için en iyi yöntemdir. Hz. resulullah 
(s.a.a) ve Ehl-i Beyt kendi tefsirlerinde bu yöntemi uygulamışlardır.8

muhammed Emin maliki Şankıti şöyle der:

Kur’an tefsirinde en doğru metot, ayetin diğer ayetler yardımı ile tefsir edil-
mesidir. Çünkü tüm âlimler tefsir metotları arsında en iyi ve en saygın yön-
temin Kur’an’ın kendisine müracaat etmek olduğu kanısındadır. Zira hiç 
kimse Kur’an’ın manalarına onu nazil edenden daha agâh değildir.9

Her halükârda bu metodu kabul edenler savundukları görüş için 
bazı deliller sunmuşlardır.

Kur’an’ın Kur’an’la Tefsir Metodunun Delilleri

Kur’an metodunun taraftarları, görüşlerinin doğruluğuna dair hem 
ayetlerden hem de rivayetlerden birçok delil ikame etmişlerdir.

8 Allame Tabatabai, islam’da Kur’an, s.87, el- mizan, c.1, s.11 (Allame Tabatabai el-
mizan’ın önsözünde yukarıdaki üç yöntemden sadece ikisine yer vermiştir.)

9 muhammed Emin maliki, Ezavu’l Beyan fi izahi’l Kur’an bi’l Kur’an, c.1, s.30
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a) Ayetler

Bu metodun sahih olduğuna işaret eden bazı Kur’an ayetlerini bir-
kaç kısma ayrılabiliriz:

1. Beyan ve Tibyan Ayetleri

 ثُمَّ ِانَّ َعَلْيَنا َبَياَنُه- ِانَّ َعَلْيَنا َجْمَعُه َوُقْرٰاَنُه 

“Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir… Sonra onu açıkla-
mak da bize aittir.”10

 ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكّلِ َشْیٍء  َوَنزَّ

"Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama gösteren bir rehber olarak 
indirdik."11

Bu iki ayete göre Allah, Kur’an’ın açıklanmasının kendi uhdesinde 
olduğunu buyuruyor. öyleyse her şeyin açıklayıcısı ve beyan edicisi olan 
Kur’an, hiç şüphesiz kendisini de tefsir eder.

2. Hüda12 ve Beyyinat13 Ayetleri

 َناٍت ِمَن اْلُهٰدى َواْلُفْرَقاِن  ُهًدى ِللنَّاِس َوَبّيِ

"Doğru yolu gösteren, hak ile batılı birbirinden ayıran ve apaçık de-
lilleri olan Kur'an…"14

 َوالَّذٖيَن َجاَهُدوا فٖيَنا َلَنْهِدَينَُّهْم ُسُبَلَنا 

"Bizim uğrumuzda cihat edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz."15

10 Kıyamet:17, 18 ve 19.
11 nahl:89
12 Hüda, hidayet ve yol gösterici anlamına gelir. (mütercim)
13 Beyyinat, açık deliller manasına gelir. (mütercim)
14 Bakara:185
15 Ankebut:69
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Hak ve batılın birbirinden ayrılmasında açık bir delil olan Kur’an’ın 

kendini açıklamada başka şeylere muhtaç olmasına imkân var mıdır? Ay-

rıca insanın Kur’an’ı anlamak için çaba sarf etmesinden daha büyük bir 

cihat olabilir mi?

3. Tedebbür16 ve Temessük17 Ayetleri

 اََفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرٰاَن 

"Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı?"18

 ٰلوَة ِانَّا َل نُضٖيُع اَْجَر اْلُمْصِلحٖيَن ُكوَن ِباْلِكَتاِب َواََقاُموا الصَّ  َوالَّذٖيَن يَُمّسِ

"Kitab'a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüp-
hesiz biz, iyiliğe çalışan kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz."19

insanları düşünmeye ve akıl etmeye teşvik eden Kur’an, şüphesiz dü-

şünmenin hâsılı olan bilgiyi de kabul eder. ikinci ayetin manasına gelince; 

Kur’an’dan başka bir şeye sarılarak (yardım talep ederek) ayeti Kur’an dı-

şındaki bir şeyle tefsir etmek isteyenin ameli yanlıştır.

4. Nur Ayetleri

 َواَْنَزْلَنا ِاَلْيُكْم نُوًرا ُمبٖيًنا 

"Ve size apaçık bir nur (Kur'an) indirdik..."20

 َواتََّبُعوا النُّوَر الَّذٖى اُْنِزَل َمَعُه 

"ve ona indirilen nura (Kur'an'a) uyanlar…"21

16 Tedebbür, tefekkür ve düşünme anlamına gelir. (mütercim)
17 Temessük, bir şeye yapışmak ve tutunmak manasına gelir. (mütercim)
18 nisa:82, muhammed:24.
19 A’raf:170
20 nisa:174
21 A’raf:157
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 نُوٌر َوِكَتاٌب ُمبٖيٌن ِ  َقْد َجاَءُكْم ِمَن اللهّٰ

“Size Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir.”22

nur’un kendisi açıktır ve diğer şeylerin aydınlatıcısıdır. Kendisi nur 

olan bir şeyin, başka şeylerin aydınlatmasına ne ihtiyacı olabilir ki?

5. Muhkem ve Müteşabih Ayetler:

 ُهَو الَّذٖى اَْنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه ٰاَياٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ اُمُّ اْلِكَتاِبَواَُخُر 

 ُمَتَشاِبَهاٌت

"O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’an’ın) bazı ayetleri muhkem-
dir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir.”23

b) Rivayetler

Kur’an’ın Kur’an’la tefsir metodunun doğruluğunu destekleyen bir-

çok rivayet vardır. örnek olarak:

1. nebevi bir rivayet şöyle buyurur:

“Fitneler karanlık bir gece gibi üzerinize çöktüğünde Kur’an’a sarılın. Çünkü 

O (Kur’an), şefaati kabul olan bir şefaatçidir. Kim onu önüne alırsa kendisini 

cennete çeker ve kim onu arkasına alırsa kendisini cehenneme sürer.”24

Hadis, zor dönemlerde karşılaşılan sorunların çözümü için Kur’an’ı 

mercii olarak göstermiştir başka bir şeyi değil.

2. imam Ali’den (a.s) şöyle nakledilmiştir:

“Bilin ki, Kur’an sözünde yalan olmayan ve aldatmayan bir nasihatçi, doğru 

yolu gösterip saptırmayan bir kılavuzdur… Kur’an’a uyduktan sonra fakir-

lik, Kur’an’a uymadan önce de zenginlik gelmeyeceğini bilin.”25

22 maide:15
23 Al-i imran:7
24 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.2
25 nehcü’l Belağa, 176. Hutbe.
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Hadisin orijinalinde geçen “لَيَغّش"ifadesi, değerli olan şeye değersiz 
bir şeyin karışmaması demektir.

Bu nedenle Kur'an'dan başka şeylere yönelmek insanı müstağni kıl-
maz ve insanın ihtiyacına çare olmaz.

3. Başka bir yerde imam Ali (a.s) şöyle buyuruyor:

“Onların (ayetler) bazıları, bazılarından söz eder ve bazıları da diğerlerine 
şahitlik eder.”26

4.Yine Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kur’an’da bulunan ayetlerin bazıları birbirlerini destekler.”27

Bu iki rivayet Kur’an’ın kendi ayetlerini tefsir edebileceğinin açık şa-
hididir. Hz. Ali’nin (a.s) seçkin dostlarından olan ibn Abbas şöyle der:

“Kur’an ayetlerinin bazıları bazılarının müfessiridir.”28

c) Kur’an’ın Uyguladığı Yöntem

Zikredilen ayet ve rivayetlere ilaveten, Kur’an’ın izlediği metodun 
kendisi de Kur’an’la tefsir metodu için bir delil niteliğindedir. Çünkü 
Kur’an, bazı yerlerde emir ve yasaklardan genel olarak bahsederken başka 
yerde aynı emir veya yasak hakkında detaylı açıklamalarda bulunmakta-
dır. Bu yöntemi kıssalar başta olmak üzere birçok ayette görmemiz müm-
kündür. örneğin Hz. musa’nın (a.s) kıssası en az on dokuz yerde tek-
rar edilmiştir. Bu nedenle eğer Hz. musa’nın hayat hikâyesi hakkında en 
sağlıklı ve en doğru sonucu elde etmek istiyorsak bu ayetlerin tamamını 
incelememiz gerekir.

Kur’an’la Tefsir Metodunun Tarihçesi

Elimize ulaşan hadisler, bu metodu Hz. Peygamber’in ve Ehl-i Beyt 
imamlarının da uyguladığını göstermektedir. Yani Ehl-i Beyt, Kur’an’da 
yer alan bazı ayetlerin üzerindeki belirsizlik perdesini diğer ayetlerin 

26 nehcü’l Belağa, 133. Hutbe
27 nehcü’l Belağa, 133. Hutbe
28 Tefsir-i Peyami Kur’an, c.1, s.21
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yardımı ile aralıyordu. örneğin; imam, yolcu birinin namazı hakkında 
şu ayeti delil getirmiştir:

 ٰلوِة  َوِاَذا َضَرْبُتْم ِفى اْلَْرِض َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح اَْن َتْقُصُروا ِمَن الصَّ

"Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kâfirlerin size saldırmasından kor-
karsanız, namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur."29

(Yolculukta 4 rekâtlı namazı, 2 rekât kılmanızda sakınca yoktur.)

imam cafer Sadık’a (a.s), “Bu ayetten yolcu namazının kısaltılma-
sının vacip olduğunu nasıl anladınız? Oysa “َعَلْيُكْم ُجَناٌح" ifadesi, namazı 
kısaltmanın sakıncası olmadığına işaret eder, vacip olduğuna değil" diye 
soran şahsa aşağıdaki ayeti delil getirdi:

ِ َفَمْن َحجَّ اْلَبْيَت اَِو اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه اَْن  َفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعاِئِر اللهّٰ  ِانَّ الصَّ

 َف ِبِهَما َيطَّوَّ
"Şüphesiz Safa ile Merve, Allah'ın (dininin) nişanelerindendir. Onun 
için her kim hac ve umre niyetiyle Kâbe'yi ziyaret eder ve onları da 
tavaf ederse, bunda bir günah yoktur."30

imam şöyle devam ediyor:

“nasıl ki “ُجَناح -kelimesi farz bir amele (Safa ile merve arasın "َل 
daki sa'y) delalet ediyorsa "َفَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح" cümlesi de farz oluşa de-
lalet eder.

mezkûr ayette geçen ُجَناَح kelimesi, tüm müslümanların ittifakı ile bir 
farza (Safa ve merve arasındaki sayın farz oluşuna) delalet etmektedir.

Açıklama

islamîyet’ten önce müşrikler Safa ve merve dağlarının her birinin 
üzerine bir put dikmişti (müşriklerin çıplak bir halde tavaf yaptıktan 
sonra Safa ve merve’den putlara doğru yürümek gibi kendilerine özgü 

29 nisa:101
30 Bakara:158
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ibadetleri vardı). islam’ın zuhurundan sonra ve Hudeybiye antlaşmasın-
dan önce mekke’nin kontrolünü ellerinde bulunduran müşrikler, Safa 
ve merve arasında sa’y etmeleri için mekke’yi birkaç günlüğüne müslü-
manlara bıraktılar. Ancak müslümanlar, müşriklerin ibadetlerini gördük-
ten sonra sa’y amelini yerine getirmek istemediler. mezkûr ayet (Bakara 
158), Safa ve merve arasında sa’y etmenin sakıncası olmadığını beyan et-
mek için nazil olmuştur.

Yani müslümanlar Safa ile merve arasında say etmenin bir cahi-
liye geleneği olduğunu ve bu işi yapmanın kendileri için hoş olmayaca-
ğını düşünüyorlardı. Ayet bu yanlış düşünceyi bertaraf etmek için nazil 
oldu. Bu iniş sebebi göz önünde bulundurulduğunda ayette geçen ‘Ona 
sakınca yoktur.’ ifadesinin o dönemde müslümanların kafasındaki yan-
lış bir düşünceyi gidermek anlamında olduğu anlaşılır. Böylece Safa ve 
merve arasında sa’y etmenin vacib oluşuyla da çelişmez.

Ayrıca ibn Abbas ve geçmiş dönem müfessirlerinin bazı ayetlerin tef-
siri için başka ayetlerden yardım aldığını görmekteyiz.

Kur’an’ın Zahirinin Hüccet Oluşu

Kur’an’ın Kur’an’la tefsir metodu, ayetin zahirinin hüccet olması ha-
linde sahih olur. Çünkü Kur’an’ın zahirinden herhangi bir mefhum elde 
edilemezse bu tefsir metodu işlevselliğini yitirir.

Zahirin, hüccet oluşu veya olmayışı hakkında üç görüş söz konu-
sudur:

1. Zahirin mutlak manada hüccet olmayışı: Bu görüşün taraftarları 
“Ahbariler”dir.

2. Zahirin mutlak manada hüccet oluşu: Bu görüşün taraftarları ara-
sında merhum Şeyh Ensari, Ahund Horasani ve mirza naini gibi isim-
leri sayabiliriz.

3. Zahirin hücciyeti muhataba göre değişebilir. Şöyle ki; ayetin za-
hiri, Kur'an'ın kendisine muhatap aldığı ve zahirden kastedilen manayı 
anlayabilenler için hüccettir. Aksi durumda bir hüccet kabul edilmez. Bu 
görüş, mirza Kummi'ye ve Mealim kitabının yazarına aittir.
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Kur’an’la tefsir metodunun, sadece ikinci görüş temelinde sahih ola-
cağı açıktır. Zahirin hüccet olduğunu kabul edenlerin sunduğu deliller-
den bazıları şöyledir:

1. Peygamberimiz Hz. muhammed (s.a.a), ayetleri anlamada ve an-
latmada özel bir metot kullanmamış, aksine insanlar arasında revaçta 
olan yöntemi tercih etmiştir. insanlarla anladıkları şekilde konuşmuş, 
onlara Kur’an ayetlerini tilavet etmiş, ilahî emir ve yasakları açıklamış-
tır. insanlar da Peygamber’in (s.a.a) sözlerinin zahirini hüccet kabul edip 
ona göre amel etmiştir.

2. Akillerin Siresi/Yöntemi: Dünyanın her tarafında akil insanların 
tututumu hep bu şekilde olmuştur. Yani kelime ve cümlenin zahirin-
den anladıkları manaya göre amel etmişlerdir. Karine ve mecazi anlam-
ları baz almamışlardır.

3. Kur'an Ayetleri: Kur'an'da yer alan bazı ayetler, zahire göre amel 
edilebileceğine işaret etmektedir. Bu ayetler birkaç gruptur:

a) Düşünmeye sevk eden ayetler:

 َلَوَجُدوا فٖيِه اْخِتاَلًفا َكثٖيًرا ِ  اََفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرٰاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللهّٰ
"Hâlâ Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah'tan 
başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki 
bulurlardı."31

b) Kur’an ayetleri kolay anlaşılır:

 ْكٍر ْرَنا اْلُقْرٰاَن ِللّذِ  َوَلَقْد َيسَّ

"And olsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık."32

 َر ِبِه اْلُمتَّقٖيَن ْرَناُه ِبِلَساِنَك ِلُتَبّشِ  َفِانََّما َيسَّ
"Kur'an'ı senin dilin üzere kolaylaştırdık ki, onunla Allah'tan korkup 
sakınanları müjdeleyesin…"33

31 nisa:82, Sad:29 ve muhammed:24
32 Kamer:17, 22, 32 ve 40
33 meryem:97 ve Duhan:58
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c) Beyan ve tibyan ayetleri:

 ٰهَذا َبَياٌن ِللنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة ِلْلُمتَّقٖيَن 

"Bu (Kur'an), insanlar için bir açıklama, Allah'a karşı gelmekten sa-
kınanlar için bir hidayet ve bir öğüttür."34

 ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكّلِ َشْیٍء َوُهًدى َوَرْحَمًة َوبُْشٰرى ِلْلُمْسِلمٖيَن  َوَنزَّ

"Sana bu kitabı; her şey için bir açıklama, doğru yolu gösteren bir reh-
ber, bir rAhmed ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik."35

 َل ِاَلْيِهم َن ِللنَّاِس َما نُّزِ ْكَر ِلُتَبّيِ  َواَْنَزْلَنا ِاَلْيَك الّذِ

“İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da düşünme-
leri için sana bu Kur’an’ı indirdik.”36

 َوَلَقْد َضَرْبَنا ِللنَّاِس فٖى ٰهَذا اْلُقْرٰاِن ِمْن ُكّلِ َمَثٍل 

"And olsun, biz bu Kur'an'da insanlar için her örneği gösterdik."37

4. Kur’an’ın zahirine itibar etmenin caiz olduğuna delalet edenler 
rivayetler: Biz bu rivayetlerden sadece iki tanesini örnek olarak zikredi-
yoruz:

a) Sakaleyn Hadisi:

resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Ben sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum. Kitap (Kur’an) ve itre-
tim (Ehl-i Beytim); bu ikisine sarıldığınız sürece asla sapmazsınız.”38

rivayet, Kur’an’ın zahirine itimat ederek ayeti açıklamanın ve ona 
göre amel etmenin caiz olduğuna açık bir delildir.

34 Âl-i imran:138
35 nahl:89
36 nahl:44
37 rum:58
38 Bu rivayet hem muteber hem de mütevatir rivayetlerdendir. Yirmiden fazla sahabe 

bu rivayeti nakletmiştir. (Allame Emini)
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b) Darbu’l Kur’an rivayeti:

Birçok rivayet haberin (hadis) Kur’an ile karşılaştırılmasını ve eğer 
ona (Kur’an’a) mutabıksa kabul edilmesi, mutabık değilse kenara bıra-
kılması gerektiği söyler.39

Kur'an'ın anlaşılması ve tefsiri noktasında "Darbu'l Kur'an" olarak bili-
nen ve “Kimsenin Kur’an ayetlerinin bir kısmını başka ayetler üzerinde tatbik 
ederek anlam çıkarma hakkı” yoktur diye anlaşılan bir rivayet vardır.

Bu hadis, zahir ve anlam itibarıyla “Kur’an’ın Kur’an’la tefsir edil-
mesi” metodunu yasaklayacak ve mahkûm edecek niteliktedir. imam Sa-
dık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Küfür ehlinden başka hiç kimse Kur’an’ın ayetlerini birbiri üzerine darp 
etmemiştir/vurmamıştır.”40

Bazıları, “Kur’an’ın Kur’an’la tefsirinin caiz olmadığına dair bu riva-
yetleri delil olarak sunmuştur. lakin yukarıdaki rivayet hem senet hem 
de anlam açısından sorunludur.

Rivayetin Senedi: rivayetin silsilesinde adı geçen ravilerden, Ali b. 
ibrahim, babası ibrahim b. Haşim ve nazr b. Suveyd, güvenilir ve övül-
müş isimlerdendir. Ama rivayetin senedinde yer alan Kasım b. Süleyman 
hakkında açık bir övgü yoktur. Ayrıca bu rivayet, tek kişiden nakledil-
miştir, yani “haber-i vahid”dir.

Darb )ضرب( Kelimesi: Darb kelimesi karmak, birbirine karıştırmak 
anlamındadır. Taze sütle bayat sütün aynı bardağa dökülmesi işlemine 
“darbetmek/ karıştırmak” denir.

 (Bir şeyi başka bir şeyle darp etmek), iki şeyin birbirine karıştırıl-
masıdır.

Görüşler: “Darbu’l Kur’an” hadisi hakkındaki farklı görüşler vardır. 
Bu görüşlerden birkaçını zikretmekte fayda görüyoruz:

39 Bu hadis, -فَدعوُه وماخاَلَفُه  َفُخُذوُه  الكتاَب   tüm müslümanların kabul ettiği -ماواَفَق 
hadislerdendir. (el- Gadir, c.6, s.330) Hadisi nakleden bazı kaynaklar; Sünen-i Daremi, 
c.2, s.433; müstedreku’l Hakim, c.3, s.109; Sahih-i müslim, c.7, s.123; Sünen-i Tırmizi, 
c.7, s.665; Sevaiku’l muhrika, s.75 ve s.136

40 Usul-u Kafi, c.2, s.733, h.25
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1. üstat Şeyh Saduk, muhammed b. Hasan b. velid, mezkûr rivaye-

tin anlamını soran öğrencisine verdiği cevapta şöyle der:

“Bir ayetin tefsirine başka bir ayetle cevap vermektir.”41

Bu cevap iki manaya yorumlanabilir:

a) Kur’an’ın Kur’an’la tefsir edilmesi.

b) Herhangi bir kanuna dayanmaksızın bir ayetin başka bir ayetle 

açıklanması.

Her halükarda “Darbu’l Kur’an” rivayetinden maksat Kur’an’la Tef-

sir metodu olamaz. Zira böyle bir varsayım, yani bu metodun yasaklan-

ması; “Darbu’l Kur’an” rivayetinin Kur’an’dan öne geçmesi ve ayetlerden 

ikame edilen delillerin geçersiz olması anlamına gelir.

2. “Darbu’l Kur’an” rivayeti için başka manalar da ihtimal dâhilindedir. 

Şöyle ki; Kur’an’ın saygınlığını hiçe saymak veya bazı ayetleri göz ardı et-

mek ya da Kur’an’ın kutsiyetini hafife almak olarak kabul edilecek her-

hangi bir davranışta bulunmak. Bu ise büyük günahlardan olan küfür-

dür. (Allame meclisi)42

3. Feyz Kaşanî şöyle der:

“maksat, bazı müteşabih ayetlerin nefsi istek ve meyil doğrultusunda tef-
sir ve te’vil edilmesi olabilir.”43

4. Kur’an ayetlerinin mahlût edilerek (karıştırılması suretiyle) batıl 

inançların elde edilmesi. Başka bir ifadeyle yanlışların, ayetlerin yerini al-

ması. örneğin; muhkem ayetleri müteşahih, müteşabih ayetleri ise muh-

kem kabul etmek. (Allame Tabatabai)44

5. Kur’an’a noksanlık ve eksiklik atfetmek veya ayetlerde çelişki ya-

ratmak. Şöyle ki; zahir itibarı ile farklı olan ayetleri cem ederek Kur’an’a 

hata isnat etmeye çalışmak. Bu iş genellikle Hz. Ali ve Hz. Hasan Askeri 

(a.s) dönemindeki münafıklara aitti.

41 meaniu’l Ahbar, s.190, Sevabu’l Amal, s.329
42 Biharu’l Envar, c.89, s.39
43 vafi, c.5, s.274.
44 el-mizan, c.3, s.83
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“Darbu’l Kur’an” hadisinin bu manada olduğuna dair rivayetler nak-
ledilmiştir.

Yukarıdaki görüşler içerisinde dördüncü görüşü kabul edilir bir açık-
lamadır, zaten bu görüşü destekleyen rivayetler de bulunmaktadır. imam 
Sadık (a.s) bu konuda şöyle buyuruyor:

“Onlar Kur’an’ın bazı ayetlerini bazılarına tahmil ederler. Elde ettikleri de-
lillerle mensuh (hükmü ortadan kaldırılmış) ayeti nasih (hükmü ortadan 
kaldıran ayet), müteşabih ayeti muhkem ve has ayeti genel ayet zannederler. 
Ayetin evveline bakarlar, devamına ve sonuna itina etmezler. Onlar, ayet-
lerin mısdakını bilmezler. Hangi kaynaklardan yararlanarak Kur’an’ı anla-
yacaklarının farkında değildirler. Kur’an’ı ehlinden öğrenmezler. Sonunda 
hem kendilerini hem de başkalarını saptırırlar.”45

Sonuçta “Darbu’l Kur’an” rivayetinin maksadı, Kur’an’ın Kur’an’la 
tefsir edilmesi değildir. maksat, reye dayalı tefsir, Kur’an’ın saygınlığını 
hiçe saymak, ayetler arasında çelişki olduğunu söylemek veya nefsi is-
tek doğrultusunda müteşabih ayetleri te’vil etmektir diyebiliriz. Bu ko-
nuda sunulan görüşlerin en doğrusu, rivayetlerin de onayladığı Allame 
Tabatabai’nin görüşüdür.

Kur’an’la Tefsir Metodunun Kısımları

Kur’an-ı Kerim’in; mutlak ve mukayyet (sınırlandırılmış), genel ve 
özel, müphem ve açık vb. ayetleri vardır. Yani Kur’an’daki bazı ayetler 
diğer bazı ayetlerin açıklayıcısı ve tefsir edicisidir. Bu açıklama, bazen za-
hiri bağı olan, eş sesli veya eşanlamlı ayetlerde görülebileceği gibi bazen 
de aralarında zahirde hiçbir bağ bulunmayan ayetlerde de görülebilir. Bu 
nedenle Kur’an’la tefsir metodunu iki kısma ayırabiliriz:

1. Zahiri Uyuma Sahip Ayetlerin Tefsiri

Kur’an’daki bazı ayetlerin üzerinde ipham perdesi vardır. Ancak bu 
ayetle lafzen veya manen münasebeti olan diğer ayetlere müracaat ederek 
bu ipham perdesinin aralanması mümkündür. örnek olarak:

45 Biharu’l Envar, c.89, s.3-98
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a) Allah, Kur’an’ın tek seferde nazil olması hususunda şöyle buyu-

ruyor:

 ِانَّا اَْنَزْلَناُه فٖى َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة ِانَّا ُكنَّا ُمْنِذرٖيَن 

“…Biz onu (Kur’an’ı) mübarek bir gecede indirdik.”46

b) Ayet, Kur’an’ın mübarek bir gecede nazil olduğunu buyurmasına 

rağmen bu gecenin hangi ayda ve hangi gece olduğuna değinmemiştir. 

Bu mübarek geceyi diğer ayetler beyan etmektedir.

 ِانَّا اَْنَزْلَناُه فٖى َلْيَلِة اْلَقْدر 

“Şüphesiz, biz onu (Kur’an’ı) Kadir gecesinde indirdik.”47

Başka bir ayette ise şöyle buyrulmuştur:

 َشْهُر َرَمَضاَن الَّذٖى اُْنِزَل فٖيِه اْلُقْرٰاُن 

“Ramazan, öyle bir aydır ki o ayda Kur’an nazil olmuştur.”48

Yukarıdaki üç ayetten elde edilen sonuç; Kur’an, ramazan Ayı’nda 

Kadir Gecesi nazil olmuştur.

c) “ruh” kavramının ne olduğuna dair Allame Tabatabai Kur’an ayet-

lerine istinat ederek; “ruh”un, “emir”, emrin ise “istemek ve olmak” ka-

tegorisinden olduğu sonucuna varmıştır.

 وُح ِمْن اَْمِر َربّٖى وِح ُقِل الرُّ  َوَيْسَپُلوَنَك َعِن الرُّ

“Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin 
emirlerindendir…”49

Ama “emir” nedir?

46 Duhan:3
47 Kadir:1
48 Bakara:185
49 isra:85
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 ِانََّما اَْمُرُه ِاَذا اََراَد َشْيًپا اَْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكوُن 

“Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O 
da hemen oluverir.”50

Sonuç olarak; “ruh”, tekvini irade olan “istemek” ve “olmak”tır.

d) Allah, Enfal Suresi’nde şöyle buyuruyor:

 َيُحوُل َبْيَن اْلَمْرِء َوَقْلِبٖه َ  َواْعَلُموا اَنَّ اللهّٰ

“… Ve bilin ki Allah, kişi ile kalbi arasına girer.”51

Allah’ın “kişi ile kalbi arasına girmesinden maksat nedir” veya “Allah’ın 
kişi ile kalbi arasına girmesinin mahiyeti nasıldır” hakkında ayet detaya 
girmemiştir. Ama aşağıdaki ayet bu konuya ışık tutmaktadır.

 َفاَْنٰسیُهْم اَْنُفَسُهم َ  َوَل َتُكونُوا َكالَّذٖيَن َنُسوا اللهّٰ

“Allah’ı unutan ve bu yüzden Allah’ın da kendilerini kendilerine unut-
turduğu kimseler gibi olmayın.”52

Ayet, Allah’ın insan ile kalbi arasına nasıl girdiğini şöyle beyan et-
mektedir; insanın Allah’ı unutmasının neticesi kendisini de unutmasıdır. 
Yani Allah, insan ile insanın tanıma merkezi olan kalbi arasına öyle bir 
engel yerleştirir ki insan kendisini bile unutur.

2. Zahiri Uyuma Sahip Olmayan Ayetlerin Tefsiri

Bazen bir ayetle o ayetin açıklayıcısı olan diğer ayetler arasında ne 
zahiri, ne de manevi anlamda hiçbir bağ görünmemektedir. Eğer ayette 
bir ipham söz konusuysa yapılacak dikkatli bir araştırma bu iphamın ber-
taraf edilmesinde yeterli olacaktır.

iki örnek:

50 Yasin:82
51 Enfal:24
52 Haşr:19
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a) Allah, hırsızlık suçunun cezası hakkında sadece hırsızın elinin ke-
silmesini buyurmaktadır. Ama elin nereden kesilmesi hakkında herhangi 
bir açıklama yapmamıştır.

 اِرَقُة َفاْقَطُعوا اَْيِدَيُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًل ِمَن الل اِرُق َوالسَّ  َوالسَّ

“Yaptıklarına bir karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir ceza olmak üzere 
hırsız erkek ile hırsız kadının ellerini kesin.”53

imam cevad (a.s) bu ayetin tefsirini aşağıdaki ayet ışığında yaparak, 
hırsızın elinin bileklerden kesilmesinin doğru olmadığını ispatlamıştır.

 اََحًدا ِ ِ َفاَل َتْدُعوا َمَع اللهّٰ  َواَنَّ اْلَمَساِجَد لِلهّٰ

“Şüphesiz secde yerleri, Allah’a aittir. O halde, Allah ile birlikte hiç 
kimseye kulluk etmeyin.”54

Avuç içleri secde yeri olduğundan Allah’a aittir. Bu nedenle avuç iç-
leri hırsızlık suçu cezasıyla kesilemez.

b) Bazı ayetlerde Allah’ın cisim olduğunu çağrıştıracak birtakım uzuv-
lar O’na izafe edilmiştir:

 َفْوَق اَْيدٖيِهم ِ  َيُد اللهّٰ

“Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.”55

 ْحٰمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتٰوى  اَلرَّ

“Rahman, Arş’a kurulmuştur.”56

Bu ve benzeri ayetler zahiri anlam itibarı ile Allah’ın cismi olduğunu 
ispat etmektedir. Ancak başka ayetlerde Allah’ı cisimleştirecek her türlü 
benzetme nehiy edilmiştir.

53 maide:38
54 cin:18
55 Fetih:10
56 Taha:5
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 َلْيَس َكِمْثِلٖه 

“Hiçbir şey O’na benzemez.”57

Sonuç itibarı ile Allah’a her türlü cisim ve maddeye ait özelliklerin 

yakıştırılması yasaklanmıştır. Bu alandaki tüm müteşabih ayetler akıl ve 

dinin kabul ettiği şekilde te’vil edilmelidir.

Kur’an’la Tefsir Metodunun Çeşitleri

Daha öncede söylendiği gibi Kur’an ayetlerinin, mutlak ve mukayyet, 

muhkem ve müteşabih, nasih ve mensuh, mücmel ve mübeyyen, genel 

ve özel gibi sınıfları vardır. Bunun için genel ayetler özel ayetlerle, mutlak 

ayetler mukayyet ayetlerle, müteşabih ayetler muhkem ayetlerle ve men-

suh ayetler de nasih ayetlerle anlaşılır veya tefsir edilir. örnek olarak:

1. Mutlak ve Mukayyet

 ْنَساَن َلفٖى ُخْسٍر ِالَّ الَّذٖيَن ٰاَمنُوا  َواْلَعْصِر ِانَّ اْلِ

“Asra yemin olsun ki insan ziyan içindedir. Ancak iman edenler bu-
nun dışındadır.”58

Ayette iman hiçbir kayıt/şart zikredilmeksizin mutlak manada zik-

redilmiştir. Eğer ayetin zahirini baz alırsak; “neye iman edilirse kifayet 

eder” dememiz gerekir. Oysa başka bir ayette imanın tanımı yapılmış ve 

şartları açıklanmıştır.

ا َرَزْقَناُهْم يُْنِفُقوَن ِبَما اُْنِزَل ِاَلْيَك  ٰلوَة َوِممَّ  اَلَّذٖيَن يُْؤِمنُوَن ِباْلَغْيِب َويُقٖيُموَن الصَّ

 َوَما اُْنِزَل ِمْن َقْبِلَك يُوِقنُوَن

“Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık 
olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indiri-

57 Şura:11
58 Asr:1, 2 ve 3
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lene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahrete de kesin ola-
rak inanırlar.”59

 َواْلَيْوِم اْلِٰخِر َواْلَمٰلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبّيٖن ِ  َمْن ٰاَمَن ِباللهّٰ

“Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman 
edenler…”60

2. Genel ve Özel Ayetler

 َساِء  َفاْنِكُحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النِّ

 
"Size helal olan kadınlardan nikâhlayın…"

Bu ayet genel mana içeren ayetlerdendir. Bu ayeti açıklayan özel ayet 
ise evlenilmesi haram olan kadınların açıklandığı ayettir.61

 َهاتُُكْم َمْت َعَلْيُكْم اُمَّ  ُحّرِ

“Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Anneleriniz,…”62

3. Mücmel ve Mübeyyen Ayetler

 اُِحلَّْت َلُكْم َبهٖيَمُة اْلَْنَعاِم ِالَّ َما يُْتٰلى َعَلْيُكْم 

“İhramlı iken avlanmayı helâl saymamanız kaydıyla, bildirilecek olan-
lardan başka hayvanlar size helal kılındı.”63

mücmel olan bu ayetin açıklayıcısı yenilmesi haram olan hayvanla-
rın açıklandığı aşağıdaki mübeyyen ayettir.

59 Bakara:3-4
60 Bakara:177
61 nisa:3
62 - nisa:23
63 Bakara:1
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 ُم َوَلْحُم اْلِخْنزٖيِر و َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ  ُحّرِ

“Haram kılınmıştır size ölmüş hayvan, kan, domuz eti…”64

Kuran Metotduyla Yazılmış Bazı Tefsirler

Tefsir kitaplarını ve müfessirleri tanımak başlı başına bir konu olsa 
da biz Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri hakkında yazılmış olan birkaç kitabın 
sadece ismini zikretmekle yetiniyoruz.

1.	Edvau’l-Beyan	 fî	 İzahil’l-Kur’an bi’l-Kur’an (Eşaire görüşünü be-
nimsemiş Ehl-i Sünnet âlimlerinden muhammed Emin b. muhammed 
el-muhtar el-cekenî eş-Şenkitî, d.1305, ö. 1393 H.)

2.	Tefsîrü’l	Kur’an	li’l	Kur’an (14. Yüzyıl Ehl-i Sünnet âlimlerinden 
Abdulkerim Hatip, basım tarihi h.1386)

3.	el-Mîzân	fi	Tefsiri’l	Kur’an (Allâme Seyit muhammed Hüseyin Ta-
batabai, d.1321, ö. 1402 H.).

4. Tefsir-i Furkan, (el-Furkan fi Tefsiri’l Kur’an) muhammed Sadık 
Tahrani. Bu tefsir kitabı el-Mîzân tefsiri ile benzerlikler arz etmektedir.

Hatırlatma: Bu kitaplar bir açıdan Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri meto-
duna göre hazırlanmıştır, ama bu metotla sınırlı kalmamıştır. Bilakis on-
ları farklı yönlerden incelediğimizde kapsamlı içtihat metodunu da içer-
diğini göreceğizdir.

64 maide:3



  rivayet metoduyla ilgili görüşler
  Hadis çeşitleri, hadisin değeri ve tefsirde "haber-i vahid"in 

hücciyetinin incelenmesi
  rivayet metodunun ayrıcalıkları ve uygulamadaki hataları
  rivayet metodunun delilleri, Peygamber ve Ehl-i beyt'in sözlerinin 

hücciyetinin delilleri
  rivayet metoduna ait tefsir kitaplarının tanıtımı

Hedefler
  Kur’an’ın rivayetlerle tefsir edilmesi metodunu tanımak
  rivayet çeşitleri, rivayetin değeri, rivayetin hüccetliği ve tefsirde 

haber-i vahidin hüccet oluşu
  rivayet metodunun üstünlükleri ve uygulamadaki hataları 

tanımak
  Tefsirde Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beytin sözlerinin hüccet 

oluşunun delilleri
  Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beytin tefsir metotlarının tanıtılması ve 

Kur'an tefsirinde Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beytin ilimlerinin diğer 
insanlardan üstün oluşunun ispatı
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3. Rivayet Metodu

Rivayet Metodunun Değeri

B u metot, “menhec-i eseri”, yani “sünnet metodu” diye meşhur-

dur. Ehl-i Beyt ekolü, sünnetin sadece masumların söz, fiil ve 

ikrarını yansıtan rivayetler olduğunu kabul eder. Buna karşılık Ehl-i Sün-

net ekolü sahabe ve tabiinin sözlerini de “sünnet” olarak tabir eder. An-

cak sahabe ve tabiinin sözleri kendi başına (masumun sözünden bağım-

sız) hüccet olmadığından “sünnet” sadece masumlarla sınırlıdır. Sünnet, 

dinin en önemli kaynaklarından biri olup Kur’an’ın açıklayıcısıdır. Hatta 

sünnet, bir kefesi Kur’an olan ilahî kanun terazisinin diğer kefesidir de-

nilebilir.

resul-i Ekrem’den (s.a.a) şöyle rivayet edilmiştir:

“Bana Kur’an verildi ve bir benzeri de (sünnet) onunladır.”65

Yine Hz. Peygamber’in (s.a.a) Sakaleyn hadisinde Sünnet veya itre-

tini Kur’an’la eşdeğer tanıtarak şöyle buyurmuştur:

ِ و ِعتَرتى ِانّى تارٌك فيكم الثّقلْين كتاب اللهّٰ
“Ben sizin aranıza iki ağır, pahabiçilmez emanet bırakıyorum; Allah’ın ki-
tabı ve itretim.”

Tefsirde önemli olan, Kur’an’ın Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’ten 

kesin olarak nakledildiğine yakin edilen sahih rivayetlerle açıklanmasıdır. 

65 Suyuti, el-itkan, c.2, s.175
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Zira yalancılar ve sahte hadis nakledenler, daha ilk gün Peygamber’e 
(s.a.a) yalan isnat etmeye başlamışlardı. resul-i Ekrem bu konuda şöyle 
buyurmuştur:

أيها الناس قد كثرت عليَّ الكذابة
“Ey insanlar! Bana yalan nisbetlerde bulunanlar ne kadar da çoğaldı.”

Şeyh Tusi ise şöyle der:

Kur’an’ın rivayetle tefsiri, eğer Peygamber’den (s.a.a) ve sözleri Peygamber 
gibi hüccet olan Ehl-i Beyt imamlarından nakledildiği kesin olan rivayet-
lerle olursa caizdir.66

Her ne kadar rivayet metodu, tefsir metotları arasında ayrı bir konuma 
sahip olsa da bilimsel gelişmeler ve değişen düşünceler neticesinde bu yön-
tem de tarih boyunca iniş ve çıkışlar yaşamıştır. sahabe ve tabiin dönem-
lerinden sonra rivayet metodunun iniş ve çıkışlarını üçüncü, dördüncü, 
onuncu, on birinci ve on ikinci yüzyıllarda görmek mümkündür.

Görüşler

Kur’an’ın tefsir edilmesinde, rivayetlerin en önemli islamî kaynak-
lardan biri olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Ama asıl önemli husus, 
rivayetlerin tefsir alanında ne ölçüde rolü olduğudur. Yani, tefsiri sadece 
rivayetle sınırlayabilir miyiz? Ya da tefsirde rivayete ihtiyaç yoktur diye-
bilir miyiz?

Bu soruları cevaplarken bir grup aşırıya gitmiş diğer bir grup ise tef-
rit hatasına düşmüştür. Bu grupları üç kısma ayırmak mümkündür:

a) Ahbariler: Ahbari, rivayetin zahirini ölçü alanlar manasındadır. 
Ancak bu görüşe mensup olanların tek ve ortak bir görüşü bulunmadı-
ğından onlar hakkında tek bir tanım yapmak mümkün değildir.

merhum Şeyh Saduk, Kuleyni, ibn Kavleveyh ve Feyz Kaşanî gibi 
birçok muhaddis dini öğretileri Kur’an ve Sünnetten yararlanarak elde et-
mektedir. Ama bu durum onların Ahbari olduğu anlamına gelmez. Zira 
mezkûr muhaddisler, Kur’an ve Sünnetten akli delil çıkarma konusunu 

66 Tibyan, c.1, s.4
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da gündeme getirmişlerdir. Bu muhaddislere Ahbari dersek bile bunun 

nedeni, günümüzde Ahbariler için yapılan “özel mana” olmayıp Ahbari 

kelimesi için yapılan “genel tanım” esasına göredir.

“özel mana” itibariyle Ahbariler:

1. Şer’i hükümler için dört şeyi (Kur’an, sünnet, icma ve akıl) kaynak 

kabul eden içtihat ve usulün karşısında olanlar. Bu grup şer’i meselelerin 

anlaşılması için sadece Kur’an ve sünneti muteber kabul eder.

2. Bu grup, ilk gruptan bir adım öne geçerek Kur'an'ın zahirini bile 

hüccet kabul etmeyenlerdir. Kur'an'ı anlamak ve şer'i hüküm elde etmek 

için sadece sünneti esas alırlar.

Şöyle dersek yanılmış olmayız: Ahbariler, köken olarak “Hadis Ehli” 

ve “Zahiriler” gibi rivayetin zahirini muteber kabul eden Ehl-i Sünnet’e 

dayanır.

ibn Haldun, Mukaddime67 adlı kitabında şöyle yazmıştır:

Bir grup kimse, kıyas ve reyi hüccet kabul eden Ebu Hanife ve yandaşla-

rının karşısında durarak kıyas ve reyi reddetmişti. Onların önderi Davut 

b. Ali ve oğlu muhammed idi. Ahmed b. Hanbel ondan önce “Zahiriler”in 

önde geleniydi. O, hadise çok önem verirdi. öyle ki Ebu Hanife’nin muka-

bilinde kıyas ve reyi batıl ilan etti. Bu nedenle meşhur müfessirlerden olan 

Taberi, onu (Ahmed b. Hanbel’i ) fakih olarak zikretmemiştir.

Şia içerisinde yer alan ifrat ehli Ahbariler de aynı kategoridedir. Bu 

grubun ortaya çıkışı, on birinci yüzyılda molla muhammed Emin Es-

terabadi zamanına dayanır. muhammed Emin Esterabadi, üstadı mirza 

muhammed Esterabadi’nin (Rical-i	Kebir	Menheci’l	Mekal kitabının ya-

zarı) emriyle Fevaid-u Medine adlı bir kitap yazmış ve birçok insanı et-

kisi altına almıştır.

molla muhammed Emin, açık bir dille fakih ve müçtehitlere serzenişte 

bulunan; hatta onları ayıplayan ve görüşlerini alaya alıp tenkit eden ilk 

kişidir. Ondan sonra Şeyh Yusuf Behrani, muhaddis nuri ve Hür Amuli 

gibi âlimler de (fakat Esterabadi gibi çok fazla aşırıya gitmeden) bu yolu 

67 ibn-i Haldun, mukaddeme s.446 – s.447
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devam ettirmiştir68. Aynı dönemde yaşayan merhum vahit Behbehani ise 
bu âlimlere karşı şiddetli bir mücadele başlatmıştı.

b) İkinci Grup: Bu grup, Ehl-i Beyt kanalıyla nakledilen rivayetlere 
ihtiyaç olmadığını savunur. Kur’an’ın tüm insanlar için nazil olduğunu, 
her şeyi beyan ettiğini ve aklın, ayetleri anlamada insana yardımcı olaca-
ğını savunur. Kısacası “Kur’an bize yeter” derler.

Ancak bu görüş, Peygamber’in (s.a.a) Sakaleyn hadisinde Kur’an’a 
eşdeğer olarak tanıttığı Ehl-i Beyt’in kenara itilmesiyle sonuçlanacak ka-
dar tehlikeli boyuttadır.

c) Vasat Yol Görüşü: Tefsir ilminde tıpkı akıl ve Kur’an gibi riva-
yetleri de önemli bir kaynak olarak kabul edenler; Kur’an’ın tefsirini sa-
dece bir metotla sınırlamayarak tüm kaynaklardan yararlanılması gerek-
tiğini savunurlar. Bu görüşün mensupları, bu metodun Kur’an’dan en 
sahih ve en doğru manayı elde edecek en kâmil metotlardan biri olduğu 
kanısındadır.

Hadis Çeşitleri

Hadis ve diraye âlimleri, hadis hakkında birçok farklı sınıflandır-
malar beyan etmişlerdir. Ama Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt imamla-
rından elimize ulaşan ve tefsir için kaynak unvanı taşıyan rivayetleri üç 
kısma ayırabiliriz:

1. mütevatir Hadis: Birçok isim aracılığıyla farklı kanallardan nakle-
dilen ve doğruluğuna yakin ettiğimiz hadislere denir. Sakaleyn ve velâyet 
hadisi gibi:

-Ben kimin mevlası isem, Ali de onun mevla /َمن ُكنُت موله فعلىٌّ مولُه “
sıdır."

Bu tür hadisler, yakin derecesinde ve insanın asla şüpheye düşme-
yeceği hadde olduğundan en muteber hadistir.

2. mustefiz Hadis: ravi sayısı üçten fazla olan, ancak tevatür had-
dine ulaşmayan hadislere denir. Bu tür hadisler de özellikle başka kari-
nelerle birlikte olursa, insan için yakin sebebidir.

68 Ali Devani, (vahid Behbehani), s.90
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3. Haber-i vahid: Tek bir senede sahip olan hadislere denir. Yani ha-
disi, sadece bir kişi nakletmiştir. Bu tür hadisler üç kısma ayrılır:

a) muteber ve Karineyle Birlikte Olan: Hadisi tek bir kişi nakletmiştir,ancak 
hadisin doğruluğunu ispat edecek başka karineler de vardır. örneğin; eğer 
birisi, “falan şahıs öldü” der ve hemen ardından öldüğü söylenen şahsın 
evinden ağlama sesleri duyulursa bu haber doğruluğuna inanırız.

b) muteber ve Karineden Uzak Olan (Haber-i Sika): Hadisi sadece 
bir kişi nakletmiştir ve hadisi nakleden ravinin makbul ve doğru sözlü 
olduğu değişik yollarla ispatlanmıştır. Doğal olarak bu tür hadislerin se-
nedinde bulunan farklı isimlerden sadece hadisi masumlardan nakleden 
son kişinin güvenilir ve doğru sözlü olması hadisin muteber sayılması 
için yeterli değildir. Bu nedenle hadis silsilesinde yer alan tüm ravilerin 
güvenilir/sika olması gerekir.69

c) Zayıf Olan Haber-i vahid: ravilerinden birkaçının veya tamamı-
nın meçhul, şüpheli, fasit veya yalancı olduğu hadislerdir. Ya da hadisin 
senedinden bazı raviler silinmiştir ve ismi silinen şahsın kimliği malum 
değildir. Bu tür hadislerin, âlimler nezdinde hiçbir şekilde itibarı yoktur ve 
islamî hükümlerin elde edilmesinde bir kaynak olarak kabul edilemez.

“Haber-i Vahid”in Tefsirdeki Yeri

Yukarıda açıklanan hadis kısımları arasında mütevatir hadis, muste-
fiz hadis (özellikle karineyle birlikte olan) ve karineyle birlikte olan mu-
teber haber-i vahid hadisler tüm âlimlerin kabul ettiği hadislerdendir. Za-
yıf olan haber-i vahidin ise hiçbir şekilde itibarı yoktur.

Burada ihtilaf konusu olan mesele, muteber ama karineden uzak 
olan (haber-i sika) hadislerin tefsirde hüccet olup olmadığı hususudur. 
Bu konuda hem olumlu hem de olumsuz görüşler vardır. Bu görüşler-
den üçünü zikretmek istiyoruz:

69 Ayetullah cafer Sübhani, Hadisin Usul ve Hükümleri, s.39; Ayetullah mekarim Şirazi, 
Kur’an ve Hadis, s.38-39
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Görüşler ve Eleştiriler

1. Haber-i Vahidin Hadis Başta Olmak Üzere Hiçbir Yerde 
İtibarı Yoktur:

Şöyle söylenmektedir:

rivayetle tefsir metodu, muteber ama zanna dayalı haber-i vahidle sahih 
olmayacağından ne şer’i hükümlerde, ne fıkıh ayetlerinde, ne de diğer me-
selelerde haber-i vahid hüccet kabul edilmez.

Şeyh Tusi (Tibyan70), Şeyh muhammed Abdi71, Allame Tababatabi 
(el-Mîzân)72, Allame Şe’arani73, Seyit murtaza, Tabersi74, Ebu’l Fütuh razi75 
gibi isimler, bu görüşün taraftarı arasındadır.

Bu görün taraftarları şöyle der:

Haber-i vahid zannı doğurur ve zan doğrultusunda Allah’a bir şeyleri nis-
pet vermek haramdır. Şüphe, insanı haram ve büyük günahlardan sayı-
lan “Allah’a iftira atmak” yanlışına sürükler.Buna ilaveten haberin mute-
ber ve hüccet olması, içerisinde iphamın olmadığı sözlü beyan, mütevatir 
hadis veya karinelerle desteklenmiş haber-i vahidle mümkündür. Ama ka-
rineden uzak haber-i vahid zandır ve açıklayıcı hiçbir rolü olmadığından 
hüccet değildir.

 َل ِاَلْيِهْم َوَلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن َن ِللنَّاِس َما نُّزِ ْكَر ِلُتَبّيِ  َواَْنَزْلَنا ِاَلْيَك الّذِ

"İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) 
düşünmeleri için sana bu Kur'an'ı indirdik."76

Allame Tabatabai, yukarıdaki ayet hakkında şöyle der:

Bu ayet, Peygamber’in (s.a.a) beyanının tefsirde hüccet olduğunun delilidir. 
Yine Peygamber’den (s.a.a) nakledilen mütevatir Sakaleyn hadisinin şahitli-
ğiyle Ehl-i Beyt imamlarının beyanı da aynı şekilde hüccettir.Ama sahabe, 

70 Tibyan, c.9, s.343
71 Ebu reyye Ezva’un Ala Sünnet’i muhammediye, s.391
72 el-mizan, c.12, s.262
73 menheci’s-Sadikin, c.1, s.31
74 mecmau’l Beyan, c.9, s.199. Gerçi Tabersi mukaddemesinde sahih haberle tefsiri caiz 

kabul etmektedir. c.1 s.80
75 ruhu’l cinan, c.5, s.117.
76 nahl:44
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tabiin ve âlimlerin beyanı hüccet değildir. Çünkü mezkûr ayet onları kap-
samıyor. Ayrıca sahabe, tabiin ve âlimlerin beyanının hüccet olduğuna dair 
açık ve kesin bir delil yoktur.

Peygamber ve Ehl-i Beyt imamlarının hüccet olan beyanlarından maksat ise 
sözlü beyanlarıdır. Ama Peygamber ve Ehl-i Beyt dışındakilerin naklettiği 
sözler mütevatir veya karineyle birlikte olduğunda hüccet kabul edilir. mü-
tevatir olmayan ya da karinelerle desteklenmeyen beyanlar, ister Kur’an’la 
muhalif olsun ister mutabık, hüccet kabul edilmez. Çünkü haber-i vahid 
zandır ve eğer Kur’an’la muhalif olursa zaten itibar edilmez. Ama Kur’an’la 
mutabık olsa da masumun beyanı olduğu ispat edilmemiştir!77

Şeyh Tusi ise müfessirin tefsirde mukallit olmasının yanlış olduğu 
kanısındadır. “Tefsirde sahih metot, nakli (mütevatir rivayet) ve akli de-
lillere dayanmalıdır” der. Haber-i vahitle tefsir konusunda ise şöyle der:

Haber-i vahid ile tefsir, makbul (caiz) değildir.78

Görüşe Ait Kısa Bir Araştırma ve reddiye:

Usul ilminde; haber-i vahidin hüccet oluşunun en önemli delili, ka-
nun koyucunun onayını alan akillerin siresi olduğu söylenir. nasıl ki bu 
sire, karine ile birlikte olan haberi tasdikleyip hüccet kabul ediyorsa (ka-
rineyle birlikte olmayan) sika ve muteber olan haberi de hüccet kabul 
eder. Bu konuda asıl önemli olan, haberin masum imamlardan geldiğine 
yakin etmektir. Hatta haberin nakleden ravinin güvenilirliği ispat edil-
mese bile önemli değildir.79

Eğer “beyan”dan maksat, hadisin masumlardan geldiğine yakin et-
mekse aynı şey karineyle birlikte olmayan haber-i vahid için de geçerli-
dir. Çünkü muteber ama karineden uzak olan haber-i vahidi bu tanımın 
dışına itecek hiçbir delil yoktur.

Ayrıca haber-i vahid her ne kadar zandan ibaret olsa da, ilmin ha-
lefi olabileceğinden80 ilmi bir delil niteliği taşır. Sonuç itibarıyla mute-
ber olan haber-i vahide dayanarak Allah’a bir şeyleri nispet vermek eğer 
delille birlikte olursa zan sayılmaz.

77 el-mizan, c.12, s.262
78 Tibyan, mukaddeme, c.1, s.38
79 Usulu’l Hadis ve Ahkamuh, s.60
80 mealimu’l Usul, s.190, el-Beyan, merhum Ebu’l Kasım Hoi, s.398
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2. Haber-i Vahidin Şer’i Hükümlerde Hüccet Oluşu:

Bu görüşün taraftarları şöyle der:

Zan olan haber-i vahid, fıkıh ve şer’i hükümleri içeren ayetlerde hüccet-
tir. Ama akait, tarih, tefsir, Kur’an kıssaları gibi fıkhın dışında kalan konu-
larda hüccet kabul edilmez.81

Daha açık bir ifade ile fıkhî hükümler için eğer ilmi delil olmazsa 
muteber zanna itibar edilebilir. Ancak akait ve inançla alakalı konularda 
zanna itibar edilmez, yakin gerekir.

Buna ilaveten zanna dayalı haber-i vahidin muteber oluşunun delili, 
akillerin siresidir. Akillerin siresi ise lubbi delildir.82 lubbi delilin kriteri 
ilmin, yakin mertebesine ulaşmasıdır. Ama şüphe durumunda lubbi de-
lil geçerliliğini yitirir. Yani haber-i vahidin hüccet olmasına getirilen de-
lillere, kavimler tarihi, Kur’an kıssaları, ölüm ve meadın özellikleri gibi 
fıkıh dışında kalan konularda itibar edilmez.

Sonuç; zanna dayalı haber-i vahidin şer’i hükümler dışında itibarı 
yoktur.

Görüşe Ait Kısa Bir Araştırma ve reddiye:

Acaba haber-i vahid sadece şer’i hükümlerde mi hüccettir?

Evvela; bu konuda asıl önemli olan, haber-i vahidi hüccet kabul eden 
delildir. Haber-i vahidin hüccet oluşunun delili ya aklidir (akillerin si-
resi), ya da naklidir (nebe ayeti83 gibi). Haber-i vahidin hüccet oluşunun 
en önemli delili olan akillerin siresi, akillerin haber-i vahidi sadece ameli 
hükümlerde hüccet kabul ettiği anlamına gelmez. Haber-i vahidin hüccet-
lik dairesi ameli hükümlerle sınırlanmayacak kadar geniştir. Ayrıca nakli 
delil de haber-i vahidin sadece şer’i hükümlerde hüccet olduğunu, akait 
ve gaybi haberler gibi konularda muteber olmadığını ispat etmiyor.

ikincisi; akait konularında da eğer kalbi yakine ihtiyaç duyulursa, 
mütevatir haber ve hatta Kur’an ayeti bile yeterli olmaz. Bu konuda sadece 

81 el-mizan, c.12, s.262
82 lubbi delil; lafzi delilin karşıtı olup, içinde belli bir lafız olmayan delildir. 

(mütercim)
83 Hucurat:6
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taabbud (sorgusuz kabullenme) geçerlidir ve usul âlimlerinin icmasıyla 
haber-i vahiddeki taabbud, muteber haber için de söz konusudur.

üçüncüsü; tevhid ve mead inançlarının ispatı için o kadar çok ayet 
nazil olmuştur ki bu konuda nakledilen rivayetler, sadece şerhetme gö-
revini üstlenmiştir.

Çoğunlukla Allah’ın sıfatları gibi tevhitle ilgili konuları ve kıyamet-
teki ceza – mükâfat gibi mead inancına dair meseleleri beyan eden riva-
yetler hem haber-i vahiddir hem de ilahî maarif talipleri için yardımcı 
niteliğindedir. Bu nedenle sadece karineden uzak olduğu veya mütevatir 
olmadığı için bu hadislerin tamamını dini metinlerden çıkararak mute-
ber saymamak ne kadar doğru olur, iyi düşünmek lazım?

Sonuç olarak; ister ameli (fıkhî) hükümlerde olsun, ister usul-u dine 
ait tevhid, mead, nübüvvet vb. konularda olsun Kur’an’ı tefsir etmede mu-
teber olan haber-i vahide ihtiyaç vardır.

3. Haber-i Vahidin Şer’i Hükümler ve Kur’an Tefsirinde 
Hüccet Oluşu:

üçüncü görüşün taraftarları, haber-i vahidin ister şer’i hükümler ol-
sun, ister akait konuları olsun tüm Kur’an ayetlerinde hüccet olduğunu 
söyler. Çünkü haber-i vahidin hem fıkıh hem de akaitte hüccet oldu-
ğuna emareler vardır ve onun hüccet oluşunun delili ya aklidir (akille-
rin siresi) ya da naklidir (nebe ayeti). Ama bu delillerden en önemlisi 
akillerin siresidir.

Haber-i vahidin hüccet olmasının delili akillerin siresidir dersek; bu 
konuda dikkat edilmesi gereken nokta delilin çizdiği sınırlardır. Acaba 
akiller haber-i vahidi sadece ameli konulara ait hükümlerde mi yoksa hem 
fıkıh hem de akait konularında mutlak şekilde hüccet kabul ediyor?

Akillerin metot ve siresinin zahirinden anlaşılan haber-i vahidi mutlak 
manada hüccet kabul ettikleridir. Bu nedenle haber-i vahid, ister şer’i hü-
kümler olsun, ister usul-u dine ait konular olsun tefsirde de hüccettir. Dola-
yısıyla tefsirde haber-i vahidden istifade etmenin hiçbir sakıncası yoktur.

Ama haber-i vahidin hüccet olmasının delili nakli ve taabbudidir der-
sek; bu delili, şer’i hükümlerle sınırlayan bir karine yoktur; zira hücciyetin 
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nitelik ve niceliği belirtilmemiştir. Yani nakli delillerin zahirinde, delili 
sadece mükâfat ve cezanın söz konusu olduğu ameli hükümlerle sınırla-
yan herhangi bir emare söz konusu değil.

nebe ayeti, adil bir haber-i vahide istinat etmenin caiz olduğunu ve 
böyle bir haberi araştırmaya gerek olmadığını beyan eder. Yani haber-i 
vahidi sadece şer’i hükümler ve fıkıh ayetleriyle sınırlayan bir delil olma-
dığından, fıkıh konuları dışındaki ayetlerde de muteberdir.

Bu açıklamalara dayanarak ameli hükümlerden olmayan bir konu-
nun Allah’a nispet verilmesinin mesela; “Hz. isa (a.s) öldürülmedi veya 
çarmıha gerilmedi” demenin bir sakıncası yoktur.

Sonuçta haber-i vahid, Kur’an’ın tüm ayetlerinin tefsirinde 
hüccettir.84

Şeriata Tabi Olanların Metodu

Haber-i vahidin hüccet olduğuna delil sayılabilecek bir başka husus 
da Ehl-i Beyt imamlarının, ashabın ileri gelenlerinin ve risalet dönemine 
yakın tarihte yaşayanların haber-i vahidi (hem fıkıh hem de akaitte) ka-
bul ettiğine dair icmadır.

islam âlimleri her zaman ravilerin güvenilirliğini araştırarak sahih 
ve şüpheli hadisleri birbirinden ayırmıştır. ravi ve hadislerin incelen-
mesi, her asrın revaçta olan araştırma konularındandır. Ehl-i Beyt imam-
ları döneminde her imamın kendi dostlarının (hem fıkıh hem de aka-
itte) haber-i vahidi nakletmesi yaygın olmasına rağmen hiçbir imam bu 
metoda muhalefet etmemiş veya aksine bir uygulamada bulunmamıştır. 
Hatta bu metot, ashap ve tabiin arasında da uygulanıyordu. Ehl-i Sünnet 
âlimleri bu kanalla nakledilen birçok meseleyi kabul etmiş, inkâr veya 
red yolunu seçmemiştir.

Haber-i Vahidin Ayetin Genelliğini Özelleştirmesi

Haber-i vahidin muteber ve hüccet oluşunun ispatından sonra gün-
deme getirilen bir diğer husus, âlimler arasındaki meşhur görüşe göre, mu-
teber haber-i vahidin ayetin genelliğini özelleştirebileceği konusudur.

84 medhelu’t Tefsir, Ayetullah Fazil lenkerani, s.175-176
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Bu iddianın en önemli kanıtı ise akli deliller ve akillerin siresi ışı-

ğında haber-i vahidin hüccet oluşunun kesinliği ve buna amel etmenin 

vacipliğidir. Ancak bu, başka bir delilin söz konusu habere muhalefet et-

memesi halinde geçerlidir.

ilaveten masum önderlerden Kur’an’ın genel hükümlerinin özelleşti-

rilebileceği konusunda birçok rivayet nakledilmiştir.85 Ama isa b. Aban 

ve Kerhi gibi âlimler, haber-i vahidin geneli özelleştirebileceğini redde-

derek bunun caiz olmadığını savunmaktadır.

Evet, âlimlerin ittifak ve icmasıyla ayetin haber-i vahid aracılığı ile 

nesh edilmesi doğru değildir. Ancak burada şöyle bir soru gündeme ge-

lebilir:

Kur’an’ın haber-i vahidle özelleştirilmesi veya nesh edilmesi arasında 

ne fark vardır?

Bu iki konu arasındaki (özelleştirme ve nesh) farklardan sadece bir 

tanesi, her fırkanın kendi inancını ispat etmesi için Kur’an’ın özelleştiril-

mesi meselesinden ziyade nesh konusuna sarılmasıdır.86

Rivayetle Tefsir Metodunun Tehlikeleri

Her ne kadar rivayetle tefsir metodu, Kur’an’ı anlamada önemli bir kay-

nak olsa da bazı tehlike ve eleştirilen yönleri de vardır. örnek olarak;

1. Yalan ve Sahte Rivayetler:

rivayetle tefsir metodunu tehdit eden en önemli tehlikelerinden biri 

uydurma ve yalan hadislerdir. Bu tür hadislerin sahih hadisler arasından 

ayıklanmaması Kur’an’ı anlamada büyük sorunları doğurur.

islam’ın ilk yıllarında siyasi, kelamî, mezhebi, iktisadi vb. nedenlerle 

birçok sahte rivayet uydurulmuş ve resul-i Ekrem (s.a.a), bu tehlikeyi 

önceden fark ederek insanları uyarmış, şöyle buyurmuştu:

85 medhelu’t Tefsir, s.175-176
86 el-Beyan, s.402
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“Bana yalan isnat edenlerin sayısı artacaktır ve kim bana kasıtlı olarak ya-
lan isnat ederse onun yeri cehennem ateşidir.”87

Sahte hadis nakleden ravilerin önder ve lideri diyebileceğimiz isim, 
Ebu Hureyre Devsi’dir (Yemen’in Devs kabilesindendir). O, Hayber Sa-
vaşından sonra medine’de sadece 1 yıl 9 ay kalmış olmasına rağmen sa-
habe içerisinde Peygamber’den (s.a.a) en çok rivayet nakleden kişidir. 
ibn Hazm şöyle der:

Bazı kitaplar ondan (Ebu Hureyre’den) yaklaşık 5.374 hadis nakletmiştir. 
Sadece “Buhari” 466 rivayet kayda geçmiştir.88

Ebu Hureyre’nin hadis nakletme metodu şöyleydi; Peygamber’den 
(s.a.a) duymadığı hadisi Peygamber’e (s.a.a) nispet vererek naklederdi. 
Buna hadiste tedlis (aldatma) denir, bu ise hadisin doğruluğunda şüphe 
oluşmasına neden olur. Şu’be şöyle demiştir: “Ebu Hureyre, hadiste ted-
lis yapardı.”

O, Peygamberden (s.a.a) şöyle nakletmiştir:

“Kim cenabet bir halde sabahlarsa oruç tutmasın.”

Kendisinden bu hadisi kimden duyduğu sorulunca ise onu Peygamber’den 
(s.a.a) duymadığını başka birinin kendisine naklettiğini söylemiştir.89

Hz. Ali (a.s) ise Ebu Hureyre hakkında şöyle buyurmuştur:

“Hiç kimse Ebu Hureyre Devsi kadar Allah resulüne (s.a.a) yalan isnat 
etmemiştir.”90

Sahte hadis nakleden isimlerden bir diğeri Abdulkerim b. Ebi’l-Evca’dır. 
ölüm anında kendi deyimiyle 4000 uydurma hadis nakletmiştir.91

Yine Ahmed b. Abdullah cubari, muhammed b. Ukkaşe Kirmani, 
muhammed b. Temim FArabî yaklaşık 10 binin üzerinden uydurma ha-

87 Biharu’l Envar, c.2, s.225
88 Ebu rayhe, Ezva’un Ala Sünnetin muhammediye, s.201
89 vesailu’ş Şia, önsöz, c.1, s.44, el-Bidaye ve’n nihaye, c.8, s.109
90 ibn-i Ebi’l Hadid, Şerh-i nehcul Belaga, c.1, s.360
91 Abdulkerim b. Ebi’l Evca, mısır emiri tarafından ölüme mahkûm edilen zındık bir 

isimdi. Artık hiçbir kurtuluş yolu olmadığını anlayınca “Ant olsun Allah’a ki ben sizin 
aranızda 4.000 sahte hadis naklettim. Haramı helal, helali ise haram yaptım” diyerek 
hadis uydurduğunu kabul etmiştir. mebahisun fi Tedvini’s Sünneti’l mutahhara, 
s.31-32, vesailu’ş Şia, önsöz c.1, s.46 (müesseseti Alulbeyt)
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dis nakleden isimlerdendir.92 Ayrıca Ebu Buhteri ve vahab b. vahab ya-
lan hadis alanında nam salmış isimlerin başında gelir.

2. Senetsiz Rivayetler:

Hadis kitaplarında nakledilen senetsiz rivayetler azımsanmayacak 
kadar çoktur. Hatta bu rivayetlerin büyük bir çoğunluğunu tefsirde ya-
rarlanılan rivayetler oluşturur. Buhari, “100.000 sahih ve 200.000 sahih 
olmayan hadisi sildim” demiştir.93

Ahmed b. Hanbel şöyle demiştir:

üç çeşit (hadis) kitabın delil ve dayanağı yoktur: Savaş ve gazve kitapları, 
gaybet ve ahiru’z-zaman hadislerine ait kitaplar ve tefsir kitapları.94 (Tef-
sir kitaplarından maksat senetten yoksun veya sahih senedi olmayan riva-
yetlerdir.)

Bu tehlike Şia’ya ait hadis kitaplarında da vardır. Gerçi mevcut hadis-
ler arasında sahih olanların sayısı çoğunlukta olsa da bazı rivayetlerin se-
nedinden rivayeti nakleden raviler düşmüştür. örneğin; Ali b. ibrahim’in 
tefsirinde bazı hadislerde vasıtasız ve direkt olarak “قال الصادق" (imam 
Sadık şöyle buyurmuştur) ibaresi yer alır. Yine Ayyaşi Tefsirini istinsah 
eden şahıs hadisin senedinde yer alan isimleri silmiştir.

3. Rivayetler Arasındaki Çelişki:

Tefsirde yararlanılan rivayetlerde Kur’an’ın bazı konularının (özel-
likle esbab-ı nüzulun / iniş sebeplerinin) anlaşılmasının önünde engel 
olabilecek tezatlar söz konusudur.

Buna “Abese” ayetinin nüzul sebebi hakkında nakledilen iki farklı 
rivayeti örnek olarak gösterebiliriz. Bir rivayet, yüzünü ekşiten şahsın 
Peygamber (s.a.a) olduğunu söylerken başka bir rivayet ise bu kişinin 
mescitte Peygamber’in (s.a.a) yanında oturan ümeyyeoğullarından bir 
şahıs olduğunu söyler. veya “افك/ifk" ayetinin (nur Suresi 11 ila 22. 

92 A.g.e ve Ezva’un Ala Sünnetin muhammediye, s.144
93 A.g.e ve Ezva’un Ala Sünnetin muhammediye, s.144
94 - Suyuti, el-itkan, c.4, s.180
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ayetler) nüzul sebebi hakkında nakledilen rivayetler arasındaki çelişkiyi 

göstermek mümkündür.

Bu çelişkili hadisler bazen tek bir kişiden nakledildiği için hadisin 

muteberliği ortadan kalkar. Bu mesele ibn Abbas hakkında da göze çarp-

maktadır. nitekim Şafii şöyle demiştir:

Tefsirde ibn Abbas’tan nakledilen hadislerden yaklaşık yüz tanesi ispat 

edilmiştir.95

4. Yahudi ve Mesihi Düşüncenin Nüfuzu:

Tefsir rivayetlerinin büyük bir bölümünü “israiliyat” hadisleri teş-

kil eder. Yahudilere ait birçok rivayeti islamî metinler arasına sokan isim 

Ka’bu’l-Ahbar’dır. O, Yemenli olup “Ebu Hureyre’nin üstadı” unvanını ta-

şır. Ebu rayhe şöyle yazmıştır:

Bu Yahudi (Ka’bu’l Ahbar) birçok hurafe, evham ve yalanı dinin içine sok-

mayı başarmıştır. öyle ki tarih, hadis ve rivayet kitapları başta olmak üzere 

birçok kitap bu hadisleri nakletmiştir.96

imam muhammed Bakır’ın (a.s) huzurunda biri şöyle dedi;

“Ka’bu’l Ahbar, “Kâbe her sabah Beytu’l mukaddes’e secde eder” diyor. 

imam cevap olarak şöyle buyurdu:”Her ikiniz de (Sen ve Ka’bu’l Ahbar 

da) yalancısınız.”

imam sinirli bir halde şöyle devam etti: “Allah, yeryüzünde Kâbe’den daha 

sevimli bir yer yaratmamıştır.”97

5. Kur’an Ayetlerinin Tamamının Rivayetle Tefsirinin Olmayışı:

Bu madde hakkında detaylı bilgi “Peygamber’den nakledilen riva-

yetlerin Sayısı” bölümünde verilecektir. Suyuti şöyle yazmıştır:

Peygamber’den (s.a.a) bize sadece 250 rivayet ulaşmıştır.

95 A.g.e.
96 Ezva’un Ala Sünnetin muhammediye, s.164 (üstat marifet’in nakliyle, et- Tefsir-u 

ve’l müfessirun, c.2, s.102)
97 Usul-u Kafi, Kuleyni, c.4, s.239; Biharu’l Envar, c.46, s.354
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6. Tefsire İhtiyacı Olan Rivayetler:

Kur’an’ın nüzulünü “Beytu’l- mamur”a isnat eden veya Allah’ın sı-
fatlarını açıklayan rivayetler gibi bazı rivayetler içeriği nedeniyle tefsir ve 
şerhe muhtaçtır.

7. Zayıf Rivayetlerin Tefsir Kaynakları İçerisinden 
Ayıklanmamış Olması:

Âlimler, insanlara en doğru görüşleri sunmak için sürekli bir çaba 
içerisindedirler. Bunun için özellikle rivayet noktasında ravilerin iyi ta-
nınması ve şüpheli isimlerin teşhis edilip ayıklanması için”rical”98 ve 
“Dirayetü’l Hadis”99 ilimlerini gündeme getirmişlerdir. Ancak tüm bu 
çaba ve uğraşlara rağmen zayıf rivayetlerin sayısı hafife alınamayacak ka-
dar çoktur ve zayıf rivayetlerin tespiti konusu başlı başına bir araştırma 
ve çalışmayı gerektirir.

önemli Bir Hatırlatma: Senet olarak masumlara (yani, Peygambere 
ve Ehl-i Beyt imamlarına) dayandırılmayan, Kur’an veya mütevatir hadis-
lerle çelişen ya da akla muhalif olan rivayetler zayıf kabul edilir ve hiç-
bir değer taşımaz. Zira ashap ve tabiinden nakledilen sayısız zayıf riva-
yet vardır. Zehebi şöyle der:

Ashap ve tabiine ait tefsir kitaplarında o kadar çok zayıf rivayet var ki bu 
yüzden muteber ve zayıf haberler birbirine karışmış, gerçekler onların ara-
sında gömülü kalmıştır.100

8. Yanlış İnanç ve Fikri Sapmalara Yönelik Risk:

Zayıf ve sahih olmayan rivayetlerin müslümanlar arasında yanlış 
inanç ve düşüncelerin doğmasına sebep olduğu herkesçe bilinen bir ger-
çektir. örneğin; birçok muhaddisin Kur’an’da tahrifi kabul etmesine ne-
den olan “Tahrif Hadisi” bu rivayetlerdendir. Hatta muhaddis nuri bu 
konuda, “Faslu’l Hitap fi Tahrif-i Kitab-i rabbi’l-Erbab” adlı bir kitap 

98 “rical”, hadisin senedini oluşturan râvilerin kimler olduğu, ilmi dereceleri, güvenilir olup 
olmadıkları, râvilerde aranan vasıflar vb. konuları inceleyen ilme denir. (mütercim)

99 “Diraye”, hadislerin sahih olup olmadığının tespiti için, senet ve metnin durumlarını 
anlamaya imkân veren ilim dalıdır. (mütercim)

100 et-Tefsir-u ve’l müfessirun, c.1, s.156
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bile yazmıştır. Fakat şu da bir gerçektir ki muhaddis nuri’nin zamanın-
dan günümüze kadarki süreçte mezkûr kitaba reddiye babından birçok 
kitap yazılmıştır. Şia arasındaki icma da muhaddis nuri’nin görüşünün 
batıl olduğu yönündedir.

Rivayet Metodunun Ayrıcalıkları

1. ilahî Kasıt ve muradın Keşfedilmesindeki Katkısı:

Din önderlerinden bize ulaşan sahih rivayetlerin Kur’an’ın anlaşıl-
ması ve ayetlerin şerh edilmesi alanındaki katkısı şüphe götürmeyen bir 
gerçektir. Ayrıca bu sahih rivayetler, (özellikle müteşabih ayetlerde) müs-
lümanların fikri açıdan sapmasını büyük ölçüde engellemiştir.

2. Din Dışı Düşünce ve inançları önlemedeki Katkısı:

Sahih rivayetler, Yahudilerin veya din muhaliflerinin düşüncelerini 
açıkladığı gibi doğru olan dini düşünce yapısını da beyan etmiştir.

3. Ayetlerin Te’vili ve Batını manasının Bilinmesindeki Katkısı:

Ehl-i Beyt imamları te’vile ihtiyacı olan ayetlerin gerçek ve batını ma-
nalarını açıklamıştır. Çünkü onlar, te’vil ilmine hâkim ve dini ilimlerde 
derinleşmiş olanlardır. imam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Biz, te’vili bilenleriz.”

“Biz, ilimde rasih (derinleşmiş) olanlarız.”

4. muhkem ve müteşabih, nasih ve mensuh Ayetlerin Teşhisin-
deki Katkısı:

5. Genel ve özel Ayetlerle mutlak ve mukayyet Ayetlerin Teşhisin-
deki Katkısı:

Genel ayetlerin özelleştirilmesi veya mutlak ayetlerin sınırlandırıl-
ması, çoğunlukla fıkhî hükümleri açıklayan ayetlerde söz konusudur. Bu 
tür ayetler namaz, oruç, hac vb. ameli konuların niceliğini ve cihat hü-
kümleri, humus, zekât vb. amellerin de sınırlarını beyan eder.

6. velayet ve Peygamberden Sonraki Halifenin özelliklerini Açıkla-
yan Ayetlerin Teşhisindeki Katkısı:
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resul-i Ekrem’in (s.a.a) vefatından sonra islam ümmetinin hali-

fesi olacak şahsın özellik ve ayrıcalıkları genellikle Peygamber (s.a.a) ve 

Ehl-i Beyt imamlarından (a.s) elimize ulaşan rivayetler aracılığı ile açık-

lanmıştır.

Rivayetle Tefsir Metodunun Delilleri

rivayetle tefsir metodundan maksat, Kur’an’ın rivayet ve hadisler yar-

dımıyla tefsir edilmesidir. Zira rivayet, tefsir kaynakları içerisinde önemli 

yere sahip kaynaklardan biridir.

rivayetle tefsir metodu, tarihi sabıka açısından diğer tefsir metotları 

arasında en eski ve köklü olanıdır. Çünkü bu metodun mimarı resul-i 

Ekrem’in (s.a.a) bizzat kendisi olmuştur. Bu metodun muhtevası ise o 

hazretin sözleri olan rivayetlerdir. resul-i Ekrem (s.a.a), üstlendiği ilahî 

görev gereği bazen sözle bazen de amelle ayetlerin beyan ve şerhini ya-

parak Kur’an’ı öğretiyordu. Bu sözlü veya fiili davranışlar müslümanla-

rın nebevi sünneti tanımasının yoluydu. Çünkü Allah, elçisinin sünne-

tini insanlar için bir hüccet karar kılmıştır.

Şu hususun hatırlatılmasını gerekli görüyoruz:

“Daha önce de belirttiğimiz gibi Kur’an’ın anlaşılması noktasında sa-

dece rivayet ve hadisi kıstas kabul edenler, bu görüşlerinde ifrat sınırını 

aşarak tefsirde Kur’an, akıl ve içtihadı batıl/geçersiz saymışlardır. (Ahba-

rilerden bazıları bu görüşün taraftarlarıdır).”

Her halükârda Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt imamlarının sözleri-

nin hüccet oluşunun101 sayısız delili vardır. örnek olarak:

 َل ِاَلیِهم َن ِللنَّاِس َما نُّزِ ْكَر ِلُتَبّيِ  َوأَنَزْلَنا ِإَلْيَك الّذِ

"Biz sana bu Zikr'i (Kur'an'ı) indirdik ki, kendilerine indirileni insan-

lara açıklayasın diye."102

101 Ehl-i Sünnet’in islami kaynaklardan biri olarak saydığı Sahabe ve Tabiin’ in sözlerinin 
hüccet olup olmadığı meselesi kendi yerinde detaylıca ele alınacaktır.

102 nahl:44
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 َن َلُهُم الَِّذي اْخَتَلُفوْا ِفیِه  َوَما أَنَزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِإلَّ ِلُتَبّيِ

"Biz sana kitabı, ancak hakkında ayrılığa düştükleri şeyleri onlara apa-
çık bildirmen için indirdik."103

ُمُهُم  يِهْم َو يَُعّلِ ْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َو يَُزّكِ يَن َرُسوًل ّمِ ّيِ  ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلُّمِ

 ...اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة

"O'dur ümmîlere içlerinden kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizle-
yen, onlara Kitab'ı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen…"104

Ayrıca Al-i imran:164, Bakara:129 ve 151. ayetler bu minvaldeki 
ayetlerden birkaçıdır.

mezkûr ayetler, Kur’an’ın talim ve beyanının Peygamber’e (s.a.a) 
emanet edildiğini buyuruyor. Yani Peygamber (s.a.a) hem Kur’an’ı in-
sanlara öğretmekle hem de ayetlerin şerh ve açıklamasını yapmakla gö-
revlendirilmiştir.

Elbette talim (öğretmek) ve tebyin (açıklamak) arasında şöyle bir far-
kın olduğu söylenebilir: Talim, ayetin tilaveti ve zahirini manasını öğret-
meyi kapsar. Tebyin ise “beyan” kelimesinden türemiş olup ayetin kâmil 
bir şekilde açıklanması manasındadır.

 ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َنَهاُكْم َعْنُه َفانَتُهوا  َوَما آَتاُكُم الرَّ

"…Peygamber, size ne verirse onu alın ve neden vazgeçmenizi emre-
derse ondan vazgeçin."105

Bu ayet her ne kadar nadiroğulları kabilesi arasında savaş ganimetle-
rinin taksim edilmesi hakkında nazil olsa da, ayet genel bir hükmü kapsa-
maktadır106. Yani müslümanlar, ibadet, siyaset, savaş, iktisat vb. tüm ko-
nularda Peygamber’in (s.a.a) sözlerini mutlak manada kabul edip onun 

103 nahl:64
104 cuma:2
105 Haşr:7
106 el-mizan, c.19, s.204
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emrine itaat etmekle mükelleftir. Ayetin bu minvalde yorumlanması, ne-
bevi Sünnetin hüccet olduğuna delilidir.

Peygamber’den Nakledilen Rivayetlerin Hacmi

islam âlimleri arasında Kur’an’ın ne kadarının Peygamber (s.a.a) ta-
rafından tefsir edildiği ve o hazretten bize ulaşan tefsir rivayetlerinin sa-
yısı hakkında görüş ayrılığı vardır. Bu görüşleri genel olarak üç kısma 
ayırabiliriz:

Birinci Görüş

Peygamber (s.a.a) Kur’an’ın tamamını zahiren tüm ayet ve sureleri 
kapsayacak şekilde hem lâfzî hem de manevi olarak tefsir etmiştir. Bu 
görüşü savunanlardan birisi ibn Teymiyye’dir. O, görüşünün ispatı için 
bazı deliller sunmuştur. örnek olarak:

1.Kur’an’dan Delil: Allah, “ َن ِللنَّاِس َوأَنَزْلَنا ْكَر ِلُتَبّيِ  Zikri indirdik /ِإَلْيَك الّذِ
ki insanlara açıklayasın diye.” ayetinde olduğu gibi Peygamber’i (s.a.a) 
Kur’an’ın müfessiri ve açıklayıcısı olarak tanıtmıştır ve “tebyin” hem lâfzî 
hem de batinî manayı kapsar.

2.nakli Delil: Sahabe, Peygamber’in (s.a.a) kendilerine sadece on 
ayet öğrettiğini ve bu on ayete kalbi yakin buldukları takdirde daha faz-
lasını öğrettiğini nakletmiştir. Şu var ki ashap, ilim ve ameli bir arada 
öğreniyordu.

3.Akli Delil: Bu delile göre bir gruba ders olarak verilen kitabın her 
sayfası en ince detayına kadar öğretilir. Bu kaide gereği; müslümanların 
kanun kitabı olan, insanlara dünya ve ahret saadetini vaat eden Kur’an’ın 
içeriğinin insanlar için gizli kalması mümkün müdür? Böyle bir varsa-
yım Peygamber’in (s.a.a) misyonuna terstir. Çünkü Peygamber’in (s.a.a) 
vazifesi insanlara ilahî hüküm ve düsturları beyan etmektir.

İkinci Görüş

Bu görüşün taraftarları Peygamber’in (s.a.a) Kur’an’ın çok az bir 
miktarı haricinde bir beyanının bulunmadığını söyler. Suyuti, bu görüşü 
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savunanlardan biridir. Bu görüşün savunucuları da iddiaları için bazı de-
liller ikame etmiştir. örnek olarak;

1. Taberi, kendi tefsirinde Ayşe’den şöyle nakleder:

Peygamber (s.a.a), cebrail’in kendine öğrettiği Kur’an’dan insanlara sadece 
birkaç ayet tefsir etmiştir.107

2. Allah, insanları Kur’an’ı anlamaları için ayetler üzerinden dü-
şünmeye davet etmiştir. Diğer taraftan Peygamber’in (s.a.a) tüm ayetleri 
tefsir etmesi gerektiğine dair kesin bir delil yoktur. Ayrıca “Peygamber 
(s.a.a) Kur’an’ın tamamını tefsir etmiştir” demek, insanları ayetler üze-
rinde düşünmeye davet eden ayetlere muhalif bir söylem olur. Bu ne-
denle Peygamber (s.a.a) Kur’an’dan sadece bir miktar ayet tefsir etmiş, 
geriye kalan büyük bölümü insanların kendi uhdesine bırakmıştır. Bun-
lara ilaveten ayetlerin tefsir ve şerhine ait Peygamber’den sadece 250 ri-
vayet nakledilmiştir.

3. Peygamber (s.a.a) sahabeden bazılarının (ibn Abbas gibi) tefsir il-
mini öğrenmesi için dua ederek şöyle buyurmuştur:

یِن َو َعّلِمُه التَّاِویَل هُه ِفی الّدِ اَلّلُهمَّ َفّقِ
"Allah'ım! O'nu dinde fakih ve tefsirde âlim karar kıl."108

Demek ki ayetlerin bir kısmının tefsiri insanların uhdesine bırakıl-
mıştır. Aksi durumda Peygamber’in (s.a.a) diğerlerinin tefsiri öğrenme-
sini istemesine gerek kalmazdı.

Üçüncü Görüş

itidal ve orta yola daha yakın olan bu görüşe göre Peygamber (s.a.a), 
Kur’an’ın tamamını ya da birkaç ayetini değil Kur’an ayetlerinin büyük 
çoğunluğunu tefsir etmiştir. Ayrıca “Kur’an’daki ayetlerin tamamı tefsire 
muhtaçtır” sözü doğru değildir. Zira lügat ve edebiyat kitaplarına müra-
caat ederek ya da ayetler üzerinde düşünerek, Kur’an’ın anlaşılması müm-
kündür. Birçok ayet insanların kolaylıkla anlayabileceği bir sadelikte na-
zil olmuştur. örneğin:

107 camiu’l Beyan (Tefsir-i Taberi), c.1, s.37
108 müsned-i Ahmed b. Hanbel, c.4, s.127 (Ahmed muhammed Şakir’in Şerhi)
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 َوَل َتْاُكُلوا اَْمَواَلُهْم ِاٰلى اَْمَواِلُكْم 

“Onların (yetimlerin) mallarını kendi mallarınıza katıp yemeyin.”109

 ٰنى ِانَُّه َكاَن َفاِحَشًة  َوَل َتْقَربُوا الّزِ

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir.”110

Dr. Zehebi, bu görüşü kabul etmektedir. Aşağıdaki nükteleri dikkate 

alarak bu görüşün en sahih ve makul görüş olduğu sonucuna varırız.

1. Kur’an’ın tüm ayetleri tefsire muhtaç değildir; Çünkü yukarıda 

da söylediğimiz gibi Kur’an’ın, Arapça konuşulan bir coğrafyada yaşa-

yan insanlarla aynı dilde nazil olmasının sebebi, insanların onu rahat-

lıkla anlayabilmesi içindir. Kur’an’ın kendisi de bu konuya işaret ederek 

şöyle buyuruyor:

 ْكِر ْرَنا اْلُقْرٰاَن ِللّذِ  َوَلَقْد َيسَّ

"And olsun biz, Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık."111

2. Kur’an ayetlerinden bazıları lügat ve edebiyat kitaplarına müra-

caat edilmesi halinde anlaşılabilecek sadeliktedir. Âlimler ve müfessirler 

de bu yöntemden yararlanarak ayetleri tefsir edebilirler.

3. Her ne kadar Suyuti'nin Peygamber'den (s.a.a) naklettiği tefsir ri-

vayetleri 250 tane olsa da rivayetlerin sayısı bu rakamla sınırlandırılamaz. 

Çünkü Peygamber'in (s.a.a) sünneti, ameli siresi ve Kur'an'la mutabık 

olan usul ve füruata dair konulardaki hadisleri ve ayrıca Peygamber'in 

varisleri112 olan Ehl-i Beyt imamları kanalıyla nakledilen rivayetler bu ra-

kamdan çok daha fazladır.

109 nisa:2
110 isra:32
111 Kamer:17
112 merhum Seyit Haşim Behrani’nin torunu Seyit muhammed Behrani, Ehl-i Beyt 

imamlarından nakledilen ve senet olarak Peygambere dayanan yaklaşık 4.000 tefsir 
rivayetini bir araya toplamıştır. (Ayetullah marifet)



100

TEFSir mETOTlArI vE EKOllEri

Ayyaşi Semerkandi’nin Kehf Suresi’nin sonuna kadar olan tefsi-
rinde yaklaşık 2.700 rivayet vardır. Tefsir-i Burhan’da (muhaddis Beh-
rani) yaklaşık 16.000 ve Tefsir-i Nuru’s-Sakaleyn’de yaklaşık 14.000 ri-
vayet mevcuttur.

Ayşe’den nakledilen “Peygamber (s.a.a), cebrail’in kendisine öğrettiği sa-
dece birkaç ayeti insanlara öğretti” sözüne gelince; burada maksat cebrail’in 
her seferinde Peygamber’e (s.a.a) sunduğu ayetlerin insanlara öğretilmesidir. 
Kur’an tedricen indirildiği için, ayetler de parça parça nazil olmakta ve Pey-
gamber (s.a.a) her defasında insanlara birkaç ayet talim etmekteydi.

Asıl önemli olan, Peygamber’in (s.a.a) kendi vazifesini yerine getire-
rek açıklanmaya ihtiyacı olan ayetleri tefsir ettiği ve bazı ayetlerin tefsirini 
ise gerçek müfessirlere (Ehl-i Beyt imamlarına) bıraktığıdır.

Bu nedenle Peygamber’in (a.s) ameli sünneti ve rivayetlerini, Ehl-i 
Beytten nakledilen ve gerçekte Peygamber’in sözleri olan113 rivayetlerle 
birleştirirsek sayı zikredilenden çok daha fazla olacak ve geriye tefsir edil-
meyen çok az bir miktarda ayet kalacaktır.

Nebevi Tefsirin Türleri

Peygamber’den (s.a.a), nakledilen ve ayetlerin mana ve şerhini içeren 
rivayetlerde tefsirin, lügat manasının beyanı, genel hükümlerin özelleşti-
rilmesi, mutlak ayetlerin sınırlandırılması gibi farklı türleri göze çarpmak-
tadır. Biz bu tefsir türlerinden birkaçını zikretmekle yetiniyoruz.

1. Mücmel Ayetlerin Detaylandırılması

Kur’an-ı Kerim’in birçok ayetinde namaz, zekât, hac… gibi fıkhî ve 
ameli konulara külli olarak işaret edilmiştir. örneğin:

 ٰكوَة ٰلوَة َوٰاتُوا الزَّ  َواَقٖيُموا الصَّ

"Namaz kılın ve zekâtı verin."114

113 Ehl-i Beytin (a.s) beslendiği ilmi kaynak, Peygamberin (s.a.a) kendisi olduğundan onlardan 
nakledilen rivayetler de gerçekte Peygamberin (s.a.a) sözleridir. (mütercim)

114 Bakara:43
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115 َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِاَلْيِه َسبٖيال ِ  َولِلهّٰ

“Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde 
bir hakkıdır.”

mücmel ayetler, ilahî hükümlerin detayı hakkında bilgi vermez; nama-
zın kaç rekât olduğu, zekâtın nelere taalluk ettiği ve zekâtın (vacip olmasın-
daki ölçü sayılan) nisap miktarının ne kadar olduğu gibi teferruata değin-
mez. Bunun sebebine gelince, Kur’an, genel kanunlar kitabıdır. Bu nedenle 
ibadetlerle ilgili emir ve yasaklara, alışverişin hükümlerine ve hatta toplum-
sal ve siyasi birçok meseleye genel olarak değinmiş, detaylı açıklama içinse 
Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt imamlarını görevlendirmiştir.

2. Kur’an Istılahlarının Açıklanması

Peygamber (s.a.a), bazen ayetlerin tefsirinden önce Kur’an’a özgü ıs-
tılahları açıklardı. Bu tefsir şekli iki kısımdır:

a. Fıkhî Hükümlere Ait Istılahların Beyanı:

 Zurare, imam muhammed Bakır’dan (a.s) şöyle nakletmiştir:

“Ammar, Peygamber’in (s.a.a) huzuruna çıkarak şöyle arz etti: ‘Ey Allah 
resulü! Ben (akşam) cünüp oldum ve gusül için su bulamadım.’ Peygam-
ber (s.a.a): ‘Peki, ne yaptın? (nasıl teyemmüm ettin?)’ diye sordu. Am-
mar, ‘Elbiselerimi çıkarıp toprağın üzerinde yuvarlandım’ dedi. Peygamber 
(s.a.a) buyurdu: “Eşek bu şekilde kendisini yerde yuvarlar. Oysaki Yüce 
Allah şöyle buyurmuştur:

 ًبا ُموا َصعٖيًدا َطّيِ  َفَلْم َتِجُدوا َماًء َفَتَيمَّ
“Su bulamazsanız o vakit temiz bir toprağa teyemmüm edin.”116

Peygamber (s.a.a) daha sonra teyemmümü açıklayarak şöyle devam etti:

“iki elini toprağa vur. Sonra ellerini birbirine vur ve alnını mesh et. Daha 
sonra sol elinle sağ elini, sağ elinle de sol elini mesh et.”117

115 Al-i imran:97
116 nisa:43
117 vesailu’ş-Şia, Teyemmüm babları, 11.bab, c.4, s.977, h.9 ve bu hadisle benzer muhtevada 

olan 2, 4, 5 ve 8. hadisler
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Buhari, kendi tefsirinde “اْلُوْسٰطى ٰلوِة  -ayetinin tef (orta namaz) الصَّ
siri hakkında Peygamber'den (s.a.a) orta namazın öğle namazı olduğuna 
dair rivayet nakletmiştir.118

b. Fıkhî Hükümlere Ait Olmayan Istılahların Beyanı:

Peygamber (s.a.a) birçok defa fıkhî konular dışındaki ıstılahları be-
yan etmiştir. mesela şöyle buyurmuştur:

ِانَّ المغضوِب عليهم ُهُم اليهوُد َو ِانَّ الضالّين النّصارٰى
“(Hamd Suresinde) Kendilerine gazap edilmiş olanlar, Yahudiler ve sapkın-
lığa düşenler ise Hıristiyanlardır.”119

Ehl-i Sünnet ve Şia âlimlerinin büyük çoğunluğu bu yorumun doğ-
ruluğu üzerinde ittifak etmiştir.120

Yine Peygamber (s.a.a), َعٰسى اَْن َيْبَعَثَك َربَُّك َمَقاًما َمْحُموًدا ayetinde121 ge-
çen “makam-ı mahmud”un tefsirinde “o, benim ümmetim hakkında şe-
faat edeceğim makamdır” (başka bir ifadesinde de “o, şefaattir”) buyura-
rak makam-ı mahmudu, şefaat makamı olarak tefsir etmiştir.

3. Kelimelerin Manasının Açıklanması

Bazen Kur’an’da yer alan kelimelerin anlamaları sahabe için yete-
rince veya hiç malum değildi. Bu nedenle bilmedikleri kelimelerin anla-
mını Peygamber’e (s.a.a) sorar, o hazret de bunların manasını açıklardı. 
ibn Abbas şöyle diyor:

 Onlar Kur'an'ı parça parça kıldılar" ayetinde122/ اَلَّذٖيَن َجَعُلوا اْلُقْرٰاَن ِعضٖين“
geçen "ِعضٖين" kelimesinin manası sorulunca Peygamber (s.a.a), bu keli-
menin anlamını şöyle açıklamıştır: "Onlar, Kur'an'ın bazı ayetlerine iman 
ederler, bazılarını ise yalanlarlar."123

Suyuti ise şöyle nakletmiştir:

118 Taberi, cami’ul Beyan, c.2, s.555
119 Suyuti, el-itkan, c.2, s.244
120 mecmau’l Beyan, c.1, s.35
121 - isra:79
122 Hicr:79
123 el-itkan, c.2, s.253
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/َعدل“ o gün onlardan adl alınmaz" ayetinde124 geçen/ َوَل يُْؤَخُذ ِمْنَها َعْدٌل“
adl" kelimesinin manası sorulunca Peygamber, onun fidye ve karşılık ol-
duğunu buyurmuştur.125

4. Mutlak Ayetlerin Sınırlandırılması

Sahih ve doğru olan bir sünnet, Kur’an’daki mutlak hükümlerin be-
yan edildiği ayetleri sınırlandırabilir veya genel ayetleri tahsis edebilir. is-
lam âlimleri bu görüş üzerinde icma etmiştir.

örneğin; Allah, alışverişi (اْلَبْيَع) hiçbir kayıt düşmeden helal beyan 
etse de ( اْلَبْيَع ُ -Peygamber (s.a.a), alışverişi haram ve helal kıla (َواََحلَّ اللهّٰ
cak sebepleri açıklamıştır. nitekim Hz. Ali'ye (a.s) buyurduğu bir vasi-
yetinde şunu okumaktayız:

“Ey Ali! Benim ümmetimden on grup, Yüce Allah’a karşı kâfir olmuştur. 
Bunlardan biri de savaş halindeki kâfire silah satanlardır.”126

Yine Peygamber’in (s.a.a) şartlandırdığı bir diğer mutlak ayet vasi-
yet ayetidir. Kur’an şöyle buyuruyor:

 ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة يُوٖصي ِبَها اَْوَدْيٍن 
“Yaptıkları vasiyetlerin yerine getirilmesi yahut borçlarının ödenme-
sinden sonra…”127

Yukarıdaki ayette vasiyet mutlak manada zikredilmiştir. Yani eğer bir 
erkek tüm serveti hakkında vasiyet ederse ettiği vasiyet sahih ve caizdir. 
Oysa fıkıh ilminde vasiyetin şartları detaylıca ele alınmıştır.

imam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Bura b. ma’rur Ensari Peygamber’in (s.a.a) medine’deki sahabelerindendi. 
ölüm zamanı geldiğinde Peygamber (s.a.a) henüz mekke’deydi ve Beyt-ul 
mukaddes’e doğru namaz kılıyordu. O, Peygamber’e (s.a.a), iki vasiyette 
bulundu:

124 Bakara:48
125 el-itkan, c. 2, s.245
126 vesailu’ş-Şia, c.12, s.71
127 nisa:12
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Kıbleye doğru defnedilmek: Yani onu Kabe’ye doğru defnetmelerini istedi. 
Çünkü Peygamber (s.a.a) mekke’deydi ve bu sahabe de yüzünün Peygamber’e 
(s.a.a) doğru olmasını istiyordu.

malının üçte biri hakkında vasiyette bulundu. Yani malının tamamının de-
ğil, üçte birinin kullanılmasını vasiyet etti.”128

ibn mar’ur’un her iki vasiyeti de resulullah’ın (s.a.a) sünne-
tinde yer buldu. Bazı nüshalarda “O’nunla ilgili ayet nazil oldu” ifadesi 
geçmiştir.129

5. Genel Olan Ayetin Tahsis Edilmesi

Peygamber’in (s.a.a) tefsir şekillerinden bir diğeri genel ayetlerin tah-
sis edilip özelleştirilmesiydi. Daha önce de söylendiği gibi sünnet vası-
tasıyla ayetteki genel durumun tahsisinin caiz olduğu konusunda görüş 
birliği vardır. Hem haber-i vahid hem de mütevatir rivayetler Kur’an’daki 
genel hükümleri tahsis edebilir.

Kur’an’da nebevi sünnetle sınırlandırılmış genel ayetlerden biri ço-
cuğun mirası konusudur. Kur’an şöyle buyuruyor:

 َكِر ِمْثُل َحّظِ اْلُْنَثَيْيِن ُ فٖى اَْوَلِدُكْم ِللذَّ  يُوٖصيُكُم اللهّٰ

"Allah, çocuklarınız (alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı 
kadarını emreder."130

Peygamber (s.a.a), genel bir hüküm olan bu ayeti sınırlandırarak 
şöyle buyurmuştur:

َل ِمیَراَث ِللَقاِتِل
“Babasını öldüren çocuk, babasının mirasından pay alamaz.”131

128 Kuleyni, Furu-u Kafi, c.7, s.10
129 Şeyh Abbas Kummi, (Sefinetu’l Bihar, c.1, s.66) şöyle der: Bura b. mar’ur Ensari, Hazrec 

kabilesinin ileri gelenlerinden ve Akabe’de Peygambere (s.a.a) ilk biat edenlerdendi. 
Ancak Peygamber (s.a.a) medine’ye varmadan önce vefat etmiştir. resulullah (s.a.a), 
medine’ye girdiğinde ibn-i mar’ur’un mezarını ziyaret etmiş, namaz kılmış ve ona 
duada bulunmuştu.

130 nisa:11
131 vesailu’ş Şia, c.17, s.388
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Tefsirde Ehl-i Beyt’in Sözlerinin Hüccet Oluşunun Delilleri

Peygamber’in (s.a.a) söz ve davranışlarının tefsirde hüccet oluşu-
nun ispatından sonra diğer bir önemli konu Ehl-i Beyt imamlarının söz 
ve fiillerinin de tefsirde hüccet olmasının delilleridir. Bazı delilleri şöyle 
sıralaya biliriz:

Kur’an’dan Deliler

1. Mutahhar (Tertemiz Kılınmış) Olan Gerçek Müfessirler

Kur’an’daki bazı ayetler Ehl-i Beyt imamlarının pak ve tertemiz mü-
fessirler olduğunu açık bir şekilde ispat eder. Bu ayetlere iki örnek:

a) Tathir Ayeti: Yüce Allah Ahzap suresinde şöyle buyurmaktadır.

 َرُكْم َتْطهٖيًرا ْجَس اَْهَل اْلَبْيِت َويَُطّهِ ُ ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الّرِ  ِانََّما يُرٖيُد اللهّٰ

"Ey Ehl-i Beyt! Allah, sizden her türlü pisliği gidererek sizi tam bir 
temizlikle mutahhar (tertemiz) kılmayı diler."132

b) mes Ayeti: Yine Kuran hakkında şöyle buyurmuştur:

 ُروَن ُه ِالَّ اْلُمَطهَّ  َل َيَمسُّ

"Ona, ancak mutahhar (tertemiz olanlar) dokunabilir."133

Bu iki ayet, bir kıyas ve delili beyan eder. ilk ayet, delilin mukaddi-
mesi ikinci ayet ise neticesidir.

ilk ayet, gerçek manada pak ve tertemiz (mutahhar) olanların Ehl-i 
Beyt olduğunu.

ikinci ayet ise, Kur’an’a sadece mutahhar olanların dokunabileceğini 
(gerçek manasına ulaşabileceğini) buyuruyor.

Sonuç: Kur’an’a sadece mutahhar olan Ehl-i Beyt dokunabilir, yani 
onun gerçek manasına sadece Ehl-i Beyt (a.s) ulaşabilir.

132 Ahzab:33
133 vakıa:79
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Delilin Açıklaması

Tathir ayeti, Peygamber’in (s.a.a) eşlerine hitap eden ayetlerin deva-
mında yer aldığı için Şia ve Ehl-i Sünnet arasında Peygamber eşlerinin de 
Ehl-i Beytten olup olmadığı konusunda görüş ayrılığı vardır.

Şia’nın görüşüne göre; Tathir ayeti sadece Ehl-i Beyt imamlarını kap-
sar ve Peygamber eşleri bu dairenin dışındadır. Şia, kendi görüşünün is-
patı için birçok delil sunmuştur. Biz bu delillerden sadece birkaçına de-
ğiniyoruz:

1. Tathir ayetinin evvelinde ve sonrasında yer alan ve Peygamber’in 
(s.a.a) eşlerine hitap eden ayetlerin zamirleri müennes (dişil), Tathir aye-
tindeki zamirler ise müzekker (erkek)dir.

2. Peygamber’in (s.a.a) eşlerine hitap eden ayetlerde genel bir ifade 
ile ِنَساَء (Peygamber'in eşleri) النَِّبّى   tamlaması kullanılmıştır. Eğer Ehl-i 
Beytten maksat Peygamber'in eşleri olsaydı, Tathir ayetinde de aynı hi-
tap (Peygamber'in eşleri) şekli kullanılırdı. Oysa Tathir ayetinde "Ehl-i 
Beyt" kelimesi kullanılmıştır. Bu ise ayetin Peygamber'in eşleri dışında 
özel bir gruba hitap ettiğini gösterir.

3. Tathir ayetinden önceki ayetlerde genelde tezekkür, uyarı ve ser-
zeniş var. Ancak Tathir ayetinde övgü, methetme, yüceltme ve saygı söz 
konusudur.

4. Tathir ayeti, Allah'ın iradesi ile her türlü pislikten (günah) uzak 
olan mutlak bir temizliği beyan eder. Bu ise insanın en yüce makamı, yani 
ismetin (masumiyetin) ta kendisidir. Oysa hem Kur'an ayeti (Tahrim Su-
resi) hem de sahih rivayetler, Peygamber eşlerinden bazılarının söz veya 
davranışlarıyla Peygamber'e eziyet edip incittiklerine şahitlik etmektedir. 
Bu nedenle Peygamber'in eşleri Tathir ayeti dışındadır.

5. Kur'an'da geçen Ehl-i Beyt kelimesinin özel bir grubu temsil et-
tiği, birçok sahih rivayetle sabit olmuştur. Bu isimler, Peygamber (s.a.a), 
Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'den oluşmaktadır.

6. Bunlara ilaveten en az yetmiş rivayet Ehl-i Beytin, resulullah'ın 
(s.a.a) âbası altında toplanmış "Âbâ Ehli" (yani Peygamber (s.a.a), Ali 
(a.s), Fatıma (a.s), Hasan (a.s) ve Hüseyin (a.s)) olduğunu beyan eder 
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ve Ehl-i Sünnet bu rivayetleri yaklaşık kırk sentle nakletmiştir. Suyuti, 
"Durru'l mensur"da ,Taberi ise "camiu'l Beyan" adlı kitabında konuyla 
ilgili yaklaşık on beş rivayet nakletmiştir.134

7. Tathir ayeti hakkında rivayet nakleden ravilerin hiçbirisi “Ehl-i 
Beyt” kelimesinin “Peygamber’in eşleri” ibaresiyle birlikte nazil olduğunu 
söylememiştir. Hatta Tathir ayetinin Peygamber’in eşlerini de kapsadığını 
söyleyen ikreme135 bile bu görüştedir.

Sonuç

Allah, Ehl-i Beyti her türlü pislikten uzak tutarak onları mutlak ma-
nada pak ve temiz (mutahhar) kılmayı irade etmiştir. Ehl-i Beytten mak-
sat ise Peygamber (s.a.a), Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’dir. Yani mutah-
har olanlar sadece bu beş kişi ve ileride zikredeceğimiz rivayetlerin de 
tanıklığıyla Hz. Ali (a.s) ile başlayıp Hz. mehdi (a.s) ile son bulan ima-
met halkasında yer alan on iki Ehl-i Beyt imamıdır.

Mess (Dokunma) Ayetinin Tefsiri

Bu ayet, Kur’an-ı Kerim’in yücelik ve saygınlığının bir delilidir. Bir-
çok müfessir ُه -kelimesindeki zamirin Kur'an'a dön (dokunamaz) َل َيَمسُّ
düğünü söylemiştir. mezkûr ayetin tefsiri iki şekilde mümkündür:

1. Zahiri ve Yüzeysel Tefsir: Şöyle ki; "mess" kelimesinden mak-
sat Kur'an ayetlerinin zahirine dokunmak olduğundan mutahharlar, be-
densel temizliği (taharet sahibi) olan kişilerdir. Bu manaya göre ayetten 
fıkhî bir hüküm elde edilir. Yani abdesti olmayan veya cünüp bir insan 
Kur'an'ın lafızlarına dokunamaz.

2. Bâtıni ve Daha Derin Bir Tefsir: "mess" kelimesi idrak, ilim136 veya 
ulaşmak, erişmek137 manasındadır ve bu manaya göre mutahhar olanlar, 

134 Durru’l mensur, c.3, s.603-607 (on beş rivayet); camiu’l Beyan, c.10, s.296-298 (on 
altı rivayet)

135 ikrime, Haricilerin düşünce ve fikirlerini benimsemiş, kelam konusunda inancı zayıf 
birisidir.

136 el-mizan, c.19, s.137; ragıb isfahani, (müfredat) “mess” kelimesini hissi idrak olarak 
tanımlamıştır.

137 Kamus-u Kur’an “mess” kelimesi, c.6, s.256
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ruhsal ve manevi temizliğe sahip insanlardır. Tüm günah ve kötü davra-

nışlardan uzaktırlar. Yani Allah’ın, masum ve tertemiz kıldığı Ehl-i Beyt, 

tüm insanlardan üstün ve yüce bir makama sahiptir. Ayetin bu manadaki 

tefsiri, manevi bir temizliğe sahip olan Ehl-i Beyt dışında hiç kimsenin 

Kur’an ayetlerinin gerçek manasına vakıf olamayacağıdır.

Tathir Ayeti Hakkındaki Rivayetler

Ahmed b. Hanbel, müsned’inde ibn Abbas’tan naklettiği uzun bir 

hadiste şöyle yazmıştır:

Peygamber (s.a.a) âbâsını, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in üzerine örte-
rek tathir ayetini okuyordu.138

Yine başka bir senetle ümmü Seleme’den şöyle nakleder:

Peygamber, ümmü Seleme’nin evindeydi. Bu esnada Fatıma (s.a) ipek bir 
bez parçasıyla Peygamber’in yanına geldi. Peygamber (s.a.a), Ey Fatıma! 
Kocanı ve iki oğlunu (Hasan ve Hüseyin’i) çağır, gelsinler. Fatıma, kocası 
ve iki oğlunu çağırarak yeniden Peygamber’in yanına geldi. Bu esnada Tat-
hir ayeti nazil oldu.

ümmü Seleme şöyle der: Peygamber (s.a.a) âbâsının bir ucunu onların üze-
rine örttükten sonra elini âbâdan dışarı çıkararak şöyle dua etti:

“Allah’ım! Bunlar benim Ehl-i Beytim ve bana özel olan itretimdir. Onları 
her türlü günah ve kötülükten uzak tutarak, pak kıl.”

ümmü seleme şöyle devam ediyor: Onlara yaklaşarak “Ey Allah’ın re-
sulü! Acaba ben de sizden miyim?” diye sordum. Peygamber (s.a.a) şu ce-
vabı verdi: “Sen hayır üzeresin (ama Ehl-i Beytten değilsin)”. Peygamber 
bu cümleyi iki defa tekrarladı.139

Ebu Said Hudri senetli birçok rivayetle, Peygamber’in (s.a.a) şöyle 

buyurduğunu nakletmiştir:

Bu ayet (tathir ayeti), beş kişi hakkında nazil olmuştur. Ben, Ali, Fatıma, 
Hasan ve Hüseyin.140

138 müsned-i Ahmed b. Hanbel, c.1, s.331
139 Suyuti, Durru’l mensur, c.3, s.603
140 Tefsir-i Taberi, c.10, s.296
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Konunun Özeti

Zikredilen bu iki ayet (tathir ve mess ayetleri), Ehl-i Beytin Kur’an’ın 
gerçek müfessirleri olduğunun delilidir. Şöyle ki:

1.Ehl-i Beyt, mutahhar (tertemiz kılınmış) olanlardır.

2. Kur’an’ın batını ve gerçek manasına ise sadece mutahhar olan-
lar erişebilir.

Sonuç: Ehl-i Beyt, Kur’an’ın hakikatine ulaşabilen pak ve mutahhar 
müfessirlerdir.

2. Kitabın Varisleri ve Allah’ın Seçtiği Kullar

Kur’an şöyle buyuruyor:

 اَْوَرْثَنا اْلِكَتاَب الَّذٖيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمْنُهْم َظاِلٌم ِلَنْفِسٖه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد 

 ِ َوِمْنُهْم َساِبٌق ِباْلَخْيَراِت ِبِاْذِن اللهّٰ

“Sonra biz, o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras olarak 
verdik. Onlardan kendine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olan-
lar vardır. Yine onlardan Allah’ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler 
vardır. İşte bu büyük lütuftur.”141

Ayette geçen “Kitap”tan maksat önceki ayetin (اَْوَحْيَنا ِاَلْيَك ِمَن اْلِكَتاِب 
manası doğrultusunda Kur'an'dır. Kitabın miras olarak verilm (والذی -
sinden maksat ise, geride insanların ilminden faydalanacağı bir kitap ve 
ilmin bırakılması anlamındadır.

Ayet, Kur'an'a varis olanları ve Allah'ın seçtiği gerçek müfessirleri 
tanıtmaktadır. Ancak "seçtiğimiz kimseler”den (الَّذٖيَن اْصَطَفْيَنا) maksadın 
kimler olduğu noktasında iki farklı görüş vardır:

Birinci Görüş: Kitaba varis olanlar ve Allah'ın seçtiği kimselerden 
kasıt, aralarında semavi bir kitabın olduğu islam ümmetidir. Çünkü na-
sıl ki ayet, (َٖٔل اْلِكَتاَب  israiloğulları'nın tamamının kitaba ( َواَْوَرْثَنا َبنٖى ِاْسَرای
(Tevrat'a) varis olduğunu buyuruyorsa, mezkûr ayette de kitaba varis olanlar 

141 Fatır:32
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müslümanların tamamıdır. Sonuçta, ِمْنُهم (onlardan) zamiri, اْصَطَفْيَنا الذین 
(seçtiğimiz) kelimesine dönmektedir. Yani Allah'ın seçtiği insanlar;142َظاِلٌم 
 َساِبٌق ve (mutedil olanlar) ُمْقَتِصٌد,(kendi nefsine zulüm edenler) ِلَنْفِسٖه
.olmak üzere üç sınıfa ayrılır (hayırda öne geçenler) ِباْلَخْيَراِت

ikinci Görüş: اْصَطَفْيَنا الذین (seçtiğimiz) ifadesindeki kimselerden mak-
sat, müslümanların tamamı değil, ismet (masumiyet) makamı yönünden 
daha üstün ve önderlikleri ilahî irade ile tayin edilmiş belli bir gruptur. 
Bu görüş için ikame edilen delillerden bazıları şöyledir:

a) ilk görüş, sadece Kur’an’ın miras olarak bırakıldığını ispat eder. 
Oysa ayet, Kur’an’ın verasetine ilaveten bu mirasın sahiplerinin “seçilmiş 
kimseler” olduğunu da vurgulamaktadır.

b) Kur’an’da seçilmiş manasında geçen اْصَطٰفى“" kelimesi tüm in-
sanlar için değil, sadece önderlik vasıflarından biri olan ismet makamına 
sahip insanlar için kullanılır.

Seçilmişler, Kur'an'ın buyurduğu gibi ya ilahî mesajın elçileri olan 
peygamberlerdir:

 اْصَطٰفى ٰاَدَم َونُوًحا َوٰاَل ِاْبٰرهٖيَم َوٰاَل ِعْمٰرَن َعَلى اْلَعاَلمٖيَن َ  ِانَّ اللهّٰ

"Şüphesiz Allah, Âdem'i, Nuh'u, İbrahim soyunu ve İmran soyunu se-
çip âlemlere üstün kıldı."143

 َقاَل َيا ُموٰسى ِانِّى اْصَطَفْيُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَساَلتٖى َوِبَكاَلمٖى 

"Ey Musa! Vahiylerim ve konuşmamla seni insanlar üzerine seçkin 
kıldım."144

Yine Hz. ibrahim, Hz. Yakup ve Hz. ishak (a.s) hakkında şöyle bu-
yuruyor:

ِلَنْفِسٖه“ 142  Kendi nefsine zulüm edenlerdenler, hata ve günahı iyiliğinden çok =”َظاِلٌم 

olanlardır. “ُمْقَتِصٌد”= mutedil, günah ve sevabı eşit olanlar ve “ِباْلَخْيَراِت  =”َساِبٌق 
Hayırda öne geçenler ise hatası olmayan veya iyiliği hatasından çok olanlardır.

143 Al-i imran:33
144 Araf:144
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 َوِانَُّهْم ِعْنَدَنا َلِمَن اْلُمْصَطَفْيَن اْلَْخَياِر 

“Şüphesiz onlar, bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir.”145

 ْنَيا ِة ِاْبٰرهٖيَم ِالَّ َمْن َسِفَه َنْفَسُه َوَلَقِد اْصَطَفْيَناُه ِفى الدُّ  َوَمْن َيْرَغُب َعْن ِملَّ

“Kendini bilmeyenden başka İbrahim’in dininden kim yüz çevirir? 

Andolsun, biz İbrahim’i bu dünyada seçkin kıldık.”146

veya bu ifadeden maksat, peygamberlik makamına sahip olmayan 

masum insanlardır. nitekim Allah, kendi döneminin en seçkin ve pak 

kadını olan Hz. meryem (s.a) hakkında şöyle buyuruyor:

َرِك َواْصَطٰفيِك َعٰلى ِنَساِء  َ اْصَطٰفيِك َوَطهَّ  َقاَلِت اْلَمٰلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِانَّ اللهّٰ

 اْلَعاَلمٖيَن

“Hani melekler, “Ey Meryem! Allah, seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve 

seni dünya kadınlarına üstün kıldı” demişlerdi.”147

Ya da dinin yardımcısı olan adil ve güçlü bir yönetici hakkında olan 

şöyle buyrulmuştur;

 اْصَطٰفیُه َعَلْيُكْم َوَزاَدُه َبْسَطًة ِفى اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َ  ِانَّ اللهّٰ

“Şüphesiz Allah, onu sizin üzerinize (hükümdar) seçti, onun bilgi-

sini ve gücünü artırdı.”148

Açıktır ki Talut’un Allah tarafından seçilmiş olmasının nedeni, 

Talut’un muhlis, akıllı, güçlü, adil ve askeri ilme sahip bir komutan ol-

masıydı. Çünkü ilahî yöneticilik, ihlâs, masumiyet ve ilim gibi vasıflar 

olmazsa netice vermez.

145 - Sad:47
146 Bakara:130
147 Al-i imran:42
148 Bakara:247
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c) Ayette seçilmişlerin kendi nefsine zulmeden, mutedil ve hayır işte 
öne geçenler olarak üç kısma taksim edilmesi Allah’ın seçmiş olduğu kul-
ları değil, aksine tüm insanları kapsayan bir sınıflandırma şeklidir.

Sonuç olarak; ِمْنُهم zamiri, ِمْن ِعَباِدَنا (kullarımızdan) kelimesine aittir, 
kelim ِعَباد zamirinin ُهم .kelimesine değil (seçtiklerimizden) الَّذٖيَن اْصَطَفْيَنا -
sine ait oluşunun bir başka delili de "لالقرب القرب", yani zamirin en ya-
kın kelimeye ait olması gerektiği kaidesidir. Bu kural gereği mezkûr zamir 
"seçtiklerimizden" kelimesine değil "kullarımızdan" kelimesine aittir.

Diğer taraftan zulmün açık mısdaklarından biri şirktir. Zira Allah 
Kur'an'da şöyle buyuruyor;

 َّْرَك َلظُْلٌم َعظٖيٌم ِان  الّشِ
“Şüphesiz şirk, büyük bir zulümdür.”149

Bu nedenle şirk ehlinin seçilmiş kullardan olmasının imkânı yok-
tur.

d) mezkûr ayetin sonrasında gelen ayet seçilmişlerin kıyametteki 
makamını beyan ederek şöyle buyuruyor:

 َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَها 

“Onlar (seçtiklerimiz), Adn cennetlerine girerler.”150

Eğer seçilmişlerden maksat tüm müslümanlar olursa; zalim, mute-
dil ve hayırda öne geçenlerin hepsinin cennet ehli olması gerekir. Oysa 
çok iyi biliyoruz ki müslümanlar içerisinde münafık olarak bilinen ve 
Kur'an'ın beyanıyla ahiretteki yerleri cehennemin en alt tabakası olan 
insanlar vardır.

e) Seçilmişlerin, Hz. Fatıma (s.a)151 ve Hz. Ali’den (a.s) dünyaya gelen 
Ehl-i Beyt imamları olduğuna dair birçok rivayet vardır. örnek olarak:

Ahmed b. ömer şöyle der:

149 lokman:13
150 Fatır:33
151 Allame Tabatabai, el-mizan, c.17, s.50
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“imam rıza’ya (a.s); ‘Sonra kitabı, kullarımızdan seçtiklerimize miras 
bıraktık’152 ayetinde geçen seçilmişlerin kim olduğunu sordum. imam (a.s), 
‘Onlar, Fatıma’nın (s.a) evlatlarıdır’ diye buyurdu.”153

Başka bir hadiste şöyle rivayet edilmektedir:

“me’mun Irak ve Horasan âlimlerine; “Sonra kitabı, kullarımızdan seçtikle-
rimize miras bıraktık”154 ayetini sorunca onlar; “Allah’ın seçilmiş olarak va-
sıflandırdığı, islam ümmetinin tümüdür” dediler. me’mun, (imam rıza’ya 
dönerek): “Sen ne diyorsun ey Ebu Hasan?’ dedi. imam rıza (a.s): ‘Eğer 
seçilmişlerden kasıt islam ümmetinin tamamı olsaydı, müslümanların tü-
münün cennete girmesi gerekirdi. Bu nedenle Kitaba varis olanlar sadece 
Peygamber’in pak itreti, Ehl-i Beytidir.’ me’mun; ‘Pak olan itret kimlerdir?’ 
diye sorunca, imam rıza (a.s): ‘Allah’ın, Kur’an’da vasıflarını açıkladığı kim-
selerdirler. Onlar (seçilmişler), ‘Ey Ehl-i Beyt! Allah sizden her çeşit pis-
liği uzak tutmak, sizi tam bir temizlikle tertemiz bir hale getirmeyi diler’ 
ayetine mazhar olanlardır ve onlar, Allah resulünün ‘Ben içinizde iki ağır 
emanet bırakıyorum, Allah’ın kitabı ve itretim (Ehl-i Beytim); onlar havu-
zun başında bana varıncaya kadar birbirlerinden ayrılmazlar. Bu konuda 
bana nasıl uyacağınıza dikkat edin. Ey insanlar! Onlara bir şey öğretmeyin 
ki onlar hepinizden bilgilidirler’ diye buyurduğu kimselerdir. Yani kitabın 
varisleri, hidayete ermiş olanlardır, fasıklar değil.’155

Yine imam muhammed Bakır (a.s) ve imam Sadık’tan (a.s) ayet hak-
kında şöyle nakledilmiştir:

“Sonra Kitabı, kullarımızdan seçtiklerimize miras bıraktık’’ ayetindeki seçil-
mişler, biz (Ehl-i Beyt) ve bizim ilkimiz olan Ali’dir (a.s).”156

Sonuç

Kitaba varis olan seçilmişlerden maksat, islam ümmetidir diyeme-
yiz. Çünkü seçilmişler, Kur’an’da peygamberler, ihlâslı yöneticiler veya 
masum imamlar gibi tamamının cennet ehli olduğu özel bir grubu be-

152 Fatır:32
153 el-mizan, c.17, s.49, (Kafi’den naklen)
154 Fatır:32
155 vesailu’ş Şia, c.18, s.139, Hâkim’in vasıfları Babları 13.bab, h.34; A’mal-i Şeyh Saduk, 

s.312
156 A.g.e s.147; cevamiu’l cami, s.230-389
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lirtmek için kullanılan bir tabirdir. Bu nedenle “seçilmişler” kelimesinin 
tüm müslümanları kapsadığını söylemek doğru olmaz.

Allame Tabatabai şöyle der:

Kullarımızdan seçtiklerimiz ayetinde geçen ‘seçtiklerimizden’ maksadın kim 
olduğu konusunda görüş ayrılığı vardır. Bazıları ‘Peygamberlerdir’ der ve 
bazıları ise ‘Allah miras bıraktı Âdem’e ve nuh’a’ ayetine istinaden israilo-
ğullarıdır’ der. Oysa Kitaba varis olacak kimseler Kur’an’ı iyi bilen, sözleri 
Kur’an’la mutabık olan ve Kur’an’ın koruyuculuğunu üstlenmiş olanlardır. 
Zira mütevatir olan ve Sakaleyn hadisi olarak bilinen ‘Ben sizin aranızda iki 
ağır emanet bırakıyorum’ rivayeti bunun açık delilidir.157

Rivayetlerden Deliller

Ehl-i Beyti, hidayet meşalesi olarak tanıtan ve her iki cihan saadeti-
nin ancak bu tertemiz asil insanların gösterdiği yola uymakla mümkün 
olacağını vurgulayan birçok rivayet nakledilmiştir.

1. Sakaleyn Hadisi

resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللهّٰ وعترتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا اََبَدا
"Sizin aranızda iki değerli emanet bırakıyorum, Allah'ın kitabı ve itretim (Ehl-i 
Beytim). Bu ikisine sarıldığımız sürece doğru yoldan asla sapmazsınız."158

Sakaleyn hadisi hem Şia hem de Ehl-i Sünnet kaynaklarında farklı 
tabirlerle ama benzer manalarda nakledilen sahih ve mütevatir hadisler-
den biridir.

Bazı rivayetlerde, “Bu ikisi havuzun yanında bana varıncaya kadar 
asla birbirinden ayrılmazlar”159 ifadesi geçmiştir. Bazı rivayetlerde de, “Bu 
ikisinden biri diğerinden büyüktür; gökten yere uzanmış bir ip olan Allah’ın 
kitabı ve ıtretim olan Ehl-i Beytim”160 şeklinde gelmiştir. Bazı nakillerde 

157 el-mizan, c.17, s.147
158 müstedrek-i Hakim, c.3, s.101; Sahihi müslim, c.7, s.123
159 Tefsir-i ibn-i Kesir, c.4, s.13 (meveddet ayetinin tefsirinde)
160 müstedrek-i Hakim, c.3, s.109-110
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ise, “Bu ikisi hakkında bana nasıl uyacağınıza dikkat edin”161 ifadesi zik-
redilmiştir.

Her halükarda bu farklı tabirlerin hepsi Peygamber (s.a.a) Ehl-i Bey-
tinin değer ve önemini beyan etmektedir. Sakaleyn hadisinden birçok 
önemli nükte çıkarmak mümkündür. örnek olarak:

1. Ehl-i Beyt, Peygamber’in (s.a.a) islam ümmetine bir hediyesidir.

2. Kur’an ve Ehl-i Beyt ayrılmaz iki değerli emanettir.

3. insanlar şahsi sorunlarında ve dini anlama konusunda her iki 
emanete de müracaat etmelidir. Zira bu iki emanetten birine sarılıp di-
ğerini kenara itmek dini anlama da yeterli olmaz. Kur’an’a sarılıp Ehl-i 
Beyti kenara itmek Kur’an’ın yok olmasına (doğru anlaşılmamasına) yol 
açacağı gibi Ehl-i Beyte sarılıp Kur’an’ı kenara itmek de Ehl-i Beytin yok 
olmasına sebep olur.

4. Kurtuluş ve necat yolu ancak her iki emanete birlikte sarılmakla 
mümkündür.

5. Kur’an ve Ehl-i Beyt iki önemli dini kaynaktır.

6. iki emanetten sadece birine sarılmak sapkınlık sebebidir. Zira ha-
dis “her ikisine sarıldığınız sürece sapkınlığa düşmezsiniz” diye buyur-
maktadır.

7. Kur’an ve Ehl-i Beyt, ayetlerin tefsirinde iki önemli kaynaktır. 
Yani Kur’an ve Ehl-i Beyte dayandırılmayan sahabe ve tabiinin sözü tef-
sirde yeterli değildir.

8. Bu iki emanetten başkasına sarılmak hidayet için yeterli değil-
dir.

9.Kur’an’ın kıyamete kadar ebedi bir hakikat olması, Ehl-i Beytin 
imamet halkasının da kıyamete kadar süreceğinin delilidir.

2. Sefine Hadisi

Ebuzer Peygamber’den (s.a.a) şöyle duyduğunu söyler:

161 müsned-i Ahmed, c.3, s.14
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“Benim Ehl-i Beytimin misali nuh’un gemisine benzer. Kim o gemiye bi-
nerse kurtulur ve kim ondan uzaklaşırsa boğulur.”

3. Âmân Hadisi

resul-i Ekrem şöyle buyurmuştur:

“Benim Ehl-i Beytim, ümmetimin karşılaştığı sorunlarda âmânda/güvende 
olmaları için müracaat edilecek mercidir.”162

Kur’an’ı Anlamada Ehl-i Beytin Sahip Olduğu İlim

Dini anlamada insanlar içerisinde Peygamber’den (s.a.a) sonra en 
âlim olan isimler hiç şüphesiz Hz. Ali’nin (a.s) başını çektiği pak ve terte-
miz olan Ehl-i Beyt imamlarıdır. Onların ilminin menşei resul-i Ekrem’in 
(s.a.a) bizzat kendisi ve ilahî ilhamlardır.

Peygamber (s.a.a), Hz. Ali’yi (a.s) öylesine eksiksiz terbiye etmiştir ki 
insanlar içerisinde O’nun eşi ve benzeri yoktur. Çünkü Peygamber (s.a.a) 
tüm ilimlerin şehri, Ali (a.s) ise ilim şehrinin kapısıydı.

Peygamber’in (s.a.a) Diliyle Hz. Ali’nin (a.s) İlmi Makamı

resul-i Ekrem (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

اََنا َمِدیَنُة الِعلِم َو َعِلیٌّ َبابَُها َفَمن اََراَد الِعلَم فلیاِت الَباَب
"Ben ilmin şehri, Ali ise onun kapısıdır. öyleyse ilmi talep eden kapıya yö-
nelsin."

Taberi, ibn muin, Hâkim, Hatib ve Suyuti gibi Ehl-i Sünnet âlimleri 
bu hadisin muteber olduğu konusunda ittifak eden âlimlerden sadece 
birkaçıdır.

Büyük muhaddislerden en az 140 kişi bu hadisin sahih olduğunu 
söylemiştir ve bunlardan en az 20’si hadisin senedinin tartışmasız doğru 
olduğu görüşündedir.163

162 A.g.e s.149
163 el-Gadir, Allame Emini, c.6, s.61-97; Tarihi Dimeşk, ibn-i Esakir, c.2, s.983-999
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Salman-i Farisi’den Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğu nakledil-
miştir:

ِتی ِمن َبعدی ِعِلیُّ بُن اَِبیَطاِلٍب اَعَلُم اُمَّ
“ümmetinin içerisinde benden sonra en âlim olan, Ebu Talib oğlu Ali’dir.”164

Bir başka rivayette ise Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğu nak-
ledilir:

ِ ِعِلیُّ بُن اَِبیَطاِلٍب اَعَلُم النَّاِس ِبا للهّٰ
“insanlar içerisinde Allah’ı (ve hükümlerini) en iyi tanıyan Ebu Talib oğlu 
Ali’dir.”

Yine başka bir rivayette kızı Hz. Fatıma’ya (s.a) şöyle buyurduğu 
nakledilmiştir:

لُُهم ِاساَلماً َزوُجَک َخیُر اَهِلی اَعَلُمُهم ِعلماً َو اَفَضُلُهم ِحلماً َو اَوَّ
“Senin eşin Ehl-i Beytimin en üstünüdür. Onların en âlimi, hilimde en fa-
ziletlisi ve islam’ı ilk kabul eden kişidir.”165

Ebu Emame Peygamber’den (s.a.a) şöyle nakletmiştir:

نَِّة َوالَقَضاِء َبعِدی ِعِلیُّ بُن اَِبیَطاِلٍب ِتی ِبالسُّ اَعَلُم اُمَّ
“ümmetim içerisinde benden sonra sünneti ve hakemliği en iyi bilen Ebu 
Talib’in oğlu Ali’dir.”166

resul-i Ekrem (s.a.a), Hz. Ali’ye (a.s) hitaben şöyle buyurmuştur:

َّ اَن 
َ اََمَرِنی اَن اُدِنیَک َو َل اُقِصیَک َو اَن اُعِلَمَک َو َل اَجُفوَک َفَحِقیٌق َعلی ِانَّ اللهّٰ

اُعِلَمَک َو َحِقیٌق َعَلیَک اَن َتِعَی
“Allah, seni kendime yakın kılmamı emretti. ilmi sana öğretmemi ve senin 
hakkını zayi etmemi buyurdu. öyleyse sana ilmi öğretmek benim vazifem-
dir. Bu ilimleri öğrenip korumak ise senin görevindir.”167

164 el-menakıb, s.49
165 el-Gadir, c.2, s.44
166 A.g.e
167 el-mi’yar ve’l muvazene, s.301 (üstat marifet’ten naklen); et-Tefsiru ve’l müfessirun, 

c.1, s.216
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Yine Peygamber’den (s.a.a) şöyle nakledilmiştir:

 الَحوَض
َّ

َعِلیًّ َمَع الُقرآِن َوالُقرآُن َمَع َعِلّیٍ َلن یَفَتِرَقا َحتَّی یَِرَدا َعَلی
“Ali Kur’an iledir ve Kur’an Ali iledir. O ikisi havuz (Kevser) başında bana 

ulaşıncaya kadar birbirinden ayrılmaz.”168

Başka bir rivayette ise şöyle buyurmuştur:

ِتی َما اُرِسلُت ِبِه ِمن َبعِدی ٌن ِلُمَّ َعِلیٌّ َباُب ِعلِمی َو ُمَبّیِ
“Ali benim ilmimin kapısıdır. Benden sonra ümmetim için risaletimin 

açıklayıcısıdır.”169

Ali’nin (a.s) Diliyle Kendi İlmi Makamı

“Ey insanlar! Beni kaybetmeden önce soracağınızı sorun. Çünkü ben, gö-

ğün yollarını yerin yollarından daha iyi bilirim.”170

“Sel benden akar ve hiçbir kuş benim uçtuğum yerlere uçamazdı.”171

“Ey insanlar! Beni kaybetmeden önce benden sorun. Çünkü ilklerin ve son-

ların ilmi bendedir. Eğer bana yetki verilseydi, Tevrat ehline Tevrat’larıyla 

hükmederdim. Beni kaybetmeden önce benden sorun. Tohumu yarana ve 

varlığı yaratana andolsun ki, hangi ayetin nüzul zamanı ve ne hakkında na-

zil olduğundan sorsaydınız sizleri ondan haberdar ederdim.”172

“Allah resulü, bana geçmiş ve geleceğe ait helal ve haramlardan her birin-

den bin kapı açılan bin ilim öğretti.173

“And olsun Allah’a ki nerede, kim ve ne hakkında nazil olduğunu bilme-

diğim hiçbir ayet yoktur. Allah bana ilim nuruyla aydınlanmış bir kalp ve 

her soruya cevap verecek akıcı bir dil vermiştir.”174

merhum Kuleyni Usulu	Kâfi’de Hz. Ali’den (a.s) şöyle nakletmiştir:

168 müstedrek-i Hakim, c.3, s.124 ve 126; Tarih-i Dimeşk, ibn-i Asakir, c.3, s.124-125
169 Kenzu’l Ummal, 32981.Hutbe
170 nehcü’l Belağa, 189.Hutbe
171 nehcü’l Belağa 3.Hutbe (Şıkşıkıye)
172 irşad, s.23
173 nuru’s Sakaleyn, Huveyzi, c.4, s.444
174 Kenzu’l Ummal, 36404.Hutbe



119

iKinci Bölüm: TEFSir mETOTlArI

“ne zaman Peygamber’e (s.a.a) bir ayet nazil olsa, onu bana okurdu ve 
yazmamı isterdi. Ben onu kendi ellerimle yazardım. Bana onun (ayetin) 
te’vilini, tefsirini, nasih ve mensuhunu, muhkem ve müteşabihini, özel ve 
genelini öğretirdi. Ayeti anlamam ve ezberlemem için dua ederdi. Bana et-
tiği duadan sonra, Allah’ın kitabından hiçbir ayeti unutmadım. Bana öğret-
tiği ve yazdığım hiçbir ilmi kaybetmedim.

Bir gün elini kalbime koyarak Allah’ın kalbimi ilim, idrak, hikmet ve nurla 
doldurması için dua etti. Ben, ‘Ey Allah’ın nebisi! Sana canım feda olsun. 
Bana ettiğin duadan sonra hiçbir şeyi (hatta yazmamış olsam bile) unut-
muyorum. Bundan sonra bir şeyleri unutmamdan endişe eder misiniz?’ de-
dim. O,‘Hayır, ben senin unutmayacağından ve ilme karşı cahil olmayaca-
ğından eminim’ diye buyurdu.175

Bu rivayet, Hz. Ali’nin (a.s), Peygamber’den (s.a.a) sonra yüce ve eş-
siz bir makama sahip en âlim insan olduğunu anlatmaya yeterlidir.

Hz. Ali (a.s), diğer insanlara nazaran kendisinin ve Ehl-i Beytinin 
Kur’an’ı daha iyi bildiklerini nehcü’l Belağa’da şöyle beyan eder:

“Bu Kur’an sadece iki kapak arasına yazılmış, konuşmayan bir kitaptır. Ona 
bir tercüman gerekir. Onu ancak insanlar konuşturur. Bu topluluk bizden 
Kur’an’ı hakem tayin etmemizi istediğinde noksan sıfatlardan münezzeh olan 
Allah’tan yüz çevirenlerden olmadık. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur: 
‘Bir şey hakkında ihtilafa düştüğünüzde onu Allah ve resulüne döndürün.’ 
Allah’a döndürmek, O’nun kitabıyla hükmetmek; resulüne döndürmekse 
O’nun sünnetine uymak demektir. Allah’ın kitabıyla doğrulukla hükmedi-
lecekse biz buna diğer insanlardan daha layığız. resulün sünnetiyle hük-
medilecekse biz buna insanların en ehilinden daha ehiliz.”176

Hz. Ali’nin (a.s) İlmi Hakkında Sahabenin Görüşü

Sahabe içerisinde en ünlü müfessirler şu dört kişidir: Ebu Talib oğlu 
Ali (a.s), ibn mesut,Ubey b. Ka’b,Abdullah b. Abbas.

Sahabenin tamamı Hz. Ali’nin (a.s) Kur’an’ın tefsiri başta olmak 
üzere, bütün ilimlerde diğer sahabilerden daha üstün olduğu görüşün-
dedir. Hz. Ali’den (a.s) sonra en meşhur müfessir olan Abdullah b. Ab-
bas şöyle demiştir:

175 Usul-u Kafi, c.1, s.64
176 nehcü’l Belağa, 125.Hutbe
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Tefsir ilminin tamamını veya büyük bir kısmını Ali’den (a.s) öğrendim.

Sonra şunu eklemiştir:

Ali (a.s), Allah’ın Peygamber’ine (s.a.a) öğrettiği ilme sahipti. Peygamber’in 
(s.a.a) ilmi semavi, Ali’nin (s.a) ilmi nebevi, benim ilmim ise alevidir. Be-
nim ve diğer sahabenin ilmi, Ali’nin (a.s) ilmine nispetle yedi deniz karşı-
sındaki bir damla gibidir.177

Başka bir nakilde ise şöyle der:

ilim, insanlar arasında beş kısma taksim edilmiştir ve Ali (a.s) bunlardan 
dördüne sahiptir. Geriye kalan ve diğer insanlar için olan kısımda ise, in-
sanlarla ortaktı. O, insanların en âlimiydi.178

Abdullah b. mesut şöyle nakletmiştir:

Kur’an yedi harfle nazil olmuştur. Her harfin bir zahiri, bir de batınisi var-
dır. Kur’an’ın zahir olanı ve batinî olanı Ali’nin (a.s) yanındadır.179

Alkame şöyle der:

Bir gün Abdullah b. mesut, ders sırasında bize şöyle dedi: “Eğer Allah’ın ki-
tabına kendimden daha agâh birini bulsaydım uzun mesafeleri kat ederdim 
(ve onu bulup kendisinden istifade ederdim).” Orada bulunanlarda biri O’na 
sordu: “Ali ile buluştun mu?” Abdullah b. mes’ud, “Evet” dedi.

Said b. museyyib şöyle der:

Ali’den (a.s) başka hiç kimse ‘سُلونى (bana sorun)' diyememiştir.

Hemu, şöyle der:

ömer, yanında Ali’nin bulunmadığı bir müşkülle karşılaşmaktan Allah’a 
sığınırdı.180

177 ibn-i Tavus Sadu’s-Suud, s.285-286
178 el-Kamil’u fi’t Tarih, ibn-i Esir, c.3, s.200
179 Usdu’l Gabe, ibn-i Esir, c.4, s.22-23
180 Usdu’l Gabe, ibn-i Esir, c.4, s.22-23; el-isabe ibn-i Hacer, c.2, s.509; Esnabu’l Eşraf, 

Belaziri, c.2, s.100. Ali’den (a.s) başka kimse “َسُلوِنى” : “Benden sorun” diyemezdi. 
Çünkü ondan önce bu cümleyi sadece Peygamber (s.a.a) kullanmıştır. Peygamberden 
(s.a.a) sonra ise bu cümleyi kullanmaya layık olan tek kişi Ali idi. Gerçi o hazretten 
sonra Hişam b. Abdulmelik, mukatil b. Süleyman ve Kutade gibi isimler bu cümleyi 
kullanmışsa da sonunda rezil olmuşlardır. Allame Emini el-Gadir’de (c.6, s.195-19) bu 
isimleri zikretmiştir. Hişam b. Hakem h.107 yılında Hac farizasını yerine getirdikten 
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Ebu Tufeyl şöyle der:

Ali (a.s) şöyle buyurmuştur: “Sorun benden, sorun benden, Allah’ın kita-
bını sorun benden. And olsun Allah’a ki, ben hangi ayetin gündüz, hangi-
sinin gece nazil olduğunu bilirim…181

Tabiin fakihlerinden ve Hz. Ali’nin (a.s) ashabından olan mesruk b. 
Ecda Hemdani şöyle nakletmiştir:

ilim üç kişide son bulur: medine’nin âlimi Ali b. Ebu Talib, Irak’ın âlimi 
Abdullah b. mesut ve Şam âlimi Ebu Derda. Bunlar bir araya geldikle-
rinde Iraklı ve Şamlı olan medine’dekine sorardı ama medine’deki onlar-
dan soru sormazdı.182

mes’udi (ö: 346 Hicri), murucu’z-Zeheb’de şöyle yazmıştır:

resulullah’ın (s.a.a) ashabının faziletlerinin sebebi şunlardır: imanda ön-
celik, hicret, Peygamber’e (s.a.a) yardımcı olmak, akrabalık bağları, serden 
geçmek, Kur’an’a olan ilimleri, Kur’an tefsirini bilmeleri, cihat, takva, ilahî 
hükümlerin icrası ve fakih olmak. Tüm bu faziletlerde Ali’nin nasibi diğer-
lerinden daha çoktu… Zira Peygamber (s.a.a), ashabı arasında kardeşlik te-
sis ederken Hz. Ali’ye hitaben: “اَنَت اَِخى", yani "sen benim kardeşimsin" 
buyurmuştur. Ayrıca ona hitaben, "Senin bana olan nispetin Harun'un 
musa'ya olan nispeti gibidir. Tek bir farkla ki, benden sonra Peygamber 
yoktur" buyurmuştur. Yine, "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mev-
lasıdır. Allah'ım O'nun dostuna dost, düşmanına düşman ol" ifadesini de 
onun hakkında kullanmıştır.183

Ehl-i Beyt Kelimesi

Ehl-i Beyt kelimesinin daha geniş bir manası da vardır ki sadece Pey-
gamber, Fatıma, Ali, Hasan ve Hüseyin’den oluşan özel grubu kapsamaz. 
Bilakis Sakaleyn hadisi başta olmak üzere Peygamber’den (s.a.a) elimize 
ulaşan hadisler, Ehl-i Beytin on dört kimseyi kapsadığını bildirir. Onlar; 

sonra orada bulunanlara hitaben “Sorun benden, zira kimse benden daha âlim 
değildir” demiş. Bunun üzerine Iraklı biri kurban hakkında soru sormuş, Hişam cevap 
veremediği için bulunduğu minberden aşağıya inmiştir. el-Gadir, c.6, s.195

181 A.g.e.
182 Tarih-i Dimeşg ibn-i Asakir, c.3, s.51
183 mes’udi, Ali b. Hüseyin, murucu’z Zeheb ve meadinu’l cevher, c.2, s.437 (Daru’l-

Fikr – Beyrut)
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Peygamber, Fatıma, Ali b. Ebu Talib, Hasan b. Ali, Hüseyin b. Ali, Ali b. 
Hüseyin, muhammed b. Ali Bakır, cafer b. muhammed Sadık, musa b. 
cafer Kazım, Ali b. musa rıza, muhammed b. Ali cevad, Ali b. muham-
med Hadi, Hasan b. Ali Askeri ve Hüccet b. Hasan mehdi’dir. Allah’ın se-
lamı hepsinin üzerine olsun.

Ebu Hureyre, Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakleder:

“Gerçekten de sadaka bana ve Ehl-i Beytime haramdır.” Biz: “Ey Allah’ın 
resulü! Ehl-i Beytiniz kimlerdir?” diye sorduk. Peygamber (s.a.a): “Onlar, 
benim itretimdir. Onların eti etimden, kanı kanımdandır. Onların sayısı is-
railoğullarının seçkinlerinin sayısı kadardır” buyurdu.184

Başka bir rivayette Enes b. malik şöyle demiştir:

Peygamber ile birlikte sabah namazını kıldık. namazdan sonra Peygam-
ber: “Ey insanlar! Kim Ehl-i Beytimi severse bizimle haşr olur ve kim bu 
sözüme amel ederse güzel bir ipe sarılmıştır” buyurdu. Ebuzer Gifari: “Ey 
Allah’ın resulü! Ehl-i Beytiniz kaç kişidir?” diye sordu. Peygamber: “On-
ların sayısı israiloğullarının seçkinlerinin sayısı kadardır” diye cevap verdi. 
Ebuzer: “Onların hepsi Ehl-i Beytinizden midir?” diye sorunca Peygamber: 
“Evet, hepsi Ehl-i Beytimdendir. Onların dokuz tanesi Hüseyin’in soyun-
dandır ve sonuncuları mehdi’dir (a.s)” diye buyurdu.185

Ehl-i Sünnet kaynaklarında nakledilen birçok sahih rivayet Peygamber’den 
(s.a.a) sonra gelecek olan halifelerin on iki kişi olduğu ve hepsinin 
Kureyş’ten olacağını yazmıştır.

cabir b. Semure, Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurduğunu nakleder:

Bu iş (risaletim), on iki halife gelmeyinceye kadar tamamlanmayacaktır. 
ibn Semure, ‘Peygamber aniden kısık bir sesle konuştu, öyle ki söyledik-
lerini anlamadım. Babama Peygamber’in ne söylediğini sordum’. Babam, 
Peygamber’in ‘Onların hepsi Kureyş’tendir’ diye buyurduğunu söyledi.186

Bu rivayetin benzerleri Sahih-i Buhari (c.4, s.207), Sahihi Tirmizi 
(c.2, s.45), Sahih-i müslim, Sahih-i Ebu Davut (c.2, s.207), ve müsned-i 
Ahmed (c.5, s.106) gibi birçok kitapta otuz dört kanalla nakledilmiştir.

184 müntehabu’l Eser, s.48 (Kifayetu’l Eser fi’n nusus Ala Eimmeti isna Aşer, Ebu’l Kasım 
Ali Hezzaz razi’den naklen)

185 A.g.e s.60
186 Sahih-i müslim, c.6, s.3-4 ve Sahih-i Buhari, c.9, s.81
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“ümmetimin on iki halifesi olacaktır.”187

Şia kaynaklarına gelince; on iki halifenin isimleri teker teker zikre-
dilmiştir188. Bu hadislerin hepsi mütevatir ve burada zikredemeyeceğimiz 
kadar çoktur. Hatta Şia nezdinde Ehl-i Beyt imamlarının söz, fiil ve ik-
rarları fıkıh ve tefsir ilminde önemli bir kaynaktır.

Sonuç: Sözleri hüccet olarak kabul edilen Ehl-i Beyt, sadece “aba ehli” 
ile sınırlı değildir. Aksine tüm Ehl-i Beyt imamlarını kapsar.

Ehl-i Beytin Tefsir Metotları

Tefsir rivayetlerinin büyük çoğunluğunu oluşturan konulardan biri, 
Ehl-i Beytin tefsir metotlarıdır. Ehl-i Beyt, Kur’an’ı farklı ve çeşitli metotlarla 
tefsir etmişlerdir. Bazen bir ayeti tefsir ederken başka bir ayetten, bazen Pey-
gamber ve önceki imamlardan nakledilen rivayetlerden, bazen sarf ve nahiv 
gibi edebi ilimlerden, bazen de akıl ya da doğal bilimlerden yararlanırlardı. 
Her ne kadar elimize ulaşan rivayetlerde birçok tefsir yöntemine yer veril-
mişse de genel olarak aşağıdaki metotları zikretmek mümkündür.

1. Kur’an’ın Kur’an’la Tefsir

Ehl-i Beytin tefsir metotlarından birisi ayetin başka bir ayet yardı-
mıyla tefsir edilmesi yöntemidir ve bu yöntem kendi arasında çeşitli kol-
lara ayrılmaktadır:

a) Ayetin Ayetle Tefsiri: Bu yöntemde bir ayetin tefsiri için başka 
bir ayet veya ayetlerden faydalanılır.

1. örnek:

 اَلَّذٖيَن ٰاَتْيَناُهُم اْلِكَتاب َيْعِرُفوَنُه 

“Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu (Peygamber’i) kendi öz oğulla-
rını tanıdıkları gibi tanırlar”189

187 Ayetullah Safi Gulpaygani müntehabu’l Eser ,1.Fasıl, 1.Bab, s.10
188 A.g.e, mefatihu’l vüsul ila ilmi’l-Usul, s.49
189 Enam:20
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Bu ayetin tefsirinde imam Sadık’tan (a.s) nakledilen bir rivayette 
şöyle geçer:

“Kitap ehli, Peygamber’i (s.a.a) kendi öz evlatları gibi tanırdı. Zira Tevrat, 
incil ve Zebur’da Peygamber (s.a.a) ve ashabının vasıfları, o hazretin biset 
ve hicreti zikredilmiştir. Bunun delili Yüce Allah’ın şu sözüdür: “muham-
med, Allah’ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar, kâfirlere karşı sert, kendi 
aralarında merhametlidirler. Onları rükû ve secde hâlinde görürsün. Allah’ın 
lütuf ve hoşnutluğunu elde etmek isterler. Secde izinden alametleri yüzle-
rindedir. Bu, onların Tevrat’taki ve incil’deki vasıflarıdır.”190

işte bunlar resulullah’ın (s.a.a) ve ashabının Tevrat ve incil’deki özel-
likleridir. nitekim Allah Peygamber’i gönderdiğinde Kitap Ehli onu ta-
nıdı. Buna ilişkin Allah şöyle buyurmuştur:

 ا َجآَءُهْم َماَعَرُفوا َكَفُروا ِبِه  َفَلمَّ
“Önceden bilip tanıdıkları şey gelince, onu inkâr ettiler “191

Yani Kitap Ehli, resulullah’ı (s.a.a) kendi evlatlarını tanıdıkları gibi 
tanıyordu. Zira Tevrat’ta, incil’de ve Zebur’da Peygamber ve ashabının va-
sıfları, o hazretin biseti ve hicreti açık olarak beyan edilmiştir.

imam Sadık (a.s) daha sonra bu sözü delillendirmek için Fetih su-
resinin 29. ayetini zikrediyor. Bu ayette Hz. muhammed (s.a.a) ve mü-
min ashabının özelliklerinden önceki semavi kitaplarda söz edildiği vur-
gulanmıştır. Daha sonra imam (a.s), ayetin manası daha iyi anlaşılsın ve 
Kitap Ehli’nin durumu daha net tanınsın diye Bakara suresinin 89. aye-
tine istidlal ediyor ve şöyle buyuruyor:

ٌق ِلَما َمَعُهْم َوَكانُوا ِمْن َقْبُل َيْسَتْفِتُحوَن  ِ ُمَصّدِ ا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللهّٰ  َوَلمَّ

 َعَلى اْلَكاِفرٖيَن ِ ا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبٖه َفَلْعَنُة اللهّٰ َعَلى الَّذٖيَن َكَفُروا َفَلمَّ
“Kendilerine ellerindekini (Tevrat’ı) tasdik eden bir kitap (Kur’an) 
gelince onu inkâr ettiler. Oysa daha önce (bu kitabı getirecek pey-
gamber ile) inkârcılara (Arap müşriklerine) karşı yardım istiyorlardı. 

190 - Fetih:29
191 - Bakara:89; nuru’s Sakaleyn, c.1, s.708, h.37
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(Tevrat’tan) tanıyıp bildikleri (bu peygamber) kendilerine gelince ise 
onu inkâr ettiler. Allah’ın lâneti inkârcıların üzerine olsun.”

 2. örnek:

Hz. Ali’den (a.s) nakledilen bir rivayette, Hz. Ali “zalimler” kelime-
sini “müşrikler” olarak mana etmiştir. rivayette Hz. Ali (a.s) şöyle bu-
yuruyor:

“Allah, ibrahim’e (a.s) hitaben şöyle buyurmuştur;

 َقاَل َلَيَنال َعْهِدى الظَّاِلمٖيَن 
“Benim ahdim (imamet ve önderlik rahmetim) zalimlere erişmez.”192

Hz. Ali (a.s), “zalimler” kelimesini mana ederken şöyle devam edi-
yor:

Zalimler, müşriklerdir. Zira ayette şirk, zulüm olarak adlandırılmıştır. Yüce 
Allah şöyle buyurmuştur:

ْرَك َلظُْلٌم َعظٖيٌم“ Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür."193 / ِانَّ الّشِ

b) Ayetin Bir Kısmının Diğer Kısmı İle Tefsiri: ravzatu’l Kâfi ki-
tabında imam Zeynulabidin’in (a.s), dünyada zahit yaşamak konusunda 
bir nasihati vardır. Bu konuda şöyle buyurur: Yüce Allah, kitabında siz-
den önceki memleketlerin zalim topluluklarına neler yaptığını duyur-
muştur. O, şöyle buyurmuştur:

 َوَكْم َقَصْمَناِمْن َقْرَيٍة َكاَنْت َظاِلَمًة 

"Biz, zulmetmekte olan nice memleketleri kırıp geçirdik."194

 (“memleket” diye tercüme ettiğimiz) “Karye”den maksat, onun hal-
kıdır. Çünkü ayetin devamında şöyle buyuruyor:

192 Bakara:124
193 lokman:13
194 Enbiya:11
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 واَْنَشْاَنا َبْعَدَها َقْوًما ٰاَخرٖيَن 

"Onlardan sonra başka toplumlar meydana getirdik."

Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

وا َبْاَسَنا ِاَذا ُهْم ِمنَها َيْرُكُضوَن َل َترکُُضوا َوارِجُعوا ِاَلی َما اُتِرفُتم ِفیِه  ا اََحسُّ  َفَلمَّ

ا اََتاُهُم الَعَذاُب( َقالُوا یَا َویَلَنا ِانَّا کُنَّا َظاِلِمیَن َفَما  َوَمَساِکِنُکم َلَعلَُّکم تُساَلُوَن )َفَلمَّ

 َزاَلت تِّلَک َدعَواُهم َحتَّی َجَعلَناُهم َحِصیًدا َخاِمِدیَن

“Onlar azabımızı hissedince, hemen oradan süratle kaçıyorlardı. “Kaç-
mayın! İçinde bulunduğunuz refaha ve evlerinize dönün! Çünkü sor-
guya çekileceksiniz.” Onlara azap gelip çattığında: “Yazıklar olsun 
bize! Gerçekten biz zalim idik” derler. Onları biçilmiş cansız bir ekin 
hâline getirinceye kadar bu feryatlarını sürdürdüler.”195

.Kırıp geçirmek :َقصم

.Oluşturmak : اِلنَشاء

.Son süratle kaçmakالَركض: 

imam Zeynelabidin (a.s), ayette geçen َقْرَيٍة (memleket)  kelimesini 

"şehir ahalisi" olarak mana etmiştir. Zira bir sonraki ayet, yerle bir edilen 

memleketlerde yaşayanların süratle kaçtığı ardından o topraklarda yeni 

kavim ve toprakların meydana getirildiğini buyurmaktadır.196

2. Kur’an’ın Rivayetle Tefsir

Ehl-i Beytin tefsir metotlarından bir diğeri de Kur’an’ın sünnet ve ri-

vayetlerle tefsir yöntemidir. Ehl-i Beyt imamlarının tümünün sözü hüccet 

ve nebevi sünnetle mutabık olmakla birlikte onlar, tefsirde Peygamber’in 

(s.a.a) sünnetini ve kendilerinden önceki imamların sözlerini delil gös-

terirlerdi. örnek olarak:

195 Enbiya:11-15
196 nuru’s Sakaleyn, c.3, s.414, h.13
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a) Peygamber’in (s.a.a) Fillerinin Delil Olarak Sunulması: imam Sa-
dık (a.s), umre amellerinin belli olması için 197ِ وا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلهّٰ -aye َواَِتمُّ
tinin tefsirinde Peygamber'in (s.a.a) fiillerini delil getirerek şöyle buyur-
muştur:

“Peygamber (s.a.a) son veda Haccında Zilkade ayının bitmesine dört gün 
varken umre için hazırlandı. Şecere mescidine geldi ve Beyda’da (mekke ve 
medine arasındaki yerin ismi) ihram giyerek “lebbeyk” dedi. insanlar da ih-
ram giydiler. (rivayetin orijinalinde geçen”  kelimesinden kasıt, hac "ِبالَحّجِ
ihramı değil aksine "küçük hac" olarak tabir edilen umredir.)

Peygamber (s.a.a) mekke'ye girince tavaf amelini yerine getirdi. insanlar da 
Peygamber ile birlikte tavaf yaptı. Sonra ibrahim makamı'nın yanında ta-
vaf namazı kıldılar. Daha sonra Sefa'dan başlayıp merve'de son bulan sa'y 
amelini yerine getirdiler.

Peygamber (s.a.a) bu amelleri yaptıktan sonra insanlara, bunun umre ol-
duğunu söyledi ve onlar da ihramdan ihramdan çıktı."198

b) Peygamber’in (s.a.a) Sözlerinin Delil Olarak Sunulması:

1. örnek:

imam Sadık (a.s), “Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin 
kalktığı gibi kalkarlar”199 ayetinin tefsirinde Peygamber'in (s.a.a) şöyle 
buyurduğu söyler:

“miraç gecesi bir kavmin ayağa kalkmak istediğini ama karınlarının ağırlı-
ğından kalkamadıklarını gördüm. cebrail’den ‘Kim bunlar?’ diye sordum. 
cebrail, ‘Bunlar dünyada faiz yiyenlerdir. Tıpkı deliler gibi dengeden yok-
sun oldukları için yere düşüyorlar’ dedi.200

2. örnek:

Yine imam Sadık (a.s), “Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli geniş-
leyinceye kadar mühlet verin”201 ayetinin tefsirinde Peygamber’in (s.a.a) 
şöyle buyurduğunu nakleder:

197 Bakara:196
198 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.89, h.229
199 Bakara:275
200 el-Burhan, muhaddis Behrani, c.1, s.258
201 Bakara:280
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“Kıyamet günü Allah’ın, arşının gölgesini üzerine yaymasını isteyen kişi, sı-

kıntıda olan borçlusuna zaman vererek hakkından geçsin.”

Benzer bir rivayette, imam Sadık (a.s) Peygamber’in (s.a.a) sıcak bir 

günde şöyle buyurduğunu nakleder:

“Kıyamet günü Allah’ın arşının gölgesini arzulayan, borçlusuna zaman ve-

rerek sabretsin ve eli darda olan insanı sıkıntıdan kurtarsın.”202

c) Hz. Ali’nin Sözlerinin Delil Olarak Sunulması: imam Sadık (a.s) 

ْحَت :ayetinin tefsirinde şöyle buyurmuştur 203َواَْكِلِهُم السُّ

“Ali (a.s) ْحت  ve haram alış verişler hakkında şöyle demiştir (haram) سُّ

‘murdar ve köpek alış verişi, kötü kadına ücret verip/ücret almak, mahke-

melerde rüşvet vermek, büyü ve kehanetle uğraşana ücret takdim etmek 

haram olan işlerdendir.'204

d) Hz. Sadık ve Diğer İmamların Sözlerinin Delil Olarak Sunul-

ması: Uyunu Ahbari’r rıza adlı kitapta ibrahim b. Abbas Sufi el-Kâtib’e 

isnat edilen bir rivayette şöyle geçer:

“imam rıza’nın (a.s) da bulunduğu bir mecliste ‘Sonra o gün nimetten 

sorguya çekileceksiniz’205 ayetinde geçen nimetin gerçekte ne olduğu hak-

kında soruldu. Orada bulunan (Ehl-i Sünnet) âlimlerden bir grup ‘o serin 

sudur’, diğer bir grup ‘temiz yemektir’ başka bir diğer grup ise ‘güzel uy-

kudur’ dediler. Bu söz karşısında hiddetlenen imam rıza (a.s) yüksek bir 

ses tonuyla; ‘nasıl böyle tefsir edersiniz?!’ diye buyurdu. Aynı soru ceddim 

imam Sadık’tan (a.s) da sorulmuş, bir grup âlim de aynı sizin gibi cevap 

vermişti. Ancak imam Sadık (a.s) bu cevaplara sinirlenerek: ‘Allah kendile-

rine yaptığı lütuf ve ihsandan dolayı kullarını sorguya çekmez, minnet bı-

rakmaz. Çünkü nimetin minnetle birlikte olması kınanacak bir şeydir. in-

sanın yapması halinde bile kınanacak olan bir şeyi Allah nasıl yapabilir? 

nimet, Peygamber Ehl-i Beytine olan sevgidir. Çünkü Allah, tevhit ve nü-

büvvetten sonra Ehl-i Beyti soracaktır. Bizim velayetimiz üzere can veren 

cennet nimetlerine gark olur’ diye buyurmuştu.”206

202 el-Burhan, muhaddis Behrani, c.1, s.261
203 maide:62-63
204 Tefsir-i Burhan, c.1, s.486
205 Tekasür:8
206 nuru’s Sakaleyn, Huveyzi, c.5, s.664, h.18
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imam rıza (a.s), َنعيٌم (nimet) kelimesinin manasının daha iyi anla-

şılması için imam Sadık'ın (a.s) sözünü, imam Sadık (a.s) ise kendinden 

önceki imamların sözlerini (öyle ki senet imam Hüseyin aracılığıyla Allah 

resulüne (s.a.a) kadar ulaşmış) delil olarak sunmuş ve nimet kelimesini, 

tertemiz Ehl-i Beyt imamlarının sevgisi ve velayeti olarak tefsir etmiştir.

3. Kur’an’ın Lügat ile Tefsir

Ehl-i Beyt imamları bazen Kur’an’da yer alan bir kelime veya cümle-

nin manasının anlaşılması için o kelimeyi lügati anlamında tefsir ederdi. 

örnek olarak:

1. örnek:

207 اَلَّذٖيَن َيظُنُّوَن اَنَُّهم ُماَلُقوا َربِِّهم 

“Onlar, Rablerine kavuşacaklarını (zannederler) düşünürler…"

Hz. Ali (a.s) yukarındaki ayetin tefsiri hakkında şöyle buyurmuş-

tur:

“Onların rablerine kavuşması zan değil, yakindir. Bu sebeple ayetteki zan, 

yakin manasındadır.”

Başka bir hadiste ise Allah resulünün (s.a.a) şöyle buyurduğu nak-

ledilir:

“ölümünden sonra insana ilk sorulacak şey, tevhit, nübüvvet ve Allah’ın 

buyurduğu, benim de tebliğ ettiğim, senin müminlerin emiri olduğuna 

dair şehadettir. Ey Ali (a.s)! Kim buna kabul ederse sonsuz cennet nimet-

leriyle ödüllendirilir.”208

Zan, lügatte hem şek hem de yakin anlamında kullanılmıştır. 

“mekayisu’l lügat” kitabının sahibi şöyle der:

Zan, gerçek ve ihtilafa delalet eder. Yani şüphe ve yakin halidir.209

207 Bakara:46
208 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.46
209 et-Tahkiku fi Kelimati’l Kur’an, mustafevi, c.7, s.179
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Feyyumi ise “misbahu’l münir” adlı eserinde şöyle yazmıştır:

Zan, “katl” babından olup yakin kelimesi ile zıt anlamlıdır. Bazen ise ya-
kin manasında kullanılır.210

Başka bir ayette ise zan kelimesi, yakin ve ilim anlamında kullanıl-
mıştır.

Bazı rivayetlerde bu konuya işaret edilmiştir. örnek olarak;Ebu ca-
rud, Ebu cafer’den (imam muhammed Bakır) şöyle nakletmiştir:

yani "Davut kendisini imtihan ettiğimizi bildi."211َوَظنَّ َداُود 

2. örnek:

Hüseyin b. Beşşar şöyle der:

Ebu’l-Hasan’dan (a.s) َواَِذا َتَولهّٰى َسٰعى ِفى اْلَْرِض ِلُيْفِسَد فٖيَها َويُْهِلَك اْلَحْرَث 
 iş başına geçince de yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini / َوالنَّْسَل
ve nesli yok etmeye çalışır.."212 ayetinde geçen nesil kelimesinin mana-
sını sordum. imam: ‘Nesil, zürriyet hars ise ziraat (ekin) anlamındadır’ 
diye buyurdu.213

nesil ve hars kelimeleri lügatte de aynı manadadır. lisanu’l Arab’ta 
şöyle geçer:

ise evlat ve zürriyet anlamındadır.215 النسل,Ekinler214 ;الحّراث ,Ekin ;الحرث

4. Kur’an’ın Edebiyat Kurallarıyla Tefsir

Ehl-i Beyt imamları bazen Kur’an’ı sarf, nahiv, meani, beyan vb. ede-
biyat ilimlerine ait kurallara dayanarak tefsir ederlerdi. Hatta kendi öğren-
cilerine usul ve genel kanunlar yardımıyla dini konuları nasıl elde ede-
cekleri öğretirlerdi. Aşağıdaki iki örneğe dikkat edelim:

1. örnek:

imam muhammed Bakır’ın (a.s) öğrencisi ve önemli fakihlerin-
den olan Zürare, abdest ayetinden (maide 6) abdestin şeklinin nasıl 

210 misbahu’l münir, s.386 (Zan kelimesi)
211 Tefsir-i Kummi, c.2, s.207 (Sad 24)
212 Bakara:205
213 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.100
214 lisanu’l Arab, c.3, s.104
215 lisanu’l Arab, c.14, s.128
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anlaşıldığını edildiğini öğrenmek istediğinde imam (a.s) gülümseyerek 
şöyle buyurdu:

“Ey Zürare! Allah, abdeste ‘Yıkayın yüzünüzü ve ellerinizi dirseklere ka-
dar” sonra “mesh edin başınızı ve ayaklarınızı topuklara kadar” diyor. “Yı-
kamak” fiili yüzün tamamına şamil olduğu için aynı şey elin dirseklere ka-
dar olan bölümü için de geçerlidir. mesh konusuna gelince; mesh, “başın” 
bir kısmı içindir ve aynı şey “ayak” için de söz konusudur. Yani “başın” bir 
kısmı mesh edilmelidir. Çünkü nasıl ki “ellerin dirseklere kadar olan bö-
lümü” cümlesi ب "Ba" harfi aracılığıyla yıkamak fiiline atfedilmişse aynı 
şey "baş" ve "ayak" içinde geçerlidir. Yani ب "Ba" harfi "ayak" kelimesini, 
"baş"kelimesine atfederek "baş" için gereken meshin ayaklar için de uygu-
lanması gerektiğini vurguluyor. Allah resulü bunu insanlara bu şekilde tef-
sir etti ama onlar zayi ettiler."216

imam, yüzün tamamının yıkanması gerektiğini ispat etmek için وجوه 
kelimesinin ıtlağını, başın bir kısmının mesh edilmesi için برؤسكم keli-
mesindeki ب (ba) harfini delil olarak sunuyor. (Zira "ba" harfinin anlam-
larından biri de "teb'iz" yani bir bütünün bazı bölümüdür) nitekim ibn 
Hişam "muğni" kitabında ب harfinin teb'iz manasına işaret etmiştir.

Ayaklarının tamamının değil de bir kısmının mesh edilmesi için ise 
kelimesine atfedilmesini d (başlar) ُرُؤوس ,kelimesinin (ayaklar) اَرُجل -
lil olarak getirmiştir

2. örnek:

mes'ade b. Sadaka şöyle der: imam Sadık'a (a.s): "Acaba marufu em-
redip münkerden nehiy etmek tüm ümmete farz mıdır?" diye sorulunca 
imam; "Hayır" diye cevap verdi. "Peki, kimlere vaciptir?" diye sorulunca 
ise imam şöyle buyurdu:

“iyiliği emredip, kötülükten sakındırmak, herkese değil sadece buna gücü 
yetenlere vaciptir. Bunun delil ise Allah’ın kitabıdır. “içinizde hayra davet 
edip marufu emreden ve münkerden sakındıran bir grup olsun”217 aye-
tidir. Zira bu iş belli bir gruba has kılınmıştır, insanların geneline değil. 
Yine ‘musa’nın kavmi içinde (insanları) doğrulukla hakka götüren ve hak 
ile (hükmederek) adaleti tesis eden bir topluluk da vardır”218 ayetinde 

216 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.299, h.52; Tefsir-i nuru’s Sakaleyn, c.1, s.596
217 Al-i imran:104
218 Araf:159
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musa’nın kavminin tamamının değil belli bir grubun bu vazifeyi üstlen-
diği buyrulmaktadır.219

rivayette imam (a.s), iyiliği emredip, kötülükten sakındırmanın her-
kese değil sadece buna gücü yetenlere vacip olduğunu ispat etmek için 
 cümlelerinde (musa'nın kavminden) "ِمن َقوِم ُموَسى" ve (sizden) "ِمنُكم“
yer alan ِمن kelimesinden istifade etmiştir.

5. Kur’an’ın Teşbih Yoluyla Tefsir

Ehl-i Beyt imamlarının sözlerinden elde edilen Kur’an’ın teşbih yön-
temiyle tefsir edilmesi metoduna göre imamlar, ayetin manasını somut 
olgu veya zahiri örneklerle öğrencilerine, dostlarına veya diğer insanlara 
tefsir ediyordu. örnek olarak:

1. örnek:

Hz. Ali (a.s), “ْكَراِم  Azamet ve ikram/ "220َوَيْبٰقى َوْجُه َربِّك ُذواْلَجالَِل َوالِْ
sahibi	olan	Rabbinin	vechi	(yüzü)	baki	kalacaktı.”	ayetinde geçen Allah'ın 
vechi (yüzü) kelimesine istinaden "Allah'ın yüzü nerededir?" diye soran 
Yahudi'ye verdiği cevapta ateşin varlığı vardır ama işaret edilecek bir vechi 
yoktur gibi somut nesnelerle örnek verdikten sonra şöyle buyuruyor:

“Doğu da, batı da Allah’ındır. nereye dönerseniz Allah’ın yüzü, işte ora-
dadır”

2. örnek:

 َوالَّذٖيَن ِاَذا اَْنَفُقوا َلم يُْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن ٰذِلَك َقَواًما 

“Ve onlar,öyle kişilerdir ki infakta bulununca ne israf ederler, ne de 
az verirler, ikisinin ortasını bulurlar.”221

Bu ayet, “rahman’ın kulları” tamlamasıyla ifade edilen salih insan-
ların özelliklerinden birini beyan etmektedir.

.Eli sıkılık, cimrilik :القتار

219 nuru’s Sakaleyn, c.1, s.380
220 rahman:27
221 Furkan:67
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.vasat yol, itidal :قوام

imam Sadık (a.s) israf, cimrilik ve orta yolun ne olduğunu açıkla-
mak için somut bir örnek verir. Şöyle ki; bir miktar toprağı avucuna alıp 
yumruğunu sıkar ve "cimrilik budur"der. Sonra avucunu tamamen aça-
rak "israf budur" der. Son olarak ise avucundaki kumun miktarını dik-
kate alarak avucunu biraz aralar "orta yol budur" der.

6. Kur’an’ın Akli Delillerle Tefsir

Ehl-i Beyt imamları, özellikle akait ve inanç konularına ait ayetlerin 
tefsirinde veya ayetteki şek ve şüphe perdelerini kenara itilmesinde akli 
kanıtlardan yaralanırlardı. Bu yöntemin kendine ait farklı dalları olabi-
lir. örnek olarak: a) Akli kanunların açıklanması. b) Akli kanunlar ne-
deniyle ortaya çıkan konuların beyanı.

a) Akli Kanunların Açıklanması: Akli kanunlardan maksat, “ik zıt şe-
yin içtimasının muhal olduğu”, “sebep-sonuç ilişkisi”, “hüdus ve kadim 
meselesi”, “vacibu’l vücud’un sıfatları”, “vacibu’l vücud ve mümkinü’l 
vücudun farkları” vb. kanunlardır. Konuyla ilgili iki örnek zikretmek 
istiyoruz:

1. örnek:

imam Hasan Askeri (a.s), َحَسٌن  cidal ve çekişmenin güzel) جَداٌل 
olanı) konusunda imam Sadık'tan, imam Sadık (a.s) ise kendinden ön-
ceki imamlar aracılığı ile Hz. Ali'den şöyle nakleder:

“Bir gün Peygamber’in (s.a.a) huzurundaydık. mecliste Yahudi, mesihi, 
Dehri222 (materyalist), Düalist (iki yaratıcı olduğuna inanan)223 ve müşrik 
Araplar da vardı. Peygamber (s.a.a) farklı inançtan olan herkesle konuştuk-
tan sonra düalizm taraftarları ile konuşmaya başladı. Onlar, kendi inançla-
rını şöyle beyan etti, ‘Biz, varlığın şer ve hayır olmak üzere iki farklı sıfatı ol-
duğunu gördük. Tıpkı ateşin aynı anda hem soğuk hem de sıcak olmasının 

222 En önemli temsilcisi ibn-i ravendi olan islam tarihindeki materyalist felsefe akımı 
(mütercim)

223 Genel anlamda dişi-erkek, iyi-kötü, aydınlık-karanlık olan ikicilik inancı. Çin 
düşüncesinde Yin-Yang, Hint düşüncesinde Tamus-Satva, Zerdüştlükte Ahura mazda-
Angra mainyu olarak ifade edilir.



134

TEFSir mETOTlArI vE EKOllEri

imkânsız olması gibi birbirine zıt iki farklı şeyin (hayır ve şer) tek bir failde 
bir arada olamayacağı kanısına vardık. Bu nedenle hayrın (nurun) yaratı-
cısının, şerrin (zulmetin) yaratıcısından farklı olduğuna inanıyoruz” dedi-
ler. Peygamber (s.a.a), cevap olarak şöyle buyurdu: “iki zıt şeyin aynı yerde 
bir araya gelmesinin muhal olduğu da doğrudur. Siyah, beyaz, kırmızı ve 
diğer renklerin hepsi tıpkı sıcak ve soğuk gibi zıt şeylerdir. Hal böyleyken 
renkler konusunda neden her birinin farklı bir vücuda getireni vardır de-
miyorsunuz?” Onlar; “Evet,doğru” dediler. Peygamber: “Şer ve hayrın var 
olması da aynen böyledir” diye buyurdu.”224

Binaenaleyh iki zıt şeyin bir araya gelmesinin imkansız oluşu kanu-
nun kabul edilmesi, onların yaratıcısının da farklı olarak kabul edilmesi 
(düalizm) anlamına gelmez.

2. örnek:

imam rıza (a.s), َلَمْحُجوبُوَن  َيْوَمِئذ  َربِِّهْم  َعْن  ِانَُّهْم  َكالَّ  /Hayır! Onlar o 
gün	Rablerine	karşı	perdelenmişlerdir." 225ayetinin tefsirinde şöyle buyur-
muştur:

“Ayette, kâfirlerin perdelenmiş olmasından maksat mekânsal ve maddi 
örtü değildir. Çünkü Allah, mekân kavramından beridir. Perdeden maksat 
kâfirlerin Allah’ın lütuf ve rahmetinden mahrum olması manasındadır.”226

imam, benzeri bir tefsiri ,ا ا َصفًّ 	gelip	Rabbin /  َوَجآَء َربَُّك َواْلَمَلُك َصفًّ
melekler saf saf dizildiği vakit.”227 ayeti için yaparak şöyle buyuruyor:

“Ayette Allah’ın gelmesinden maksat, mahlûkun bir yerden başka bir yere 
intikali manasında olan yürümek fiili değildir. Zira Allah, maddeye ait bir 
sıfatla vasıflandırılmaktan beridir.”228

b) Akli Gerekçeler: Bazen Ehl-i Beyt imamlarının ayeti tefsir eder-
ken değindikleri konular, akli kanunların lâzımesi niteliğindeydi. ör-
nek olarak:

 َوَل َتْكِسُب ُكلُّ َنْفٍس ِالَّ َعَلْيَها َوَل َتِزُر َواِزَرةٌ ِوْزَر اُْخٰرى 
224 nuru’s Sakaleyn, c.1, s.698
225 mutaffifin:15
226 meani’l Ahbar, Şeyh Saduk, s.13
227 Fecr:22
228 meani’l Ahbar, Şeyh Saduk, s.13
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“Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkâr başka 
bir günahkârın günah yükünü yüklenmez.”229

imam Sadık (a.s) yukarıdaki ayeti şöyle açıklar:

“Allah, hasta olan insanın yerine sağlıklı insanı veya günahkâr babanın ye-
rine günahsız çocuğu cezalandırmaz.”

Bu akli delilin getirisi şöyledir: Zulüm ve haksızlık abes bir amel olup 
bir başkasının günahı sebebiyle suçsuz birini cezalandırmak da zulmün 
açık mısdaklarındandır. Allah, abes bir iş yapmaktan (suçsuz birini ce-
zalandırmaktan) münezzehtir.

Hişam b. Hakem, imam Sadık’tan (a.s) “Allah’ın vahdaniyetinin de-
lili nedir?” diye sorunca imam, gerekçesi “tek bir müdebbir” olan, tabiat-
taki nesneler arasındaki düzenin korunması delilini açıkladı.230 Kur’an’ın 
da buyurduğu gibi:

 ا َيِصُفوَن ِ َرّبِ اْلَعْرِش َعمَّ ُ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن اللهّٰ  َلْو َكاَن فٖيِهَما ٰاِلَهٌة ِالَّ اللهّٰ
“Eğer gökte ve yerde Allah’ın dışında ilahlar olsaydı, elbette, ikisi de 
bozulup gitmişti.”231

Yine imam Sadık (a.s), aynı konuyla ilgili başka bir rivayette şöyle 
buyurur;

“mahlûkatın özellik ve vasıfları tek bir ilaha işaret etmektedir. Eğer iki 
farklı yaratıcı olsaydı her biri kendi isteği doğrultusunda yaratma iradesine 
gider, diğer yaratıcı için fesat icat ederdi. mahlûkat arasındaki düzen yerle 
bir olurdu. Demek ki mahlûkatta bir başka yaratıcıya işaret eden emareler 
olmaması, onları yaratanın tek bir ilah olduğunun delilidir.”

Sonuç; imam iki farklı rivayette iki farklı akli delile (tedbir ve nizam) 
ve lâzımelerine değinerek Allah’ın vahdaniyetini ispat etmiştir.

7. Kur’an’ın Bilim ile Tefsir

Ehl-i Beyt imamlarının tefsir metotları hakkında elimize ulaşan bazı 
rivayetlerde, Ehl-i Beyt imamlarının hatta günümüz bilimsel verileri ile 
örtüşen tefsirler yaptığı nakledilmiştir. örnek olarak:

229 En’am:164
230 nuru’s Sakaleyn, c.1, s.786
231 Enbiya:22
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Hz. Ali (a.s),َفاَل اُْقِسُم ِبَرّبِ اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرب  /Doğuların ve batıların 
Rabbine	yemin	olsun	ki…”	232 ayetinin tefsirinde şöyle buyuruyor:

“Dünya için 360 doğu, 360 batı vardır. (Güneşin) doğduğu her günü bir karşı-
layan (batışı), battığı her günü ise başka bir karşılayan (doğuşu) vardır.”233

Şöyle ki; Ekvator, dünyayı ikiye böldüğü varsayılan hayalî dairesel 

hattır. Ekvator çizgisinin kuzeyinde kalan kısma “Kuzey Yarım Küre”, 

güneyinde kalan kısma ise “Güney Yarım Küre” denir. Dünya, daire şek-

linde olduğundan çevresinin açı toplamı 360°dir. Yani her bir yarım küre, 

180°lik bir açıya sahiptir.234

Dünya hakkındaki bu tabiri Hz. Ali’den (a.s) önce kimsenin kullan-

madığı bilimsel ve tarihsel bir gerçektir. Bu yorumdan yüzyıllar sonra Av-

rupalılar dünyanın küre şeklinde olduğunu keşfetmiştir.

Yine Hz. Ali (a.s), َفاَل اُْقِسُم ِباْلُخنَِّس اَْلَجَواِر اْلُكنَِّس / Hayır, and olsun sinip, 
dönenlere. Akıp gidip kaybolanlara.”235 ayetinin tefsirinde şöyle buyurur:

“Onlar, beş tanedir: Zuhal, merih, Zühre, Utarit ve Erendiz (Jüpiter)”236

müfessirler arasındaki güçlü ve meşhur görüş de bu doğrultudadır. 

Bunlara “Şaşkın Yıldızlar” da denir. Çünkü ipe dizilmiş birer inci taneleri 

gibi belirli aralıklarla aynı çizgide hareket eden diğer gezegenlerin aksine 

232 mearic 40
233 meani’l Ahbar, Şeyh Saduk, s.221
234 Güneş, Kuzey Yarım Küre’de doğarken (1.doğu) Güney Yarım Küre’de batar 

(1.batı)
Güneş, Güney Yarım Küre’de doğarken (2.doğu) Kuzey Yarım Küre’de batar 
(2.batı)
(Bu hesap üzere Kuzey Yarım Küre’nin bir doğusu bir de batısı vardır. 
180+180=360°
Güney Yarım Küre’nin bir doğusu bir de batısı vardır. 180+180=360° (Müter-
cim)).

235 Tekvir:15,16
اُْقِسُم 236  ;harfi hakkında farklı görüşler vardır. Şöyle ki ل cümlesinde yer alan لَ 

Bazıları “ل  menfi mana vermez ve yemin manasındadır” der. Bazıları “ل zaidedir” 

derken bazıları ise“ل müşriklerin düşüncesini nehiy etmek içindir” yani “hayır, sizin 

düşündüğünüz gibi değil” manasındadır, der. Bir başka grup ise “ ل nafiyedir” yani 
“Bu gerçek, yemin etmeme gerek kalmayacak kadar açık ve sabittir” anlamındadır, 
der. mecmau’l-Beyan, c.10, s.596.
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bu beş gök cismi, belli bir çizgi üzerinde hareket etmezler. merhum Ta-

bersi, mezkûr ayetin tefsiri hakkında şöyle yazmıştır:

Bu yıldızlar gündüz kaybolup, gece çıkarlar. Kendi eksenleri etraflarında 

dönerler ve bulundukları yıldız kümesi içerisinde kaybolurlar.237

Allame Tabatabai ise şöyle der:

Ayette zikredilen vasıflarla en uygun ve en doğru tefsir, şaşkın gezegenler 

olan Zuhal, merih, Zühre, Utarit ve Erendiz’dir (Jüpiter). Zira bunlar gidiş 

ve dönüşe sahiptiler yani cereyan halindedirler.238

8. Kur’an’ın Tarih Yoluyla Tefsir

Ehl-i Beyt imamlarının Kur’an’ı açıklarken geçmiş insanların yaşa-

dığı olaylardan yararlanması, tefsir ilminde önemli bir yere sahiptir. ör-

nek olarak:

a) Peygamberler Tarihi: Ehl-i Beyt, bazen bir ayet veya cümlenin tef-

sirinde geçmiş peygamberlerin yaşamından kesintilere yer verir.

Hz. Yusuf’un (a.s) kardeşleri mısır’dan döndükten sonra erzak yük-

lerini açıp sermayelerinin kendilerine geri verilmiş olduğunu gördükle-

rinde şöyle dediler:

“Ey Babamız, daha neyi arıyoruz, işte sermayemiz bize geri verilmiş; 
(bununla) ailemize yine erzak getiririz, kardeşimizi koruruz ve bir 
deve yükü (erzak daha) ilâve ederiz. Bu az bir ölçektir.”239

Ayette geçen “َنمٖيُر" kelimesi, taam ve erzak toplamak manasındadır 

ve "ميره" kelimesinden türemiştir. Ayette geçen erzak toplamanın nice-

liği hakkında imam Sadık (a.s) şöyle buyuruyor:

“Hz. Yakup (a.s) kıtlık dönemlerinde bir defa yazın, bir defa da kışın ol-

mak üzere yılda iki defa oğullarını çok az bir parayla buğday almaları için 

mısır’a gönderirdi.”240

237 mecmau’l Beyan, c.10, s.596
238 el-mizan, c.20, s.217
239 Yusuf:65
240 Tefsir-i nuru’s Sakaleyn
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b) Zalim Hükümdarlar Tarihi: Kur’an, Firavun’u “Kazıkların Sahibi” 
diye isimlendirerek şöyle buyuruyor:

 َوِفْرَعْوَن ِذى اْلَْوَتاِد 

"Ve kazıklar sahibi Firavun'a (Rabbinin ne yaptığını görmedin 
mi?)."241

Firavun’a neden kazıkların sahibi denildiği konusunda farklı görüş-
ler vardır. Bazıları, “اَْوَتاد" kelimesinin kazık anlamına gelen "َوَتد" kelime-
sinin çoğulu olduğunu; Firavun'un askerlerininse çadırlarını büyük de-
mir kazıklarla sağlamlaştırdığını, bu yüzden Firavun'a kazıkların sahibi 
manasına gelen "ِذى اْلَْوَتاد" denildiğini söylemiştir.

Bazıları "ِذى اْلَْوَتاد" kelimesinin Firavun'un güç ve kudretine işaret 
ettiğini söylemiştir.

imam Sadık (a.s) kendisinden Firavun'a neden "اْلَْوَتاد -dendi "ِذى 
ğini soran Eban b Teğlib'e şöyle buyurmuştur:

“Firavun, kendisine itaat etmeyenleri cezalandırmak için yere büyük ka-
zıklar çaktırır, onları iki el ve iki ayağından kazıklara bağlar, sonra da gü-
neş altında ölmelerini beklerdi.”242

Rivayet Metoduyla Yazılmış Bazı Tefsirler

Yukarıda Ehl-i Beyt imamlarının Kur’an’ı tefsir ederken izlediği me-
totların en önemlilerine kısaca değinildi.

Sahabe ve tabiine ait tefsirin hem tefsir ilminde önemli bir yere sa-
hip olduğu hem de me’sur Tefsirlerden (yani rivayete dayalı tefsirlerden) 
sayıldığı bir hakikattir. (Gerçi sahabe ve tabiine ait tefsir, kitap halinde 
bize ulaşmamıştır.)

Tefsirin yazılı bir kitap haline getirilmesi üçüncü yüzyılda başlar. Bu 
yüzyılda yaşamış müfessirler, tefsirde bazen şiir ve lügate müracaat etse 
de onlar için en önemli tefsir kaynakları sahabe ve tabiine ait rivayet ve 

241 Fecr:10
242 nuru’s Sakaleyn, c.5, s.571
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sözlerdir. Bu nedenle tefsir yazımı, rivayet metodu aracılığı ile başlamış 
olup bu yöntemin zirvede olduğu yıllar üçüncü, dördüncü, onuncu, on 
birinci ve on ikinci yüzyıllardır.

rivayet metodu ile kaleme alınmış tefsir kitaplarının daha iyi tanın-
ması için bu kitaplardan hem Şia hem de Ehl-i Sünnet arasından en meş-
hur olanlarından birkaçına değinmekte fayda vardır:

Şia Tefsirleri

1. Tefsir-i Ayyaşi

Tefsir-i Ayyaşi’nin müellifi, muhammed b. mesut b. Ayyaş Semerkandi’dir. 
Ebu nasr ve Ayyaşi olarak tanınır. Şia’nın üçüncü yüzyıla ait muteber ka-
bul edilen ilim adamlarındandır. necaşi, Ayyaşi hakkında şöyle der:

 Güvenilir ve doğru sözlü biri olup Şia’nın büyük şahsiyetlerindendir.

Ayyaşi, Hicri 260 yılından sonra hadis nakleden muhaddislerdendir. 
Hicri üçüncü yüzyılın sonlarında vefat eden Ayyaşi, tefsir ve hadis ala-
nında güçlü ve uzman biridir.

Ayyaşi’nin önceleri Ehl-i Sünnet olduğu ve genç yaşta Şia mezhe-
bini seçtiği meşhur görüşler arasındadır. ibn nedim, Ayyaşi’ye ait yakla-
şık 180 kitap ismi zikretmiştir.

Tefsir-i Ayyaşi, tam anlamıyla Şia rivayetlerine dayalı bir tefsirdir. 
naklettiği rivayetler senetli olup Ehl-i Beyt imamlarına dayanmaktadır. 
Tefsir-i Ayyaşi, iki cilttir ve yaklaşık 2.700 rivayet vardır. Hamd Suresi’nin 
başlangıcından Kehf Suresi’nin sonuna kadar olan ayetleri rivayetlere mu-
tabık olarak tefsir etmiştir.

Bu tefsirin önsözü Kur’anî ilimlerle ilgili rivayetleri içermektedir. 
Kur’an’ın fazileti, ayetin kısımları, nasih ve mensuh, zahir ve batın, Ehl-i 
Beyt’in Kur’an te’vili hakkındaki ilmi, reye dayalı tefsir vb. meseleler ön-
sözde geçen belli başlı konulardandır.

Tefsir-i Ayyaşi’nin aslında iki bölümden oluştuğu söylenir. Şu an eli-
mizde bulunan, tefsirin ilk bölümüdür ve ikinci bölüme ne olduğu hak-
kında bilgi yoktur.
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merhum Allame Tabatabai, Tefsir-i Ayyaşi hakkında yazmış olduğu 
mukaddimede şöyle der:

Bu kitap (Tefsir-i Ayyaşi), O’nun bu alanda yazdığı en iyi kitabıdır. üstatla-
rımızın tefsir metotlarını izlemiştir, bugüne kadar kimse bu kitap hakkında 
olumsuz görüş bildirmemiştir.243

2. Tefsir-i Furat-ı Kufi

Kitabın müellifi Gaybet-i Suğra döneminin meşhur muhaddislerin-
den olan, Şeyh Ebu Kasım Furat b. ibrahim Kufi’dir ve merhum Kuleyni 
ile aynı asırda yaşamıştır. Şeyh Ebu Kasım Furat, dönemin hadis ve ilim 
merkezi olan Küfe ahalisindendir.

Ebu Kasım Furat, Şeyh Saduk’un babasının üstatlarından ya da Şeyh 
Saduk’un kendi üstatlarından biridir.

Tefsir-i Furat-ı Kufi, hicri üçüncü asrın sonları ve dördüncü asrın ilk 
yıllarına aittir. 775 rivayet içeren tefsir, Hamd suresinden nas suresinin 
sonuna kadardır. (Kur’an’ın tamamını içermektedir). Ebu Kasım Furat, 
Ehl-i Beyt imamlarını tanıtmak için özel bir çaba harcamış, Ehl-i Beyt 
hakkında olan ayetlerin tefsirinde konuyla uyumlu rivayetleri getirmek 
suretiyle Ehl-i Beytin hakkaniyetini vurgulamıştır.

Tefsir-i Furat-ı Kufi, muhtasar ve mürettep (surelerin tertibî açısın-
dan) bir tefsirdir. Kitaba yazılan önsöz, müellifin on iki imam Şiası oldu-
ğunun açık göstergesidir. Zira şöyle der ,”Kur’an ayetlerinin tefsiri, Ehl-i 
Beyt’ten nakledilen rivayetlerledir.”244 (Bu nedenle Ebu Kasım Furat’ın 
Zeydi veya Sufi olduğu görüşü zayıf bir ihtimaldir.)

Bu tefsir, iki temel soruna sahiptir:

a) Kitapta yer alan rivayetler ideal bir düzene sahip değil. örneğin; 
maide suresindeki bir ayetle alakalı rivayetler kitabın farklı yerlerinde de 
zikredilmiştir.

b) Kitapta yer alan rivayetlerin senetleri getirilmemiştir. Elbette ri-
vayetlerin senetlerinin korunmamasının, kitabı istinsah eden kişiden 

243 Tefsir-i Ayyaşi’nin mukaddemesi, c.1, s.3
244 Tefsir-i Furat, s.30
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kaynaklı olma ihtimali de vardır. Çünkü bu tefsir kitabı Şeyh Yusuf Bu-
nabi isimli bir âlim tarafından tercüme edilmiştir.

Ayrıca Şeyh muhammed Kazım’ın, Tefsir-i Furat hakkında yapmış 
olduğu araştırma çalışmasını içeren kitabı da yayınlanmıştır.

3. Tefsir-i Kummi

Kitabın müellifi merhum Kuleyn’nin üstatlarından olan Ali b. ibra-
him Kummi’dir (ö. Hicri 329). necaşi şöyle der:

“Ali b. ibrahim, hadis alanında güvenilir biridir. Ayrıca doğru bir itikada sa-
hiptir. Büyük üstatlardan hadisler duymuş ve kitaplar yazmıştır. Orta yaş-
lardayken de kör olmuştur.”

Bu tefsir kitabı iki bölümden oluşur:

a) Kitabın bir bölümü Ali b. ibrahim’in kendisine aittir. naklettiği 
rivayetleri, bazen “قال" (dedi) veya "قال الصادق" (imam Sadık buyurdu) 
cümlesiyle, bazen de senedini eksiksiz olarak zikreder. Bu bölüm, kita-
bın büyük kısmını oluşturur.

b) Kitabın diğer bölümü ise Ebu carud'a aittir. Onun asıl ismi, Ziyad 
b. manzur Zeydi'dir. imam Seccad, imam Bakır ve imam Sadık'ın (a.s) 
dönemlerinde yaşamış ve her üç imamın da öğrencisi olmuştur. Ancak 
Ebu carud, tefsirde genellikle imam Bakır'dan (a.s) rivayet nakleder.245

Ali b. ibrahim Kummi, imam Hasan Askeri (a.s) döneminde yaşa-
mıştı. naklettiği rivayetler, genelde babası (ibrahim b. Haşim) aracılığıyla 
imam Sadık’a (a.s) dayandırılır.

4. el-Burhan fi Tefsiri’l Kur’an

Kitabın yazarı, hadis ve rivayet ilminde tanınmış bir kimliğe sa-
hip muhaddislerden olan Seyit Haşim Hüseyni Behrani’dir. Bu tefsir ki-
tabı, her yönüyle rivayete dayalı tefsirdir ancak müellif, rivayetin sahih 
mi yoksa batıl mı olduğunu belirtmeden veya rivayetleri ayıklamadan 
nakletmiştir. Buna ilaveten naklettiği rivayetin hangi konuya işaret ettiği 

245 ez-Zeria ila Tesanifi’ş-Şia, Ağa Bozorgi Tahrani, c.4, s.251
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hakkında görüş belirtmemiş ya da Ahbarilerden birçoğunun yaptığı gibi 
hadisi te’vil etmemiştir.

Her ne kadar müellifin kedisi güvenilir olsa da ve getirdiği rivayetle-
rin güvenilir kaynaklara ait olduğunu iddia etse de nakletmiş olduğu ri-
vayetler için zikredilen kaynaklara müracaat edildiğinde mezkûr rivayet-
lerin bu kaynaklarda yer almadığı görülür. (imam Hasan Askeri’ye (a.s) 
ait tefsir ve Selim b. Kays Hilali’nin kitabı gibi).

el-Burhan, ayetlerin tefsirini belirli bir dizim sırasına göre yapar. Şöyle 
ki; önce tefsir edilecek ayet zikredilir, ardından ayetin nüzul sebebi ve 
son olarak da ayetle alakalı rivayetlere yer verilir. Ayrıca surenin aldığı 
ismin nedeni, indiği yer ve faziletlerine de işaret edilir. el-Burhan tefsi-
rinde yaklaşık on altı bin rivayet vardır.

el-Burhan fi Tefsiri’l- Kur’an, ilim ve mantığın fazileti, Kur’an’ın de-
ğeri, Sakaleyn hadisi, reye dayalı tefsirin nehyedilişi, ayetin zahir ve ba-
tını gibi birçok Kur’an-i ilimleri içeren ve on yedi mukaddemeden mü-
teşekkil uzun bir önsöze sahiptir.

el-Burhan Tefsiri, Ehl-i Beytten nakledilen rivayetleri bir araya toplamış 
faydalanılması gereken kitaplardan biri olsa da üç temel sorunu vardır:

a) Daha önce de ifade edildiği gibi el-Burhan’ın bazı kaynakları za-
yıftır.

b) nakledilen rivayetlerin çoğunun senedi yoktur, mürsel ve zayıftır.

c) nakledilen rivayetlerin arasında içerik olarak çelişki vardır. müelli-
fin kendisi bile bu rivayetleri karşılaştırarak aralarında tercih yapmamıştır.

5. Nuru’s-Sakaleyn

Kitabın müellifi, on birinci yüzyılda yaşamış olan fakih, muhaddis, 
şair ve edip Abdi Ali b. cuma Arusi Huveyzi’dir. Onun tefsirde izlediği 
yöntem rivayetleri nakledip, hadisleri bir araya toplamak şeklindedir.

Kummi’nin bu tefsirinde faydalandığı bazı önemli eserler şöyle-
dir: Şeyh Saduk’a ait Meani’l Ahbar, Hisal, Sevabu’l Amal, İlelu’ş-Şerayi ve 
Kemalu’d Din, ayrıca el-Kâfi, Tehzib, İstibsar, Mecmau’l Beyan, Tefsir-i Ay-
yaşi ve Uyun-u	Ahbaru’r	Rıza.
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Tefsir-i Nuru’s-Sakaleyn de tıpkı el-Burhan gibidir. Yani müellif, sa-

dece rivayeti nakletmekle yetinmiştir. Her ne kadar çok daha titiz dav-

ransa bile rivayetler arasında zayıf ve mürseller göze çarpmaktadır. Tefsir-i 
Nuru’s-Sakaleyn’in bir diğer özelliği sure ve ayetlerin tertip sırasına dik-

kat eden “tertib-i tefsirlerden” sayılması ve ayetle ilgili bir rivayet yoksa 

o ayeti tefsir etmemiş olmasıdır.

nuru’s-Sakaleyn’de zikredilen rivayetlerin toplamı on dört bin beş 

yüzden fazladır.

6. Tefsir-i Safi

Kitabın müellifi filozof, fakih, muhaddis ve arif molla muhsin Feyz 

Kaşanî’dir (ö.1091). Feyz Kaşanî, biri mufassal olan “Safi”, diğer ikisi ise 

özet şekilde olan “Esfa” ve “museffa” adında üç tefsir kitabına sahiptir.

Tefsir-i Safi her ne kadar rivayet ve nakil tefsiri olsa da rivayetlere 

ilmi açıdan yaklaşım boyutu daha fazladır. Bu nedenle Tefsir-i Safi hem 

nakli, hem de ilmidir diyebiliriz.

Tefsir-i Safi kaynak olarak, ibaretlerinde Tefsir-i Beyzavi’den, rivayet 

naklinde ise Tefsir-i Ayyaşi ve Tefsir-i Kummi gibi Ehl-i Beyt’e dayalı ha-

dis metinlerinden istifade etmiştir.

Safi Tefsiri, tefsirler için yazılmış önsözler içerisinde en iyi ve en ilmi 

önsöze sahiptir , on iki mukaddimeden oluşur. Bu tefsir ayrıca Şia’nın en 

değerleri eserleri arasında yer alır.

merhum molla muhsin Feyz, tefsirinde rivayetlere ilaveten bazen 

lügat ve edebiyata yer vermiş bazen de bazı ayetlerde akli ve irfanî ko-

nulara işaret etmiştir.

7. Kenzu’l Dekaik ve Behru’l Garaib

Kenz’ul Dakaik tefsirinin müellifi mirza muhammed cemaleddin 

Kummi’dir. O, merhum Feyz Kaşanî’nin öğrencisidir ve Hicri 1125 yı-

lında vefat etmiştir. müellifin tefsir metodu, üstadı olan Feyz Kaşanî’nin 

Tefsir-i Safi’deki yönteminin benzeridir.
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Ehl-i Sünnet Tefsirleri

1. Tefsir-i Taberi

Ehl-i Sünnete ait en meşhur tefsir kitaplarından biri, Hicri üçüncü 
ve dördüncü asır âlimlerinden Ebu cafer muhammed b. cerir Taberi’ye 
ait “camiu’l Beyan an Te’vili Aye’l-Kur’an”dır. Daha çok Tefsir-i Taberi 
diye bilinir.

Taberi, Hicri 224 yılında o dönemin Taberistan diye tanınan ma-
zanderan eyaletine bağlı Amul şehrinde dünyaya gelmiş ve 310 yılında 
Bağdat’ta vefat emiştir. Kıraat, hadis, fıkıh, tarih, tefsir ve Kur’an ilimleri 
alanında tanınmış simalar arasında yer alan Taberi, Ehl-i Sünnet cami-
asında yeni bir çığır açmış kendine has bir tarzı olan âlimlerdendir ve 
kendi döneminde birçok ilme öncülük etmiştir.

O, ilk başlarda Şafii fıkhına mensup olsa da sonraları kendine ait 
yeni bir fıkıh mektebi tesis etmiştir. öyle ki Taberi’nin fıkıh kitapları bir 
dönem belirli bir taraftar grubuna sahipti. Ancak zamanla etkisini kay-
bederek yok olmuştur diyebiliriz. ibn nedim, Daru’l-Fihrist’te Taberi fık-
hına tabi olan bir grup fakihin ismini zikretmiştir.

Camiu’l Beyan tefsiri, üçüncü yüzyılın sonlarında kaleme alınmıştır. 
O dönemde Kur’an’ın tamamını tefsir eden bir kitabın yazılmamış olması, 
Taberi tefsirinin tanınmasına sebep olmuştur. Camiu’l Beyan, Kur’an’ın 
tamamını ele almasının yanı sıra kendi dönemine ait tefsirler içerisinde 
en kapsamlı tefsir kitabı olma özelliğine sahiptir.

Tefsir-i Taberi, nakli bir tefsir olup Peygamber’den (s.a.a) nakledi-
len rivayetlere ilave olarak sahabe ve tabiinin sözlerinden de çokça isti-
fade etmiştir. Taberi, tefsirinde rivayetin yanı sıra;

a. nahiv ilmi başta olmak üzere Arap edebiyatı,

b. lügat,

c. Arap şiirleri

d. Kıraatler (Taberi aynı zamanda kıraat ilminde görüş sahibiydi)

e. Fakihlerin görüşlerini araştırmak-reddetmek vb. metotlardan da 
yararlanmıştır.



145

iKinci Bölüm: TEFSir mETOTlArI

Birkaç nokta

1- Taberi mutaassıp biridir; bu nedenle mümkün mertebe Ehl-i Beytle 
alakalı rivayetleri nakletmemiştir. örneğin; Hz. Ali’nin (a.s) velayetiyle ala-
kalı olduğu için, velayet ayeti diye bilinen maide Suresi 3.ayet (اَْلَيْوَماَْكَمْلُت 
veya Hz. Ali (a.s) ve ailesinin yiyeceklerini esir, miskin ve y (َلُكْم دٖيَنُكْم -
time vermesine binaen nazil olmuş insan Suresi 8.ayet (َويُْطِعُموَن الطََّعاَم 
ِه ِمْسكٖيًنا َوَيتٖيًما َواَسٖيًرا hakkında onca rivayet olmasına rağmen T (َعٰلى ُحّبِ -
beri, bu rivayetlere hiç değinmemiştir.

2- Tefsir-i Taberi, Kur’an’ın tamamı için yazılmış ilk tefsir olduğun-
dan kendi asrında şöhrete ulaşmış ve diğer tefsirler üzerinde de etkili ol-
muştur.

3- Tefsir-i Taberi, dördüncü yüzyılda mansur b. nuh Samani döneminde 
vezir Bel’ami tarafından Farsçaya tercüme edilen ilk tefsir kitabıdır.246

4- Taberi, itikat olarak Eşari, fıkıh olarak ise daha önce de söylen-
diği gibi kendine ait olan fıkıh ekolüne mensuptu. Ahmed b. Hanbelî’yi 
fıkıhta yol gösterici bir fakih değil sadece bir muhaddis olarak kabul et-
tiğinden, Hanbelî fıkhına mensup olanlar Taberi ile muhaliftirler.

5- Tefsir-i Taberi, uzun denebilecek bir önsöze sahiptir ve birçok 
Kur’an ilimlerine detaylı olarak değinmiştir.

6- Taberi’nin nakletmiş olduğu rivayetler her ne kadar senetli olsa 
da ravileri meçhul veya zayıftır ya da naklettiği rivayetler arasında uy-
durma ve israiliyat hadisleri hemen göze çarpmaktadır. Hatta “el-Menar” 
kitabının sahibi Taberi için Allah’tan af ve bağışlanma talep ederek şöyle 
demiştir:

Allah, uydurma rivayet naklettiği için ibn cerir’i affetsin.247

2. Mealimu’t-Tenzil fi’t-Tefsir ve’t-Te’vil

Kitabın müellifi, Ebu muhammed Hüseyin b. mesut Begavi’dir. Hicri 
438 yılında doğmuş, 516 yılında ise vefat etmiştir. “mealimu’t-Tenzil fi’t-
Tefsir ve’t-Te’vil” tefsiri daha çok Tefsir-i Begavi diye bilinir.

246 Hadamat-i mütekabil-i islam ü iran, üstat murtaza mutahhari, s.462
247 et-Tefsiru ve’l mufessirun, Ayetullah marifet, c.2, s.313 (El menar’dan naklen, c.3, 

s.299)
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müfessir, Şafii mezhebi mensubudur. Tefsir kitabının esası sahabe 
ve tabiinin rivayetlerine dayanır. ibn Abbas, mücahit, ikrime, Ata b. ri-
yah, Hasan Basri, Kutade, Ebu’l-Aliye, mukatil gibi isimleri kendi tefsiri-
nin kaynakları olarak zikreder. Ayrıca tefsiri için yazmış olduğu önsözde 
rivayetlerin senetlerini de nakletmiştir.

3. Tefsir-i Kur’an-ı Azim

Tefsir-i İbn Kesir olarak bilinen bu tefsirin yazarı Hafız ismail b. Ke-
sir Dimeşki’dir. Hicri 701 yılında doğmuş, 774 yılında ölmüştür.

ibn Kesir, rivayetlerini dayandırdığı sahabe ve tabiinin sözlerini çok 
savunmuş, birçok yerde rivayetlerin senet silsilesine de işaret etmiştir.

4. Ed-Durru’l-Mensur fi’t-Tefsiri bi’l-Me’sur

Kitabın müellifi Ehl-i Sünnet’in edebiyat, fıkıh, hadis ve tefsir ilminde 
nam yapmış isimlerden tanınmış müfessir celaleddin Abdurrahman b. 
Ebu Bekir b. muhammed Suyuti’dir. Yazmış olduğu sayısız kitaplar ilmi 
derecesinin göstergesidir.

Suyuti, ilk başlarda çok geniş ve detaylı bir tefsir kitabı yazmış, daha 
sonra senetlerini kaldırarak kitabı özetlemiş ve “Ed-Durru’l-mensur fi’t-
Tefsiri bi’l-me’sur” adıyla tekrardan kaleme almıştır.

Suyuti’nin tefsir metodu rivayetleri araştırmadan veya reddetmeden 
nakletmektir. rivayet nakletme konusunda istisna şahsiyetlerden olsa da 
naklettiği rivayetler içerisinde zayıf ve israiliyat rivayetleri de vardır.

Suyuti’nin tefsir ve Kur’an ilimleri alanında yazmış olduğu diğer ki-
taplar şunlardır:

- el-itkan fi Ulumi’l Kur’an

- lubabu'n nukul fi Esbabi'n nüzul

- Tercümanu'l Kur'an (rivayetlerin senedi Peygamber ve sahabeye 
dayanan tefsir kitabıdır.)

- Esrar-ı Te'vil

- Tenasuku'd Durer fi Tenasübi'l Ayati ve's Suver
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5. Tefsir-i Sa’lebi (el- Keşfu ve’l- Beyan)

el-Keşfu ve’l Beyan Tefsiri, edip ve müfessir Ebu ishak Ahmed Sa’lebi 
nişaburi’ye aittir. Ehl-i Sünnet rivayetlerine ilaveten Şia rivayetlerini de 
nakletmiştir.248

6. el-Cevahiru’l Hisan

Tefsir-i Se’alibi olarak da bilinen el-Cevahiru’l Hisan tefsirinin müellifi 
kıraatte uzman olan Ebu Zeyd, Abdurrahman Se’alibi’dir. Ebu Zeyd tefsir 
kitabında israiliyat diye nitelendirilen birçok rivayete yer vermiştir.249

248 et-Tefsiru ve’l mufessirun, c.2, s.344-345
249 A.g.e.
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4. Akıl Metodu

Aklın Dindeki Yeri ve Önemi

İ nsan vücudundaki en üstün güç hiç şüphesiz akletme gücüdür. 
öyle ki akıl, diğer uzuvların kontrol mekanizması ve insanın ni-

hai hedefi olan kemal makamının kılavuzdur.

Tüm zaferlerin, bilimsel gelişimlerin, maddi ve manevi kazanımla-
rın, toplum ve medeniyetlerin oluşmasının sebebi, bu ilahî nimettir. Sap-
kınlıkla hidayetin kesiştiği yol ayrımlarında, sahibine hidayeti göstere-
cek tek şey akıldır.

Akıl, insanı diğer hayvanlardan ayıran en belirgin özelliktir. Allah, bu 
eşsiz nimet aracılığıyla insanı diğer varlıklardan üstün kılmıştır. Bu konu 
rivayetlerle de tasdikleşmiştir. Allah resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“Allah’ın kullarına verdiği en büyük nimet akıldır. öyle ki akıllı insanın 
uykusu, cahilin gece uyanık kalmasından ve yine akıllı insanın vatanında 
olması cahilin cihat veya hac ameli için yola çıkmasından daha faziletlidir. 
Peygamberler, diğer insanların aksine, kâmil bir akılla gönderilmiştir.”250

islam dini aklı, insan ve amellerinin değer ölçüsü karar kılmıştır. 
imam muhammed Bakır (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Allah, insanları dünyadaki akıl derecelerine göre hesaba çekecektir.”251

Başka bir rivayette ise şöyle geçer:

Adamın biri imam Sadık’a (a.s); “Falan şahıs dindar ve faziletli biridir” 
dedi. imam; “Onun akıl durumu (kapasitesi) nasıl?” diye sordu. Adam; 

250 Usul-u Kâfi, c.1, s.13
251 Usul-u Kâfi, c.1, s.10
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“Bilmiyorum” deyince imam; “mükâfat ve ceza aklın derecesine göredir” 
diye buyurdu.”252

Allah resulü (s.a.a) şöyle buyurmuştur:

“iyi haline şahit olduğunuz birinin aklına bakın. Çünkü ameller, akıl der-
cesine göre değerlendirilir.”253

Konuyla alakalı rivayetlerin sayısı burada zikredemeyeceğimiz ka-
dar çoktur. Ancak daha fazla bilgi için Usul-u	Kâfi adlı eserin 1.cildinin 
“Akıl ve cehalet” babına -özellikle imam Kazım’ın (a.s) Hişam’a hitaben 
yaptığı konuşmaya (12. Hadis)- müracaat edilebilir.

islâm dininin en önemli kaynağı olan Kur'an, akıllı kimseleri sürekli 
-tabiri ile övmüş; gönül, kalp, sine, be (!Ey akıl sahipleri) "َيا اُوِلى اْلَْلَباِب"
yin ve akıl gibi ilmin askerlerine işarette bulunmuştur. Bu ilahî nimet-
ten istifade etmeyen ve nasiplenmeyen kimseleri ise “Akletmez misiniz?” 
“Hiç düşünmezler mi?” gibi ifadelerle kınamıştır.

Din ve Akıl İlişkisi

Din ve aklın birbirinden kopmayacak bir bağı vardır. Dinin akla mu-
halif olması bir tarafa dursun, tam aksine her biri diğerini destekleyici ni-
teliktedir. islam âlimlerinin usul ilminde meşhur bir kaidesi vardır:

Bir konu hakkında akıl ve din aynı şeye hüküm verir. (Dinin ve aklın 
hükmü birbiriyle mutabıktır.)

Yani fıtrata uygun, aklın kabul ettiği şeyi, şeriat da kabul eder. An-
cak din, aklın yaratıcısı tarafından gönderilmiş olduğundan bünyesinde 
aklın idrak kabiliyetinin üzerinde şeyler barındırır. Bu esas üzere din ile 
aklın ilişkisini iki kısma ayırabiliriz:

1. Akli Hükümler: Akli hükümlerden maksat, akıl ile mutabık olan ve 
akillerin de kabullendiği düsturlardır. Yani eğer ortada din diye bir şey ol-
masaydı bile, akıl aynı şeye hükmederdi. örneğin; din, zulüm ve başkasının 
malını gasp etmenin yanlış olduğunu veya ihtiyaç sahibine yardım eli uzat-
manın, sağlık kurallarına uymanın ve ilim öğrenmenin doğru olduğunu söy-
lememiş olsaydı bile aklın kendisi bu doğru ve yanlışları algılaya bilecekti.

252 Usul-u Kâfi, c.1, s.12
253 Usul-u Kâfi, c.1, s.12
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2. Akıl ötesi Hükümler: islam dininde aklın derk etmeye güç yetire-
mediği bazı hüküm ve konular vardır. ibadetlere ait meselelerin çoğu bu 
minvaldedir. örneğin, neden sabah namazının iki, akşam namazının üç ve 
diğer namazların dört rekât olduğu? veya neden birinci ve ikinci rekâtta 
Hamd Suresi okunurken üçüncü ve dördüncü rekâtta Hamd Suresi yerine 
Tesbihat-ı Erbaa’nın okunabilecek olması? Kısacası fıkhî birçok helal ve ha-
ramlara ait “neden” sorusuna çoğu zaman akıl cevap vermekten acizdir.
Aynı şekilde Allah’ın zatının nicelik ve niteliği, vahyin mahiyeti ve nüzul 
şekli, meleklerin varlığı ve özellikleri akıl ötesi hükümlerdendir.

Şunu hatırlatmakta fayda vardır: Akıl, idrak etmekten aciz olduğu 
şeyleri inkâr etmez veya kendisine muhalif görmez. Sadece ne kabullen-
mek ve ne de reddetmek için bir delil bulamaz.

“Akıl ve Din Çelişkisi” Algısının Nedenleri

Daha önce de söylediğimiz gibi akıl ve dinin hiçbir şekilde çelişkisi 
söz konusu değildir. “Akıl ve din çelişkisi” olarak gündeme getirilen ko-
nunun aslında birkaç ana nedeni vardır:

1. Bu sözü dillendiren insanlar, Ahbariler gibi rivayetlere yüzeysel 
olarak yaklaşan ve aklın idrakini hüccet olarak kabul etmeyen dar gö-
rüşlü kimseler olduğu gibi, mutezile’nin karşısında aklı yeren ve onun 
iyiyi veya kötüyü dahi idrak etmekten aciz olduğuna kanaat getirerek 
islam’a ağır darbe vuran Eşaire taraftarlarıdır.

2. islam’ın temellerini sarsma niyetinde olan din karşıtlarının bu yüce 
dini irrasyonel gösterme, islam hükümlerinin ise akla aykırı olduğu dü-
şüncesini yayma çabası.

3. Pozitif bilimcilerin rönesans döneminden sonra ilmi sadece tec-
rübe, deney ve somut verilerle sınırlandırması, bunların dışında kalan 
ilimleri reddetmelerine veya akla aykırı bulmalarına yol açmıştır. müs-
pet bilimciler, akıl üstü şeyler başta olmak üzere birçok islamî hükmü 
deney ve tecrübeye dayalı ilimler dairesi dışında olduğu için yasaklamış 
veya akılla çeliştiğini savunmuşlardır.

Oysa islam filozofları, mütekellimleri, müfessirleri ve usul âlimleri 
akılla dinin asla çatışmadığını ve eğer ortada bir çelişki söz konusu ise 
bunun iptidai ve zahiri olduğunu söylemişlerdir. Bu zahiri çelişkilere 
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birkaç örnek vermeden önce Şeyh Ensari’nin çelişki hakkındaki sözünü 
nakletmek istiyoruz.Şeyh Ensari, muhaddis Behrani’nin görüşüne cevap 
olarak şöyle demiştir:

Keşke aklın kesin olduğuna hükmettiği bir şeye nakli delilin ve nakli de-
lilin kesinliğine hükmettiği bir şeye akli delilin neden karşı olduğunu 
bilebilseydim.254

Şeyh Ensari bu sözüyle aslında kesin olan akli bir delil ile nakli bir 
delilin çelişmesinin muhal (imkansız) olduğuna inanmaktadır.

Akıl ve Din Çelişkisinin Mümkün Olmayacağının Delilleri

1. Ayetler ve rivayetlerde ifade edildiği gibi Yüce Allah’ın insan vü-
cudunda karar kıldığı en üstün idrak ve anlama aracı akıldır. O halde 
Allah’ın koymuş olduğu bir hükmün, bu hükümleri anlaması için vermiş 
olduğu akılla muhalefet içerisinde olması mümkün müdür?

2. Akıl, batinî hüccettir. imam rıza (a.s) Hişam’a şöyle buyurmuştur:

“Ey Hişam! Allah, insanlar için zahiri ve batinî olmak üzere iki hüccet 
yaratmıştır. Zahiri hüccet, Peygamberler ve Ehl-i Beyt, batinî hüccet ise 
akıldır.”255

Hal böyle iken, görevleri insana yol göstericilik ve hakikati keşfet-
mek olan iki hüccet arasında çelişki olması mümkünmüdür?

Gerçek sadece bir tane olduğundan, hem zahiri hem de batinî hüc-
cetin aynı konuda iki farklı şeye onay vermesi imkânsızdır. Sonuç ola-
rak zahiri hüccet (din) ve batinî hüccet (akıl) arasında çelişki söz ko-
nusu olamaz.

3. Allah, hikmet sahibi ve kâmil akıldır. Bu nedenle o yüce yaratıcı-
dan akla muhalif söz çıkmaz.256

4. Tevhit ve nübüvvet gibi dinin temeli olan öğretiler, akli delillerle 
ispat edilmiştir. nakli bir delilin aklın onayını almış kesin bir hükmü ba-
tıl etme çabası, nakli delilin kendisini ve dini hükmü itibarsızlaştırması 
anlamına gelir.

254 resail (Feraidu’l Usul)/10.
255 Usul-u Kâfi, c.1, s.16
256 muhammed Ali rızai, Der Amedi ber Tefsir-i ilmiyi Kur’an-ı Kerim,s. 99
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Yukarıda zikrettiğimiz deliller, aklın doğru olduğuna hükmettiği şey-
lerle nakil yoluyla ispatlanmış şeyler arasında çelişki olamayacağının de-
lilleridir. Dolayısıyla eğer akıl ile din arasında zahiri bir çelişki söz ko-
nusu olursa bunun iki nedeni olabilir:

1. Akli hükmün önermeleri eksik olduğundan ve ondaki bir hata-
dan dolayıdır. Bu hata terkip şeklinde (heyette) olabileceği gibi önerme-
lerden birini bozacak bir maddede de olabilir.

mantıkta şöyle bir örnek verilmektedir:

1. önerme: Âlem, Kadim’in eseridir. (Suğra)

2. önerme: Kadim’in eseri de kadimdir. (Kübra)

Sonuç: öyleyse âlem, kadimdir. (netice)

Yukarıdaki örnekte “Kübra” yanlıştır. Çünkü mahlûk, yaratıcının sı-
fatına sahiptir diye bir kanun yoktur. Bu nedenle “Âlem kadimdir” ne-
ticesi, yanlıştır.257

2. Eğer akli delilin ne mukaddimesinde ne de neticesinde bir hata 
yoksa o zaman ayetin veya rivayetin zahirine dikkat edilmelidir. örne-
ğin; eğer rivayet “iki zıt şeyin içtiması imkânsızdır” kanunuyla tearuz 
içinde olursa bu durumda rivayete, zahiri manasına aykırı bir anlam 
yüklenmelidir.

Genel olarak akli ve şer’i hükümlerin birbiri ile çelişkisi aşağıdaki 
şekillerde tasavvur edilebilir.

-Akli ve şer’i hükümlerin her ikisi de zanna dayalı ve şüphelidir.

-Akli ve şer’i hükümlerin her ikisi de yakine dayalı ve kesindir.

Her iki şıkta da dört durum söz konusudur.

1. Aklın hükmü kesin, şer’in hükmü zanna dayalıdır. Burada aklın 
kesin hükmü mukaddemdir.

2. Hem aklın hem de şer’in hükmü zanna dayalıdır; şer’in zan olan 
hükmü kabul edilir.

3. Akın hükmü zanna dayalı, şer’in hükmü kesindir; şer’i hüküm 
kabul edilir.

4. Hem aklın hem de şer’in hükmü kesindir. Burada çelişki yoktur; 
zira ya akli delilin mukaddimesinde yanlışlık vardır ya da şer’i delilin za-
hiri kastedilmemiştir.

257 resail, Şeyh Ensari/9
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Aklın Istılahi Manası

Farklı ilim dallarında akıl için çeşitli tanımlar yapılmış ve her tanı-
mın sahibi, aklın belirli konularla mutabık olduğu fikrini savunmuştur. 
Ancak bizim için önemli olan tefsir ilminde kullanılan aklın tanımı ve 
fonksiyonudur.

Akıl için yapılan birkaç önemli tanım şöyle:

1. idrak ve anlamak.258

2. nefsin kemali olan külliyatı derk etme potansiyeli.

3. mutlak nefis, yani insanın soyut ruhu.

4. Hayat ve yaşamı düşünme yetisi.

5. Uhrevi saadeti için tedbir potansiyeli (akli mead).259

6. Tefekkür, düşünce ve istidlal gücü, yani yaratılıştan gelen fıtri 
akıl.260

7. malumu tanzim eden şeyler aracılığıyla meçhulden yeni bir ma-
lum elde etmek.

8. Konuları anlamak için gereken şeyler. Yani kitap veya öğretmen 
yardımıyla konuların anlaşılmasına aracı olan vesileler.

Son iki tanım, “fikir” kavramının da tanımıdır diyebiliriz. nitekim 
mantık ilminde “fikir” için şöyle denir: “Fikir, bir meçhule ulaşmak için 
maluma ait bilgilerin sıralanmasıdır.”

9. Bir olayda elde edilen kesin nazari hüküm (sonuç alabilme ye-
teneği). örneğin; iki zıt şeyin içtimasının imkânsız oluşu, zulmün çir-
kin oluşu vb.261

10. Akillerin kabul ettiği karinelerden yararlanmak ve destek 
almak.262

11. iki akli hüküm arasında ya da bir akli ve bir şer’i hüküm arasın-
daki lâzımelere olan nazari hüküm. Şöyle ki; bir hükmü elde etmek için 

258 el-mizan, c.2, s.250
259 Esfar, c.3, s.371-378 ve c.2, s.142, Ferhengi Ulum-i Felsefi ve Kelami, Dr. Seccadi, 

s.483
260 Ferhengi Ulumi Felsefi ve Kelami, Dr. Seccadi, s.496
261 Usulu’l Fıkıh, muzaffer, c.1, s.189
262 Tefsir be rey, Ayetullah mekarim Şirazi, s.38
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belirli mukaddimlere ihtiyaç vardır. Bir hükme ulaşmada istifade edilen 

en az iki mukaddime mantıksal kıyası oluşturur. Bu iki mukaddime akli 

konularda iki şekilde tasavvur edilir.

a) Her iki önermede de aklidir.

örneğin:

Adalet, aklen güzel bir fiildir.

Aklın güzel olduğuna hükmettiği her fiil, dinen de güzeldir.

Birinci önerme (suğra), mutlak şekilde aklidir; kelam ilminde konu 

edilmiş meşhur hükümlerden ve övülmüş görüşlerdendir. ikinci önerme 

(kübra) ise akli olup akli hükümle şer'i hüküm arasındaki gerekliliği yan-

sıtmaktadır. Aklın hükmettiği her şeye din de hükmeder. Bu, usul ilmin-

deki akli gerekliliğe ait konulardandır.

Bu iki önermenin sonucu şöyledir: Adalet dinen güzeldir.

Usul ilminde akli mülazemelerin bu kısmına, (aklın bağımsız şekilde 

hüküm verdiği olgular anlamına gelen) "müstakillat-i akliyye" ismi ve-

rilmiştir.

b) iki önermeden biri akli, diğeri şer'idir.

Şer'i önerme: Gücü yetene dinen hac yapması vaciptir. nitekim Yüce 

Allah şöyle buyurmuştur:

“Yoluna gücü yetenlerin o evi ziyaret etmesi (haccetmesi), Allah’ın in-

sanlar üzerindeki bir hakkıdır.”263

Akli önerme: Akıl birinci mukaddimenin vacip olduğuna, yani 

mekke’ye ulaşmak için katedilmesi gereken yolun gidilmesine hükmet-

mektedir.

Bu kısma, “gayri müstakillat-ı akliyye” de denilmektedir.

Kısa Bir Değerlendirme: Akıl hakkında zikredilen tanımlar arasında 

birinci ve altıncı, yedinci ve sekizinci, onuncu ve on birinci tanımlar, an-

lam itibarıyla birbirine benzer tanımlardır.

263 Ali imran:97
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ikinci ve altıncı tanımlar felsefe, yedinci ve sekizinci tanımlar man-

tık, dokuzuncu tanım kelam ve mantık (beş sanat: burhan, cedel, hita-

bet, şiir, mübalağa), onuncu ve on birinci tanım ise usul-u fıkıh ilminde 

(kesin delil unvanıyla) kullanılır.

Tefsirde müstakil bir metot olarak sözü edilen akıl için en uygun ta-

nım ise sadece birinci ve altıncı tanımdır.

Kur’an’ın Akılla Tefsiri

Akılla tefsir metodu, müfessirin her türlü önyargı ve varsayımdan 

uzak bir yaklaşımla Kur’an ayetleri üzerinde düşünerek ayetlerin mana-

larını idrak etmesidir. Ancak Kur’an’ın akıl yoluyla tefsir edilmesi, görüş 

sahibi bir müfessirin akli deliller gibi farklı delillerle Kur’an’ı tefsir ettiği 

içtihat metodundan farklıdır.

Akılla Tefsir Metodunun Delilleri

Akılla tefsir metodu, bazılarının düşündüğü gibi kınanmış değil ak-

sine birçok Kur’an ayeti, rivayet ve müfessirlerin sözleri bu metodu te-

yit etmektedir.

1. Ayet:

 بَُّروا ٰاَياِتٖه َوِلَيَتَذكََّر اُولُوا اْلَْلَباِب  ِكَتاٌب اَْنَزْلَناُه ِاَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّ

“Bu Kur’an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye 
sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.”264

mezkûr ayette Kur’an’ın nüzul sebebi, akıl sahiplerinin ayetler üze-

rinde tefekkür etmesi olarak beyan edilmiştir.

 Tedebbur kelimesinden maksat, insanın ayetlerin manasını (تدبّر)

derk etmesine yardımcı olacak derecede Kur'an ayetleri üzerinde dik-

katle düşünmesidir. Çünkü ayetleri sadece kıraat etmek hedeflenen fay-

dayı sağlamakta yeterli değildir.265

264 Sad:29
265 Keşşaf, Zamehşeri, c.4, s.90
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2. Ayet:

 َلَوَجُدوا فٖيِه اْخِتاَلًفا َكثٖيًرا ِ  اََفاَل َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرٰاَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اللهّٰ
“Hâlâ Kur’an’ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o, Allah’tan 
başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki 
bulurlardı.”266

Eğer Kur’an ayetlerinin zahirinde bir ihtilaf söz konusu ise, bunun 
nedeni ayetler üzerindeki düşünme şeklidir. Yukarıdaki ayet, Kur’an ayet-
lerinde hiçbir şekilde çelişki olmayacağını açıkça beyan etmektedir. Zira 
Kur’an, her bir ayetinden binlerce sırra kapılar açılan mübarek bir kitap 
olmasının yanı sıra özel bir üslup sanatıyla hekim olan Allah tarafından 
gönderilmiştir.

3. Ayet:
 َلُكْم ٰاَياِتٖه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَن ُ ُن اللهّٰ  َكٰذِلَك يَُبّيِ

"Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır."267

merhum Allame Tabatabai, bu ayet hakkında şöyle der:

ilahî kelamlar üzerinde düşünme vesilesi olan akıldan maksat; bozulma-
mış insan fıtratının (fıtri aklın) ayetleri kâmil bir şekilde idrak etmesidir. 
Bu ise her türlü eksiklikten münezzeh olan Allah’ın, “Düşünesiniz diye Al-
lah size ayetlerini böyle açıklamaktadır” ayetinin tezahürüdür. Yani beyan 
etmek, ilmin meydana gelmesine sebep olur ve ilim, akli idrakin başlangıcı 
ve aracıdır. nitekim Allah “İşte bu örnekleri insanlar için getiriyoruz. Onları 
ancak ilim sahipleri düşünüp anlar” diye buyuruyor.268

Ayrıca اَفاَل َتعِقُلوَن (hala mı düşünmezsiniz?) َلَعلَُّكم َتعِقُلوَن (düşünesi-
niz diye)َيعِقُلوَن ِلَقوٍم (düşünen topluluk için) vb. ayetler, insanın ilahî ke-
lamları anlayabileceğinin delilleridir. Bu ise sadece bozulmamış fıtri bir 
akılla mümkündür.

Kur'an ayetlerinin yanı sıra tefsirde aklın önemini vurgulayan birçok 
rivayet ve hadis mevcuttur. Ancak rivayetlerde söz edilen aklın, takva, 

266 nisa:82
267 Bakara:242
268 el-mizan, c.2, s.250
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ilim vb. farklı manaları vardır ki bu manaların araştırılması başlı başına 

bir konudur.

Reye Dayalı Tefsir ve Akılla Tefsir Metodu Arasındaki Fark

Kur’an’ın akılla tefsir edilmesi metodunda reye dayalı tefsir şüphesi 

söz konusu olduğundan ilmi derinlikten yoksun sığ görüşlü bazı kimseler 

akılla tefsir metodunu tümden reddetmiştir. Akılla tefsir metodunu red-

dedenler, kendi görüşlerinin savunmak için iki eleştiri getirmişlerdir:

1. Akılla tefsir metodu, reye dayalı tefsir metoduyla aynı şeydir.

2. Akılla tefsir metodu, “Allah’ın dini, aklın idrakinin üstündedir.” min-

valindeki rivayetlerle çelişmektedir.

1. Eleştirinin Cevabı: Akli tefsir ile reye dayalı tefsir arasında birçok 

fark vardır. Bu farkları, birkaç boyutta tasavvur edebiliriz.

a) reye dayalı tefsirde insan, akli karinelerle ayet ve rivayetleri anla-

maya çalışmaz aksine edebiyat ve lügat manalarıyla alakası olmayan şahsi 

yetenek, düşünce ve evhamlarını, ayet ve rivayetlerde geçen kelime ve 

cümlelere dayatır. Yani aklını Kur’an veya rivayetle mutabık kılmak ye-

rine ayet ve rivayeti şahsi fikirlerine göre yorumlar.

Ama akılla tefsir metodu, tüm akillerin kabul ettiği açık akli kari-

nelerle Kur’an ayetlerinin manasını anlamaya çalışmaktır. örneğin; َيُد 
ِ َفْوَق اَْيدٖيِهْم  ayeti okuduğunda akıl (Allah'ın elleri, onların üstündedir) اللهّٰ

şöyle der: Ayette geçen "el" kelimesinden maksadın, beş parmağı olan 

cismani uzuv olmadığı kesindir. Zira Allah, cisim değildir. Her cisim sı-

nırlı ve fanidir. Oysa Allah, her hangi bir sınırı olmayan ezeli ve ebedi-

dir. Bu nedenle "el" kelimesinden maksat, tüm mahlûkatın güç ve kud-

retinden üstün olan ilahî güçtür. Kudretin "el" kelimesiyle anlatılması, 

söz sanatının kinaye boyutudur. Çünkü insanın gücü genelde el aracı-

lığı ile ifade edilir.269

b) Akılla tefsir metodundan maksat, ayet üzerinde tefekkür ve dü-

şünmektir. Yani fıtrata uygun akıl vesilesi ile ayeti inceleyip manasını 

keşfetme eylemidir. Oysa reye dayalı tefsirde farklı düşünce ve konula-

269 Ayetullah mekarim Şirazi’nin “Tefsir be rey” adlı kitabından alıntıdır. s.37-38
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rın ya da temeli olmayan yanlış veya hastalıklı kişisel görüşlerin Kur’an-ı 
Kerim’e dayatılması söz konusudur.

c) reye dayalı tefsirde, müteşabih ayetler, hadis ve Ehl-i Beytin açık-
lamalarından faydalanmaksızın yorumlanır; akli tefsirde ise Kur’an’ın bü-
yük çoğunluğunu kapsayan muhkem ayetler, akli delillerle tefsir edilir.

2. Eleştirinin Cevabı: rivayette şöyle geçer:

ِ َليَُصاُب ِبالُعُقوِل ِاّن ِديَن اللهّٰ
"Allah'ın dinini, akıl ile gerçek manada derk edilemez."

imam cafer Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Ey cabir! Kur’an’ın bir batinî olanı vardır ve her batinî olanın da bir za-
hiri vardır.” imam sonra şöyle devam etti: “Ey cabir! Kur’an’da insan ak-
lına (idrakine) uzak hiçbir şey yoktur.”270

Bu rivayetler zahiri mana açısından din ile aklın çelişki halinde olabile-
ceğini beyan etse de aslında bu rivayetlerle akli tefsir veya din ve Kur’an’ın 
akılla idrak edildiği konusu arasında hiçbir çelişki yoktur. Zira:

Evvela; rivayette kastedilen şey, aklın ayetlerin zahirini değil, hüküm-
lerin hikmet ve felsefesini idrak etmekten aciz olduğudur271 (Bu konu ak-
lın üstünde olan şeyler konusunda beyan edilmiştir).

Saniyen; bu rivayet, insanları Kur’an ayetleri üzerinde düşünmeye ve 
akletmeye davet eden ayetlerin açık beyanıyla çelişmektedir.

Akılla Tefsir Metodunun Şartları

müfessirin akılla tefsir metodunda reye dayalı tefsir hatasına düşme-
mesi için bazı şartlara riayet etmesi gerekir. Bu şartlar içerisinde en önem-
lilerinden sadece birkaçına değinmekle yetiniyoruz:

1. Kur’an’ın tamamının akılla (idrak ve anlamak manasında) tefsir 
edilmesi doğru değildir. Çünkü Kur’an ayetleri içerisinde aklın (hikmet 
ve felsefesini) idrak edemeyeceği müteşabih, fıkhî hükümler, fer’i mese-
leler vb. konular vardır.

2. Akılla tefsir, sahih ve kesin rivayetlerle çelişmemelidir.

270 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.11
271 resail, Şeyh Ensari, s.10-11
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3. Akılla tefsir, Kur’an’ın diğer ayetleri ile çelişmemelidir.

4. Akılla tefsir, sahih ve kati olan akli hükümlerle çelişmemelidir.

5. Akılla tefsir, ayetlerin zahiri ile mutabık olmalıdır.

6. müfessir, müteşabih ayetleri Peygamber ve Ehlibeyt hadislerini in-
celemeden tefsir etmemelidir.

Akli Metotla Yazılmış Bazı Tefsirler

Aklı, fakih veya müçtehidin fıkhî konularda fetva vermesine yardımcı 
olan dört kaynaktan biri olarak kabul ettiğimiz gibi; Kur’an’ı anlamada 
da naklin mukabilinde bir kaynak olarak kabul ettiğimizi düşünürsek, 
müfessir de tıpkı fakih veya müçtehit gibi Kur’an’ı akıl ya da rivayetten 
yararlanarak tefsir eder. Bu nedenle bu tefsir metodu en mükemmel tef-
sir şekli olan, içtihat tefsiridir. Gelecek bölümlerde bu konuyla ilgili de-
taylı bilgilere yer verilecektir. Bu tefsir metoduna; Tefsir-i Mecmau’l Be-
yan, Tefsir-i Tibyan, Tefsir-i Beyzavi, (Ebu Fettah razi’nin) Envaru’t Tenzil 
ve Esraru’t Te’vil kitaplarını örnek verebiliriz.

Ancak akılla tefsir metodunu sahih kaynaklar vesilesi ile ayetlerin id-
rak ve keşfi manasında kabul edersek, tefsir kitapları arasında örnek ve-
rilebilecek çok az sayıda isim zikredebiliriz. “el-Kur’an ve’l-Akl Tefsiri” 
bu kitaplar arasından en meşhur olanıdır.

el-Kur’an’u ve’l-Akl

Kitabın yazarı, Ağa Seyit nurettin Hüseyni Iraki’dir. Hicri Kameri 
1278 yılında doğmuş ve 1344 yılının recep ayında vefat etmiştir. Seyit 
nurettin Hüseyni, takva yönünden kendi zamanının en seçkin ismiydi.

Erak şehrinde dünyaya gelmiş ve tahsil hayatının bir müddetini 
yine bu şehirde tamamlamıştır. Daha sonra tahsilini devam ettirmek için 
necef’e hicret etmiştir. Dönemin iki önemli üstatlarından olan Hacı mirza 
Hüseyin Tahrani ve Ahunt molla muhammed Kazım Horasani’nin ya-
nında içtihat mertebesine kadar havza derslerine katılmıştır. Bunlara ila-
veten akli ve nakli ilimlerde de önemli bir ilim adamıydı. Seyit nurettin 
Hüseyni, fıkıh, usul, kelam, hikmet ve irfan dallarından görüş sahibi ve 
Hz. mehdi (a.s) ile buluşma şerefine nail olmuş birisidir.
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Seyit nurettin Hüseyni, tefsiri kitabını Irak’ta olduğu yıllarda özel-
likle müslümanlar ve din düşmanları arasında cihat olduğu bir dönemde272 
ayetlerin idrak ve keşfi esasına dayanan akli tefsir metodu ile kaleme almış-
tır. Bu zor ve sıkıntılı bir dönemde böylesine eşsiz bir tefsir kitabını yaz-
mak ancak ilahî yardımla mümkün olacağından el-Kur’an ve’l Akl kitabı, 
Seyit nurettin Hüseyni’nin kerametlerinden biri olarak kabul edilir.

Bu tefsir kitabı, (Seyit nurettin Hüseyni’nin kitabın birkaç yerinde 
işaret ettiği gibi) yazarın elinin altında “mealimu’l Usul” dışında hiçbir 
tefsir, rivayet ve lügat kitabının olmadığı bir dönemin hasılıdır. Seyit nu-
rettin Hüseyni şöyle der:

Elimde, oğlum Seyit Ayetullah’ın okuduğu Mealimu’l Usul kitabından başka 
hiçbir lügat, hadis veya tefsir kitabı yoktu; sadece aklım vardı.273

Yine başka bir yerde şöyle der:

Yanımda Ehl-i Beyt imamlarına ait hiçbir tefsir ve hadis kitabı yoktu. Sa-
dece Ehl-i Sünnet’e ait ve ilmi konulardan yoksun, tefsir kitabından daha 
çok tercüme kitabı özelliğini taşıyan Tefsir-i Celaleyn kitabı vardı.274

Yukarıdaki ifadelerin benzeri el-Kur’an ve’l Akl tefsirinde Bakara Su-
resi 272. ve 282. ayetlerin ve yine maide Suresi 5.ayetinin tefsiri bölü-
münde de yer almıştır.

Bu büyük müfessir ve araştırmacı ismin Kur’an tefsirinde dikkate al-
dığı bazı noktalar:

1. Kur’an’ın zevahiri fıtri akıl ve idrak ile uyuşmaktadır.

2. Tefsirin, rivayetlerle çelişmemesine dikkat etmiştir. (Her ne ka-
dar yazarın elinde rivayet kitapları bulunmuyor idiyse de o, açık rivayet 
kaidelerine hâkim biriydi)

3. Kur’an nasları ve diğer ayetlerle muhalefet etmekten kaçınmış-
tır.

272 Hicri 1344 yılında ingiltere, Irak gibi islam ülkelerini parçalamak düşüncesiyle 
müslümanlara karşı savaş başlatır. Bu nedenle Seyit nurettin Hüseyni gibi birçok 
islam âlimi “savunma amaçlı cihat” fetvası vermiş ve kendileri de savaşa katılmışlardı. 
(Savaşa katılan isimlerden bir diğeri de merhum Ayetullah Hacı Seyit muhammed 
Taki Horasini’ydi.) Seyit nurettin Hüseyni, “el-Kur’an ve’lAkl” kitabını bu yıllarda 
kaleme almıştır.

273 el-Kur’an ve’l Akl, c.1, s.4
274 el-Kur’an ve’l Akl, c.1, s.369
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4. Tefsir yaparken reye dayalı tefsirden uzak kalmaya özen göster-

miştir. Zira el-Kur’an ve’l-Akl tefsirini mütalaa eden biri, bu kitapta reye 

dayalı tefsirden en ufak bir emare bile göremez.

el-Kur’an ve’l-Akl tefsirine, Ayetullah Hacı Şeyh muhammed Ali 

Eraki, Seyit Hüseyin musevi Kirmani ve Hacı Şeyh Ali Penah iştihardi 

gibi âlimler tarafından birçok şerh ve mukaddime yazılmıştır.

Ayrıca merhum Allame Tabatabai, el-Kur’an ve’l-Akl tefsirinin bir bö-

lümünü ilmi açıdan tashih etmiş ve kitap hakkında şöyle demiştir:

Şia ve Ehl-i Sünnet tefsirleri arasında bu kitabın bir benzerini görmedim. Bu 

kitap, günümüz şüphe ve eleştirilerini bertaraf edecek özelliktedir.275

el-Kur’an ve’l-Akl Kitabından Birkaç Tefsir Örneği

1. örnek:

 َوِمّماَ َرَزْقَناُهْم يُنِفُقوَن 

"Kendilerine vermiş olduğumuz nimetlerden infak ederler."276

Gözlerini, kulaklarını, düşüncelerini, yürümelerini ve nefislerini ter-

biye etme ve doyuma ulaştırmak isteyenler infakta bulunur. Zira infakın 

kendisi kemale ulaşmanın mukaddimesidir.

Yine ilim talep etme yolunda hareket ederler ve öğretmenlerine ih-

sanda bulunurlar, müminlerin ihtiyaçlarını karşılamak yolunda çaba sarf 

ederler.

Çünkü “ma/َما" lafzı genel bir mana ifade eder. Bu nedenle hem 

maddi nimetleri hem de maddi olmayan tüm eylemleri kapsar. Ayetin 

itlak merciinin zikredilmemesi hikmet gereğidir. Böylece ayet genel bir 

anlamı kapsamış olur.

Usul âlimlerinin beyanı da bu yöndedir. Yani "ma/ما" lafzı, hem 

maddi hem de manevi değerler için söz konusudur.277

275 el-Kur’an ve’l Akl mukaddimesi
276 Bakara:3
277 el-Kur’an ve’l Akl, c.1, s.6
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2. örnek:

 ِإنَّ الَِّذيَن َكَفُروْا َسَواٌء َعَلْيِهْم أَأَنَذْرَتُهْم أَْم َلْم تُنِذْرُهْم لَ يُْؤِمنُوَن 
"Onları ikaz etsen de etmesen de, bu onlar için eşittir (birdir)"278

Küfür bir nevi örtüdür. Ayetin ıtlak merciinin zikredilmemesi daha önce 
değinildiği gibi genel mana nedeniyledir. Yani küfür ister Allah’a, ister meada, 
ister diğer inançlara yönelik olsun hiç fark etmez. Ayet, herhangi bir islâm 
inancının inkârını kapsayacak mutlak manada küfre işaret eder. içinde kü-
für ve zulmeti barındıran kalbin nuru kabullenecek kabiliyeti yoktur. Böyle 
olan insanları uyarmak da hiçbir fayda sağlamaz. Zira küfrün perdelerini ara-
lamak ilahî uyarıya değil o insanın kendi iradesine bağlıdır artık.279

3. örnek:

 َق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه ُبَل َفَتَفرَّ  َوأَنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما َفاتَِّبُعوُه َولَ َتتَِّبُعوْا السُّ

"Kuşkusuz ki, bu benim doğru yolumdur (sırat-ı müstakimdir). Ar-
tık bu yola uyun; sizi O'nun yolundan ayrı düşürecek diğer yollara 
uymayın."280

Ayet, bir önceki iki ayette inançların gerçeklerle ve akılla mutabık 
olması, nefsin terbiye edilmesi ve inançlar dışındaki fiillerin de insani de-
ğerler üzerine inşa edilmesi için zikredilen on emri sırat-ı müstakim ola-
rak tanıtmaktadır.

“Şirk koşmayın, anne babaya iyilikte bulunun, yetim malına yaklaşmayın, 
teraziyi dosdoğru tartın, adaleti gözetin, ahdinize vefa gösterin, fakirlik ne-
deniyle çocuklarınızı öldürmeyin, kimseye gücünün dışında bir şeyle so-
rumlu tutmayın, haklı olmanız dışında kimseyi öldürmeyin, açık veya gizli 
kötülüklere yaklaşmayın.”

Yani insanları cennete ulaştıracak doğru yol budur. Bu yol insanı 
azaptan kurtarır. Sırat-ı müstakim dışındaki yollara sapmak ihtilaflara ve 
bölünmelere neden olur. Çünkü Allah’ın belirlemiş olduğu çizgi dışında 
kalan yollar Şeytan’a aittir.281

278 Bakara:6
279 el-Kur’an ve’l Akl, c.1, s.7
280 En’am:153
281 el-Kur’an ve’l Akl, c.1, s.524 (En’am Suresi 153. ayetin tefsiri)
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5. İçtihat Metodu

İçtihat Metodunun Tanımı

T efsir metotları içerisinde en kâmil ve kapsamlı olanı içtihat meto-
dudur. içtihat (اجتهاد), cuhd (ُجهد) veya cehd (َجهد) kelimesinden 

türemiş olup çalışma ve çabalama manasındadır. içtihat ise insanın tüm 
kudretini maksada ulaşmak için harcaması anlamındadır.282

Genel olarak fıkıh alanında kullanılan içtihat kelimesinin terim ma-
nası, dört kaynaktan (Kur’an, sünnet, akıl ve icma) yararlanarak fıkhî hü-
kümleri elde etme kabiliyetidir.283

içtihat için başka terim manaları da zikredilmiştir. örnek olarak:

- Tefsir kaynaklarına müracaat etmeden ifade edilen şahsi görüş

- Akıl gücünü harekete geçirerek, düşünmek ve fikir üretmek.

- Ayet, rivayet, akli karineler, lügat, edebiyat vb. kaynaklardan isti-
fade ederek Kur’an’dan hüküm ve islamî öğretileri elde etmek.

Bu üç tanımdan birinci ve ikinci tanım, tefsir ilminde sözü edilen iç-
tihat kelimesinin manası olamaz. Zira birinci tanım nehyedilmiş olan reye 
dayalı tefsirdir. Tefekkür ve düşünme manasında olan içtihat, müfessirin 
tefsir yaparken sadece düşünmesi değil, dört kaynaktan birine rücu etme-
sidir. Bu nedenle içtihat metodu için en uygun tanım, üçüncü tanımdır.

İçtihat Metodunun Delilleri

1. Allah’ın insanları Kur’an ayetleri üzerinde düşünmeye davet etmesi, 
Kur’an’ın tüm insanlar için anlaşılabilir içerikte bir kitap olduğunu gösterir.

282 misbahu’l münir, Feyyumi, (içtihat kelimesi), s.112
283 et-Tengih, el-içtihadu ve’t Taklit, Ayetullah Hoi, s.56
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“Bu (Kur’an), bütün insanlar için bir açıklamadır…”284

Ancak Kur'an ayetleri içerdiği mana itibarı ile aynı olmadığından 
ve yine ayetler zahir, batın, te'vil, istiare (eğretileme), kinaye, teşbih gibi 
özelliklere sahip olduğundan her insan Kur'an'ı rahatlıkla anlayamaz. 
Bu nedenle Kur'an'ı anlamada tefsire ihtiyaç vardır. Ancak tefsirin belirli 
şartları olduğundan bu şartları taşımayanlar Kur'an'ı tefsir edemez. Tef-
sir için gerekli olan şartlar ileride açıklanacaktır.

Hadisler ve müfessirlerin sözleri de bu yöndedir. Hz. Ali (a.s) şöyle 
buyuruyor:

“Allah, kendi sözlerini (ayetlerini) üç kısma ayırmıştır;

- Âlim ve cahil her insanın anlayacağı ayetler

- Sadece kuvvetli aklı, latif idraki, doğru teşhis yeteneği olan ve Allah’ın 
kendisine anlama kabiliyeti verdiği insanların anlayacağı ayetler

- Allah’ın, meleklerin ve ilimde derinleşenlerin anlayabileceği ayetler”285

Bu nedenle bazı insanların idrakinin üzerinde olan ayetleri ehil olan-
ların (âlimler) tefsir ve beyan etmesi gerekir ki bunun kendisi ilim ve 
takva sahibi insanların Kur’an’ı tefsir etmesinin cevazıdır.

2. Ehl-i Beyt imamlarının siresi, öğrencilerini Kur’an veya şer’i hü-
kümleri öğrenme ve anlamaya sevk etme yönünde olmuştur. Onlara ri-
vayet ve ayetlerden içtihat etme izni verirlerdi.

ibn Abbas, Hz. Ali’nin (a.s) ilim medresesinde yetişmiş isimlerden 
sadece birisidir. Yine Zürare b. A’yun, Yunus b. Abdurrahman, mümin 
Tag gibi isimler imam Sadık (a.s) mektebinde yetişmiş özel öğrenciler-
dendir. Ehl-i Beyt imamları bazen öğrencilerine şöyle buyururdu:

“Bizim vazifemiz içtihadın kaynak ve esaslarını öğretmek sizin vazifeniz ise 
ilahî hükümleri açığa çıkarmaktır.”

imam, ayağının üzerine mesh etmeye kudreti olmayan insanın vazifesi 
nedir diye soran (Abdu’l A’la gibi) öğrencilerine şöyle buyurmuştur:

“Bu meselenin hükmünü Kur’an’da buna benzer ayetlerden elde etmek müm-
kündür. Allah, ‘dinde üzerinize hiçbir güçlük yoktur”286 diye buyurmaktadır. 

284 - Ali imran:138
285 - vesailu’ş Şia, c.18, s.137, h.44
286 Hac:78
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Bu ayete istinaden mesh, ayak üzerine bağlanan bezin üzerine (cebire ab-
desti) yapılmalıdır.”287

3. insanları zulmet çukurundan çıkarıp gerçek nura kavuşturan bir 
hidayet kitabı olan Kur’an’ın ilahî maarifleri öğrenmeye talip sıradan in-
sanlar için yeterince açık olmadığı dikkate alınırsa insanları hidayet yo-
luna sevk edecek âlimlerin kılavuzluğuna ihtiyaç olduğu anlaşılır. Bu he-
defe ulaşmanın yolu ise tefsirde içtihattan geçer.

4. Bazı ayetler akıl sahibi insanları Kur'an'dan ibret almaya davet ede-
rek, ebedi saadet için ilahî kelama sarılmalarını emrediyor. Kur'an'dan ge-
rekli ibret ve edebi alabilecek ölçüde akla sahip olan insanların ayetleri 
tefsir etmesi caizdir. Allah, şöyle buyurmaktadır:

 بَُّروا ٰاَياِتٖه َوِلَيَتَذكََّر اُولُوا اْلَْلَباِب  ِكَتاٌب اَْنَزْلَناُه ِاَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّ

"Bu Kur'an, akıl sahipleri ayetler üzerinde düşünsünler ve öğüt alsın-
lar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır."288

5. nebevi bir hadiste şöyle buyrulmuştur:

“Kur’an’ın çeşitli ihtimalleri kapsayan farklı çehreleri vardır. Ona (ayete) 
en iyi veçhini yükleyin.”

celaleddin Suyuti hadisin iki muhtemel manada olduğunu söyler.

Bir, ayete manaların en iyisini yükleyin. iki, ayette yer alan en iyi farizalar 
ve emirleri ön plana çıkarın, onları vurgulayın; ruhsatları, müsamaha gös-
terilmiş konuları veya intikamı değil.

mezkûr hadiste ilahî kelamda içtihat etmenin caiz olduğu açıkça beyan 
edilmiştir.289

İçtihat Metodunun Şartları ve Aşamaları

Bir müfessirin tefsirde başka bir müfessirden taklit etmesi doğru de-
ğildir. Bu nedenle müfessirin kendisi içtihat ederek ayetleri tefsir etmelidir. 

287 - vesailu’ş Şia, Abdest Babları, Taharet Kitabı, c.1, s.327
288 Sad:29
289 el-itkan, c.4, s.478
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Ancak burada şöyle bir soru gündeme gelir. Acaba içtihat etmiş bir mü-
fessir, bir ayeti ya da rivayeti gördüğü an tefsir edebilir mi?

Hayır, müfessirin en makul ve en matlup tefsire ulaşması için belirli 
şartları taşıması ve birtakım aşamaları kat etmesi gerekir.

içtihat metodunu, farklı özelliklere sahip dört aşamada elealabiliri-
zabiliriz:

1. Aşama: Başlangıç

müfessirin Kur’an ayetlerini tefsir etmesi için birtakım ilimlere sahip 
olması gerekir. Eğer bu ilmi birikimi olmazsa arzu edilen tefsire ulaşmak 
mümkün olmaz. Bu ilimlerden bazıları şunlardır:

1. Arap Edebiyatını Bilmek: Arap edebiyatı sarf, nahiv, meani, be-
yan vb. ilimleri içerir. Bu ilimleri bilmeden Kur’an’ı tefsir etmenin imkânı 
yoktur. Çünkü Kur’an Arapçadır. Gerçi Kur’an bugün birçok farklı dillere 
tercüme edilmiştir ama tercüme, sahih bir tefsirle kıyaslanamaz. Çünkü 
tercüme, mütercimin Kur’an’dan anladığı manaları içerir ve zamanla ge-
çerliliğini kaybeder. Oysa Kur’an hiçbir zaman eskimeyen her daim can-
lılığını koruyan ilahî nurdur. Her ne kadar tefsir için Arap edebiyatında 
uzmanlaşmaya ihtiyaç olmasa da, ayet hakkında görüş beyan etmek için 
Arap edebiyatının belirli bir ölçüde bilinmesi şarttır.

2. lügat ve iştikak ilmini Bilmek: Bir müfessirin kaynak kitaplara 
müracaat ederek Kur’an’da geçen kelimelerin mastar ve manalarını öğ-
renmesi için Arap lügatine ve iştikak ilmine aşina olması gerekir.

3. Ayetin nüzul Sebebini Bilmek

4. Ayet Çeşitlerini Bilmek: müfessirin ayetle ilgili; muhkem mi mü-
taşabih mi, nasih mi mensuh mu, mekki mi medeni mi vb. tasniflerini 
bilmesi gerekir.

5. Fıkıh ilmini Bilmek: müfessir, bir müçtehit kadar olmasa da fı-
kıhla ilgili olan ayetlerden şer’i hüküm elde edecek kadar fıkıh ilmini 
bilmelidir.

6. Hadis ilmini Bilmek: müfessir, rivayetleri tanımalı ve rivayetlere 
nasıl yaklaşması gerektiğini bilmelidir.
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7. rical ilmini Bilmek: müfessir, tefsirde faydalanacağı rivayetleri 
nakleden ravileri iyi tanımalıdır.

8. Usul ilmini Bilmek: müfessirin ayetin genel mi, has mı, mutlak 
mı mukayyet290 mi olduğunu teşhis edebilmesi için fıkıh ilmine giriş ni-
teliğinde olan usul ilmini bilmesi gerekir.

9. Farklı Kıraat Şekillerini Bilmek

10. Usul-u Din ilimlerini Bilmek: müfessir, insanın ufkunu açan ve 
doğru bir islamî inanca sevk eden dinin temel ilimlerini bilmelidir. Doğru 
kaynaklardan beslenerek batıl ve hak inançları teşhis edebilme gücüne 
sahip olmalıdır.

11. islamî risalete iman Etmek: müfessir, Kur’an ayetlerini anlamada 
gerekli olan ve yokluğu ya da eksikliği durumunda ayetleri anlamada zor-
luk çekeceği, kâmil bir iman ve takvaya sahip olmalıdır.

12. muasır ilimleri Bilmek: müfessirin gerek felsefe ve ahlak olsun, 
gerek sosyoloji, astroloji gibi pozitif ilimler… olsun yaşadığı dönemin 
ilimlerini bilmesi onun ufkunun açılmasına ve düşünce kapasitesinin 
güçlenmesine vesile olur.

13. Diğer müfessirlerin Tefsirlerini Bilmek

14. islam Tarihini Bilmek

15. vehbi ilim: vehbi ilim, kulluk ve islam’a amel edilmesi halinde 
insana yeni kapılar aralayan ilimdir.

Bu on beş şart, müfessirin tefsir yapabilmesi için gerekli olan baş-
langıç merhalesinin şartlarıdır. merhum Şeyh Tabersi (mecmau’l Beyan), 
Ayetullah marifet (et-Tefsiru ve’l müfessirun), Suyuti (el-İtkan), Zameh-
şeri (mecmau’l Beyan mukaddimesinden naklen) ve Taberi (Tefsir-i Ta-
beri) konu hakkında detaylı açıklamalarda bulunmuşlardır.

290 - Genel ayet ve mutlak ayet arasındaki fark: mutlak ayet, tek bir şeyin mahiyetini 
ifade eder ve aynı türden başka şeyleri ifade etmez. Genel ayet ise mahiyetin ötesinde 
sayıya delâlet eder. Dolayısıyla ayet sayıyı ifade ediyorsa genel; mahiyeti ifade ediyorsa 
mutlaktır.
“İnsan akıllıdır” cümlesindeki insan kelimesi geneldir. Çünkü ne kadar insan varsa 
onların hepsinin akıllı olduğunu ifade etmekte, dolayısıyla manaya “sayı” girmekte-
dir. Ama “insan yenmez” cümlesindeki insan kelimesi sayı ifade etmez. Sadece insan 
vücudunu oluşturan ne kadar organ varsa hiçbirinin yenmeyeceğini, dolayısıyla ma-
hiyeti ifade etmektedir. Onun için de ikinci insan kelimesi mutlaktır.(Mütercim)
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2. Aşama: İcra

ikinci merhalede müfessir, matlup bir tefsiri elde etmek için Kur’an’ın 
ayetler üzerinde düşünme davetine icabet ederek ayet ve sureleri mütalaa 
sahasına iner. icra aşamasının belirli basamakları vardır ki en önemlileri;

1. Hedef: müfessir, tefsir etmek istediği sure veya ayetlerin genel 
veya özel hedefi hakkında bilgi sahibi olmalıdır.291 Çünkü birçok mü-
fessir, her bir surenin kendine has hedefi olduğu görüşündedir. nitekim 
bazı müfessirlere göre “sure kelimesi, “şehrin duvarı” manasında olan 
 kelimesinden alınmıştır. Bu yüzden sureyi oluşturan ayetler "سور البلد“
mecmuası, şehrin duvarını oluşturan taşlar misali birbirleri ile ilintili ve 
uyum içinde olmalıdır.

ilaveten, müfessirin ayetin mekki mi yoksa medeni mi olduğunu 
bilmesi gerekir. Zira mekki ve medeni ayetler muhteva açısından farklı-
lık arz eder. mekki ayetler, şirk ve putperestliğin men edilerek tek olan 
Allah’a yönelmek gibi itikat meselelerini açıklarken, medenî ayetler ise 
her ne kadar tevhid ve mead konularına işaret etse de genelde islâm dev-
letinin teşkili, velayet, fıkhî hükümler, kısas gibi toplumsal emirlerin yanı 
sıra humus, zekât, cihat gibi iktisadi hükümleri beyan eder.

2. Konuların Sınıflandırılması: Her ne kadar sure tek bir amacı hedef-
liyor olsa da ayetleri farklı konuları içerebilir. Bu nedenle her ayet içerik 
bakımında ayrı ayrı araştırma konusu olur. örneğin Enbiya suresi genel 
olarak nübüvvet inancını beyan eder ama bazen Hz. ibrahim, bazen Hz. 
nuh bazen de Hz. musa ve diğer elçilerle ilgili konulardan söz eder.

3. Ayetlerin Sınıflandırılması: Bazen bir ayet birkaç cümleden oluşa-
bilir. Böyle durumlarda her cümleyi tek tek incelemek gerekir.

örneğin; nur Suresinin 2. ayetinde şöyle buyurmuştur:

“Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz kırbaç vurun. 
Allah’a ve ahiret gününe iman ediyorsanız, Allah’ın dininde onlara acı-
manız tutmasın. Onların cezalandırılmalarında müminlerden bir top-
luluk da hazır bulunsunlar.”

291 Bu ve bir sonraki merhaleleri Ayetullah mekarim Şirazi’nin 1371 yılında vermiş olduğu 
tefsir metotları derslerinden istifade ettik.
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Dikkat edilirse bu ayette üç cümle vardır. Her ne kadar cümleler bir-
birleri ile bağlantılı olsa da her biri ayrı ayrı incelenmelidir. Bu mülahaza 
gereği müfessirin görevlerinden biri de ayetleri tecziye etmesi, yani onu 
oluşturan cümlelere ayırarak incelemesidir.

3. Aşama: Başvurma

Bu aşamada müfessir, sahip olduğu ilmi donanımıyla kelimenin lü-
gat manası veya kıraatlerin farklılık nedenleri vb. konularda önemli kay-
naklara müracaat ederek en doğru görüşü teşhis edebilmelidir. Burada 
izlenenecek motot şöyledir:

1. lügat ve Kelimelerin incelenmesi:

müfessir, cümleleri tecziye ettikten sonra her kelimenin sahih olan 
asıl manasını ve mastarını beyan etmelidir.

lügat kitapları Kur'an'da yer alan kelimeleri layıkıyla mana etmiştir. 
Ancak lügat kitaplarının iki kısım olduğunu unutulmamalıdır.

a) ilk kısımda yer alan kitaplar kelimenin mastarını inceleyerek ke-
limeyi dakik bir şekilde mana eder.

b) ikinci kısımda yer alan kitaplar ise kelimenin günümüzde revaçta 
olan manasını beyan eder.

"müfessir, lügat kitaplarına müracaat eder" cümlesinden maksat ilk 
kısımda yer alan lügat kitapları için geçerlidir. el-Müfredat (ragıb-ı isfa-
hani), Tacu’l Arus (Zübeydi), Sihahu’l Lügat (cevheri), el-Ayn (Halid b. 
Ahmed Ferahadi), Mekayisu’l Lügat (Ahmed b. Faris b. Zekeriya), En-
Nihaye (ibn Esir) bu kitaplardandır.

önemli olan bir diğer nokta, kelimenin Kur’an’da farklı yerlerde 
farklı manalarda kullanılmış olabileceğine dikkat edilmesidir. örneğin; 
ganimet, küfür, fitne vb. birçok kelime Kur’an’da kaç yerde hangi mana-
larda kullanılmıştır?

2. Kıraatlerin incelenmesi:

Bazı ayetler meşhur olan kıraatlerin dışında farklı şekillerde kıraat 
edilebilir. Farklı kıraat şekillerinin ayetler üzerinde etkisi azımsanmayacak 
kadar çoktur. öyle ki bu kıraat farklılıkları, ayetin tefsirinde veya fıkhî 
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bir hükümde bile etkilidir. örneğin fıkıhta farklı hükümlere sebep olan 
رَن" ve "َيطُهرَن“ -kelimelerinin kıraati gibi. (Daha detaylı bilgi için Tib"َيطَّهَّ
yan, Mecmau’l Beyan, Tefsiri Taberi gibi tefsir kitaplarına veya en-Neşru 
fi Kıraati’l-Aşer (el-cezni), et-Temhid (2.cilt) ve Hüccetu’l Kıraat gibi kı-
rat kitaplarına müracaat edilebilir.)

Eskiden Kur’an’ın, bugünkü gibi kitap halinde basılmamış olması 
nedeniyle farklı kıraat şekillerine de müracaat edilirdi. Bu nedenle Za-
mehşeri, Tabersi ve Suyuti gibi birçok müfessir, Arap edebiyatını ve kı-
raat ilmini bir müfessirin bilmesi gerektiği zorunlu ilimlerden biri ola-
rak kabul ederdi. Ancak özellikle muasır müfessirler arasında bu konuya 
fazla önem verilmez. Bunun en önemli nedeni ise müslümanların meş-
hur kıraatler konusunda ittifak etmiş olmasıdır. müslümanların kabul et-
tiği meşhur kıraat, Hafs’ın Asım b. Ebu necud’dan naklettiği kıraattir ve 
bu meşhur kıraate itiraz etmek sahih olmayabilir.

üstat marifet şöyle yazmıştır:

Bugünkü kıraat, Hafs’a ait Şia kıraatidir. Hafs, imam Sadık’ın (a.s) öğren-
cilerinden ve Asım’ın vârisidir. Küfeli ve Şia olan Asım, kıraati Abdurrah-
man Sülemi’den, Sülemi, Hz. Ali’den (a.s), Hz. Ali Peygamber’den (s.a.a), 
Peygamber ise Allah’tan öğrenmiştir.292

3. Edebi noktaların incelenmesi:

Ayette yer alan kelimenin manasına ilave olarak cümlelerin edebi yö-
nüne de dikkat edilmesi gerekir. Zira birçok ayette kinaye ve değişmeceli 
mana kastedilmiştir. Bu nedenle müpteda, haber, sıfat, mevsuf (sıfatlan-
dırılmış), temyiz, takdir, hazf, takdim, tahir vb... edebi terim ve kanun-
ların bilinmesi zaruridir.

Daha fazla bilgi için “imlau ma menne Bihi’r rahman” (el-Ukberi), 
“i’rabu’l Kur’an, Sarfuhu ve nehvuh” (muhammed Safi), “el-Beyan fi Ga-
ribi i’rab’il Kur’an” (Ebu’l Berekat b. Anbari) ve mecazatu’l Kur’an (Seyit 
razi) kitaplarına müracaat edilebilir.

önemli Bir nükte:

Şu konuyu hatırlatmak zaruridir: Ayeti teşkil eden kelime ve ibaret-
ler için üç farklı durum söz konusudur:

292 et-Temhid, c.2, s.253
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a) Ayet, maksadın beyanında açık nassa sahiptir.

b) Ayet, genelin anlayabileceği zahire sahiptir.

c) Ayet mücmel ya da müphemdir.

nas ve zahirler muhatap ve müfessir için hüccet ve delil teşkil ede-

cek niteliktedir. nas ve zahir yolla elde edilen delil tüm akiller için mu-

teber sayılır. (muhalif bir karine olmaması halinde) delilin aksine hare-

ket edenler de serzeniş edilir.

üçüncü kısım yani mücmel ve müphem ayetler hüccet kabul edil-

mez. müteşabih ayetler de bu ayetlerden sayılır. Sözü söyleyenin kastettiği 

mana açık olmadığından, bu tür ayetler gerçek âlimler tarafından (mu-

tahhar Ehl-i Beyt imamları) açıklanmaya ihtiyaç duyar.

4. Siyakın incelenmesi:

Ayeti anlamadaki bir diğer önemli nokta ayetin siyakıdır. Zira bazen 

bir ayet bir önceki veya bir sonraki ayetlerle hatta bir sure önceki veya 

sonraki surelerle ilintili olabilir. Bazen de iki sure tek bir hükmü beyan 

eder. (Fil ve Kureyş sureleri gibi). merhum Allame Tabatabai, el-Mîzân 

tefsirinde bu metottan çok fazla istifade etmiştir.

5. Benzer Ayetlerin incelenmesi:

Kur’an’daki her ayet veya cümlenin başka bir ayette benzeri olabi-

lir. Bu nedenle benzer ayetlerin incelenmesi gerekir. Benzer ayetler iki 

kısımdır:

a) lafzi Yönünden Benzer Ayetler: örneğin; سماء (sema), سماوات (se-

mavat), سبع سماوات (seb'e semavat) veya يسّبح (yusebbihu), سبحان (sub-

han) سّبح (subbuh) ya da مالك يوم الدين (maliki yevmuddin), يوم لتملك 
 والمريومئذ لل ve (yevmu la temliku nefsun linefsin şey'en) نفس لنفس شياً

(ve'l Emru Yevmeizin lillah) vb.

b) mana Yönünden Benzer Ayetler: Ayetin başka bir ayetle olan ben-

zerliği lâfzî değil mana ve muhteva cihetiyledir. örneğin293َيُداللهِّٰ َفْوَق اَْيدٖيِهْم 

ve294َلْيس َكِمْثِلٖه ayetleri gibi.

293 Fetih:10
294 Şura:11
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6. muhkem, müteşabih, nasih ve mensuh Ayetlerin incelenmesi:

Kur’an’ı anlama merhalelerinden bir diğeri muhkem, müteşabih, na-
sih ve mensuh ayetlerin tanınmasıdır. Hatta nasih ve mensuh ayetleri ta-
nımadan Kur’an’ı tefsir etmeye çalışan biri reye dayalı tefsir bölümünde 
de zikredildiği üzere Ehl-i Beyt imamlarınca kınanmıştır.

Konuyla ilgili detaylı bilgi için müteşabihatu’l Kur’an (ibn Şehraşub), 
Et-Temhid (2. ve 3.cilt- Aueyullah marifet), ve Kur’an ilimleri alanında; 
el-Beyan (Ayetullah Hoi), el-Burhan (Zerkeşi), el-İtkan (Suyuti) ayrıca 
Ezva’un ala Müteşabihati’l Kur’an (Halil Yasin), el-Ayatu’l Muhkemat ve’l 
Müteşabihat (Şeyh mur’i b. Yusuf Keremi Hanbelî), Te’vilu’l Müteşabihati’l 
Kur’anîye (Emrullah muhammed) gibi kitaplara müracaat edilebilir.

nasih ve mensuh ayetler konusunda ise; el-İzahu li Nasihi’l Kur’an 
ve’l Mensuh (mekki b. Ebi Talib), Şerh-i Kitabu’n-Nasihi ve’l Mensuh (Şa-
habiddin Behrani), en-Nasih ve’l Mensuh (Ebu ishak Bağdadî) müracaat 
edilecek muteber kitaplardandır.

7. nüzul Sebebinin incelenmesi:

Ayetin nüzul sebebinin incelenmesi Kur’an ayetlerinin anlaşılma-
sında oldukça etkilidir. örneğin; ِانَّا َفَتْحَنا َلَك َفْتًحا ُمبٖيًنا / Şüphesiz biz sana 
apaçık bir fetih verdik”295 ayetinde söz edilen fetihten maksat mekke’nin 
fethi mi yoksa Hudeybiye barışı mıdır?

“nüzul Sebebi” tabiri, bazı kadim müfessirlerin ıstılahında “Esbabu’n 
nüzul” olarak da tabir edilir. Ayetin nüzul sebebi, ister nüzul zamanına 
ait olsun ister nüzul sebebinden önceki döneme ait olsun vuku bulan 
bir sorunun çözüm yoludur. örneğin; islam öncesi peygamberlere ait 
kıssaların nüzul sebebi, kıssalarla irtibatı olan hadiselerin vuku bulma-
sıyla eşzamanlıdır.

nüzul sebebiyle ilgili dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta, nü-
zul sebebinin bir ayete has olmadığıdır. Her ne kadar ayet, özel bir konu 
hakkında nazil olmuş olsa da ayetle alakalı olan başka mısdakları da kap-
sayabilir. Çünkü muteber olan kelimenin genel manasıdır, olayın özel ko-
numu değil. Ancak nüzul sebebinin kendisi inhisar (sınırlama) kalıbında 

295 Feth:1
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olursa durum farklıdır. örneğin; Tathir ayetindeki hükmün aba ehline 
(Ehl-i Beyt) has olması gibi.

nüzul sebebi meselesinde nakledilmiş rivayetlerin birçoğunun za-
yıf olması dikkat çekici bir husustur. Bu nedenle müfessirlerden bazıları 
bu rivayetlere çok fazla itibar etmez. nüzul sebebi, haber-i mütevatir ve 
haber-i vahidi muteber gibi sağlam yolla ulaşması ve diğer ayetlerle te-
nakuz içermemesi halinde muteber kabul edilir.

Nuru’s Sakaleyn, el-Burhan, Eddurr’ul Mensur ve Mecmau’l Beyan gibi 
rivayet tefsirleri, nüzul sebepleri için müracaat edilecek mercilerdendir.

ilaveten Esbabu’n Nüzul (vahidi nişaburi), Esbabu’n-Nüzul, Haşiye-i 
el-İtkan Lubabu’n Nükûl fi Esbabi’n Nüzul (Suyuti), Şan-ı Nüzul (Dr. mu-
hakkik) ve Esbabu’n Nüzul (Dr. muhammed Bakır Hücceti) konu hak-
kında kaynak kitaplardandır.

8. rivayetlerin incelenmesi:

özellikle fıkhî hükümlere has ayetlere temas eden ve kesin hüccet ka-
bul edilen mütevatir hadis ve karinelerle desteklenmiş haber-i vahit gibi ri-
vayetlerin varlığı göz önünde bulundurulursa, Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i 
Beyt imamlarından Kur’an’ın tefsiri konusunda nakledilen rivayetlere mü-
racaat etmenin tefsirde zaruri konulardan olduğu anlaşılır. Aynı şey, senedi 
muteber sika olan haber-i vahit (adil bir kişi tarafından nakledilen) için de 
geçerlidir. Ancak zayıf rivayetlerin tefsir alanında bir değeri yoktur.

rivayetlerin incelenmesi alanında Ayyaşi Semerkandi, Furat Kufi, 
Tefsîrü’l	Kummi,	el-Burhan, Nuru’s Sakaleyn gibi Şia tefsirlerine ve Eddurru’l 
Mensur (Suyuti) gibi Ehl-i Sünnet tefsirlerine müracaat edilebilir. Yine 
Vesailu’ş Şia ve Kutubu Erbaa (Kafi, Tehzib, istibsar, men la Yahzurul 
Fakih) gibi rivayet kitapları, fıkıh ayetleri başta olmak üzere birçok aye-
tin anlaşılması için faydalı kaynaklardandır.

9. Akli, nakli ve ilmi Karinlerin incelenmesi:

Tefsir edilecek ayet için akli veya ilmi deliller olabileceğinden mü-
fessirin makbul ve sahih bir tefsir yapabilmesi için nakli karinelere ila-
veten akli delilleri de incelemesi gerekir. Hatta bazı ayetler akli karineler 
olmadan kolay kolay tefsir edilemeyebilir.
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Son üç merhaleye binaen, müfessir karinelere müracaat etmesi ge-
rekir diyebiliriz. Karineler iki kısımdır: Bir, dâhili karineler;Kur’an ayet-
leri. iki,harici karineler;hadisler,akli deliller gibi.

10. Ahdeyn’e müracaat Etmek:

Ahdeyn’den kasıt, kutsal kitaplar olarak da tabir edilen Ahdi Atik 
(Tevrat) ve Ahdi cedid (incil)dir. Bu iki semavi kitap islam’dan önce Ya-
hudilerin ve mesihilerin ellerindeydi. Ancak yine Yahudiler ve mesihiler 
eliyle tahrife uğramıştır. Bu nedenle islam’la mutabık olmayan konuları 
içerirler. incil ve Tevrat’ın tahrife uğraması birçok kitap ehlinin özellikle 
de din ve ilim adamlarının müslüman olmasına sebep olmuştur.

islam dairesi içerisine sokulmaya çalışılan Yahudilik fikirleri müslü-
manlar arasında da rağbet görmekteydi. örneğin; Tevrat’ta yer alan Hz. 
Havva’nın Hz. Âdem’in sol kemiğinden yaratıldığı296 düşüncesi. Ancak Ehl-i 
Beytten nakledilen rivayetler, bu görüşü şüpheli kabul etmektedir.

islamî metinler içerisinde yer alan ve kök olarak tamamıyla Yahudi-
liğe ait görüş ve fikirlere dayanan inançların nakledildiği rivayetlere “is-
railiyat” denir.

müfessir, bu tür rivayetleri tanımak için Tevrat ve incil’e müracaat et-
meli ve Ehl-i Beytten nakledilen rivayetlerle karşılaştırarak uydurma olan-
ları sahihlerin içerisinden ayıklamalıdır. israiliyat hadisleri genelde nüzul 
sebepleri ve peygamberlere ait kıssalar hakkında nakledilmiştir.

Sonuç olarak; Tevrat ve incil, israiliyat ve iseviyet hadislerinin tanın-
masında en önemli kaynaklardandır. Şu noktayı da hatırlatmakta fayda 
vardır: incil veya Tevrat’la mutabık olan her rivayet ya da hadisin şüp-
heli veya zayıf olduğu söylenemez.

11. Diğer Tefsir ve Görüşlere müracaat Etmek:

müfessirin reye dayalı tefsir hatasına düşmemesi ve kadim müfes-
sirler (Şia ve Ehl-i Sünnet) başta olmak üzere müfessirlerin ittifak ettiği 

296 Kitab-ı mukaddes (Sefer-i Peydayeş) 2.Bab (Yahudi inancına göre Âdem (ibranice. 
Adam), yaratılışın altıncı gününde topraktan yaratılmıştır. 1. bâbda erkek ve dişi olarak 
yaratıldıkları söylenirken 2. bâbda dişinin erkeğin kaburga kemiğinden yaratıldığından 
bahsedilmesi, birinci bölümdeki kadının lilith, ikinci bölümdekinin ise Havva olduğu 
şeklinde yorumlanmaktadır.) (mütercim)
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konular aleyhine görüş beyan etmemesi için diğer müfessirlerin görüşle-
rini de incelemesi gerekir.

ifrat ve tefrit iki tehlikeli fikir sapmasıdır. Çünkü ifrat, insanı kadim 
müfessirlerin görüşünde ısrarcı kılar ve onu tefsirde mukallit durumuna 
düşürür ki bu doğru bir tutum değildir. Tefrit ise farklı görüşleri incele-
mediği için müfessiri reye dayalı tefsire sürükler. Sonunda da onu, hem 
Şia hem de Ehl-i Sünnet müfessirlerinin ittifak ettiği görüşün aksine söz 
söyleme aşamasına getirir.

Bu konuda Tefsir-i Tibyan (Şeyh Tusi), Mecmau’l Beyan (Şeyh Ta-
beri) gibi Şia tefsirlerine ve Taberi, Tefsir-i İbn Kesir ve Fahri razi (Tef-
siri Kebir) gibi Ehl-i Sünnet tefsirlerine başvurulabilir.

Aslında müfessirlerin görüşlerine müracaat etmenin bir olumlu bir 
de olumsuz yönü vardır. Olumlu yönü; müfessirin diğer müfessirlerin 
ilim ve tecrübelerinden yararlanabilir olması, olumsuz yönü ise müfessi-
rin diğer müfessirlerin söz ve görüşlerinin etkisi altında kalarak tefsirde 
taklit metoduna gidilmesidir.

12. Bilimsel Kitaplara müracaat Etmek:

içtihat metodu ile yazılan bir tefsir kitabı içerisinde felsefe, ahlak, içti-
hat ve ilmi görüşleri barındırdığı sürece kapsamlı ve kâmil olur. Farklı ilim 
dallarına ait görüşlere sahip bir tefsir, aklın ufkunu açmaya ve Kur’an’dan 
yeni nurlar elde etmeye yardımcı olur. Çünkü insan, Yüce Yaratıcının ken-
disine bahşetmiş olduğu “ilmi kabiliyet” neticesinde bilimsel keşifler ala-
nında adımlar atarak birçok farklı alanda yeni bilgiler elde edebilir.

Açıktır ki tıp ilmine ait konulardan olan ceninin tekâmül evrelerinin, 
Kur’an’ın cenin merhalelerini beyan eden ayetleriyle tatbik edilmesi ha-
linde hem Kur’an’ın mucizeliği bir kez daha anlaşılacak hem de Kur’an’ın 
ilmi boyutu üzerindeki sır perdesi aralanmış olacaktır. Zira Kur’an’ı na-
zil eden, yerlerin ve göklerin sırrına vakıf olan Allah’ın, insanın yaratılış 
evrelerine değinmemiş olması muhaldir.

Dünyaya ait yeni keşifler, astroloji, sosyoloji, tarih, psikoloji, ahlak 
vb. birçok alanda yapılacak tüm keşifler bu minvaldendir. Bu nedenle 
elde edilecek yeni bilgiler, aşağıdaki nüktelere riayet edilmesi halinde ak-
lın düşünme yetisini güçlendirecek niteliktedir.
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a) Tefsirde ifrat yanılgısına düşerek yapılan her yeni ilmi keşfi 
Kur’an’dan bir ayet veya ayetlere dayandırmak reye dayalı tefsirden başka 
bir şey değildir.

b) ilmi varsayımlar hatta kesinliği ispat edilmiş olsa bile her an değiş-
ken bir yapıya sahip olduğundan kesin bir yargıyla Kur’an’a nispet edil-
mesi doğru değildir. Ancak ihtimal verilerek Kur’an’a dayandırılabilir. Bu 
da ancak ayetin zahirine muhalif olmaması şartıyla doğru olur.

4. Aşama: Sonuçlandırma

müfessir için tefsirde en son merhale, ayetlerin, rivayetlerin, lügat 
kitaplarının, diğer müfessirlerin görüşlerinin incelenmesi gerekirse eleş-
tirip reddedilmesinin ardından akli kanıtlara dayanarak sonuç alma aşa-
masıdır. Bu son merhaleyi de iki kısma ayırabiliriz;

a) En Doğru Görüşlerin Seçimi: müfessir, sağlam delillerle diğer 
müfessirlerin görüşlerinin batıl olduğunu ispat edip en doğru tefsir şek-
lini gündeme getirerek tefsir alanında söz sahibi bir müfessir olarak iz 
bırakabilir.

b) meselelerin Detaylı incelenmesi: Bu kısım, müfessirin bireysel ka-
pasitesiyle alakalıdır. Yani müfessir tefsir ettiği ayetten, ahlâkî, toplum-
sal, ekonomik vb. konularla ilgili yeni bir hüküm elde eder. Bu vesileyle 
ayet ve rivayetlerden yararlanarak hem muhatabın düşünce ufkunun ge-
nişlemesi sağlanır hem de diğer ilmi konular gibi müstakil bir ilmi konu 
gündeme getirilmiş olur.

İçtihat Metoduyla Yazılmış Bazı Tefsirler

Şia Tefsirleri

1. Tibyan Tefsiri

Kitabın yazarı “Şeyh Tusi” ve “Şeyhu’t Taife” olarak tanınan Ebu ca-
fer muhammed b. Hasan b. Ali Tusi, Hicri 385 yılında doğmuş ve 460 
yılında vefat etmiştir. Şeyh Tusi, Şianın öncü âlimlerinden olup farklı 
ilimlerde söz sahibi birisidir. Fıkıh, tefsir, hadis, rical ve usul alanlarında 
önemli kitaplar yazmıştır.
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Şia’nın dört kaynak kitabından ikisi olan Tezhib ve İstibsar’a ilave-
ten ricalde el-Fihrist, tefsirde Tibyan, usulde Uddetu’l Usul kitapları ona 
aittir.

Şia’nın en eski ve en kâmil tefsirlerinden Tibyan, tefsirler içerisinde 
özel bir yere ve itibara sahiptir. Tibyan tefsirinden sonra yazılan tefsir ki-
tapları Şeyh Tusi’nin metodundan faydalanarak kaleme alınmıştır.

Tibyan, tertibî (sıralı) bir tefsir kitabı olmasının yanı sıra Kur’an’ın 
başlangıcından sonuna kadar tüm ayetleri şerh etmiş ve hâlihazırda on 
cilt şeklinde çap olmuştur.

Tibyan tefsirinin içtihat metoduyla yazılmış tefsir olmasının nedeni, 
bir ayetin tefsirinde surenin isimlendiriliş nedeni, mekki mi medenî mi 
olduğu, kıraat farklılıkları, lügat ve kelimelerin incelenmesi, sarf ve na-
hiv gibi edebi nükteler, ayetlerde sahabe ve tâbiin başta olmak üzere di-
ğer müfessirlerin görüşlerine müracaat etmek gibi birçok farklı kaynak-
lardan istifade edilmiş olmasıdır.

özellikle Şeyh Tusi’nin yaşadığı dönemde mutezile ve Eşaire görüş-
lerinin revaçta olması nedeniyle yazar, bu iki ekolün fikirlerini de gün-
deme getirerek Şia akidesinin ispatına çaba göstermi, böylece tefsirine 
kelamî bir özellik de katmıştır.

ilaveten Şeyh Tusi, döneminin a’lem müçtehidi ve önderi olduğun-
dan fıkıh ayetlerini de layıkıyla tefsir etmiştir.

2. Mecmau’l-Beyan Tefsiri

Kitabın yazarı “Eminu’l islam” olarak tanınan Ebu Ali Fazl b. Ha-
san b. Fazl Tabersi’dir. Hicri 468 yılında doğan Tabersi, 548 yılında ve-
fat etmiştir. Tabersi, altıncı asrın önde gelen isimlerinden ve Şia’nın meş-
hur müfessirlerindendir.

Mecmau’l Beyan tefsiri, Tibyan tefsiri ile birçok yönden benzerlik gös-
terir. iki tefsir arasındaki en bariz fark Mecmau’l Beyan tefsirinin, lügat 
ve edebiyat konularına daha dakik bir bakış açısıyla yaklaşmış, hatta gö-
rüşlerine Arap şiirlerinden deliller bile sunmuş olmasıdır. Mecmau’l Be-
yan tefsirindeki bir diğer önemli nokta, her ayetin tefsirinin sıralı bir şe-
kilde özel bir unvanla yapılmış olmasıdır. lügat, nüzul sebebi, hüccet, 
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kıraatler ve daha birçok mesele ayrı ayrı incelemiştir. Tabersi’nin tefsirde 
izlediği bu metot, Tibyan tefsirinde yoktur.

Mecmau’l Beyan tefsiri, Ehl-i Sünnet nezdinde de özel bir yere sa-
hiptir. Tabersi, Mecmau’l Beyan tefsirine ilaveten Cevamiu’l Cami’i tefsi-
rini de kaleme almıştır. Yazar, Zamehşeri’nin edebi yönü daha ağır ba-
san Keşşaf Tefsirini mütalaa ettikten sonra aynı metotla bir tefsir yazmaya 
karar vermiştir.

3. Tefsir-i Revhu’l Cinan ve Ruhu’l Cenan

Kitabın müellifi, “Ebu’l Fütuh razi” olarak bilinen Hüseyin b. Ali 
b. Ahmed Hüzai razi nişaburi’dir. Altıncı yüzyıl âlimlerinden olan razi, 
480 yılında doğmuş 535 yılında vefat etmiştir.

Diğer ismi Ravzu’l	Cinan	ve	Ruhu’l	Cenan olan tefsir, Farsça olarak 
kaleme alınmıştır. Farsça yazılmış en eski ve en meşhur tefsirlerden olan 
ruhu’l cenan Tefsiri, eşsiz güzellikte ve sağlam nesirlere sahiptir.

Mecmau’l Beyan Tefsirine benzer metotla yazılmış olmasına rağmen 
konular, ayrı ayrı zikredilmemiştir. Hatta kıraatler, ayetlerin sayısı, su-
relerin mekki veya medeni olması, kelimelerin tercüme ve şerhi, edebi 
noktalar, ayet ve rivayetlerden (Ehl-i Sünnet rivayetleri de dâhil) fayda-
lanmak, sahabe ve sabiinin sözlerine müracaat etmek gibi birçok mesele 
sınıflandırılmadan dağınık bir şekilde ele alınmıştır.

Ruhu’l	Cenan	Tefsiri 20 cilt olarak çap edilmiştir.

Bu tefsirlere ilaveten Şia’ya ait içtihat tefsirlerine; el-Mîzân (Allame 
Tabatabai), Farsça yazılmış olan numune ve Arapça olan el-Emsel (Aye-
tullah mekarim Şirazi) tefsirlerini örnek verebiliriz.

Ehl-i Sünnet Tefsirleri

1. Tefsir-i Kurtubi

Tefsirin orijinal ismi, “el-camiu li Ahkami’l Kur’an”dır. Yazarı ise 
Ebu Abdullah, muhammed b. Ebu Bekir Ensari Hazreci Kurtubi’dir. 671 
yılında vefat eden ve Ehl-i Sünnetin tanınmış âlimlerinden olan Kurtubi, 
farklı alanlarda kitaplar yazmıştır. Ancak bu kitaplar içerisinde en önem-
lisi mezkûr tefsir kitabıdır.
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Tefsirinde içtihat metodunu izleyen yazar, ayetleri konularına göre 

sınıflandırılmış, nüzul sebepleri, kıraatler, lügat, edebiyat, rivayetler, sa-

habe ve tabiinin sözleri gibi kaynaklara müracaat etmiştir.

Kurtubi, mümkün mertebe israiliyat rivayetlerini ayıklamış ve tefsi-

rine yirmi baptan oluşan bir mukaddime yazmıştır.

2. Tefsir-i Kebir

Kitabın yazarı “Fahri razi” lakabıyla meşhur Fahreddin muhammed 

b. ömer razi’dir. 543 yılında Taberistan’da doğan yazar 606 yılında ve-

fat etmiştir. Fahri razi’nin tefsiri, tefsir kitapları arasında en iyisidir. Ya-

zar, mütekellimlerin görüşlerini reddetmek için çaba harcadığından ke-

lam, felsefe, usul ve diğer içtihadi ve akli meseleleri araştırma konusu 

kılmıştır.

Tefsir-i Kebir, çok uzun konuları içerdiğinden onların tümünü bu-

rada zikretmek itidal sınırını aşmak olur. Hatta bazıları Tefsir-i Kebir hak-

kında şöyle der:

“Bu tefsirde, tefsirden başka her şey var.”

Fahri razi de diğer müfessirler gibi surelerin isim ve nüzul sebebi, 

ayetlerin sayısı ve görüşler gibi farklı meselelere değinmiştir.

3. Tefsir-i Beyzavi

Ebedi bir dile sahip olan bu tefsirin yazarı, Gazi nasrettin Ebu’l-Hayr 

Abdullah b. ömer Beyzavi Şafii’dir. Yazar, 685 yılında vefat etmiştir.

Tefsir-i Beyzavi, Ehl-i Sünnet tefsirleri arasında en iyi tefsir metnine 

sahip kitap olduğundan birçok Şia ve Ehl-i Sünnet müfessiri, bu tefsiri 

muteber kabul etmiş ve hakkında yaklaşık seksen ayrı şerh ve haşiye ka-

leme almıştır.

Bu haşiye kitapları arasında en meşhuru Şeyh Zade, Şahab Hafeci ve 

Konevi’ye ait haşiyelerdir. Tefsir-i Beyzavi, metin olarak Keşşaf tefsirine 

benzer. Ancak biraz daha özetlenmiş ve israiliyat rivayetleri ayıklanmış-

tır. Sûrelerin isimleri, nüzul sebepleri, hadisler, edebiyat kaideleri vb. ko-

nular detaylıca incelenmiştir.
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6. Reye Dayalı Tefsir

R eye dayalı tefsirin, bir tefsir metodu olmadığı gayet açık ve net-
tir. Çünkü yanlış ve onaylanmamış bir tefsir şekli, metot olarak 

kabul edilemez. Ancak reye dayalı tefsir, tefsir metotları arasında konu 
edildiğinden müfessirin reye dayalı tefsir hatasına düşmemesi için bu me-
tot hakkında özetle de olsa bilgi sahibi olması gerekir.

Reye Dayalı Tefsirin Tarihçesi

Sahte ve uydurma hadislerin sahabe tarafından nakledilmeye başlan-
dığı tarih ile ayetlerde manevi tahrif ve Kur’an’ın hakikati hususunda fi-
kirsel sapmaların yaşandığı dönem, aynı zaman dilimine denk gelir. özel-
likle dünya malına meyleden, hilâfet ve hükümet kademelerinde makam 
hayali kuran, şaşaalı bir hayatın ve zengin sofraların sevdasına kapılan-
lar, Ehl-i Beyt’in makamını yerecek ve muhaliflerini övecek içerikte ri-
vayetler naklettiği gibi Kur’an ayetlerinde de şahsî reyleri/görüşleri doğ-
rultusunda batıl te’villere başvurmuşlardır.

Tahrifle yoğrulmuş tefsirler o kadar fazladır ki, eğer bir araya topla-
maya kalkarsak kalın ve hacimli bir kitap olur. Ancak burada islam’ın ilk 
yıllarında vuku bulmuş tahriflerden bir örnek vermekle yetineceğiz:

Semere b. cundeb muaviye’den aldığı dört yüz bin dirhem karşılı-
ğından münafıklar ve Ahnes b. Şerik hakkında nazil olan:

َ َعٰلى َمافٖى َقْلِبٖه  ْنَيا َويُْشِهُداللهّٰ  َوِمَن النَّاِس َمن يُْعِجُبَك َقْولُُه ِفى اْلَحٰيوِةالدُّ

 َوُهَواََلّد اْلِخَصاِم
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"İnsanlardan öylesi vardır ki, dünya hayatına ilişkin sözleri senin ho-

şuna gider. Bir de kalbindekine Allah'ı şahit tutar. Hâlbuki o, düşman-

lıkta en amansız olandır."

Bu ayetin297 Hz. Ali(a.s) hakkında indirildiğini ve Hz. Ali (a.s) hak-

kında nazil olan,

 ِ  َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرٖى َنْفَسُه اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اللهّٰ

"İnsanlardan öylesi de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için ken-

dini feda eder. Allah, kullarına çok şefkatlidir."

Ayetin298 ise Hz. Ali'nin katili olan ibn mülcem hakkında nazil olduğunu 

nakletmiş, bu rivayeti de Allah resulüne (s.a.a) isnatta bulunmuştur.299

reye dayalı tefsir sadece Kur’an ayetlerinde değil, rivayetlerde 

de söz konusudur. Sıffin savaşında Ammar b. Yasir şehit olduktan 

sonra Peygamber’den (s.a.a) nakledilen “الَباِغَيُة الِفَئُة  -Seni za) "َتقُتُلَك 

lim bir grup öldürecek) hadisini ashap muaviye'ye okuyunca, mua-

viye hadisi tahrif ederek mısdakının Hz. Ali (a.s) olduğu söylemiş ve 

şöyle demişti:

"Zalim gruptan maksat Ammar'ı savaş meydanına sürükleyen 

Ebutalib'in oğlu Ali'dir."

Oysa Ammar, muaviye'nin ordusu tarafından şehit edilmişti.

Ayet ve rivayetleri kendi şahsi görüşüne göre tefsir edenleri Allah 

şöyle vasıflandırmıştır:

 َواتََّخُذواٰاَياتٖى َوُرُسلٖى ُهُزًوا 

"Ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapanlar…"300

297 Bakara:204
298 Bakara:207
299 el-Gadir, c.11, s.20 ve c.2, s.101. (ibn-i Ebi’l Hadid’den naklen, Şerh-i nehcü’l Belağa, 

c.1, s.36), ilmi Hadis Zeynelabidin Kurbani, s.69
300 Kehf:106
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 ََّوَجاَدلُواِباْلَباِطل ِلُيْدِحُضواِبِه اْلَحق 

"Hakkı yok etmek için batıl şeyler ileri sürerek tartışanlar…"301

ُفوَنُه ِمْن َبْعِد َماَعَقُلوُهَوُهْم  ِ ثُمَّ يَُحّرِ  وَقْدَكاَن َفرٖيٌق ِمْنُهم َيْسَمُعوَن َكاَلَم اللهّٰ

 َيْعَلُموَن

"İçlerinden bazıları, Allah'ın kelamını dinler, iyice anladıktan sonra 
bile bile tahrif ederlerdi."302

reye dayalı tefsir, müfessir ve âlimlerin büyük çoğunluğu tarafın-
dan reddedilmiş, hatta kınanmıştır. Ayrıca birçok rivayette, reye dayalı 
tefsir men edilmiştir.

reye dayalı tefsir hakkında bilgi sahibi olmayan müfessirlerin is-
ter istemez bu yanlışa düşme ihtimali vardır. Bu nedenle Kur’an ayetleri 
hakkında yapılan reye dayalı tefsirler, farklı iki görüş ve metoda sahip 
müfessirlerin birbirini itham etmelerine sebep olmuştur. Bu tefsir şekli-
nin din ve müslümanlar üzerinde bırakacağı olumsuz etki, telafisi müm-
kün olmayan sonuçlar doğuracağından, reye dayalı tefsirin özelliklerinin 
iyi bilinmesi gerekir. Bunun için konuyla ilgili rivayetlere yer vermekte 
fayda vardır.

Reye Dayalı Tefsir Hakkında Rivayetler

reye dayalı tefsirin yasak oluşu hakkında Şia ve Ehl-i Sünnetten nak-
ledilen onlarca mütevatir hadis vardır. örnek olarak;

1. imam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“Kur’an’ı şahsi görüşüne göre tefsir eden biri her ne kadar doğru tefsir et-
miş olsa da mükâfat alamayacaktır. Eğer tefsirde hata ve yanlışa düşerse 
günahkârdır.”303

301 mümin:5
302 Bakara:75 (Konuyla ilgili daha fazla bilgi edinmek isteyenler el-Gadir kitabına -c.10, 

s.135- müracaat edebilir.)
303 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.17
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2. Yine imam Sadık’tan (a.s) şöyle nakledilir:

“Kur’an’ın bir ayetini bile, kendi reyine göre tefsir eden kâfirdir.”304

3. Hz. Ali (a.s), Peygamber’den (s.a.a) Yüce Allah’ın şöyle buyurdu-
ğunu nakleder:

“Kim benim sözlerimi (ayetlerimi) kendi görüşüne göre tefsir ederse, bana 
iman etmemiş demektir.”305

4. Allah resulü (s.a.a) şöyle buyurur:

“Yeterli ilme sahip olmadan Kur’an’ı tefsir eden kimsenin yeri cehennem 
ateşidir.”306

Başka bir rivayette ibn Abbas Peygamber’in (s.a.a) şöyle buyurdu-
ğunu nakleder:

“Kur’an’ı kendi görüşüne mutabık olarak tefsir edenler ateşe 
mahkûmdur.”307

5. merhum Kuleyni, imam muhammed Bakır’ın (a.s) meşhur mü-
fessir Kutate’ye şöyle buyurduğunu nakleder:

“Eyvahlar olsun sana Ey Kutate! Eğer Kur’an’ı kendi görüşüne göre (ve ehil 
olanlardan faydalanmadan) tefsir ediyorsan hem kendini hem de diğerle-
rini felakete sürüklemişsin…”308

6. Abdurrahman Sulemi şöyle der:

“Hz. Ali (a.s) hâkimlerden birine şöyle sorar: “Ey Hâkim! nasih ve mensuh 
ayetleri biliyor musun?” Hâkim, “Hayır” diye cevap verince Hz. Ali (a.s) 
şöyle buyurur: “Hem kendini hem de diğerlerini helak ettin. Kur’an’daki 
her harfin farklı te’villeri vardır.”309

Bu konuda sayısız rivayet vardır. Daha fazla bilgi edinmek isteyen-
ler vesailu’ş-Şia adlı kitabın 18.cildine (Hâkimin özellikleri Bablarınan 
13.bab) müracaat edebilir.

304 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.18
305 et-Tefsiru ve’l müfessirun, Ayetullah marifet, c.1, s.60 (Emali, Şeyh Saduk’tan)
306 A.g.e
307 Tefsir-i Taberi, c.1, s.2
308 vesailu’ş Şia, Hâkimin özellikleri Bablarından 13.bab, c.18, s.136
309 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.12



187

iKinci Bölüm: TEFSir mETOTlArI

Rivayetlerin İncelenmesi

reye dayalı tefsirle ilgili zikredilen hadislerde müfessir için yol gös-
terici özellikte birçok detay mevcuttur. örnek olarak;

1. rivayetler reye dayalı tefsiri açık bir dille serzeniş etmekte ve kendi 
bireysel görüşleri doğrultusunda Kur’an’ı tefsir edenlerin cezalandırılaca-
ğını haber vermektedir.

Akla dayalı tefsir ve reye dayalı tefsir arasında fark koymak islam di-
ninin iftiharlarından biridir. islâm bu iki metottan birini yererken diğe-
rini övmektedir. islam’ın; “Kim Kur’an’ı kendi aklı ile tefsir ederse ceza-
landırılır” diye buyurmaması, akla dayalı tefsiri teyit etmesi reye dayalı 
tefsiri ise men etmesi anlamındadır.310

2. rivayetlerde (رأى) rey kelimesi "ُه / hu" zamirine izafe edilmiştir. 
Bu ise Kur'an, sünnet ve akıl gibi sahih kaynak ve delillere dayanan tef-
sirin değil şahsın kendi kişisel görüşüne dayanan tefsirin men edildiğini 
gösterir. Allah resulü (s.a.a), müslümanları mutlak içtihattan yani ayet, 
rivayet, akli karineler vb. kaynaklara müracaat ettikten sonra yapılan tef-
sirden men etmemiştir.

3. reye dayalı tefsirde bir ayetin, Kur'an'ın bir kısmının veya tama-
mının tefsir edilmesi arasında hiçbir fark yoktur. Çünkü imam Sadık 
(a.s), "Kur'an'dan bir ayeti bile kendi reyine göre tefsir eden kâfirdir" 
diye buyurmuştur.

4. Peygamber'den (s.a.a) nakledilen ve Kur'an'ı şahsi görüşüne göre 
tefsir eden birinin, her ne kadar doğru tefsir etmiş olsa da, mükâfat ala-
mayacağını vurgulayan bazı rivayetler, izlenen metodun yanlış olmasından 
dolayıdır. Zira doğru olan düşünce ve görüşler yerilmeyi değil övülmeyi 
hak eder. Bu nedenle reye dayalı tefsirin men edilmesinin sebebi, doğru 
yargıya varmak için izlenen yolun yanlış olmasındandır. Bu, müfessirin 
sıradan insanların sözü ile ilahî kelamı anlamak için aynı metodu izleme-
sine benzer. Ancak her ne kadar ilahî kelam ayet ayet olsa da Kur'an'ın 
tamamını oluşturan bu ayetler, birbiri ile ilintili bir hükümler mecmua-
sıdır311. nitekim Kur’an’ı Kerim’de şöyle buyrulmuştur;

310 reye Dayalı Tefsir, Ayetullah mekarim Şirazi, s.23
311 el-mizan, c.3, s.76-77
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 َلت ِمْن َلُدْن َحكٖيم َخبٖيٍر  ِكَتاٌب اُْحِكَمْت ٰاَياتُُه ثُمَّ ُفّصِ

"Bu Kitap, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından 

ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da ayrıntılı olarak açıklanmıştır."312

5. rivayetlerde geçen “ilim sahibi olmayan” tabiri, yeterli ilmi do-

nanıma sahip olmadan tefsir yapanların, reye dayalı tefsirin mısdakların-

dan olduğunu gösterir ve onlar ilahî cezaya çarptırılacaktır. Zira müfes-

sirde olması gereken vasıflardan biri lügat, edebiyat, rivayet vb. ilimleri 

bilmesidir. Hatta müfessirin Kur’an’ı tefsir etmesi için on beş ilme (hatta 

vehbi ilme)313 sahip olması gerekir.

6. Kur’an’dan reye dayalı tefsir ile hüküm çıkarmanın zararlarından 

biri, Hz. Ali’nin (a.s) buyurduğu gibi nasih ve mensuh ayetleri bilmeden 

hüküm vermektir ki bu da insanın helakine sebep olur.

Reye Dayalı Tefsirin Manası Hakkındaki Görüşler

müfessirlerin reye dayalı tefsir hakkında sahip oldukları farklı görüş-

lere geçmeden önce, reye dayalı tefsir (تفسيربه رأى) cümlesini oluşturan 

yani "تفسير""باء" ve "رأى"kelimelerin manasının bilinmesi gerekir.

-Tefsir, kitabın başlangıcında da değinildiği gibi perde kaldır (تفسير)

mak, beyan etmek, keşfetmek ve açıklığa kavuşturmak manasındadır.

 rey, iki muhalif manadan birine olan zan ve tahmine dayalı (رأى)

şahsi itikat314, insanın bir konuda görüş belirtmesi315 ve nefsi duygular-

dan kaynaklanan ve iyi sanılan söz316 manalarındadır.

rivayette rey kelimesine izafe edilen (باء) ba harfi, ya sebebiyet  

 "Kim Kur'an'ı şahsi görüşü sebebiyle tefsir ederse"(من فّسرالقران بسبب رأيه)

312 Hud:1
313 vehbi ilim, kaynağını amelden alan ilimdir. nitekim resulullah (s.a.a) şöyle buyurmuştur: 

“Her kim bildiğine amel ederse; Allah onu, bilmediği şeyin ilmine vâris kılar.” (Bkz. 
Tefsir-i mizan, c.3, s.77, Suyuti’nin el-itkan kitabından naklen)

314 müfredat-ı ragıb-ı isfahani, s.188, (rey kelimesi)
315 el-Tahkik fi Kelimati’l Kur’an, c., s.11 (mekayisu’l lügat ’ten naklen)
316 el- mizan, c.3, s.76.
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ya da (من فّسرالقران بمعونة رايه)"Kim Kur'an'ı şahsi görüşü yardımıyla tef-
sir ederse" anlamındadır.

ilk ihtimalin kabulü halinde rivayetin manası şöyledir:

"Kur'an'ın tefsir edilmesinin sebep ve hedefi müfessirin şahsi gö-
rüş ve nazarı nedeniyle olursa ve müfessirin şahsi reyi tefsir olarak şe-
killenirse"

ikinci ihtimalin kabulü halinde reye dayalı tefsir daha geniş bir ma-
nayı kapsar. Şahsi görüş yardımı ve muavenetiyle hâsıl olan her tefsir, 
bu ihtimal dairesi içerisine girer. ister bu tefsir bireysel inanç ve önyar-
gıyla olsun isterse başka sebep ve hedeflere dayansın.317

Bazıları ise (باء) Ba harfini zaide (fazlalık) olarak kabul etmiştir. Bu 
ihtimale göre ise "ba" harfinin izafe edildiği kelime, tefsirin mısdakı ola-
rak hesap edilir. nitekim Arap edebiyatında şöyle denir:

Bu sözün tefsirini falan şey karar kıldım.

Ancak zikredilen manalar içerisinde ilk mananın daha uygun oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Çünkü reye dayalı tefsirde asıl olan müfessirin şahsi 
görüşüdür. Bunun şahidi ise من فّسرالقران برأيه cümlesindeki zamirinه) ) 
"hüve",(من) "men" kelimesine ait olmasıdır.

Âlimlerin reye dayalı tefsirin manası hakkındaki farklı görüşlerine 
gelirsek;

1. Tefsir etmek için gerekli olan ehliyete (ilimlere) sahip olmadan 
ayetleri tefsir etmek.

2. Allah'tan başka kimsenin hakiki manasını bilmediği müteşabih 
ayetleri tefsir etmek. (Elbette ibn nakib'ten nakledilen bu görüş اِسُخوَن  والرَّ
 harfinin müstanife kabul edilmesi halindeو) ) ayetinde geçen vav ِفى اْلِعْلِم
doğrudur.) Ancak âlimler ve müfessirler arasından yaygın olan görüşe 
göre vav (و ) harfi "atıf" manasındadır. Bu nedenle müteşabih ayetlerin 
tefsirinde masumların ilminden yararlanılmalıdır. Eğer müfessir, senedi 
masumlara ve ilimde derinleşenlere dayanan rivayetlerden faydalanmadan 
müteşabih ayetleri tefsir ederse yaptığı tefsir, reye dayalı tefsirdir.

317 mebani ve revişhayi Tefsiri, Amid Zencani, s.228
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3. Fasit bir mezhebi teyit eden tefsir şeklidir. öyle ki; aslolan fasit 
mezhep, tabi olan ise tefsirdir. Açıktır ki böyle bir tefsir şekli farklı mez-
heplerin taraftarlarını, kati deliller olmadan ayetleri kendi mezheplerinin 
inançları doğrultusunda tefsir etmemeleri için uyarmaktadır.

4. Hiçbir delil olmadan "Allah'ın murat ettiği mana böyledir" de-
mek.

5. Zan ve nefsanî duygulara dayalı tefsir318

6. merhum Feyzi Kaşanî, reye dayalı tefsiri iki şekilde mana etmek-
tedir:

-müfessirin şahsi inanç ve reyi, nefsi duygularıyla mutabıktır. Bu nedenle 
ayeti kendi inançlarına delil getirmek için nefsi duyguları doğrultusunda 
tefsir eder. Hatta ayet, şahsi inanç ve reyi ile uyumlu olmasa bile

-müfessir, ayetin edebi yönüne aşinalığı ve rivayet ilmine hâkimiyeti olma-
masına rağmen sadece ayette yer alan müphem, mücmel, has, genel, mu-
kaddem, vb. lafızların zahirine iktifa ederek ayeti tefsir eder.319

7. Allame Tabatabai rivayetler ışığında reye dayalı tefsirin manasında 
iki esas noktaya işaret etmektedir:

-rivayette geçen (ه) hüve zamirin rey kelimesine izafe edilmesi, reyin istik-
lalini ve bağımsızlığını gösterir. Yani müfessir Kur'an'ın diğer ayetlerine rücu 
etmeden sadece Arap dilinden anladığı kadarına dayanarak görüş belirtir.

-müfessir, Kur'an ayetlerini tefsir ederken tıpkı diğer insanların sözlerini 
yorumladığı gibi davranır. ilahî kelamı beşeri kelamla mukayese eder. Oy-
saki ilahî kelamla beşeri kelam arasında fark vardır. Çünkü ilahî kelam 
hem birbirinden ayrı hem de birbirine muttasıldır. (Bazı ayetler bir başka 
ayeti tefsir eder.)

Başka bir tabirle; bu şekilde izlenen metot nehyedilmiştir. Yani Kur’an 
ayetleri, diğer insanların sözleri gibi tefsir edilmemeli, yorumlanmama-
lıdır. Her ne kadar bu yöntem bazen insanı doğru söz ve maksada ulaş-
tırsa da yanlış olduğundan kınanmış bir metottur. Allah resulü’nden 

318 el-itkan fi Ulumi’l- Kur’an, c.4, s.482 (Beyrut), el-Kutubu’s- Sakifiye (Suyuti bu 5 
manayı tanımların altında yer alan şerh ve açıklamalar olmaksızın ibn-i nakib’ten 
nakletmiştir.)

319 Tefsir-i Safi önsözü, c.1, s.22-23 (mukaddematu’l Hamse)
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(s.a.a) nakledilen “Kim Kur’an ayetlerinin tefsiri hakkında kendi reyi 
doğrultusunda söz söylerse, söz doğru olsa, bile hata etmiştir” hadisi bu-
nun kanıtıdır.320

8. Kur’an’ın müşkül ayetlerini sahabe ve tabiinin sözlerine muhalif 
ve mensubu olduğu mezhebin görüşlerine mutabık olmayacak şekilde 
tefsir etmek.

(Bu görüşün Ehl-i Sünnet mensubu ibn Anbar’a ait olduğu açıktır. 
Ancak şunu belirtmekte fayda var: Ehl-i Beyt imamlarından nakledilen 
rivayet ve hadislere mutabık olmayan tefsir, reye dayalı tefsirin mısdak-
larındandır.)

9. Ayetin manası hakkında söylenen sözün hakiki manayla muha-
lif olduğunu bilmek

10. insanın Kur'an ayetlerini ve Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'ten 
nakledilen hadisleri kendi inandığı şeye delil olacak şekilde yorumlaması. 
müfessir eğer ayet ve hadisler içerisinde inancını açık bir şekilde destek-
leyecek delil bulamazsa seçtiği ayet ve rivayetleri hiçbir karine olmaksı-
zın zahiri manaya muhalif olacak şekilde tefsir eder. Bu tefsir metoduna, 
reye dayalı tefsir denir.

Başka bir ifadeyle; Kur’an ve rivayetlerde yer alan kelimelerin ve aynı 
şekilde lügat, sarf, nahiv ve Arap edebiyat kitaplarındaki cümlelerin ma-
nasını anlamak için muteber lügat kitaplarına ve her dil için ispat edil-
miş kanunlara müracaat ederek kelime ve cümleleri mana etmektir. El-
bette kelimenin gerçek manasına ve edebiyat kurallarına sadece sağlam 
akli delil ya da başka delillerin karinesi ile erişilebilir.

Daha sade bir tanımla; kelimeye değişmeceli bir mana yüklenmesi-
dir ki bu, açık bir karine ya da kinaye olmadan caiz olmaz.

Bu konu sadece Kur’an ayetlerine ya da rivayetlere münhasır değil-
dir. Antlaşma, sözleşme, ahitname ve vasiyetname gibi yazılı tüm metin-
ler ve sözlü anlatımlar için geçerlidir.

11. reye dayalı tefsirin bir diğer tanımı, cümlenin manasını edebi-
yat kanunlarının ve lügat kitaplarının belirttiği şekliyle kabul etmektir. 

320 el-mizan, c.3, s.76-77
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Ancak müfessir cümleyi mısdaklarına tatbiki aşamasında tahrif hatasına 
düşerek cümleyi şahsi kabiliyeti hacminde mısdakı olmayan bir manaya 
yorumlar.

Sonuç

Zikredilen manalardan anlaşılan; reye dayalı tefsirin net ve tek bir 
mısdakı değil birçok farklı mısdakının olduğudur. örnek olarak:

1. müteşabih ayetlerin masumlardan nakledilen rivayetlerden yarar-
lanmadan tefsir edilmesi

2. Ayetin, ön yargı ve şahsi inanç doğrultusunda tefsir edilmesi

3. Ayetin zahiri manası ile mutabık olamayan tefsir şekli

4. Ayetin, akli, nakli ve Kur’anî hiçbir delil olmaksızın tefsir edilmesi

5. Ayetin, zahiri delil olmadan tamamen mezhebi taassuba dayana-
rak tefsir edilmesi

6. Ayetin manasını mısdaklara tatbik ederken tahrif hatasına düşülmesi

7. Kelimeye, delil ve şahit olmadan değişmeceli ve istiare321 mana-
sını yüklemek

8. müfessirin gerekli ve yeterli ilmi donanıma sahip olmadan ayeti 
tefsir etmesi

9. Ayetin, şahsi zan ve nefsi istekler doğrultusunda tefsir edilmesi

10. Yeni bir ilmi varsayımı elde etmek için ayete söz konusu varsa-
yımın dayatılması

11. Ayetin zahiri manasının diğer (ilintili olan) ayetleri dikkate al-
madan tefsir edilmesi

Yukarıda zikredilen tanımlardan bazılarının benzer manada olduğu, 
bazılarının ise daha çok açıklamaya veya tahkik ya da reddiyeye ihtiyacı 
olduğu açıktır. Bizim buradaki amacımız bu görüşlerin araştırılması veya 
reddedilmesi değil sadece reye dayalı tefsir hakkında yapılan tanımların 
özet olarak aktarılmasıdır.

321 Bir kelimenin manasının geçici olarak başka bir kelime hakkında kullanılması 
(mütercim)
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Reye Dayalı Tefsirin Örnekleri

Konunun başlangıcında da söylediği gibi reye dayalı tefsir, islam’ın 

ilk yıllarında bazı siyasi, toplumsal, ekonomik vb. hedeflerle ortaya çık-

mış ve zaman içerisinde varlığını farklı ve yeni şekillerle devam ettirmiştir. 

Günümüzde ise reye dayalı tefsir, çehre değiştirerek fikirsel devşirim, ma-

teryalist ve sosyalist düşünceler şeklinde tezahür etmiştir. Kur’an ayetleri 

hususunda yapılan “maddi (maddesel) tefsir” bunlardan sadece biridir.

Bugünkü reye dayalı tefsirin islam dinine verdiği zarar geçmişte 

verdiği zarardan daha büyük ve daha tehlikelidir. Sosyalist, nasyonalist 

veya ilminin esiri olmuş aydınların, ister tefsir ister tercüme şeklinde ol-

sun kaleme aldığı yazıların din pazarında müşteri bularak zirveye taşın-

ması, Kur’an’ın manevi boyutunun yok olmasına, islam’ın içinin boşal-

tılmasına sebep olur. öyle ki din, yanlış düşüncelerin sergilendiği boş 

bir kâseye benzer.322

Hatta Tantavi (el-Cevahir), Seyit Hibetuddin Şehristani (el-Heyet’u 

ve’l-İslam), Kevakibi (Tebabiu’l-İstabdad) gibi müfessirler bile bu tefsir 

şeklini dile getirmiştir. Her ne kadar bu müfessirler kötü niyette olmasa-

lar da zahiren yeni ilimlere uyumlu şekilde yazdıkları tefsirler, maddi tef-

sir için gerekli zemini hazırlayarak inhiraf ehli mülhitlerin tefsirleri için 

ilmi kılıf oluşturmuştur.

Hem geçmiş hem de muasır müfessirlere ait reye dayalı tefsir örnek-

leri hayli fazla olsa da önce günümüz müfessirlerine ve sonra da geçmiş 

müfessirlere ait birkaç örneği aktarmakla yetiniyoruz.

Muasır Tefsirlerde Reye Dayalı Tefsire Örnekler

1. cennet ve Kevser’in, ilmi lezzet ve değer olarak tefsir edilmesi. 

Tantavi şöyle der:

Bizim görüşümüz Havuz’un (Kevser) ilim için kinaye olduğudur. Kim on-

dan içerse payidar olur. Yakut gibi değerli cevherler ve baldan tatlı suyu 

322 “mebani ve revişhayi Tefsiri” kitabından alıntıdır. (Amid Zencani, s.234)
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vardır. Sonu olmayan bu havuzun insana mutluluk veren ilim dışında kol-
ları yoktur.323

2. Beni israil’in kusursuz ineği öldürmesi ve maktulün konuşması 
kıssalarının tefsiri324

3. Fil suresinde sözü geçen Ebabil kuşlarının fırlattığı siccil adın-
daki taşların kabarcık ve kızamık hastalığı olarak tefsir edilmesi, El Me-
nar kitabında şöyle geçer:

“u azap, kabarcık ve kızamık hastalığı için kinayedir. Bu sure (Fil Suresi) 
bize bu hastalıkların Ebrehe’nin ordusunda yer alan askerlerin üzerine yağ-
dırılan taşlardan sirayet ettiğini anlatmaktadır. Bu kuşları bazı hastalıkların 
taşıyıcısı olan sinek veya sivrisinek türü olarak da kabul edebiliriz… ve bu 
küçük varlıklar, bugün mikrop denen şeylerdir.325

4. Kur’an’daki yaratılış ayetlerinin farklı tekâmül evreleri olarak tef-
sir edilmesi326 şöyle ki; günümüz insanı tek hücreli bir varlıktı. milyon-
larca yıl sonra farklı değişim evreleri geçirerek maymuna dönüşmüş son-
rasında neandertal insanı327 evresini de geride bırakarak bugünkü kâmil 
insan şeklini almıştır.

5. Kur’an’da yer alan meadla ilgili ayetlerin materyalist düşünce sis-
temine uygun tefsir edilmesi328 hatta bazıları bir adım öteye giderek mead 
ayetlerinin tefsirini maddesel düşünerek şöyle demiştir:

Ahiretin dışsal gerçekliği yoktur. Bu nedenle ahretten maksat adalet, ihsan, 
infak gibi daha yüce değerlerdir.

323 et-Tefsir’u ve’l müfessirun, muhammed Hüseyin Zahebi, c.2, s.50 (el-cevahir’den 
naklen)

324 mearifi Kur’an, Ayetullah misbah Yezdi, s.470 (el-menar’dan naklen)
325 et-Tefsir’u ve’l müfessirun, muhammed Hüseyin Zahebi, c.2, s.568 (el-menar’dan 

naklen)
326 insanın Hilkati Dr. Yadullah Sübhani (Amid Zencani’nin mebani ve revişhayi Tefsiri 

kitabından alınmıştır)
327 neandertal insanı, günümüzden yaklaşık 200 bin ila 280 bin yıl önce yaşamış insan 

türüdür. Fosilleri muhafaza etmeye müsait kireç taşı mağaralarda yaşadıkları için 
haklarında en fazla bilgi sahibi olunan ve bunun bir sonucu olarak modern kültürde 
tipik “mağara adamı” kalıbını yaratan tarih öncesi insan türüdür.(mütercim)

328 Bkz. mecelleyi Kiyan 28-36 ve 37.sayılar, Dr. Abdulkerim Suruş “Dini Plüralizm ve 
Sırathayı müstakim makaleleri. Plüralizm ve Tekessürgerai-yi Dini (s.4) adıyla kaleme 
aldığı reddiye kitabı.
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6. Peygamberlere ait mucizelerin sıradan insanların bile yapacağı sı-

radan işler olarak tefsir edilmesi, örneğin; Hz. musa (a.s) ve dostlarının 

kurtulmasına, Firavun ve ordusunun boğulmasına sebep olan nil nehri-

nin suyunun çekilmesi mucizesi meddü-cezir olarak tefsir edilir. Bunun 

kendisi reye dayalı tefsirin mısdaklarındandır.

7. Yahudilik, mesihlik, mandenizm (Sabiilik)329 ve islam dini ile il-

gili ayetlerin Plüralizm olarak tefsir edilmesi. Şöyle ki; değişik dinlerden 

söz eden ayetler, sadece müdara ve birlikte yaşamayı değil tüm dinlerin 

günümüzde bile hak olduğunu gösterir. Hatta bir din “Allah birdir” der-

ken diğeri “Allah üçtür” dese bile.

veya şu manada ki; dinin hakikati yalındır. Kimse dinin gerçek ma-

nasına erişemez. ihtilaf ise dini anlamadadır. Kendi idraki sonucunda 

bir grup Yahudi, başka bir grup mesihi, diğer bir grup ise müslüman 

olur.330 (Dinin aslı yalın olduğundan bu kalıpların hepsine sığacak ni-

teliktedir.)

Kadim Tefsirlerde Reye Dayalı Tefsire Örnekler

Kadim tefsir kitaplarında, başta Fahri razi olmak üzere söz sahibi 

mutaassıp müfessirlerin, mütekellimlerin, Kuşeyri gibi ariflerin bakış açı-

larında ve diğer fırkalarda ister istemez reye dayalı tefsir metodunun iz-

lerine rastlamak mümkündür. iki örnek:

1. Fahri razi,

 ِانَّ الَّذٖيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َءاَْنَذْرَتُهْم اَْم َلْم تُْنِذْرُهْم َل يُْؤِمنُوَن 

"Küfre saplananlara gelince, onları uyarsan da, uyarmasan da, onlar 
için birdir, inanmazlar"

329 Sâbiilik, Hz. Âdem, nuh ve Yahya’yı peygamber kabul eden, ancak Hz. ibrahim, 
musa, isa ve muhammed’i reddeden inanç şeklidir. islam’ın ortaya çıkışından sonra 
inanç mensuplarının sayıları iyice azalmış ve zamanla yok olma noktasına gelmiştir. 
Günümüzde dünya üzerinde 60.000 ile 70.000 kadar Sâbiî olduğu tahmin edilmektedir. 
Ortadoğu’daki mensupları dünyanın geri kalanına oranla daha azdır. Dürzilik inancının 
bu dinden etkilendiği düşünülmektedir. (mütercim)

330 Tefsir-i Kebir, c.1, s.42
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Bu ayetin tefsirinde şöyle yazmıştır;

Ayet, muhal olan şeyin cevazına delalet etmektedir. Zira Allah’ın kâfir olan 
birinin küfrüne olan ilmine rağmen, kâfirin iman etmesi muhaldir. Oysa 
ayet, kâfirin kendisi için muhal olan şeye yani iman etmeye emredildiğine 
işaret etmektedir.

Fahri razi, muhal olan şeyin cevazıyla hiçbir alakası olmayan ayeti 
kendi reyi doğrultusunda tefsir ederek bu eksik ve doğru olmayan tefsiri 
ile mutazile inancının temellerini yıktığını tasavvur etmiştir.

2. mutsavvıfa, Allah’ın Hz. ibrahim’e oğlu ismail’i kurban etmesini 
buyurduğu ayetin tefsirinde şöyle yazmıştır:

ibrahim’den maksat ibrahimi akıl, ismail’den maksat ise ismaili nefistir. 
ibrahim’in, ismail’i kurban etmesi aklın, nefsi kurban etmesi manasında-
dır.

üstat Şehit murataza mutahhari bu görüşün reddiyesinde şöyle de-
miştir:

Ayetten böyle bir anlam çıkarmanın Kur’an ile oynamak manasında olduğu 
ve ayetleri tanıyamamaktan kaynaklandığı açıktır. Bu ve benzeri şahsi istek 
ve meyillere dayanan sapkın tefsirlerin sahipleri için Allah resulü “Kur’an’ı 
kendi reyine göre tefsir edenin yeri ateştir” diye buyurmuştur. Ayetlerle oyun 
oynar gibi oynamak Kur’an’a karşı işlenen büyük bir ihanettir.331

Bir Şüphe ve Cevabı

reye dayalı tefsir hatasına düşenler, Peygamber’den nakledilen, 
“Kur’an’ın çeşitli ihtimalleri kapsayan farklı çehreleri vardır. Ona (ayeti) 
en iyi veçhini yükleyin” hadisine sarılarak Kur’an’dan farklı anlamlar çı-
karmanın bir sakıncası olmadığını savunmuştur. Hatta zahirde ayet tef-
sir edilen manaya işaret etmese bile bunda bir mahzur olmayacağını sa-
vunmuşlardır.

mezkûr hadis senet yönünden sahih olsa bile, Kur’an ayetlerinden 
doğru kaynaklar yardımıyla delil ve hüküm elde etmenin caiz olduğuna 
işaret eder. Çünkü ister muttasıl, ister munfasıl olsun, var olan karineler 

331 Kur’an’ı Tanımak, (Aşinai ba Kur’an) üstat mutahhari, c.1, s.28
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doğrultusunda lafzın zahirine mutabık kalacak şekilde görüş beyan et-
mek (müteşabih ayetler hariç) örfte anlaşılan mana gereği, reye dayalı 
tefsir değil aksine sahih ve makbul bir tefsir yöntemidir.332

Reye Dayalı Bir Tefsir:  
Tefsîrü’l-Kur’an ve Hüve’l-Huda ve’l-Furkan

Bu tefsir, reye dayalı tefsirin mısdaklarından biridir. Kitabın yazarı 
Seyit Ahmed Han Hindi’dir. O, Hicri 1232 yılında doğmuş, 1316 yılında 
ise vefat etmiştir.

Tefsir, Kur’an’ın başlangıcından nahl Suresi’ne kadardır. Yazar ka-
dim tefsir kitaplarına yapılan serzeniş üzerine yaşadığı dönemin şart-
ları ile uyumlu ve yeni ilim dallarının sorularına cevap verecek bir tef-
sir kitabı yazmaya karar verir. Ancak ilmin büyüsüne kapılan yazar, 
icmanın görüşünü zayıf kabul ederek zaruri olan şeyleri inkâr eder. 
Kur’an’ı hurafelerden temizlediği düşüncesiyle kendi tefsir kitabını on 
dokuzuncu yüz yılın sonlarını süsleyen ilmin ve aklın Zebur’u olarak 
tasavvur eden yazarın batıl görüşlerinden biri, vahyi yanlış yorumla-
yarak vahiy meleğinin Peygamber’in kalbine nazil olduğu yorumudur. 
Yazar şöyle yazmıştır:

Bilinmesi gerekir ki, Allah ve elçisi olan şahıs arasındaki rabıta, namus-u 
Ekber denilen kutsal nübüvvet melekesidir. islâm literatüründe ona ceb-
rail denir. Evet, nebi’nin pak kalbi ilahî cemalin aynası ve rabbani celalin 
mazhar yeridir. Bu temiz kalp, Allah’tan gelen emirleri alan veya Allah’a 
haberleri taşıyan elçidir.333

Yazar, şer’i hükümlerde nasih olayını kabul etmemektedir. Bu ise 
her iki fırkanın (Şia ve Ehlisünnet) icmasına muhaliftir.334

Yazar, nübüvvet potansiyelinin istisnasız tüm insanlarda olduğuna 
inanır.335

332 Dr. muhammed Hüseyin Sağir, Dirasatu’l Kur’aniye, menahicu’t Tefsir, s.63
333 Tefsir’ul Kur’an ve Hüve’l Huda ve’l Furkan (Seyit muhammed Taki Fahridai Geylani 

Tercümesi, c.1, s.35)
334 Tefsir ve Tefasir-i cedid, Bahaddin Hurremşahi, s.68
335 A.g.e.
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Seyit cemalettin Esedabadi, Hindistan’da sürgün olduğu yıllarda Se-
yit Ahmed Han’ın görüşleri ve makaleleri ile tanışmış, yaptığı araştırmalar 
sonucu Seyit Ahmed Han’ın, natüralist bir inanca sahip olduğu kanısına 
vararak natüralizm inancına reddiye unvanıyla “Tabiatçılığa reddiye” 
isimli bir kitap kaleme almıştır.

Seyit Ahmed Han’ın tefsirine örnek olarak:

 اِلَحاِت اَنَّ َلُهْم َجنَّاٍت َتْجرٖى ِمْن َتْحِتَها اْلَْنَهاُر ِر الَّذٖيَن ٰاَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  َوَبّشِ

"İman	edip	salih	ameller	işleyenlere,	kendileri	için;	altından	ırmaklar	
akan	cennetler	olduğunu	müjdele"336 ayetinin tefsirinde şöyle yazmıştır:

Allah, cenneti teşbih yöntemi ile tabiat ve nefsin maddi lezzetleri kalıbında 
zikretmiştir. Aynı şekilde cehennemin azaplarını ateşte yanmak, irin iç-
mek ve zakkum yemeye benzeterek lezzet ve azabı insan kalbinde vücuda 
getirmiştir.

Her halükarda Seyit Ahmed Han’ı bu tabiat merkezli görüşlerinden 
dolayı varlığın kaynağını tabiat kabul eden biri olarak tanırlar. Bu ne-
denle yazar, mucizenin varlığını ve duanın insan üzerindeki etkisini de 
inkâr etmektedir.337

336 Bakara:25
337 Tefsir ve Tefasir-i cedid, Bahaddin Hurremşahi, s.68
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T efsir ilminde gündeme getirilen en önemli konulardan biri, tefsir 
ekolleri, diğer bir ifade ile tefsir yaklaşımlarıdır (Approachesinto 

Interpretation). Daha önce de değinildiği gibi tefsir ekolleri, bir müfessi-
rin tefsirde ortaya koyduğu varsayımların dayandığı düşünüce yapısı ve 
fikirsel özellikleridir. Tefsirlerin birbirlerinden farklılık arz etmelerinin 
nedeni de müfessirlerin sahip olduğu fikir ayrılıklarıdır.

Genel olarak tefsir ekollerini; tam (kâmil), nakıs (eksik) ve terkibi 
olmak üzere üç kısma ayırabiliriz.

1. Kamil Yaklaşım:

Bu yaklaşımda müfessirin düşünceleri ve fikirsel özellikleri, tüm ayet-
ler üzerinde etki bırakmıştır; o, kendine özgü fikir ve öngörülerine daya-
narak ayetleri tefsir etmektedir. Bu tür ekollere sofistik ve irfan ekollerini 
örnek verebiliriz. Zira bu ekollerin taraftarlarının fikirleri, tüm ayetleri 
kapsayacak niteliktedir ve onlar, ayetleri deruni değerlere mutabık ola-
cak şekilde tefsir ederler.

2. Eksik Yaklaşım:

Bu ekolde müfessir (rivayet, Kur’an, içtihat gibi) kendine has yön-
temiyle Kur’an’ı tefsir ederken rivayet ve diğer ayetlerin yanı sıra aklın 
hâsılı olan bilgilerle mezhebi, inançsal ve ilmi konuları da gündeme ge-
tirir. Bu ekole, el-Mîzân tefsirini örnek verebiliriz. Zira merhum Allame, 
diğer ayetlerin yardımıyla Kur’an’ı tefsir ederken bir tür felsefi yaklaşım 
da sergilemiştir. Yine Feyzi Kaşanî’ye ait Tefsir-i Safi rivayete dayalı bir 
tefsir olmakla birlikte irfanî bir yaklaşımı da ortaya koymaktadır.

3. Terkibi Yaklaşım:

Bu sınıfa ait ekoller tam ve nakıs ekollerin terkibidir (bileşimidir). 
Çünkü bazı tefsir kitapları iki veya daha çok ekolün semeresidir. Bu ekol-
lerden biri asıl, diğeri ise fer’idir. özellikle edebiyat ve belagat metoduna 
sahip tefsirlerde terkibi ekollere sıkça rastlanır. örneğin Keşşaf Tefsiri, 
hem edebiyat hem de belagat yöntemiyle yazılmıştır, ancak kelam ekol-
leri arasında zikredilen tefsirlerdendir ve ayetleri mutezile inançları doğ-
rultusunda tefsir eder.



 irfanî ekolle yapılan tefsir, arif ve sofi kelimelerinin 
anlamı

 irfanî tefsirin delilleri, ilkeleri ve temelleri

 irfanî tefsire birkaç örnek

Hedefler

  irfanî tefsirin tanımı ve temellerini tanıma

  Ariflerin tefsirde izlediği yöntemi tanımak, görüşlerin 
incelenmesi ve eleştirisi.
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1. Sofistik ve Tasavvufi Ekol

İrfanî Ekolün Tanımı

B u yaklaşımın taraftarları Kur’an’ın zahirini bırakıp batinî mana-

sıyla ilgilenir. “Kur’an’ın gerçek manası ayetin derinlerinde ya-

tar, zahirle ilgilenenler bu gerçek manayı derk edemez” derler.

Bu tefsir ekolü için irfan ve mistik tabirleri kullanılır. muhyiddin 

Arabî başta olmak üzere Sufiyye, Batınıyye1 ve Urefa (ârifler) bu tefsir 

ekolüne yönelmişlerdir.

Bir sınıflandırmada, arifler ve sofiler iki gruba taksim edilmiştir:

- “Hulul”a (reankarnasyona) inananlar.

- "Tecsid"e inananlar.

Sofilerin referansı, temeli şahsi düşüncelerine dayanan ve aynu’l ha-

kikat (hakikatin özü) olarak tasavvur ettikleri feyiz ve ilhamlardan iba-

rettir.

Bu tefsir ekolü, kök olarak Yunan felsefesine dayanır. Yunan felse-

fesine ve irfan ekollerine ait eserlerin (Hicri 2. ve 3.yüzyıl) Arapçaya ter-

cüme dilmesinden sonra bu düşünce tarzı müslümanlar arasında da rağ-

bet görmeye başladı2.

1 Bazı tefsir metotları kitapları sofistike, irfani, batini ve mistik ekolleri birbirlerinden ayrı 
olarak zikredilmiştir. Ancak ayrı zikredilmeleri için herhangi bir delil sunulmamıştır. 
Yapılacak olan tarif ve açıklamalar neticesinde mezkûr isimlerin, tek bir kaynaktan 
beslenen tek bir ekol olduğu anlaşılacaktır. Bu nedenle elinizdeki kitapta ayrı ayrı 
değil tek bir başlık altında açıklanmıştır ve irfan ehli bu grup içerisinde yer alır.

2 nohostin müfessiran-i Parsi/77
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Sofizm, Bâtınilik ve Arif Mefhumları

Sofi3 kelimesi “صوف" (Suf) kelimesinden türemiştir ve koyunyünü 
manasındadır. Tasavvuf ekolüne mensup olanlara Sofi denir. Sofiler yün-
den örülmüş bir hırka (kepenek) giyerler, dünyanın güzelliklerinden ve 
nefsin isteklerinden uzaklaşarak Allah'tan başka her şeyden yüz çevirir-
ler. ibn Haldun şöyle der:

Tasavvuf, insanın nefsini her daim Allah’tan yana özgür bırakmasıdır.4

Tarikat kelimesi tasavvuf ehlinin şiarlarındandır ve tarikatı şeriatın 
mukabilinde kullanırlar. Tasavvuf ehli, şeriata tabi olanları zahirilerle 
aynı kategoride zikrederken tarikat ehlini ise şeriat ve tarikatı birleştiren 
Bâtıniler olarak tasvir ederler. Ancak tarikatı, şeriattan üstün sayarlar. 
Çünkü “asıl olan batındır, zahir ise batının unvanıdır” derler.

Tasavvufta sofilerin dışında “arif” adından başka bir grup daha var-
dır. Arifler, tasavvufta sofilere nazaran daha zarif ve daha dakik bir bakış 
açısına sahiptir. Hatta ariflere ait te’viller, Kur’an’ın zahirine ve Sünnet-i 
nebevi’ye daha uygundur.

Sofiler tasavvufla ilgili iki farklı sınıflandırma gündeme getirmiştir;

- Bâtıni idrakin eğitim ve öğretimle olduğu, nazarî tasavvuf

- "Feyzi" ya da "işareti" de denilen, züht ve fena fillah (Allah'ta yok 
olma) esasları üzerine bina edilen ameli tasavvuf.

İrfanî Tefsirin Delilleri

Bir inanca mensup her insanın yaptığı gibi, irfan ekolünün taraftar-
ları da kendi görüşlerinin doğruluğunun ispatı için bazı deliller sunmuş-
tur. örnek olarak:

1. rivayetlerde de zikredildiği gibi Kur’an’ı Kerim’in batinî ve da-
kik manaları vardır. Hatta bazı rivayetlerde Kur’an’ın batını manaları için  
 tabiri kullanılmıştır. Her insan, Kur'an'ın batınını (yedi batin) "بُطُون َسبَعةُ“
derk edemez. Bunun için belirli manevi basamakları kat etmesi gerekir.

3 Bu kelime ile ilgili birçok görüş mevcuttur fakat sentaks açısından sadece yün anlamına 
gelen Arapça “sûf” kelimesinin, sufi ve tasavvuf kelimelerinin mastarı olduğu yönünde 
akademisyenler birleşmiştir. (mütercim)

4 mukaddmeyi ibn-i Haldun, s.522
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2. Birçok ayette örnekleme, kinaye ve işaretler vardır. Bu işaret ve 
kinayelerin her biri, latif bir gerçeği beyan etmeyi hedefler. Kur'an ayet-
lerinin anlaşılması için işaret ve kinayelerin üzerindeki ipham perdesi-
nin aralanması gerekir. örneğin;

َماَواِت َواْلَْرِض َمَثُل نُوِرِه َكِمْشَكاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح اْلِمْصَباُح ِفي  ُ نُوُر السَّ  اللَّ

َباَرَكٍة َزْيُتوِنٍة لَّ َشْرِقيٍَّة َوَل  يٌّ يُوَقُد ِمن َشَجَرٍة مُّ َجاَجُة َكأَنََّها َكْوَكٌب ُدّرِ ُزَجاَجٍة الزُّ

ُ ِلنُوِرِه َمن  َغْرِبيٍَّة َيَكاُد َزْيُتَها يُِضيُء َوَلْو َلْم َتْمَسْسُه َناٌر نُّوٌر َعَلى نُوٍر َيْهِدي اللَّ

 ِبُكّلِ َشْيٍء َعِليٌم ُ ُ اْلَْمَثاَل ِللنَّاِس َواللَّ َيَشاء َوَيْضِرُب اللَّ
“Allah, göklerin ve yerin nurudur.” O’nun nurunun temsili şudur: Du-
varda bir hücre içinde bir kandil, kandil de bir cam fanus içinde, fanus 
sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Mübarek bir ağaçtan, ne doğuya, 
ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu ağacın yağı, 
ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır…”5

3. irfanî ekolün delillerinden diğeri; her biri bir sır ve hakikate işa-
ret eden bazı ayetlerin evvelindeki “mukatta Harfleri”dir.

Kısa Bir Araştırma ve Reddiye

1. Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt imamlarından nakledilen rivayet-
lerde Kur’an’ın zahiri ve batinî manalarının olduğu sözü doğrudur. Zahir-
den maksat, delillerle sabit olan ayetin zahiri manasıdır. Batın ise ayetin 
muhtevasından elde edilen ve her zamanda benzerleri ile tatbik edilebilme 
özelliğine sahip manadır. Ancak ayetin batinî manasının anlaşılması in-
sanın şahsi kabiliyet ve idraki ile alakalı değildir. Bu nedenle her insan 
sahip olduğu kabiliyet vesilesi ile Kur’an’ın batınını anlayamaz. Çünkü 
batinî mananın kendine özgü kuralları vardır.

2. Bâtınilik ve Sofizm taraftarlarına ait sözlerin hiçbiri islam’ın beyan 
ettiği kaynaklarla örtüşmez. Çünkü Kur’an öğretilerine istinaden;

• Tüm insanların hidayeti için nazil olan Kur’an’ın birçok ayeti zahiri 
mana itibarıyla anlaşılabilir özelliktedir, öyle ki bireysel ve toplumsal ka-
nunlar açık bir dille beyan edilmiştir. Ayetlerin zahiri bunun delilidir.

5 nur:35
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• Kur’an’daki müteşabih ayetlerin anlaşılması “Ümmü’l-Kitab” ola-

rak tabir edilen muhkem ayetlerin yardımıyla mümkündür.

• Kur'an'ın tefsiri ya yine Kur'an'ın kendisiyle ya da Ehl-i Beytten 

nakledilen sahih rivayetler vesilesiyle olmalıdır. Oysa bu ekolün taraftar-

ları tefsirin, bireyin şahsi kabiliyet ve idrakiyle yapılacağını savunur.

• İrfanî ekol savunucularının gündeme getirdiği tefsir şekli, İslam'ın 

ruhuna uzak bir tefsirdir ve reye dayalı tefsirin mısdaklarındandır. Bu ne-

denle ibn Salah (ö: Hicri 643), Sofizmin şeyhlerinden Ebu Abdurrrahman 

Sulemi'ye ait "Hakaiku't Tefsir" kitabı, Kur'an tefsiridir" diyen âlimlerin 

kâfir olduğunu dair fetvalar vermiştir.6

• İrfan ekolü ile kaleme alınmış tefsirler, müsamahakâr olduğundan 

dini metinlerin çehresini önemsizmiş gibi gösterir.

Tefsirde İrfanî Ekolün Usul ve Temelleri

1. Tevhid boyutuna inayet ve teveccüh.

2. ilahî marifetin yollarından biri olan nefis tezkiyesi.

3. Düşünme ve tefekkür (Bazıları hayal ve zan mefhumlarını da ek-

lemiştir.)

4. varlık âleminin; nasut (dünya âlemi), melekût (melekler âlemi), 

ceberut (azamet âlemi) lâhut (ulûhiyet âlemi) ve vahdaniyet (tevhit âlemi) 

aşamaları olarak sınıflandırılması.

nasut âlemi, melekût âleminin bir alt tabakası olan madde âlemidir. 

Bu bağlamda her âlem bir diğerinin alt tabakasıdır ve nihayetinde en yüce 

âlem olan vahdaniyet âlemine ulaşılır.

5. Âlemde, hicaplar vardır. Somut olmayan her varlık aslında, birer 

ayraçtır. Soyut olan her cevher, başka bir varlığın aynasıdır. Gönül ehli-

nin kalpleri, diğerlerinin sevgi merkezidir ve gönül ehlinin kalpleri, bir-

birlerinin aynasıdır.

6. Gayb âlemiyle ilişkiye geçme imkânı.

7. Perdeleri aralayarak şuhut ve tevhide ulaşmak.

6 el-Burhan, Zerkeşi, c.2, s.170
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Batinî Tefsirin Şartları

Bazı âlimler, batinî tefsirin kabulü için birtakım şartları öngörmüş-
tür. Bunlar;

1. Tefsir, Kur’an’ın zahiri düzenine aykırı olmamalıdır.

2. Kur'an ve rivayetlerden elde edilen şer'i bir delil tefsirin doğrulu-
ğunu tasdiklemelidir.

3. Tefsirle tenakuz içerisinde olan şer'i ya da akli delil olmamalıdır.

4. müfessir, doğru tefsirin sadece kendi tefsiri olduğu iddiasında 
bulunmamalıdır.7

Şimdiye kadar irfan ve mistik ekoller unvanıyla zikredilen tefsirler bu 
şartlardan yoksun olmakla beraber reye dayalı tefsire daha yakındır.

ibn Arabî bu ekolün şeyhi olarak kabul edilir. Asıl ismi Ebu Bekir 
muhyiddin, muhammed b. Ali Hatemi Tai Endülisi’dir. Kameri 560 yı-
lında mursî (Endülüs) şehrinde dünyaya gelmiştir. Şam, mısır ve mekke 
gibi birçok beldeye yapmış olduğu yolculukların ardından 639 yılında 
Şam’da vefat etmiş ve buraya defnedilmiştir.

Mistik Tefsire Bir Örnek

muhyiddin Arabî, “Nereye dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır.” 
ayetinin tefsirinde şöyle der:

Kendi nefsini ve ruhunu, inancına ait tüm renkleri ve sorunları kabullene-
cek “cevherin öncül hali” gibi gör. Çünkü Allah, tek bir inanç kalıbına sığ-
mayacak ve tasavvur edilemeyecek kadar yücedir. Bu nedenledir ki “Nereye 
dönerseniz Allah’ın yüzü işte oradadır” diye buyurmaktadır. Allah, özel bir 
mekâna işaret etmemiştir. Her şey, Allah’ın veçhidir ve bu vecihler, Allah’ın 
hakikat aynasıdır. Buna binaen bil ki, hangi yöne yüz çevirirsen Allah ora-
dadır. Ayette geçen َّ8َثم kelimesi bu sözlerimin doğruluğuna ve muhalif söz-
lerin batıl oluşuna işarettir. öyleyse tüm düşünceler, doğruluk çizgisiyle 
çevrili ve gerçeklerle mutabıktır. Tüm içtihatlar ve akıllar kutsal ve güve-
nilirdir; güvenilir olan her şey ise razı olunandır…"9

7 et-Tabiru’l Fenni fi’l Kur’an, Bekri Emin (menahicu’t Tefsir’den naklen) Dr. Hüseyin 
Sağir, s.111

8 Bakara:115
9 Fususu’l Hikem ibn-i Arabî, c.2, s.60
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İbn Arabî’nin Görüşünün Reddiyesi

ibn Arabî’nin bu görüşü aslında Kur’an ayetleriyle örtüşemeyen bir 
nevi plüralizmdir. Çünkü Kur’an hak ve hidayet yolu olarak tek bir yolu 
işaret eder, o da sırat-ı müstakimdir. insanları kurtuluş sahiline ulaştıra-
cak tek bir dini, yani islam’ı kıstas kabul eder. Ayrıca Kur’an-ı Kerim’in 
gerçek hidayet olarak tanıttığı “nur” kelimesi, zulmet ve karalıkların ak-
sine daima tekil olarak zikredilmiştir. Bu ise hakikat yolunun bir, sap-
kınlık yollarının ise çok olduğunu gösterir.

ibn Arabî’nin bu görüşü mevlana başta olmak üzere birçok arif ta-
rafından kınanmıştır. mevlana, mesnevi’de dinlerin mutlak manada ka-
bul veya reddini şiddetle kınayarak şöyle der:

Şunu hakikat bil, bunların hepsi hakikat değildir 
Bu yığınlar küllen de yanlış değildir 
Kendisine hak damgasını vuran, ahmaktır 
ve başkasına batıl karası çalan, bedbahttır.

ibn Arabî’ye ait bu yorumlama şekli, günümüzde “dini plüralizm” 
unvanıyla karşımıza çıkar.

Yine ibn Arabî, Kâbe, beyt ve Haceru’l-Esved ile ilgili ayetlerin tef-
sirinde şöyle yazmıştır:

Beyt, kalptir. ibrahim makamı; ruhun derecesi, müşahede musallası ve ilahî 
vuslat halidir. Emin Belde (بلدامين) insanın sadrı (göğsü) ve tavaf, kalbin 
ulaştığı makamdır. Beytu'l-mamur, (الَبْيِت اْلَمْعُموِر) âlem ve Haceru'l- Es-
ved ise ruhtur.10

irfanî veya mistik tefsirler, gerçekte ayetin zahirini görmezden gel-
mektir. Yapılan bu tür tefsirler hiçbir delile dayanmayan tamamen mesnet-
siz yorumlardır. Bu tefsirleri teyit eden hiçbir Kur’an ayeti, Sünnet-i ne-
bevi ve Ehl-i Beyt imamlarından nakledilen rivayet yoktur. Ayrıca batinî 
ve sofistik ekol taraftarlarının beyan etmiş olduğu bu görüşler, tefsirden 
ziyade bir nevi bakış açısı olup kelimenin işaret ettiği mana dairesinin 
dışındaki yorumlardır.

Batinî ekol savunucularının iddiaları hakkında söylenecek tek şey, 
ayetten elde ettikleri mananın ayetin hakiki maksadı olabileceğidir. Bu 
tefsir değil, te’vildir. Bu te’viller ise vahiy ve ilahî risaletten beslenen 

10 Tefsîrü’l Kur’an-ı Kerim, muhyiddin Arabi, c.1, s.425 – 430
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ilimlerden uzak olup batıl te’viller sınıfına girer. Âli imran Suresi 7. ayette 
de buyrulduğu gibi;

“…Ve kalplerinde eğrilik (batıla meyil) bulunanlar, bu sebeple 
müteşâbih olanlara (yorum gerektirenlere) tabii olurlar. Ondan fitne 
çıkarmak için, onun te’vilini yapmak isterler…”

Şu da çok açıktır ki; hiçbir fitne, dinde çıkarılacak fitneden daha teh-
likeli ve telafisi olmayacak türden değildir.11

Bazı Tasavvufi Tefsirler

1. Tefsir-i Tüsteri

Kitabın yazarı Ebu muhammed Sehl b. Abdullah Tüsterî’dir. Hicri 
200 yılında doğmuş ve 283 yılında vefat etmiştir. Yaşadığı dönemin ke-
ramet sahibi büyük ariflerinden kabul edilir. Uzun yıllar Basra’da yaşa-
mış ve yine Basra’da vefat etmiştir.

2. Hakaiku’t Tefsir-i Sulemi

Ebu Abdurrahman Sulemi tarafından kaleme alınmıştır. 330 yılında 
doğan ve 412 yılında vefat eden Sulemi, Horasan sofilerinin şeyhlerin-
dendir. Hâkim nişaburi ve Kuşeyri gibi birçok isim, Sulemi’nin tedris 
rahlesinden istifade etmiştir.

Sulemi’nin İrfanî Tefsirinden Bir Örnek

 َوُهَو الَِّذي َمدَّ الَْرَض 

“Yeryüzünü uzatıp yayan O’dur…”12

Sulemi mezkûr ayetin tefsirinde şöyle yazmıştır:

Ayette kastedilen mana, Allah’ın yeryüzünü genişletmesi, evliya ve seçkin 
kullarını yeryüzünde insanların kurtuluşu için sığınacağı birer liman karar 
kılmasıdır. Kim onlara doğru meylederse hidayete ve kurtuluşa erer. On-
lardan başkasına sarılan ise zarara uğrar.13

11 Tefsir Kaynakları ve metotları, ümit Zencani, s.249
12 rad:3
13 et-Tefsiru ve’l müfessirun, c.2, s.540 (Hakaiku’t Tefsir-i Sulemi’den naklen)
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3. Letaifu’l İşarat

Kitabın yazarı kendi döneminin irfan öncülerinden olan ve “Kuşeyri” 
diye tanınan Ebu Kasım b. Abdulkerim b. Hevazin Kuşeyri nişaburi’dir 
(376-448).

كَِّع  َرا َبْيِتَي ِللطَّاِئِفيَن َواْلَعاِكِفيَن َوالرُّ  َوَعِهْدَنا ِإَلى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيَل أَن َطّهِ

 ُجوِد السُّ
"…İbrahim ve İsmail'e; evimi tavaf edenler, burada oturup ibadette 
bulunanlar, rükû ve secde edenler için tertemiz tutun diye kesin emir 
verdik."14

Kuşeyri yukarıdaki ayetin tefsirinde şöyle der:

Ayette sözü edilen temizlik her ne kadar beytin (Kâbe’nin) zahiri temizliği 
olsa da kastedilen mana kalbi temizliktir. Kalbin her türlü günah ve kirli-
likten uzak tutulması, Allah’tan başka hiçbir şeyin kalp evine girişine izin 
verilmemesidir.15

4. Keşfu’l Esrar ve Uddetu’l Ebrar

Bu değerli eser, Ebu Fazl reşiduddin Ahmed b. Ebu Said meybudi’ye 
aittir. Fıkıhta Şafii mezhebine tabii olan meybudi, kelamda Eşari inan-
cına sahiptir. Farsça olan eser tasavvufî şiirlerle süslemiştir. Eser, meş-
hur ariflerden olan Hace Abdullah Ensari’nin tefsirine şerh unvanını taşır. 
meybudi’nin kendisi de Bâtınilik ekolü taraftarlarından olan sofilerden-
dir. inanç konularında Şia ve mutezile ile muhalif olan meybudi, Ehl-i 
Sünnet tefsirleri arasında Peygamber’in Ehl-i Beyt’ine olan sevgisini izhar 
eden ve yeri geldiğinde Ehl-i Beyt’i öven müfessirlerdendir.

5. Futuhatu’l Mekkiye

6. Tefsîrü’l Kur’an-ı Kerim

7. Rahmetun Mine’r-Rahman fi Tefsir ve İşarati’l Kur’an

Bu üç tefsir de Şeyh’ul Ekber lakaplı irfan ilminin babası olarak görü-
len muhyiddin Arabî’ye aittir. 560 yılında doğan Arabî, 638 yılında vefat 

14 Bakara:125
15 A.g.e.
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etmiştir. Arabî’nin görüş ve inançları hakkında farklı yaklaşımlar mev-
cuttur. meşhur kanıya göre fıkıhta maliki mezhebine mukallittir, ancak 
kelam ilminde kendine has inançları vardır.

8. Futufatu’l İlahîye

Kitabın yazarı Süleyman b. ömer Acili’dir. Fıkıhta Şafii olan Süley-
man, kelamda Eşari inancına sahiptir. Futuhatu’l	İlahîye tefsiri, celaleyn 
(celaleddin mahalli ve celaleddin Suyuti) tefsirine şerh unvanında kaleme 
alınmıştır. Dört cilt olan tefsir, Kur’an’ın tüm ayetlerini tefsir etmiştir.

9. Beyanu’s Saadet (Fi Makamati’l İbadet)

Sultan Ali Şah diye bilinen ve asıl ismi Sultan muhammed b. Hay-
dar Günabadi olan şahsa aittir. Şia olan yazar, sofizm ve irfan inancına 
sahiptir. Dört cilt olan tefsir, Arapça yazılmış olup Kur’an’ın tamamını 
kapsamamaktadır. Ayrıca Ehl-i Beyt’ten nakledilen hadisler ve felsefe ko-
nularıyla zenginleştirilmiştir. ilaveten yazar, lafzın zahirini ve işaret ettiği 
manayı korumaya ayrı bir özen göstermiştir.

10. el -Mazhari Tefsiri

Kitabın yazarı Gazi muhammed Senaullah mazhari’dir. Hindistanlı 
olan yazar; Ehl-i Sünnet, Hanefi, Eşari ve sofizm taraftarlarındandır. On 
cilt olan kitap, Arapça olarak yazılmıştır.

11. Tabsiru’r Rahman ve Tefsîrü’l Mennan

Ali b. Ahmed b. ibrahim mehayimi tarafından yazılmıştır. Hanefi 
mezhebine tabii olan mehayimi aynı zamanda tanınmış ariflerdendir. 
Arapça olan kitap iki cilt olarak basılmıştır.

12. Fevatihu’l İlahîye ve’l Mefatihu’l Gaybiyye

Kitabın yazarı, nimetullah mahmut nahçıvani’dir. Ehl-i Sünnet olan 
yazar, sofistik bir görüşe sahiptir. Yaşadığı şehirde (nahçıvan) sofizm eko-
lünün üstatlarından kabul edilir.16

16 muhammed Hadi marifet, et-Tefsiru ve’l müfessirun, c.2, s.540 ve sonrası
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2. Kelam Ekolü

Tefsirde Kelam Ekolünün Tarihçesi

K ur’an’da yer alan ayetlerin büyük çoğunluğunun üzerinde önemle 
durduğu meseleler kelam ilmine ait akait konularıdır. Bu ayet-

leri iki sınıfta incelemek mümkündür:

1. Semavi Dinlerle (Yahudilik ve Hristiyanlık) İlgili Ayetler

Kur’an’ı Kerim, Hz. musa, Hz. isa (a.s) ve diğer peygamberlere indi-
rilen gerçek (tahrife uğramamış) dinleri insanlara tanıtarak bu dinler içe-
risinde yer alan yanlış düşüncelerin batıl olduğunu ispat etmiştir.

Yine diğer dinlerin taraftarlarına islam Peygamber’inin (s.a.a) nübüv-
vetini, islam dininin son semavi din ve Kur’an’ın en yüce ilahî kelam ol-
duğunu ikna edici delillerle sunmuştur. ilahî elçilere ait kıssalar bu hu-
sustaki ayetlerdendir.

2. İslam’ın Temel İnançlarını Beyan Eden Ayetler

ikinci kısımda yer alan ayetler, tevhit, nübüvvet ve mead başta ol-
mak üzere kelam ilminin konusunu teşkil eden Allah’ın sıfatları, müte-
şabih ayetler, cebir ve ihtiyar gibi akaitle alakalı konuları içerir.

islam ümmeti kısa bir zaman diliminin ardından farklı fırka ve grup-
lara ayrılmıştır. Her bir fırkanın kendine has inanç değerleri, o fırka-
nın âlimleri tarafından korunup güçlendirilmiştir. Her ne kadar tüm fır-
kalar tevhit, nübüvvet ve mead gibi öğretileri kabul etse de imamet ve 
Allah’ın sıfatları gibi birçok konuda görüş ayrılığına düşmüştür. islamî 
fırkalar arasındaki bu görüş ayrılıkları bazen öylesine şiddetli boyuta 
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taşınmıştır ki tarih, müslümanlar arasında kanlı savaşlara tanıklık etmiş-
tir. Bu fırkalar arasında en önemlileri imamiye, mutezile, Eşaire, Zeydiye 
ve maturidiye’dir.

müslümanlar arasında su yüzüne çıkan bu görüş ayrılıkları zaman 
içerisinde “Kelam” denen müstakil bir ilmi ekolün doğmasına sebep ol-
muştur.

islam tarihinde birçok kelamî mezhep ve fırka ortaya çıkmıştır. Bun-
lardan bazıları varlığını kaybetmiş olup akait, milel ve nihel kitaplarının 
sayfalarında isimlerinden başka izleri kalmamıştır. Bazıları ise şu an bile 
azımsanmayacak kadar çok taraftar grubuna sahiptir.

Her halükarda fikri temeller açısından izlenen yöntem, ayet ve riva-
yetlerden anlaşılanlar, toplumsal etkiler ve bilimsel eserler aynı düzeyde 
değildir. örneğin; tarihten silinen iki kelamî fırka olan mutezile ve Ka-
deriye arasında birçok farklılıklar vardır. Aynı şey cehmiye ve mürcie 
fırkaları için de geçerlidir.17

üstat Şehit mutahhari şöyle yazmıştır:

Kelam ilminin islam gibi birçok meselede (mebde, mead, insan ve dünya 
gibi konularda) sözü olan ve özellikle ilk asırlarda son derece canlı bir ilmi 
zeminin hâkim olduğu islamî camiada ortaya çıkması gayet doğal ve zaruri 
bir konudur. Kur’an tevhit, mead ve nübüvvet gibi bazı konuları açık şe-
kilde dile getirmiş, onlara dair delil ve burhan ikame etmiş, muhaliflerin-
den de delil getirmelerini istemiştir.

 ُقْل َهاتُوا بُْرَهاَنُكم ِاْن ُكْنُتْم َصاِدقٖيَن 

“De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz (iddianızı ispat edecek) deli-
linizi getirin.”

Şu kesindir ki, akli konuların tecziye ve tahlilini yapan, kadim, hadis, mü-
tenahi, gayri mütenahi, cebir, ihtiyar, besatet, terekküp vb. konuları en gü-
zel şekilde ilk açıklayan Hz. Ali’dir (a.s). Bu nedenle akli meselelerde Şia, 
her zaman diğer fırkalara öncülük etmiştir.18

17 islami Fırkalar ve mezhepler, rabbani Kulpaygani s.17
18 islam ve iran’ın mukabil Hizmetleri, s.517
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Kelamî Tefsirin Tanımı

Kelamî tefsirden maksat; müfessirin ayetleri tefsir ederken kendi 
mezhebini ya da fıkhî inancını savunmasıdır. müfessirin tek çabası, tef-
sir ettiği ayetle kendi inancını ispat etmek ya da muhalif inançları red-
detmektir.

Ayetlerde ele alınan en kapsamlı konulardan biri inançlardır. Kur’an 
bir taraftan islamî öğretileri ispat ederken diğer taraftan natüralizm, putpe-
restlik, Yahudilik ve Hıristiyanlığın batıl olduğuna dair deliller getirir.

Kur’an’ın kelam konularında izlediği yöntem, insanları düşünmeye 
davet etmektir. Bu yöntem aslında her türlü taassup, itham, tekfir ve 
hatta zan, tahmin ve körü körüne taklit gibi akla aykırı tutumları “batıl 
zindanı”na mahkûm eder.

Kur’an’ı Anlamada ve Yorumlamada Kelamî Ekoller

mütekellimlerin kıstas olarak kabul ettiği kaynakların farklı olması, 
tefsir yöntemleri arasında da farklılıkların doğmasına sebep olmuştur. 
Yine tefsirlerin birbirlerinin mukabilinde yer almasının temel nedeni de 
bu yöntem farklılıklarıdır. Burada Kur’an’ı anlamada ve tefsir etmede en 
önemli kelamî meşreplere kısaca değinmek istiyoruz:

1. Ayet ve Rivayetin Zahirini Ölçü Kabul Edenler

Bu tefsir yönteminin savunucuları ayetteki teşbih, Allah’ın cisim ola-
rak tasavvur edilmesine yol açsa bile zahiri manayı ölçü alır. Tamamen 
kabuksal ve zahiri bir bakış açısına dayalı bu yöntemin en bariz taraftar-
ları arasında Ahmed b. Hanbel’in yanı sıra Hadis Ehli ve Bâtınilik ekolü 
mensupları yer alır.

2. Ayetin Zahirine İlaveten Akla Müracaat Edenler

Bu tefsir yönteminde ayet ve haberin zahirindeki tecessüme yol aça-
bilecek teşbih, aklın da yardımıyla te’vil edilir.

Buna binaen; يد (el) kelimesi güç veya nimet, اْسَتَوٰى (oturmak) ihata 
veya kuşatma, وجه (yüz) Allah'ın zat veya hakikati manasında (ilahî ma-
kama uygun şekilde) te'vil ve tefsir edilir. Bu yöntem mutezile'ye aittir.
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3. İki Yöntemin Bileşeni (Haddi Vasat)

Bu yöntemin taraftarları, ayetin zahiri manasını tecessüme yol aç-
mayacak şekilde baz alırken ayetin batinî anlamının ibrazı için de te’vile 
müracaat etmezler. örneğin; “Allah’ın eli” ayetini tefsir ederken hem el 
tasavvurunun tecessüme yol açmaması için “insandaki ele benzemez” 
derler, hem de ayetin te’vili olan “el”den maksadın “ilahî kudret” oldu-
ğunu söylemezler. nihayetinde ayetin mefhum ve manasının Allah’ın il-
minde olduğunu savunurlar (tefviz inancı).

Ebu Hasan Eş’ari, bu yöntemin kurucusu olarak kabul edilir. Başlan-
gıçta mutezile taraftarı olan Eş’ari’nin daha sonra Hadis Ehli’nin görüş-
lerini benimsediği söylenir. Ama Eş’ari’nin asıl amacı bu iki fırka (mute-
zile ve Hadis Ehli) arasında tevafuk yaratmaktı. Ancak zamanla müstakil 
bir ekol icat ederek Ehl-i Sünnet içerisinde ilginç bir etki bıraktı. öyle ki 
bugün bile Ehl-i Sünnet’in büyük bir kısmı Eş’ari’nin görüşlerine tabiidir. 
Hatta Ehl-i Sünnet’in akaitteki resmi mezhebi Eş’ariliktir.

4. İspat ve Nehiy Yöntemi

Bu yöntemi ileri sürenler “tabiat ötesine ait olan Allah’ın sıfat ve fi-
illerinden söz eden müteşabih ayetlerin tefsirinde yine Kur’an’ın kendi-
sine müracaat edilmelidir” der. Çünkü müteşabih ayetler konusunda kita-
bın temeli ve aslı olan muhkem ayetlere rücu edilmesi” ilahî bir emridir. 
muhkem ayetler tarafından doğruluğu ispatlanmış veya Yüce Allah’ın 
mukaddes zatından uzak olduğuna hükmedilmiş hususlar genel olarak 
kabul edilmiştir. müteşabih ayetler ise bu ayetlerin yardımıyla tefsir edi-
lir. örneğin;

 ْحٰمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتٰوى  الرَّ
“Rahman, arşa kurulmuştur.”

Allah’a “arşa kurulmak” fiilinin nispet verildiği bu ve benzeri ayet-
leri tefsir ederken iki şeye dikkat edilmelidir; biri makamsal özellikler, 
diğeri ise kelimenin zahiri manasının delaletidir.

Makamsal Özellikler: Bir makamın simgesi olan asli özelliktir. Arş; 
tüm emir ve hükümlerin sadır olduğu makamdır.
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Lâfzî ve Zahiri Özellikler: Sadece kelimenin zahiri manasına işaret 

eder. Arş; üzerinde hükümdarların oturduğu tahtadan veya demirden 

ayakları olan yüksek tahttır. Oysa, “ ا َيِصُفوَن ِ َعمَّ -Allah tüm ni / ُسْبَحاَن اللهّٰ

telendirmelerden münezzehtir.” ve “ َلْيَس َكِمْثِلٖه َشْیٌء / Onun benzeri hiçbir 

şey	yoktur."	gibi muhkem ayetlere müracaat edildiğinde Allah’ın, müş-

riklerin Allah’a isnat ettikleri cisme ait özelliklerden münezzeh olduğu 

anlaşılır. Bu maddi özellikleri Allah’tan nefyeden kelimenin zahiri özelli-

ğidir. Bu nedenle ayetteki arştan maksat varlık âleminde emir ve hüküm-

lerin verildiği makam anlamındadır.

Bu yöntem, Ehl-i Beyt imamlarının sözlerinden elde edilen imamiye 

ekolüne ait görüştür. Allame Tabatabai şöyle yazmıştır:

Ehl-i Beyt’in tefsirde izlediği üslup, nefy/olumsuzlama ve ispatın bir arada 

olduğu yöntemdir. Yani sadece teşbihi nefyetmekle (tefviz inancı) veya ne-

ticesi tecessüm olan zahiri mananın ispatıyla (hadis ehli) yetinmemişler (ve 

te’vil yoluna gitmemişlerdir). Aksine Allah’ın sıfatlarının zikredildiği ayet-

lere daha dakik bir bakışla yaklaşıp müteşabih ayetlerde muhkem ayetlere 

rücu etmişlerdir.19

Mütekellimler Arasındaki En Önemli İhtilaf Konuları

Allah resulü’nün (s.a.a) hayatta olduğu yıllarda müslümanlar, arala-

rında meydana gelen herhangi bir sorunda direkt Peygamber’in (s.a.a) ken-

disine müracaat eder, Peygamber de sorunu bertaraf ederdi. Peygamber’in 

(s.a.a) müslümanlar arasındaki varlığı, farklı fırka ve mezheplerin ortaya 

çıkmasına engel olmuştur. Ancak Peygamber’in (s.a.a) vefatından sonra 

su yüzüne çıkan bazı ihtilaflar cüz-i ve hallolacak türden (Peygamber’in 

defnedileceği mekân), bazıları ise (Peygamber’den sonra halife tayini) 

daha derin ve köklüydü. özellikle ikinci kısımdaki ihtilaflar islam üm-

metinin ayrışmasına sebep olmuştur. Hatta bu ayrışmalar zamanla hem 

fikirsel hem de inanç konularında daha da belirginleşerek müslümanla-

rın bölünmesine yol açmıştır.

19 el-mizan, c.14, s.130-132
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Kelam ilminde mütekellimler arasında Kur’an’la ilgili en önemli gö-

rüş ayrılıklarından bazılarına değinmenin okuyucu açısından faydalı ola-

cağı kanısındayız.

1. İmamet

Peygamber’in vefatından sonra ortaya çıkan ve günümüze kadar sü-

regelen en önemli ihtilaflı konu imamet ve hilafet meselesidir. Milel ve 
Nihel kitabının yazarı şöyle der:

islam ümmeti arasındaki en büyük görüş ayrılığı imamet meselesinden doğ-
muştur. Çünkü islam tarihinde müslümanlar, imamet dışında hiçbir mese-
lede bu kadar çekişme ve ihtilafa düşmemiştir.

Bu ihtilaf ilk olarak Sakife’de Ensar ve muhacirler arasında gerçek-

leşti. Zira her iki taraf da halifenin kendilerinden olmasını istiyordu. 

muhacirler, Sa’d b. Ubade’yi önerdiği esnada, ömer b. Hattab ve Ebu-

bekir b. Kuhafe’nin içeri girmesi, olayın seyrini değiştirdi. Hattab oğlu 

ömer’in halife unvanıyla Ebubekir’e biat etmesiyle orada bulunanlar da 

Ebubekir’e biat etti.

Kısacası müslümanlar Sakife’den sonra iki fırkaya bölünmüştür.

Bir grup müslüman, ikmal Ayeti (maide 3), Tathir ayeti (Ahzab 33) 

ve benzeri birçok ayete ilâveten Peygamber’den nakledilen Sakaleyn hadisi 

başta olmak üzere onlarca hadise istinat ederek Peygamber’in halifesi ve 

müslümanların imamının Allah tarafından tayin edildiğini savundu. Bu 

grubun inancına göre imam, her türlü günah ve hatadan (masum) uzak 

olmalıydı. Yine ismet makamını tanımanın tek yolu ilahî vahiydir, zahiri 

müşahede eden gözler değil. Bu nedenle Peygamber’in müslümanların 

halifesi olarak tanıttığı tek kişi Ebu Talib’in oğlu Ali’dir (a.s).

Şeyh Saduk el-Hisal adlı kitabında bu konuda deliller getirerek 

Ebubekir’e muhalefet eden Ensar ve muhacirin önde gelen isimlerden 

on ikisinin ismini zikretmiştir.20

20 muhacirler; Halit b. Said b. As, miktat b. Esved, Ammar Yasir, Ebuzer Gifari, Salman 
Farsi, Abdullah b. mesut ve Bureyde Eslemi. Ensar; Huzeyme b. Sabit, Sehl b. Huneyf, 
Ebu Eyyub Ensari ve Ebu Haşim b. Teyyihan
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ikinci grup ise ilk grubun zikrettiği imametle ilgili ayet ve rivayet-
leri görmezden gelerek Peygamber’in halifesi ve müslümanların imamını 
seçmenin yolunun seçim ve halkın biatinden geçtiğini kabul eder. Gerçi 
Peygamber’in vefatından sonra hilâfet makamına gelen birinci halife (Ebu-
bekir) hakkında böyle bir şey söz konusu olmamıştır (Bir elin parmağı 
sayısında insan tarafından seçilmiştir). Sonuç olarak; bu tarihi amel, Ehl-i 
Sünnet’in imamet konusundaki görüş ve inancını teşkil etmiştir.21

2. Sıfat-ı Haberiyye Konusu22

mütekellimlerin ayetler üzerinde görüş ayrılığına düştüğü bir di-
ğer önemli mesele, sıfat-ı haberiyye konusudur. mütekellimler bir sınıf-
landırmada Allah’ın sıfatlarını “zati” ve “haberi” olmak üzere iki kısma 
ayırmıştır.

Zati Sıfatlar: Allah’ın kemal makamını beyan eden sıfatlardır. ilim, 
kudret, hayat vb.

Haberi Sıfatlar: Kur’an’da zikredilen ve Allah’a nispet verilen sıfat-
lardır. vech, yed, arş vb.

Haberi sıfatlar hakkındaki önemli görüşleri incelemeden önce ko-
nuyla alakalı bazı ayetleri zikretmek yerinde olacaktır.

 ْحٰمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتٰوى  اَلرَّ

“Rahman arşa kuruldu.”23

 ُكلُّ َشْیٍءَهاِلٌك ِالَّ َوْجَهُه 

“O’nun veçhinden başka her şey yok olacaktır.”24

21 Firek ve mezahib, rabbani Kulpaygani, s.24
22 Sözlük anmaları bakımından insana ait özellikleri taşıyan ve bu nedenle selbi sıfatlar 

içerisinde incelenmesi gereken fakat naslarla da Allah’a nispet verildikleri için ilahi 
sıfatlar içinde yer alan kelime ve kavramlardır. Bu kavramlardan bir kısmı ayetler, 
bir kısmı da haber ve hadislerde zikredilmiştir. Yed (el), vech (yüz), ayn (göz), istiva 
(kurulma), nüzul (iniş), kadem (adım), gülme vb. kavramlar bunların başında yer 
alır. (mütercim)

23 Taha:5
24 Kasas:88
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 ْكَراِم  َوَيْبٰقى َوْجُه َربَِّك ُذواْلَجاَلل َواْلِ

“Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin veçhi baki kalacaktır.”25

 َفْوَق اَْيدٖيِهْم ِ  َيُداللهّٰ
“Allah’ın eli onların ellerinin üzerindedir.”26

 َبل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن 
“Hayır, O’nun (Allah’ın) iki eli de açıktır.”27

 َتْجرٖى ِباَْعُيِنَنا 
“(Gemi), gözlerimizin önünde yüzüyordu.”28

 َواْصَنِع اْلُفْلَك ِباَْعُيِنَنا وَوْحِيَنا 

“Gözümüz altında ve vahyimize göre gemiyi yap.”29

Bu ayetlerde Allah’a nispet verilen عرش (arş), يد (el), وجه (yüz) ve 
kavramlarından söz edilmektedir. Ancak bu kavramlar ge (göz) عين -
çekte Allah'a cismani vasıfları atfeden türden midir yoksa başka mana-
ları mı vardır?

Bu konuda mütekellimler arasında farklı görüşler vardır. Bu farklı-
lıkların derinleşerek yaygınlaşması her mezhebin akaitte ayrı düşünce-
lere sahip olmasına yol açmıştır. Haberi sıfatların tefsirinde öne çıkan gö-
rüşler şunlardır:

a. Müşebbihe (Mücessime): Bu gruba mensup olanlar ayetleri za-
hiri manasına mutabık şekilde tefsir ederek Allah için el, yüz, göz ve sair 
uzuvların olduğunu kabul ederler. (Teşbihle uzuvların ispatı).

25 rahman:27
26 Fetih:10
27 maide:64
28 Kamer:14
29 Hud:37
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b. Eş’ariler: Eşariler şöyle der; Allah’a nispet verilen bu sıfatlar, örfte 

ilk akla gelen manayı içerir. Ancak şeklinin nasıl olduğunu ve neye ben-

zediğini biz bilmiyoruz. Bu sıfatlar ne tecessümü doğuracak niteliktedir 

ne de mutezilenin yaptığı gibi ayetlerin te’vilini gerektirir. (sıfatların teş-

bihsiz ve şekilsiz ispatı).Ancak bazı Eş’ariler tefviz inancına kaildir. Şöyle 

ki; ayetler ve rivayetlerde Allah’a nispet verilen her sıfata iman etmek ge-

rekir. Ancak bu sıfatların hakikatini bilmediğimizden tefsir ve niceliğini 

Allah’a bırakmak gerekir.30

c. Müevvile (Te’vil Ehli - Mutezile) : Bu görüşün taraftarı olan mu-

tezile grubu ister haberi sıfatlar olsun ister diğer nas ve ayetler olsun her 

şeyi mutlak manada te’vil eder. Ayrıca te’vil esnasında hiçbir şer’i delil ve 

hüccete gerek olmadığını savunurlar. Zira mutezileye göre Kur’an’ın za-

hiri akla muhaliftir. Bu nedenle akıl ile nakil arasında çelişki görülürse, 

nakli delile itibar edilmemesi gerekir.

d. İmamiye: imamiye taraftarları da mutlak manada olmasa da mute-

zile gibi te’vili kabul eder. Şu farkla ki; ilahî vasıfların beyan edildiği ayet-

ler mütaşabih ayetler sınıfına girdiğinden bu ayetleri şer’i delil ve hüccet-

ler yardımıyla tefsir etmek gerekir. Bu ise iki şekilde mümkündür:

1. müteşabih ayetlerin tefsirinde, tıpkı Kur’an’ın emri olan muhkem 

ayetlere müracaat edilmelidir. Çünkü muhkem ayetler “ümmü’l-Kitab” 

(Kur’an’ın Temeli) ve diğer ayetler için merci konumundadır.

2. müteşabih ayetlerin idrak ve tefsiri zor olduğundan Peygamber 

(s.a.a) ve Ehl-i Beyt imamlarından nakledilen rivayetlere müracaat edil-

melidir.

Sonuç itibarıyla; “arş”, emir ve hükümlerin sadır olduğu makam, “el” 

güç veya nimet, “yüz” Allah’ın zatı kavramlarına işaret eder.

3. Allah’ın Rüyeti Konusu

mütekellimler arasında Allah’ın rüyeti (görülmesi) konusunda farklı 

görüşler vardır.

30 milel ve nihel, üstat Süphani, c.2, s.103
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imamiye ve mutezile Allah’ın ne bu dünyada ne de ahret âleminde 

gözle rüyet edilmeyeceği konusunda görüş birliğine sahiptir. Ama mü-

cessime ve Kerramiye31 fırkaları Allah’a cisimlik atfederler. Allah’ın be-

lirli bir mekâna sahip olduğunu ve hem dünyada hem de ahrette görü-

lebileceğine inanırlar.

Kendilerini tenzih ehli olarak tanımlayan ve Allah’ı cismi özellikler-

den uzak sayan Ehl-i Hadis ve Eş’ariler ise Allah’ın kıyamette sadece mü-

minlere aşikâr olacağı inancına sahiptir. müminlerin Allah’ı görebilece-

ğini, kâfirlerin ise rüyet-i ilahîden mahrum kalacağını savunurlar. Çünkü 

Allah, ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

 َكالَّ ِانَُّهْم َعن َربِِّهْم َيْوَمِئذ َلَمْحُجوبُوَن 

“Hayır, muhakkak ki onlar (kâfirler) izin günü Rab’lerinden perde-

lenmiş olanlardır (Rab’lerini göremezler).”32

Eş’ari şöyle der:

Allah’ın kıyamette ayın on dördüncü gecede rüyet edilmesi gibi gözle gö-

rüleceği inancına sahibiz. müminler rablerini görecektir. Peygamber’den 

elimize ulaşan rivayetler de bu doğrultudadır.33

Eş’ari, Allah’ın kıyamette rüyeti konusuna bazı ayetleri delil olarak 

sunmuştur. Bu ayetlerden en önemlileri şunlardır:

 ٌُوُجوه َيْوَمِئذ نَّاِضَرةٌ ِإَلى َربَِّها َناِظَرة 

“O gün, parlayacak yüzler vardır ve Rablerine bakarlar.”34

31 Ebu Abdullah muhammed b. Kerram tarafından kurulan inanç akımı. Kur’an’ın 
zahirinin te’vil edilmeden mutlak manada kabul edilmesi gerektiğini savunurlar. 
Allah’a cisimlik atfettiği için mücessime’den sayılır. milel ve nihel (Şehristani), c.1, 
s.64

32 mutaffifin:15
33 el-ibane, s.21. Sözü edilen rivayet Ebu Hureyre ve Ebu Said Hudri’den Sahih-i Buhari 

(c.8, s.117) ve Sahih-i müslim’de (c.1, s.113) naklettiği hadislerdir. Bu rivayetler zayıf 
olup birtakım çelişkiler içermektedir. Detaylı bilgi için üstat Sübhani’nin milel ve 
nihel kitabına (c.2, s.242) müracaat edilebilir.

34 Kıyamet: 22/23
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 َتَراِني... َلن َقاَل ِإَلْيَك أَنظُْر َرّبِ أَِرِني َقاَل َربُُّه َوَكلََّمُه لمیقاتنا ُموَسى َجاء 

 ا َوَلمَّ
“Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip Rabbi onunla konuşunca “Rab-
bim” demişti, “bana görün de bakayım sana”. Rabbi, “beni kesin ola-
rak göremezsin” demişti…”35

ilk ayet hakkında şöyle demişlerdir:

 kelimesi, intizar, ilâhî rahmete nazar veya mükâfat beklentisi anlamında ناظره 
değil baştaki göz aracılığıyla dünyevî bakış ve nazar etme manasındadır.36

ikinci ayet hakkında ise şöyle derler:

Eğer Allah’ın rüyet edilmesi imkânsız olsaydı Hz. musa (a.s) gibi bir pey-
gamber böyle bir talepte bulunmazdı.37

Kısa Bir İnceleme ve Reddiye:

Yukarıdaki iki ayet Eş’ari’nin görüşleri için delil teşkil edecek türden 
değildir. Çünkü ilk ayette geçen ناظرة (nazar eden) kelimesi باسرة (asık) 
kelimesinin mukabilindedir. Allah kıyamet gününde iki grubun yüz ifa-
desine dikkat çekmektedir. ilki gülen yüzlere sahip olanlar, ikincisi ise 
hüzünlü ve dertli yüz sahipleri

ikinci grup hakkında Allah şöyle buyurmakta:

 ٌَتظُنُّ أَن يُْفَعَل ِبَها َفاِقَرة 
“Bel kırıcı bir azaba uğrayacakları kaygısını taşırlar.”38

Ayet, kâfirlerin kendilerini bekleyen bel kırıcı ve elemli bir aza-
bın beklentisinde olduğunun kinayesidir. Bu grubun mukabilinde 
olanlar ise ilahî rahmet ve nimetin beklentisi içindedirler. Bu nedenle 
 ayeti Allah'ı görmek manasında değildir. (Farz-ı muhal) Allah'ı َربَِّها َناِظَرةٌ ِإَلى

35 Araf:143
36 el-lüma, Ebu Hasan Eş’ari, s.64
37 milel ve nihel, c.2, s.224
38 Kıyamet:25



224

TEFSir mETOTlArI vE EKOllEri

görmek mümkün olsa bile bunun müminlere bir katkısı olmayacaktır. 
Zira kıyamette insan için ilahî nimet ve rahmetten başka bir şeyin fay-
dası yoktur. Bu nedenle ناظرة kelimesi "müntezir" (bekleyen) manasın-
dadır, görmek manasında değil.

ikinci ayete gelince; Eş'ari, Araf Suresi 143.ayetini (َرّبِ أَِرِني) ve ben-
zeri olan diğer ayetleri dikkate almadan Allah'ın rüyeti konusunu gün-
deme getirmiştir. Çünkü Bakara 55, nisa 153 ve Araf 155. ayetlere mü-
racaat edilmiş olsaydı Araf Suresi 143. ayetindeki mananın farklı olduğu 
anlaşılırdı. O da şudur:

1. Hz. musa’nın kavmi, musa Peygamber’in Allah’la konuştuğunu ve 
münacatta bulunduğunu öğrenince Hz. musa’ya “Biz, Allah’ı açıkça gör-
medikçe asla sana inanmayız” dediler. Hz. musa ise israiloğullarının bu 
isteğini Allah’a arz etmek için aralarından yetmiş kişiyi seçmişti. Çünkü 
Hz. musa talepleri ilahî makama iletmek için memur seçilmişti.

2. Allah'ın rüyeti konusu O'nun yüce zatının mücessem olmasını, 
yani somutlaşmasını gerektirir. Oysa Allah bu tür vasıflardan münezzeh-
tir. Bu nedenle Ulu'l-Azm peygamberlerden biri olan Hz. musa'nın (a.s) 
bunu bilmemesi gibi bir şey düşünülemez.

3. Ayetin devamındaki "  َتَراِني -ifa "(beni asla görmeyeceksin)َلن 
desi ve diğer ayetler Allah'ın hiçbir zaman zahiri gözle görülemeyeceği-
nin delilleridir. Çünkü " َلن" kelimesi nefyi ebedi (sonsuza kadar olum-
suzlama) için kullanılır. Yani "Beni ne bu dünyada ne de ahirette asla 
göremezsin."

Ehli Kitap ve Rüyet Konusu:

Allah’ın rüyeti meselesi Ehli Hadis ve Eş’arilerden önce kitap ehli 
arasında gündeme getirilmiş konulardandır. Hatta bu inancın kitap ehli-
nin din adamaları (keşişler) tarafından müslümanlar arasına sokulduğu 
ihtimali yüksektir. Ahdi Kadim’in (Tevrat) bazı kitaplarında bu konuya 
değinilmiştir. örneğin işaya (Yeşaya) kitabında şöyle geçer:

“Gökte bir taht ve tahtta oturan birini gördüm.”39

39 Ahd-i Kadim, Yeşaya Kitabı 1-6
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mezmurlar’da ise Davut hakkında ise şöyle yazar:

“Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin, uyanınca suretini 

görmeye doyacağım.”40

Kalbi Müşahede:

Ehl-i Beyt’ten nakledilen birçok rivayette müminlerin Allah’ı kalbi 

müşahede ile rüyet edeceğine işaret edilmiştir. Elbette kalbi müşahede-

nin manası ilahî eserlere teveccüh etmektir. Kalbi müşahede maddi gözle 

görme olayıyla tamamen faklıdır.

Zı’leb Yemâni, “Ey müminlerin Emiri! rabbini gördün mü?” diye sorunca, 

imam Ali: “Görmediğime kulluk mu ederim?” buyurdu. “nasıl gördün 

onu?” sorusuna karşılık olarak imam Ali: “Onu gözler, apaçık görüşle gö-

remez; fakat gönüller, iman hakikatleriyle görür” yanıtını verdi41.

Şunu hatırlatmakta fayda vardır: Bazı müfessirler ayette sözü edilen 

rüyeti, kalbi müşahede olarak tefsir etmiştir.42

4. Kelamullah (Allah’ın Konuşması) Konusu

Kur’an’daki birçok ayet Allah’ın mütekellim olduğuna işaret etmek-

tedir. örnek olarak:

 ُن َكلََّم الّل  ِمْنُهم مَّ

"Allah, onlardan (peygamberlerden) bazılarıyla konuştu."43

 َوَكلَّم الّلُ ُموَسى َتْكِليًما 

"Ve Allah, Hz. Musa ile kelimelerle konuştu."44

40 A.g.e mezmurlar, 15.17
41 -nehcü’l Belağa, 174. Hutbe
42 el-mizan, c.8, s.24
43 Bakara:253
44 nisa:164
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 ا َجاء ُموَسى ِلِميَقاِتَنا َو َكلََّمُه َربُُّه  َوَلمَّ

"Musa, tayin ettiğimiz zamanda gelince, Rabbi onunla konuştu."45

ُ ِإلَّ َوْحًيا أَْو ِمن َوَراء ِحَجاٍب أَْو يُْرِسَل َرُسوًل  َمُه اللَّ  َوَما َكاَن ِلَبَشٍر أَن يَُكّلِ

 َفُيوِحَي ِبِإْذِنِه َما َيَشاء
"Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır, illâ vahiyle, perde ar-
kasından veya dilediğine izniyle vahiy etsin diye elçi göndererek."46

islam âlimleri, Allah’ın mütekellim olduğu konusunda ittifak et-
miştir. Ancak bu tekellümün niceliği ve mütekellim sıfatının, hadis mi 
yoksa kadim mi olduğu konusunda farklı görüşler vardır. Bu konu, ke-
lam ilmini ortaya çıkaran en önemli etkendir. öyle ki “ilahî kelam hadis 
midir yoksa kadim mi?” sorusu, kelam âlimlerinin uzun yıllar bu soru 
üzerinde kafa yormasına sebep olmuştur. Hatta mütekellimler arasında  
محنة القران   Kur'an'ın mahlûk Oluşunun Zorluğu" olarak bilinen" خلق 
ciddi çekişmeler yaşanmıştır.

Konu hakkında âlimlerin görüş ayrılığına düşmesinin üç önemli se-
bebi vardır:

a) Hükümet ve Halifelerin Yanlı Tutumu:

Hükümetlerin belirli bir gruptan yana olarak diğer grubu dışlaması, 
mütekellimler arasındaki ihtilafın giderek derinleşmesine sebep olmuş-
tur. Emeviler döneminden Abbasilerin ilk yıllarına kadar hükümet eden 
halifeler Hadis Ehlini desteklerken, me’mun zamanından mütevekkil dö-
nemine kadar iktidarda olan halifeler ise mutezile akımından yana tutum 
sergilemiştir. öyle ki mutezile o dönem müslümanlarının resmi inancı 
olarak ilan edildi. Bu nedenle dönemin iktidar güçleri olayı, muhalif ol-
dukları görüşün taraftarı olan bazı Ehli Hadis âlimlerini zindana attıra-
cak kadar ileriye taşımıştır. Hatta Kur’an’ın kadim olduğuna inanan Ah-
med b. Hanbelî, 30 kırbaç cezasına mahkûm ettirilmişti.47

45 Araf:143
46 Şura:51
47 milel ve nihel, üstat Sübhani, c.2, s.10
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b) Diğer Din Mensupları ile Olan Muaşeret:

mesihiler başta olmak üzere diğer dinlere mensup olanların müslü-
manlar içerisindeki varlığı ve müslümanlarla olan diyalogu, Hz. isa’nın 
Kelimetullah unvanıyla kadim oluşu gibi inanç ve düşüncelerin islam öğ-
retileri arasına sirayet etmesine ve müslümanların da benzeri inançları 
benimsemesine sebep olmuştur.

Bu düşüncelerin müslümanları etkisi altına almasında rolü olan isim-
lerden biri ümeyyeoğulları sarayına git-geli olan Yuhanna Dimeşki’dir. 
Tek amacı müslümanların zihninde şüphe yaratmak olan Yuhanna’nın 
ortaya attığı iddialardan biri Hz. isa’yı Allah’ın sözü olarak vasıflandıran 
şu ayettir:

 َوَكِلَمُتُه اَْلٰقيَها ِاٰلى َمْرَيَم ِ  ِانََّما اْلَمسٖيُح عٖيَسى اْبُن َمْرَيَم َرُسوُل اللهّٰ

“Meryem oğlu İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaş-
tırdığı kelimesi…”48

Yuhanna müslümanlara şöyle sorardı; “Allah’ın kelimesi kadim mi-
dir, hadis midir?” müslümanların soruya verecekleri “Kadimdir” cevabı, 
Hz. isa’nın kadim olduğuna inanan mesihilerin inancının tasdik edilmesi 
demekti. Eğer “Hadistir” deselerdi Yuhanna; “Allah’ın kelimesinin mahlûk 
olduğu düşüncesi sizin zannınızdan başka bir şey değildir” derdi.

c) Yunan Felsefesinin Etkisi49

Yunan felsefesine ait kitapların Arapça’ya tercüme edilmesinin ar-
dından müslümanlar arasındaki ihtilaf ve çekişmede kayda değer bir ar-
tış gözlenmeye başlandı. Oysaki bu dönemden önce müslümanlar ara-
sındaki ihtilaflar daha azdı.

5. İlahî Kelamın Kadim veya Hadis Oluşu

müslümanlar bu konuda iki gruba ayrılmıştır. Birinci grup ima-
miye, ikinci grup ise Hadis Ehli ve Eş’arilerdir. ikinci grup ilahî kelamın 

48 nisa:171
49 el-Beyan, Ayetullah Hoi, s.407
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kadim olduğu görüşüne sahiptir. Şu farkla ki; Hadis Ehli ve Hanbelî ta-
raftarları, Kur’an’ın kadim olduğuna inanırken bunun aksini söyleyenle-
rin (yani “Kur’an hadistir” diyenlerin) kâfir olduğunu iddia eder. nite-
kim Ahmed b. Hanbel şöyle der:

Kur’an’ın mahlûk olduğuna inanan biri kâfir olduğundan yeri cehennem-
dir.

Eş’ari ekolü de Hadis Ehli’nin inancını savunarak şöyle der: ilâhî ke-
lamın, biri nefsi diğeri ise lâfzî olmak üzere iki mertebesi vardır.50 nefsi 
kelam, kadimdir ve kelamın hakikati de nefsi mertebedir. Ama lâfzî ke-
lam, hakikat değildir, aksine kelamın izhar ve ibraz aracıdır.

melekler vesilesiyle peygamberlere vahiy kalıbında sunulan kelime 
ve cümleler, kelamın ezeli oluşunun delil ve nişaneleridir. Deliller hadis-
tir ancak medlul kadim ve ezelidir.51

Ancak mutezile, Kur’an’ın hadis olduğu görüşünde sağlam durur ve 
Eş’ari’nin kelam hakkındaki sınıflandırmasını kabul etmeyerek “ilahî ke-
lam, sadece lâfzî boyuta sahiptir” der.

imamiye, Kur’an’ın hadis olduğuna inanır ve şöyle der:

Hem Kur’an kalıbında islam Peygamber’ine (s.a.a) nazil olan, hem de geç-
miş peygamberler hakkında gelmiş kelam kavramı, hadistir. Bir rivayette 
imam Sadık şöyle buyurur:

“Kelam, hadis olma özelliğine sahip bir sıfattır. Kadim ve ezeli değildir. 
Çünkü öyle bir zaman dilimi vardı ki; Allah vardı ama tekellüm edecek 
(konuşacak) kimse yoktu.”52

6. Cebir ve İhtiyar

mütekellimlerin görüş ayrılığına düştüğü meselelerden biri de ka-
der veya “amelin yaratılışı” olarak meşhur olan “insanın muhtar (irade 
sahibi) mı yoksa mecbur (iradesiz) mu” olduğu konusudur.

50 maturidi ekolünün bu konudaki inancı da Eş’ariler gibidir. Kerramiye, her ne kadar 
kelam hakkında “ilahi zatın kaim halidir” dese de kelamın lafzi ve hadis olduğunu 
savunur.

51 milel ve nihel, c.1, s.61
52 Usul-u Kâfi, Zati Sıfatlar Babı, c.1, s.51
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Mutezile: mutezile, insanının ihtiyari fiillerinin insanın mahlûku 

olduğunu savunarak tefviz inancını destekler. mutezile’nin bu görüşü 

savunmasındaki sebep, ilahî adalet ve hikmet mefhumlarının korun-

masıdır. Çünkü insandan sadır olan fiillerin faili, insanın kendisi kabul 

edilirse kötü davranışlar, zulüm ve sitemler insanın kendisine nispet ve-

rilir, Allah’a değil.

Zahiriler (Hadis Ehli): cebir görüşüne kail olan Zahiriler, insana ait 

ibadet ve günahların asıl failinin Allah olduğunu kabul eder. Zahiriler; 

“genel olan insani irade, ilahî kudret ve tevhid kavramlarının asli mana-

ları ancak bu yolla korunur” derler ve böylece insana ait her türlü ira-

deyi reddederler.

Eş’ariler: “Fiilin yaracısı Allah’tır, insan ise fiillerin hayata geçirile-

ceği amel mekanizmasıdır” derler. Şeyh Eş’ari şöyle der:

insandan sadır olan fiiller yaratıcısı ve takdir edeni Allah’tır.

Eş’ari, cebir inancı hakkında ortaya çıkacak yanlış algılarının önünü 

almak adına “kesb” konusunu gündeme getirmiştir.

“Kesb” düşüncesinin niceliği ve tanımı hakkında Eş’ari ekolünün 

muhakkikleri arasında ihtilaf vardır. Ancak yapılan tanımlar içerisinde 

en meşhur olanı şudur: insanın fiille olan ilişkisi sahip olduğu kudret ve 

irade doğrultusundadır. Yani insan, fiilin vücuda gelmesinde hiçbir etkisi 

olmayan, sadece fiili amele döken mercidir.53 Ancak bu görüş Eş’ariler 

tarafından yapılan eleştirilerin odağı olmuştur. Çünkü “kesb” görüşü ay-

nen “kelamı nefsi” konusu gibi muamma bir şekilde dile getirilmiştir.

İmamiye: Hz. Sadık’tan (a.s) nakledilen “ل جبر ول تفويض ولكن أمر 
 hadise istinaden, orta (ne cebir zorlama ikisinin ortası bir hal) "بين أمرين

yol inancını savunur.54

imamiye, “Bir fiilin, iki faile isnat edilmesinin sakıncası yoktur” der. 

Çünkü Allah’ın kudreti tam ve müstakildir ama insanın kudreti eksik ve 

müstakil değildir.

53 Şerhi Tecrit (rıza Bidar, s.445)
54 Tevhidi Şeyh Saduk, cebir ve Tefviz Babı, s.360, h.3
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Ehl-i Sünnet âlimleri arasında Fahri razi, Şeyh muhammed Ubade 

ve Şeyh Şaltut gibi Eş’ari ekolüne mensup isimler imamiye’ye ait bu gö-

rüşü kabul eder.55

Kur’an’da da insanın filleri bazı yerlerde Allah’a bazı yerlerde ise in-

sanın bizzat kendisine atfedilir. Yani bir fiil iki faile nispet verilmiştir. 

örnek olarak:

a. َوَلِكن َقَسْت ُقُلوبُُهْم "…Fakat onların kalpleri katılaştı"56 ve َوَجَعْلَنا 

onların kalplerini katılaştırdık."57…" ُقُلوَبُهْم َقاِسَيًة

ilk ayette kalp katılığı ve kararması insana nispet verilirken ikinci 

ayette bu eylem Allah’a isnat edilmiştir.

b.  َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ الّلَ َرَمى"ve (oku) attığın zaman da sen at-

madın Allah attı."58

Ok atmak fiili ilk etapta Peygamber’e nispet (َرَمْيَت) verilirken ikinci 

.etapta Allah'a nispet edilmektedir (َرَمى)

c. Bazı ayetler insani faili muhtar (irade sahibi) olarak tanımlar. Şu 

ayette olduğu gibi:

 ٍم لِّْلَعِبيِد  َمْن َعِمَل َصاِلًحا َفِلَنْفِسِه َوَمْن أََساء َفَعَلْيَها َوَما َربَُّك ِبَظالَّ

“Kim salih amel işlerse kendisi içindir. Ve kim kötülük yaparsa, o da 
onun aleyhinedir.”59

 ة َخْيًرا َيَرُه  َفَمن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

"Artık kim zerre kadar hayır işlerse onu görür."60

 نَساِن ِإلَّ َما َسَعى  َوأَن لَّْيَس ِلْلِ

“Gerçekten de insan, ancak çalıştığını elde eder.”61

55 el- ilahiyat, s.704 (üstat Sübhani), milel ve nihel, c.2, s.154
56 En’am:43
57 maide:13
58 Enfal:17
59 Fussilet:46
60 Zilzal:7
61 necm:39
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 َواْفَعُلوا اْلَخْيَر 

“…Ve hayır amel işleyin.”62

 ِاْعَمُلوا َما ِشْئُتم 
“…Ne dilerseniz yapın.”63

 َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن َوَمن َشاء َفْلَيْكُفر 
“…Bundan sonra artık dileyen inansın ve dileyen inkâr etsin.”64

Bazı ayetlerde ise tam aksine tüm fiillerin hatta iman ve küfrün bile 
faili olarak Yüce Yaratıcı zikredilir. örnek olarak şu ayetleri gösterebiliriz:

 َِوَما َكاَن ِلَنْفٍس أَنُتْؤِمَن ِإلَّ ِبِإْذِن الّل 

“Ve Allah’ın izni olmaksızın, bir kimsenin mümin olması (mümkün) 
olamaz.”65

 يُِضّل َمن َيَشاء وَيْهِدي َمن َيَشاء َفِانَّ الل 
“Allah, dilediği kişiyi dalâlette bırakır ve dilediği kişiyi hidayete er-
dirir.”66

 ُرُكْم ِفي اْلَبر َواْلَبْحِر  ُهوالَِّذي يَُسّيِ

“O, sizi karada ve denizde gezdirip dolaştırandır.”67

 ِ  َوَماُهْم ِبَضاّرٖين ِبٖه ِمْن اََحٍد ِالَّ ِبِاْذِن اللهّٰ

“Hâlbuki onlar, Allah’ın izni olmadıkça hiç kimseye zarar 
veremezlerdi.”68

62 Hac:77
63 Fussilet:40
64 Kehf:29
65 Yunus: 100
66 Fatır: 8
67 Yunus: 22
68 Bakara: 102
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Bu iki farklı grup ayetlerden ortaya çıkacak sonuç şudur: insan sa-
hip olduğu iradesi ile fiili, yapmak veya terk etmek özgürlüğüne sahip-
tir. Ancak insan fiili yerine getirmede ya da terk etmede harcayacağı güç 
bakımından müstakil/bağımsız olmadığından fiilin dolaylı faili Allah’tır.69 
Bu ise; امربين المرين (ikisinin ortası) inancının ta kendisidir.

Bazı Kelamî Tefsirler

Şia Tefsirleri

Kelamî konuların ortaya çıktığı andan itibaren âlimler ve müfessir-
ler şahsi görüş ve düşünceleri doğrultusunda kelam ilminin kanunlarına 
riayet ederek Kur’an ayetlerinin tefsirini yapmaya başlamıştır. Kelam ko-
nularının en revaçta olduğu dönem, Firaku’ş Şia (Şii Fırkalar) kitabının 
sahibi Hasan b. musa nubahti’nin dönemidir. nubahti, kendi dönemi-
nin en meşhur kelam âlimiydi.

Açıktır ki Şia müfessirleri her asırda akaitle ilgili bir ayetle karşılaş-
tıklarında kendi inançlarının doğruluğunun ispatı veya inançlarını sa-
vunmak adına eşsiz çaba göstermişlerdir. Bu müfessirler içerisinde en 
önemlileri;

- Tibyan (Şeyh Tusi, ö.460)

- mecmau'l Beyan (Ebu Ali Fazl b. Hüseyin Tabersi, ö.537)

- ravhu'l cinan ve ruhu'l cenan (Ebu'l Fütuh razi, ö.556)

- el-mîzân (Allame Tabatabai, ö.1363)

Bu eserler, her ne kadar tefsir alanında kendilerine has metotlar 
(Kur’an veya içtihat) izlemiş olsalar da inançla ilgili ayetlerde, kelam il-
minin rengine sahiptirler.

Zeydiye Tefsirleri70

Şia fırkaları arasında zikredilen Zeydiye fırkası, imam Zeynulabidin’in 
(a.s) vefatından sonraki imamın, imam Zeynulabidin’in oğlu Zeyd b. Ali 

69 el-ilahiyat, üstat Sübhani, c.1, s.700
70 Bu konunun bazı bölümleri için Farsça tefsir yazan ilk müfessirlerin kitaplarından 

istifade edilmiştir. (müellif, musa Durudi)
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olduğuna inansa da âlim, abit, zahit, mümin, cesur, cömert ve zulme karşı 
olan Zeyd kendisinin imam olmadığına inanırdı. Zeyd’in Kur’an’a olan 
aşırı ilgi ve ünsiyeti nedeniyle kendisine “حليف القران" (Kur'an'la ahitleş-
miş) denirdi. Buna rağmen bir grup Zeyd'i kendisi için imam tayin ede-
rek hakiki yol olan Ehl-i Beytin imamet halkasının dışında kalmış oldu. 
Zeydiye fırkasına ait en önemli tefsirler şunlardır:

1. Garibu’l Kur’an Tefsiri: Kitabın yazarı Zeyd b. Ali’dir (h.k 80-
122). Kitabın isminden de anlaşılacağı gibi Kur’an’daki müşkül ayetle-
rin tefsirini içerir.

2. es-Safve: Kitabın yazarı Zeyd b. Ali'dir. Kitap, Kur'an ayetlerini baz 
alarak Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beyt'in faziletlerini ve onların diğer in-
sanlardan üstün olduğunu beyan eder.

3. Tefsir-i ismail b. Ali el-Besti Zeydi (ö: 420 Hicri).

4. Tefsir-i Atiye necrani Zeydi (ö: 665 Hicri).

5. et-Teysir'u fi-Tefsir (Hüseyin Zeydi Senani) (ö: 791 Hicri).

6. Fethu'l Kadir (Şevkani) (Dokuzuncu asır).

7. es-Semeratu'l Yania (Şemsuddin b. Ahmed) (Dokuzuncu asır).

Zeyd b. Ali’ye ait tefsir kitabından sonra Zeydiye fırkasına ait en 
önemli tefsir, Şevkani’ye ait Fethu’l Kadir kitabıdır.

Mutezile Tefsirleri

mutezile fırkası Emeviler döneminde (2.yüzyılın başlarında) şekil-
lenmeye başlamıştır. Kurucusu Hasan Basri’nin öğrencilerinden olan va-
sıl b. Ata’dır.71mutezile’ ye ait en önemli tefsirler şunlardır:

1. Tenzihu’l Kur’an ani’l metain (Ebu Hasan Abdulcabbar Hemedani 
Esat Abadi, ö.415). Esat Abadi fıkıhta Şafii mezhebine tabiidir.

2. Gureru'l Fevaid ve Dureru'l Kalaid (Ebu Kasım Ali b. Tahir, 355-
436) Soy bakımından imam musa Kazım'a dayanır.

71 mutezile fırkasının inanç usulleri beş tanedir. Tevhit, adalet, vaad ve veid, menzile 
beyne’l menzileteyn, marufu emir ve münkeri nehiy etmek.
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3. Tefsîrü’l Keşşaf (an Hakaiki't Tenzil ve Uyuni'l Ekavil fi vücuhi't 
Te'vil): Asıl adı mahmut olan yazarın lakabı cârûllah'tır (Allah'ın kom-
şusu). Daha çok Zemahşerî olarak bilinir künyesi ise Ebu Kasım cârûllah 
mahmut b. ömer b. Ahmed Zemahşerî'dir. 467-538) Yazar, fıkıhta Ha-
nefi mezhebine tabiidir.

Bu tefsir kitabı her ne kadar belagat ve edebi bir dille yazılmış olsa 
da akaitle ilgili ayetler, mutezile fırkasının inançlarını savunacak şekilde 
tefsir edilmiştir.

4. Keşşaf Haşiyesi (muhammed Ulyan mezrugi Şafii). Kitapta 
mutezile’nin görüşlerine, Ehl-i Sünnet inançlarına ve bazı lügat konula-
rının şerhine değinilmiştir.

5. müteşabihu'l Kur'an (Şubber b. mu'temmi ö.210)

6. müteşabihu'l Kur'an (nezm-i Kur'an) (cahiz ö.255)

7. Tefsîrü’l Kur'an (Ebu Ali cübai, ö.303)

8. camiu't Te'vil li muhkemi't-Tenzil ala mezhebi mutezile (mu-
hammed b. Behr isfahani, ö.322)72

Eş’ari Tefsirleri

1. el-ibane: Kitabın yazarı Ebu Hasan Eşari’dir (260-330). Gerçi bu 
kitap akait kitabıdır ve tefsir kitabı olarak görülmez ama yazarın bir di-
ğer kitabı olan el-Lime’nin aksine tamamen nakle dayalıdır. Eş’ari, Kur’an 
ayetlerine istinat ederek kendi batıl inançlarını ispat etmeye çalışmıştır.

2. icazu’l Kur’an (Gazi Ebu Bekir Baklani, ö.403).

3. Tefsir-i Kebir (Fahri razi, ö.606).

4. Esmau’l Hüsna Şerhi (Fahri razi).

5. Kitab-ı Te’vilatu’l Kur’an (Ebu mansur maturidi, ö.333).

müstakil bir fırka olan maturidiliğin Eş’ari ekolü ile yakın görüş ve 
düşüncelerinin yanı sıra birçok farklı inançları da vardır. Bu inanç fark-
lılıklarından biri, matudirilikte akılcılığın, zahircilikten daha ön planda 
olmasıdır.

72 Doktor Beltaci’den naklen (Dirasatu’t Tefsir, s.119-120)
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maturidi, Te’vilatu’l Kur’an kitabında Kur’an ayetlerini tefsir ederken 
kendi usuli ve fıkhî rey ve inançlarının yanı sıra imam olarak kabul et-
tiği Ebu Hanife’nin de görüşlerine değinir. Bu nedenle kitap, fıkhî ve iti-
kadi bir renk taşır. Kitabın ilk kısmında Bakara Suresi’nin sonuna kadar, 
son kısmında münafikun Suresi’nden Kur’an’ın sonuna kadar olan ayet-
ler tefsir edilmiştir. Kitap Hicri 1390 yılında Dr. ibrahim Evezin ve Seyit 
Evezin’in tahkikleri sonrasında yayınlanmıştır.73

73 Fireg ve mezahib, s.233



 maani beyan ilmi esasına göre beyan tefsiri
 modern asırda beyan tefsiri
 modern şekliyle beyan tefsirinin aşamaları
 lügat tefsiri
 Hermenötik tefsir

Hedefler

  Kur’an tefsirinde edebi ekole dayalı beyan, lügat ve hermenötik 
tefsir türleri ile aşina olmak

  Beyan ilmi esasına dayalı modern ve eski beyan tefsirleri ve 
aşamalarının incelenmesi

  lügat tefsirinin incelenmesi

  Batı kültüründeki hermenötik tefsire ait görüşlerin tanınması ve 
dinsel anlamda hermenötik tefsir ve bu tefsire ait muasır konuların 
incelenmesi
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3. Edebiyat Ekolü

E debiyat ekolü; beyan tefsiri, lügat tefsiri ve hermenötik tefsir ol-
mak üzere üç önemli yönteme sahiptir. Bu bölümde her bir yön-

tem ayrı başlıklar altında incelenecektir.

1. Beyan Tefsiri

Ayetler, Kur’an’ın belagat ve fesahat yönü esas alınarak tefsir edi-
lir. Belagat; teşbih, kinaye, istiare, temsil, fasıla, vasıl, hakiki manada is-
timal, mecaz, lafzın medlulü, manevi ve lâfzî ilintiler, zamansal delalet-
lerin keşfi vb. kavramları içerir.

Beyan tefsiri, aslında Kur’an’ın mucizevî oluşu ve mucizenin boyut-
ları ilgili konuları ele alır. Kur’an’ın beyan yöntemini iki kısımda ince-
leyebiliriz:

a) Bâtıni Boyut (Kur’an’ın manevi Etkisi)

b) Kur’an lafızlarının zevahiri, ayetlerdeki sözcükler ve bileşenler

a) Bâtıni Boyut: Hiç şüphesiz hem islam’ın ilk yıllarında hem de gü-
nümüzde Kur’an ayetlerinin kalp üzerindeki etkisi inkâr edilemez bir re-
alitedir. cübeyr b. mu’tim Peygamber’in (s.a.a) mübarek ağzından:

 Yoksa onlar bir yaratıcı olmadan mı“ اْم ُخِلُقواِمْن َغْيِرَشْیٍء اَْم ُهُم اْلَخاِلُقون

yaratıldılar? Yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar?”74 ayetini duyunca Kur’an’ın 
manevi etkisi altında kalarak, “Kalbim uçmak istiyor” demiş ve o anda 
müslüman olmuştur.75

74 Tur: 35
75 itticahatu’t Tefsir, Süleyman rumi, c.3, s.869
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Kur’an, eşine az rastlanır bir tesir gücüne sahiptir. öyle ki mus’ab 
b. Umeyr, En’am suresinden sadece birkaç ayeti (151 ila153) oku-
yunca medine ahalisinin kalbinde devrim oluşmuştur.76 Hatta konu 
hakkında şöyle denmiştir: “mısır ve çevresi kılıçla, medine ise Kur’an’la 
fethedilmiştir.”77

b) Kelimenin Zahiri Boyutu: Kur’an’da yer alan lafızlar, hem yalın 
haliyle hem de terkip haliyle hatta tek bir noktasına kadar olması gere-
ken şekil ve yerde karar bulmuştur. öyle ki kelime ve cümleler mevcut 
şekil ve yerin dışında olsaydı Allah’ın murat ettiği mana hedefine ulaş-
mazdı. Bu eşsiz tasarım sadece birkaç günlüğüne değil aksine ebedi ve 
yerini başka hiçbir dizayn şeklinin alamayacağı özelliğe sahiptir.

Kur’an kendini beyan ederken, en güzel üslubu kullanmıştır. Kur’an, 
Araplar içerisinde yaygın olan üslup ve tanzimler içerisinde en fasihi, en 
doğrusu ve en edebi olma özelliğine sahip eşsiz bir kitaptır.

Bu özellikler birçok müfessirin Kur’an’ın edebi yönüne daha çok 
önem vermelerine ve edebiyat konularını ders halinde tedris etmelerine 
sebep olmuştur. Her ne kadar Ku’an’ın edebiyat kuralları çerçevesinde tef-
sir edilmesi çok eski bir tarihe dayanmasa da, bunun başlangıcı Kur’an’ın 
nazil olduğu ilk yıllara dayanır.

Kur’an’ı edebi boyutta tefsir eden ilk isim Peygamber Efendimiz ve 
Hz. Ali’dir. Bu tefsir şeklinin yayılmasında ise en büyük rol oynayan isim 
hiç şüphesiz Hz. Ali’nin öğrencisi ibn Abbas’tır.

Peygamber Efendimiz (s.a.a), “Fecir vaktinde beyaz iplik, siyah iplik-
ten tebeyyün edinceye (belli oluncaya) kadar…” (Bakara-187) ayetinin tef-
sirinde şöyle buyurmuştur:

“Ayette gündüz ve gece kelimeleri zikredilmeyerek değişmeceli bir anlam 
irade edilmiştir. maksat, gündüzün aydınlığının, gecenin karanlığından sıy-
rıldığı vakittir.”

Hz. Peygamber (s.a.a) ve Hz. Ali’den (a.s) sonra ibn Abbas da lügat 
ve edebi şiirlerden istifade ederek birçok ayeti bu yöntemle tefsir etmiş-
tir. Hatta bu yöntemin etkisinde kalan muhacir gibi bazı sahabeler bile 

76 Bihar’l Envar, c.19, s.8-10
77 el-itkan, c.2, s.123
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aynı yöntemden faydalanmıştır.78 Ayrıca Ehl-i Beyt imamları bu yöntem-

den faydalanmış, daha sonra gelen büyük islam âlimleri de bu yöntemi 

günümüze kadar devam ettirtmiştir.

Beyan Tefsirlerine Birkaç Örnek

1. Mecazu’l Kur’an

Kitabın yazarı Ebu Ubeyde muammer b. müsenna’dır (ö.210). 

Ubeyde, her ne kadar lügat konularını esas almış ve yayılmasına vesile 

olmuş olsa da Kur’an ilimleri alanında beyan tefsirine ait konuları gün-

deme getiren ilk isimdir. (lügat Tefsirinde detaylı bilgi verilecektir.)Ya-

zar kitabında ayetleri sunarken misaller, teşbih, kinayeler, hezf, takdim, 

tehir… vb. konulara işaret etmektedir. Bu yönüyle beyan tefsirinin bazı 

temel kanunlarını tesis eden isimdir denilebilir.79

2. Tefsir-i el-Ferra (Meani’l Kur’an)

Kitabın yazarı Yahya Ferra olarak bilinen Yahya b. Ziyad Ekta’dır. 

Ebu Ubeyde’den sonra bu yöntemi devam ettiren isimdir. Kitap mecazu’l 

Kur’an tefsirine benzer şekilde kaleme alınmıştır. Ferra, lügat ve Arap 

edebiyatında uzman âlimlerden olduğundan tefsir kitabında kullan-

dığı edebi dil, diğer kaynaklara baskın çıkmaktadır. Buna rağmen Ebu 

Ubeyde’ye nazaran edebi konulara daha az değinmiştir. Kitapta Kur’an’ın 

tertibî esas alınarak ayetlerin tefsirinde kinaye, misal, teşbih, mecaz, is-

tiare vb. yollara başvurulmuştur. Yazar, ayetlerin açıklamasında örnek-

lere, şiirlere, nesirlere yer vermekle yetinmemiş sahabe ve tabiinden ha-

disler de nakletmiştir.80

Yazarın Meani’l Kur’an kitabının dışında Lügatu’l Kur’an ve el-Vakfu 

ve’l İbtida adlı kitaplarını da zikreden ibn Şehraşub, Esbabu’n Nüzul’ünde 

78 üstat muhammed Fuad Abdulbaki, “mucemu Garibi’l-Kur’an” adlı kitapta mucahid’in 
beyan yöntemine ait tefsirinden bir cümle nakletmiştir. (itticahatu’t-Tefsir, c.3, 
s.876).

79 muhammed receb el-Beyumi, Hutuvatu’l menheci’t Tefsir, s.46, itticahatu’t Tefsir, 
c.3, s.873

80 icazu’l Kur’ani’l Heyani Beyne’n nazariye ve’t Tatbik, Hafeni Şeref, s.20



240

TEFSir mETOTlArI vE EKOllEri

naklettiği rivayetleri Ferra’ya nispet verir. Ayrıca Ferra’yı Kur’an ilimleri 

alanında en çok çaba harcayan isimlerden biri kabul eder.81

3. Tefsir-i Cahiz (Nezmu’l-Kur’an)

Ebu Osman cahiz (ö.225) tarafından kaleme alınan Nezmu’l Kur’an 

kitabında yer alan konuların büyük çoğunluğunu Kur’an ibarelerinin be-

yanı oluşturur. özellikle mecaz, teşbih vb. konulara geniş yer verilmiş-

tir. cahiz, ayetleri fenni ve dakik bir şekilde tefsir etmiştir. Ama maalesef 

Kur’an’ın tamamını kapsamayan bir tefsir kitabıdır. Aksine beyan tefsirine 

ait konularla ilgili olan ayetleri yeri geldikçe tefsir etmiştir.82

4. Te’vilu Müşküli’l Kur’an (İbn Kuteybe)

ibn Kuteybe el-Deynuri (ö.276), Ehl-i Sünnetin hatibi olarak bilinen 

cahiz’den sonra Kur’an’ın belagat yönüne karşı olanlara reddiye unva-

nında Te’vilu Müşküli’l Kur’an kitabını yazmıştır.83

Dördüncü Yüzyıla Ait Beyan Tefsirleri:

5. en-Nükte fi İcazi’l Kur’an

Ebu Hasan Ali b. isa rummani (ö.386).

6. Beyan-u İcazi’l Kur’an

Ebu Süleyman Hamd b. muhammed Hattabi (388)

7. el-Muğni fi Ebvabi’t Tevhidi ve’l Adl

Gazi Abdulcabbar mutezili (ö.315). Kitabın bir bölümü icazu’l Kur’an 

(Kur’an’ın mucizevi yönü) hakkındadır.

8. İcazu’l Kur’an

Gazi Ebu Bekir Baklani (ö.403).

81 Tabakat-u müfessirani Şia, Akiki Behşayişi, c.1, s.469
82 el-mebadiu’l Amme li Tefsiri’l Kur’ani’l Kerim, Dr. Hüseyin Sagir, s.110
83 itticahatu’t Tefsir, c.3, s.874
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Beşinci Yüzyıl

9. Delailu’l İcaz (Risaletü’ş Şafiiyye)

Kitabın yazarı Abdulkahhar cürcani (ö.471) belagat ilminde güçlü 

ve söz sahibi âlimlerdendir. Hatta belagatle ilgili konularda büyük bir de-

ğişim ve dönüşüm meydana getirmiştir. Sahip olduğu ilmi kabiliyetini is-

tiare esasları, teşbih türleri ve Kur’an’ın farklı mucizevî yönlerine ait yel-

pazenin genişletilmesi alanında kullanmıştır. Yazara ait bir diğer kitap 

ise Esraru’l Belagat’tır.

Altıncı Yüzyıl

10. Keşşaf

Kitabın yazarı Ebu Kasım mahmud b. ömer Zamehşeri’dir (ö.538). 

cürcani’nin döneminden yaklaşık yarım asır sonra Zamehşeri, Kur’an’ın 

modern belagat yönlerini incelemeye başlamıştır. Gerçi Zamheşeri’nin 

izlediği tertip yöntemi cürcani’nin izlerini taşıyordu ama Kur’an’ın mu-

cize oluşuyla ilgili beyan etmiş olduğu sözler bir ilk olma özelliğine sa-

hipti. Çünkü Zamehşeri, edebiyata ilaveten Kur’an’ın eşsiz yönlerini de 

beyan etmiştir. Oysa kadim müfessirler genelde ayetlerin tanzim (düzen) 

ve manasına daha çok önem verirdi.

Zamehşeri, akli ve lugavi, mecaz, temsil, teşbih, istiare ve kinaye 

kavramlarını tarif ederken dakik bir bakış açısıyla yaklaşmıştır. Aslında 

gerçek manada belagat tefsiri, Zameşeri’nin bu tefsiridir. Hatta ayetlerin 

tefsirinde belagat ilmini kâmilen tatbik eden ilk isim Zamehşeri’dir der-

sek yanılmış olmayız.

11. Cevami’ul Cami

Kitap, mecmau’l Beyan tefsirinin sahibi olan Fazl b. Hasan Tabersi’ye 

aittir (ö.543). Yazar, bu tefsiri “Keşşaf Tefsiri”nden esinlenerek kaleme 

almıştır.

12. Nihayetu’l İycaz fi Dirayeti’l- İ’caz: Fahri razi.
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Yedinci Yüzyıl

13. Bediu’l Kur’an ve’l Hevatiru’s Sevanih fi Esrari’l Fevatih

Ebu’l Esbe el-mısri (ö.654).

Sekizinci Yüzyıl

14. el-Behru’l Muhit

Kitap, Esiruddin muhammed b. Yusuf Heyyani Endülisi nehvi’ye ait-
tir (ö.745). Esuruddin, kendi zamanında mısırlı nahiv üstatlarının önde 
gelen isimlerindedir. Kitap, revaçta olan edebi nükteleri içeren en kap-
samlı kitap olma özelliğine sahiptir. Ayetleri sarf, nahiv, kıraat, müfre-
dat, beyan gibi ilimler çerçevesinde incelenmiştir. Yazar, kendi tefsir me-
toduna ait bir mukaddime de yazmıştır.

15. Et-Teraz

Kitap, imam Yahya b. Hamza El Alevi’ye aittir (ö.749). müellifin öğ-
rencileri Keşşaf tefsirini okuduktan sonra imam Yahya’dan kendileri için 
bir tefsir yazmasını ister. imam Yahya da öğrencilerinin bu talebi üze-
rine Et-Teraz tefsirini yazar.

16. ed-Durru’l Mesum fi Ulumi’l Kitabi’l Meknun

Daha çok “i’rab’ul müslimin” olarak bilinen kitap, Allame Şahabad-
din Ebu Abbas Ahmed b. Yusuf b. muhammed b. Abduddaim Halebî 
mısri’ye aittir (ö.756). Arap edebiyatında uzman olan yazar, Şafii ve Ebu 
Hayyan ile aynı dönem âlimlerdendir. Halebî mısri’nin kitabı hakkında 
şöyle demişlerdir.

Kur’an’ın irabı ilminde beş ilmi (irab, sarf, lügat, meani ve beyan) bir arada 
kapsayan ilk kitaptır.

Dokuzuncu Yüzyıl

17. Nezmu’d Dürer fi Tenasubi Ayat ve’s-Süver

Burhaneddin b. ömer Bekai (ö.885).
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Onuncu Yüzyıl

18. Tenasugu’d Dürer fi Tenasubi’s Süver

celaleddin Suyuti (ö.911).

On Üçüncü Yüzyıl

19. Tefsir-i Ruhu’l Meani

 Şahabaddin mahmut Alusi (ö.1217). Bazı muasır âlimler şöyle der: 
“Bu tefsir kitabı belagat ve nahiv konularında Zamehşeri’nin Keşşaf kita-
bının devamı mahiyetindedir.”

On Dördüncü Yüzyıl

20. el-Menar

el-Menar tefsirini Şeyh muhammed Abduh’un edebi tefsiridir.

Modern Asırda Beyan Tefsiri

Günümüzde bazı müfessirler beyan tefsirinin yeni şeklini sunmuş-
lardır. Bu metot her ne kadar farklı merhalelere sahip olsa da özet olarak 
şundan ibarettir: Kur’an’daki benzer lafızları arayıp bulmak ve ayetlerin 
siyakını (cümle akışını) da dikkate alarak zahiri delaletlerine ulaşmak84.

Bu metodun en önemli özelliği benzer ayetlerin bir araya toplanarak 
siyaklarının incelenmesinden ibarettir. Konunun daha iyi anlaşılması için 
metodun uygulanış aşamalarının zikredilmesi zaruridir.

Beyan Tefsirinin Modern Şeklinin Aşamaları

1. Mevzui (Kavramsal) Tefsir: Kur’an’da bir konunun farklı sure-
lerde ele alındığı herkesin malumudur. örneğin; یومنون (iman edenler) 
kelimesinin ifade ettiği anlamın doğru anlaşılması veya münafıkların özel-
liklerinin beyan edildiği "münafikun suresi"nde söz edilen münafıkla-
rın kimler olduğu ve taşıdıkları vasıfların neler olduğunun bilinmesi ya 
da (Bakara suresinde geçen) Hz. Âdem'in kıssası hakkında daha detaylı 

84 - Bkz: el-menahici’t Tefsiriyye, üstat Süphani, s.215



244

TEFSir mETOTlArI vE EKOllEri

bilgi sahibi olmak için aynı kelimenin kullanıldığı diğer sure ve ayetlere 
(Araf, Hicr, Kehf) müracaat etmek gerekir.

2. Zamansal Tertip: Bu merhalede bir konu hakkında nazil olan ayet-
lerin nüzul zamanı incelenir ve ayet, “mekki midir yoksa medeni mi? 
Eğer mekki ise bisetin ilk yıllarında mı yoksa son zamanlarında mı nazil 
olmuştur”gibi sorulara cevap verilir. Bu merhalenin aşılması için “esbab-ı 
nüzul/nüzul sebepleri” hakkında yazılan kitaplardan yararlanılmalıdır.

3. Tarihi Konuların İncelenmesi: Kur’an ilimleri unvanıyla kaleme 
alınan kitapların ve ayetler hakkında icra edilen kıraatlerin bir araya top-
lanması

4. Şekilsel Değişimlerin İncelenmesi: örneğin Kur’an’da zikredilen 
ve madde âlemine ait olan yeryüzü, gökyüzü, dağlar, denizler vb. kav-
ramların yapı ve şekillerinde meydana gelen değişikliklerin incelenmesi. 
Yine ibadet, adet ve gelenekler, taklitler gibi manevi özellikler taşıyan ko-
nuların da genel şeklinin araştırılması.

5. Kelimelerin İncelenmesi: Bu merhalede bir kelimenin Kur’an’da 
hangi manada kullanıldığının incelenmesi ve tüm manaların bir araya 
toplanması gerekir.

6. Terkiplerin İncelenmesi: nahiv ve Belagat gibi edebiyat dalların-
dan faydalanarak kelimenin terkibi şekilleri incelenir. Elbette buradaki 
maksat sadece kelimenin uğradığı değişimlerin (kinaye, istiare, sıfat vb.) 
edebiyat kanunlarına göre açıklanması demek değildir. Aksine hem kul-
lanılan dil ve üslubun, hem de kelimelerin manevi boyutu açıklanmalı-
dır. Bu merhale modern beyan tefsirinin en zor aşamasıdır.85

Modern Asırda Beyan Tefsiri Yazan Müfessirlerin Tanıtımı

1. Üstat Emin Huli

“muhaziratun fi’l Emsali’l Kur’anîyye” tefsirinin yazarıdır. Kitap, üs-
tadın el-Ezher üniversitesinde vermiş olduğu derslerden oluşan bir mec-
muadır.

85 et-Tefsiru mealimu Hayatihi ve mehecehu’l Yevm, s. 44, Emin Huli (itticahtu’t 
Tefsir’den naklen, c.3, s.897)
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2. Dr. Ayşe Abdurrahman Binti Şati

“et-Tefsîrü’l Beyani li’l Kur’anî’l Kerim” ve “el-i’cazu’l Beyani li’l Kur’anî’l 
Kerim” tefsirinin yazarıdır. Binti Şati, kendisini üstat Emin Huli’nin öğrecisi 
ve onun tefsir metodunu devam ettiren biri olarak tanımlar. “et-Tefsîrü’l 
Beyani” kitabı iki bölümden oluşur. ilk bölümde Duha, inşirah, Zilzal, na-
ziat, Adiyat, Beled ve Tekasur surelerinin tefsiri yer alır. ikinci bölümde ise 
Alak, Kalem, Asr, Fecr, leyl, maun ve Hümeze sureleri tefsir edilmiştir.86

3. Dr. Muhammed Hüseyin Ali Asger

“es-Suretu’l Fenniye fi’l mesel’il Kur’an” kitabının yazarıdır. Kitap, bir 
belagat tefsiri olmasının yanı sıra inceleme ve reddiyelerden oluşur.

Bu kitapların dışında bazı tefsirler de genel manada i’rabu’l Kur’an87 
konusunu ele almakla birlikte Kur’an’ın edebi boyutuna da değinmiştir.88 
örnek olarak:

1. İmlau Ma Menne Bihi’r Rahman (Min Vechi’l-İ’rab ve’l- Kıraati 
fi Cemii’l Kur’an)

Kitabın yazarı Ebu’l-Beka Abdullah b. Hüseyin Ukberi’dir (ö.616). 
Kitap, Kur’an’ın irabı konusunu inceleyen en özet kitap olmasına rağmen 
tüm ayetleri kapsayan kitap niteliğine sahiptir.

2. el-Beyan fi Garibi’l-Kur’an

ibn Anbari diye tanınan Abdurrahman b. muhammed Ebu Berekat’a 
(ö.577) ait olan kitap, Kur’an’ın irabı meselesini edebi ve akıcı bir üslupla 
kaleme alan en eski kitaptır.89

86 A.g.e.
87 Kur’ân ilimleri alanında ilk ortaya çıkan dallarından birisi Î’rabu’l Kur’ân’dır. Arap 

dilinde i’rab hem dinleyici için hem de konuşmacı için bir rehber görevini görmektedir. 
i’rabsız bir söz dinleyici tarafından anlaşılmadığı gibi konuşmacı tarafından da söylendiği 
zaman abes kaçar. özellikle edebî özelliği olan metinlerde i’rabın zarureti kendisini 
daha fazla hissettirmektedir.
İ’rab olmayınca fail, mef’ul, hal, muzaf, muzafun ileyh gibi cümlenin temel öğe-
leri bilinmez. Dolayısıyla kelamın mânâsı da anlaşılmaz. Kur’ân metni gibi yük-
sek sanat değerine sahip bir metnin i’rabsız olarak tamamen anlaşılması adeta 
imkânsızdır. (Mütercim)

88 mebadiu’l Amme li Tefsiri’l Kur’ani’l Kerim, Doktor Hüseyin Asger, s.113
89 Bu bölüm için et-Tefsiru ve’l müfessirun, Ayetullah marifet (c.2, s.507) kitabından 

istifade edilmiştir.
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3. İrabu’l Kur’anî’l Kerim ve Beyanihi: muhyiddin Derviş’e ait olan 

bu kitap on cilttir.

4. el-Cedvelu fi İrabi’l Kur’an ve Sarfihi ve Beyanihi: Kitabın yazarı 

mahmud Safi’dir ve kitap on beş cilttir.

Beyan Tefsirinden Bazı Örnekler

Zemahşeri, ٌَوَلُكْم ِفي اْلِقَصاِص َحَياة "Kısasta sizin için hayat vardır”90 

ayetinin tefsirinde şöyle der:

Bu ayet, dakik ve şaşırtıcı nükteleri içeren fasih ve edebi bir cümledir (zıt 

olan iki kavramı bir arada zikretmiştir). Zira kısas, hem şahsın yaşam hak-

kını elinden alan ölümü hem de ölümün önünü alan “hayat”ı vaat eder.

Ayetteki zarif edebi nükte, اْلِقَصاِص (kısas) kelimesinin marife (belirli 

isim), ٌَحَياة (hayat) kelimesinin ise nekre (belirsiz isim) olmasıdır.91 marife 

olan kısas kelimesi, nekre olan hayat kelimesi için “yüce bir hayat” kav-

ramı açıklar. Şöyle ki; cahiliyet döneminde öldürülen bir şahsın kan bede-

line karşılık katil başta olmak üzere aynı kabileden onlarca insan öldürü-

lürdü. Bu ise büyük fitnelere kapı aralamaktaydı. Ancak islam’ın doğuşu 

ve kısas ayetinin nazil oluşuyla insanlar için yüce bir hayat müjdelenmiş 

oldu. Zira kısas hükmüne göre sadece katilin öldürülmesi gerekir. Yani öl-

dürülen şahsın kan bedeli olarak katil dışında suçsuz insanları öldürenlere 

de kısas hükmü uygulanır ve bu hüküm sayesinde insanlar başkalarını öl-

dürmekten kaçınmış olur.92

Yine ِإيَّاَك َنْعُبد وِإيَّاك َنْسَتِعيُن “Sadece sana ibadet ederiz ve sadece senden 

yardım dileriz”93 ayetinin tefsirinde şöyle yazmıştır:

 َتْأُمُرونِّي أَْعُبُد ِ  أََفَغْيَر اللَّ

“…Bana Allah’tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz?”

90 - Bakara: 179
91 Bir ismin başında harf-i tarif denen “ال” takısı bulunursa o isim belirli bir şeye işaret 

eder. Eğer ismin başında “ال” takısı yoksa bu isim belirsizdir ve herhangi bir varlığı 
anlatır. (mütercim)

92 Keşşaf, c.1, s.222
93 Fatiha: 5
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 ُقْل أََغْيَر الّلِ أَْبِغي َربًّا 
“…Allah’tan başka bir Rab mi arayayım?”

Bu iki ayetteki َغيَرالل(Allah'tan başka) kelimesi اَعُبُد (ibadet etmek) fiilinin 
mefulüdür.  اَبِغىkelimesinin mukaddem olması/öncelenmesi ibadet fiiline 
inhisar manası yükler. Buna göre ayetin manası şöyle olur; "biz, ibadete ve 
yardım istemeye sadece ve sadece seni layık biliriz."

Bir diğer nokta, iltifat meselesidir. Hamd suresinde gaip hallerde zikredilen 
Allah, rab, rahman, rahim ve malik kelimeleri (اياك) ile muhatap bir zamire 
dönüşmüştür. Bu duruma edebiyatta "iltifat" denir. "muhataptan gaipe" ve 
"gaipten mütekkellime" olmak üzere iki kısma ayrılır.

Başka ayetlerde de “itifat”a rastlamak mümkündür.بریح طیبة َحتهّٰى ِاَذاُكْنُتم 
ِبِهْم وَجَرْيَن  اْلُفْلِك   gemilerle denize açıldığınız ve gemilerin hoş…" ِفى 
bir rüzgârla onları akıttığı…"94 ayetinde, muhatap zamirden (ُكْنُتْم) gaip 
bir zamire (ِبِهْم) geçilmiştir. Yine َياَح َفُتثٖيُرَسَحاًبا َفُسْقَناُه ُ الَّذٖى اَْرَسَل الّرِ  َواللهّٰ
"Allah, rüzgârları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de 
bulutları…"95 ayetinde, ismi zahir ve gaip zamirden ( ُ -mütekellim za (اللهّٰ
mire (َفُسْقَناه) geçilmiştir.

iltifat konusu beyan ilmine ait meselelerdendir ve birçok faydası vardır. 
örneğin; muhatabın daha güzel şeyler duymaya olan şevkinin arttırılması 
gibi.96

2. Lugavi Tefsir

Edebi bir ekol türü olan lugavi tefsir, konu olarak Kur’an dilini ele 
alır ve Kur’an’ı filolojik açıdan inceler. Diğer bir ifadeyle müfessir, ayette 
yer alan kelimelerin incelenmesine daha çok önem vererek Kur’an lafız-
larının farklı anlamlarını, türeyen hallerini ve mastarı beyan eder. Keli-
menin bileşen hallerini de inceleyen lugavi tefsir, nahiv, sarf, lügat, hüc-
cet ve kıraat ilimlerini kapsar.

müfessir yukarıda saydığımız ilimlerden faydalanarak Kur’an naslarını 
ve ayetlerini inceler. Kur’an ilimleri içerisinde edebiyatın insan üzerinde 

94 Yunus: 22
95 Fatır: 9
96 Keşşaf c.1 s.13-14
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bıraktığı etki, birçok edip ve müfessirin Kur’an’a bu zaviyeden bakma-
sına ve ayetleri bu metotla tefsir etmesine sebep olmuştur.

lugavi tefsirin kurucusu her ne kadar Peygamber Efendimiz (s.a.a) 
ve Hz. Ali (a.s) olsa da mekke’de resmi olarak bu metodu hayata geçiren 
isim cahiliyet dönemindeki Arapların şiir ve örneklemelerine aşina olan 
ibn Abbas’tır. Suyuti bu konuda şöyle der:

nafi’i b. Ezrak ve necde b. Uveymi, ibn Abbas’tan Kur’an’dan birkaç ayeti 
Arap gramerinden kanıtlar göstermesi şartıyla tefsir etmesini istemiş, ibn 
Abbas da ayetleri bu şarta riayet ederek tefsir etmiştir.97

lugavi tefsirde müfessir her şeyden önce her bir kelimenin değişik 
manalarını açıkladıktan sonra terkip, i’cazı Kur’an, garibu’l Kur’an gibi 
lügat ilmine ait diğer konulara geçer. lügat ilmine ait konuların zamanla 
yaygınlaşması lugavi tefsirin birkaç kısma ayrılmasına ve âlimlerin farklı 
unvanlarla kitaplar kaleme almasına yol açmıştır. Bu unvanlara örnek ola-
rak; Mecazu’l-Kur’an,	Garibu’l-Kur’an,	Meani’l-Kur’an,	Müfredatu’l	Kur’an	
ve Müşkilu’l Kur’an’ı örnek verebiliriz.

Mecazu’l Kur’an: ister nahiv, sarf vb. ilimler yardımıyla zahiri olsun, 
ister batinî olsun kelimenin lügat manasını bulmaktır. Yani mecazu’l Kur’an 
sadece kelimenin mecaz manasına veya konuların beyanına yönelik değil, 
aksine hem mecaz manayı hem de konuların beyanını kapsayan genel bir 
çalışmadır. Daha önce de söylendiği gibi Ebu Ubeyde muammer b. mü-
senna konuyla ilgili “mecazu’l Kur’an” adında bir kitap yazmıştır.

Garibu’l Kur’an: Kur’an’da zikredilen bir kelimenin hangi kabilede 
ne manada kullanıldığının bilinmesi ve kelimenin bu doğrultuda tef-
sir edilmesidir. Zira bir kelime a kabilesinde yaygın bir şekilde kullanı-
lırken b kabilesinde kullanılmayabilir veya farklı manada kullanılabilir. 
örnek olarak:

 Hazremut kabilesinde المنسأة ,cürhüm kabilesinde yağmur الوْدق
asa, آسن Temim kabilesinde çürük, سعر Umman kabilesinde delilik, بست 
Kinde kabilesinde ezmek ve… manasındadır.

97 el-itkan, c.2, s.68, Brokilman Tarih-i Edebi Arab adlı kitabında (c.4, s.8) ibn-i Abbas’a 
ait tefsirin bir nüshasının Berlin kütüphanesinde olduğunu iddia etmiştir. metotla 
ilgili detaylı bilgi için Dr. Seyit Ahmed Abdulgaffar’ın “et-Tefsiru ve’l münahecetu 
ve’n nassu ve Tefsiruh” adlı kitabına müracaat edilebilir.
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Garibu'l Kur'an alanında da birçok âlimin eserleri mevcuttur. Bu 
âlimlerden ilki imam muhammed Bakır'ın (a.s) sahabesi ve şecere ilmi-
nin tanınmış simalarından muhammed b. Saib Kelbi Kufi'dir (ö.146). 
Saib Kelbi'den sonra Ebu Fayd murec b. Amr ve Sedusi Basri (ö.174) ve 
Ebu Hasan nazr b. Şumeyl mazeni gelir (ö.203).98

muasır müfessirler arasında Şeyh Fahruddin necefi’nin (ö.1085) “Garibu’l 
Kur’an Tefsiri” adlı eserini bu alanda yazılmış kitaplara örnek verebiliriz. 
Kitap, kelimelerin farklı kullanılış şekillerini ve değişik manalarını hatta eti-
molojik manada kelimenin hangi dile ait olduğunu bile incelemiştir.

Meani’l Kur’an: Kelimenin manalarını açıklamayı hedefleyen meani’l 
Kur’an, Garibu’l Kur’an mevzusuna ait en geniş konudur. Ebu ishak 
Zeccac’ın (ö.311) “meani’l Kur’an” adlı eseri, bu alanda yazılmış kitap-
lardan sadece bir tanesidir. Yazar, kendi tefsirinde edebiyat, beyan ve na-
killere bile yer vermişse de kitabın büyük bir bölümü Kur’an lügatlerini 
içerdiğinden lugavi tefsirlerden sayılır.99

Müfredatu’l Kur’an: Kur’an’ın temel lügatlerini inceleyerek bir keli-
menin farklı ayetlerdeki türevlerini ve anlamlarını açıklar. Hatta kelime 
için ihtimal dairesinde olan diğer manaları da beyan eder.

el Müfredat

ragıb-ı isfahani’ye (ö.502) ait olan “el-müfredat” kitabı, bu alanda 
yazılmış en fenni eserdir. Arap harflerini Kur’an’ın beyan ettiği şekle uy-
gun olarak ele alan kitap, Kur’an’da yer alan kelimelerin büyük bir kıs-
mını içerir. Sadece kelimenin manasını açıklamakla yetinmeyen yazar, bu 
alanda içtihat eden ve kelimeden özel manalar çıkarma yeteneğine sahip 
bir kişiliktir. ragıb-ı isfahani kitabının önsözünde şöyle der:”Kur’an ilim-
leriyle iştigal edenler için gerekli olan ilk şeyin dil biliminin en önemli 
konusu, yani Kur’an lafızlarının incelenmesi ve en doğru şekilde bilin-
mesi olduğunu anladım.”

Nesr-i Tuba

“nesr-i Tuba” kitabının yazarı mirza Ebu Hasan Şa’rani, on dördüncü 
yüzyılın akli ve nakli ilimler alanında tanınmış âlimlerindendir. Birçok 
ilmi eser kaleme alan yazarın lügat kitabı Farsçadır.

98 et-Tefsiru ve’l müfessirun, c.2, s.511
99 menahicu’t Tefsir, s.108, Dr. Hüseyin Sağir
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el-Tahkik fi Kelimati’l Kur’an

Kitabın yazarı Hasan mustafavi’dir. lügat ilminde görüş sahibi mu-
asır âlimlerden olan yazarın metodu, benzer kelimelerin tek bir mastara 
döndürülmesi şeklindedir. Kitap on dört cilt halinde çap edilmiştir.

Kamusu’l Kur’an

Seyit Ali Ekber Kureşi’ye ait olan kitapta kelimeler hem alfabetik sıra-
sına göre mana edilmiş hem de kelimenin beraberinde Kur’an ayetleri de 
zikredilmiştir. Farsça olan kitap, yedi bölümden oluşmakta ve üç cilttir.

Müşkilu’l Kuran

müteşabih ayetler başta olmak üzere Kur’an’ın zor ayetlerinde yer 
alan kelimeleri inceler.

Bu alanda yazılmış en iyi eser, ibn Kuteybe Deynuri olarak bilinen 
Ebu muhammed Abdullah b. müslim’e ait olan “Te’vilu müşkili’l-Kur’an” 
kitabıdır dersek yanılmayız. Yazar, müteşabih ayetlerin tefsirinin yanı sıra 
müteşabih ayetleri Kur’an’ın tenakuzları olarak ileri sürenlerin görüşle-
rini de inceler.

“Te’vilu müşkili’l Kur’an” kitabı dışında Kur’an’ın yüce makamını 
karalamak için müteşabih ayetleri tenakuz olarak sunanların görüşlerini 
inceleyerek reddeden başka tefsir kitapları da vardır. örnek olarak:

Müteşabihatu’l Kur’an

Kitabın yazarı Gazi Amuddin Abdulcabbar mutezili’dir (ö.415). “Ka-
dılar Kadısı” unvanıyla tanınan yazar, mutezile fırkasının en meşhur si-
malarındandır. Yazarın mezkûr kitabı dışında birçok önemli eseri vardır. 
el-muğni, Şerhi Usuli Hamse ve el-Hikmetu ve’l-Hekim bu kitaplardan 
sadece birkaçıdır.

Yazarın en değerli eseri olan Müteşabihatu’l Kur’an kitabı, Kur’an’daki 
müteşabih ayetleri tertip sırasına göre incelemiş ve müteşabih ayetlerin 
beraberinde muhkem ayetlere de işaret etmiştir.

Yine Gazi Abdulcabbar’a ait olan “Tenzihu’l Kur’an ani’l metain” ki-
tabı da bu alanda yazılmış bir başka önemli eserdir.
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Müteşabihatu’l Kur’an ve Muhtelefuh

Kitap, Ebu cafer muhammed Şehraşub mazenderani’ye (ö.588) ait-

tir. Şia olan yazarın mezkûr kitabı bu alandaki en kapsamlı kitaptır.

Es’iletu’l Kur’anî’l Mecid ve Ecvibetuha

Kitabın yazarı Zeynuddin muhammed b. Ebubekir razi’dir (ö.666). 

müteşabih ayetler hakkında 1200 soru ve cevaptan oluşan kitap, sade ve 

özet bir dille yazılmıştır. Kitap daha çok “mesailu’r razi” olarak bilinir.

3. Kur’an Tefsiri ve Hermenötik

Hermenötik kelimesi Yunanca kökenli olup Hermeneuein100 kelime-

sinden türemiştir ve “yorumlama” manasındadır.101 Bazıları ise kelime-

nin kök olarak Hermeneia kelimesinden türediğinin ve Arapçada tefsir 

kelimesinin muadili olan bir iletiden ipham perdesini kaldırmak mana-

sında olduğunu söylemiştir.

Bazıları yakın tarihte Hermenötik kelimesinin ilk olarak 1654 yı-

lında Dannhauser’in Hermeneutik adlı kitabında kullanıldığını ve bun-

dan yaklaşık 100 yıl sonra da Ernest’in Ahdi cedid’inde kullanılmaya 

başlandığını savunur.102

Edebi alanda her şekilde kullanılacak olan Hermenötik kelimesi için 

üç mana söz konusudur.

1. Tefsir; müphem olan bir konunun daha geniş bir şekilde tam an-

lamıyla aydınlatılmasıdır. Bu nedenle Hermes, tanrılardan insanlara mesaj 

getiren bir elçi, mesajı tefsir eden bir müfessir ve tanrının sözcüsü olan 

bir mütekellim olarak isimlendirilmiştir. Hatta Leicester halkı Paul’a Her-

mes der. Çünkü O, konuşma önceliğine sahip ve tanrıların sözlerini tefsir 

100 Hıristiyan teolojisi alanındaki yorum tartışmalarından ortaya çıkan bir anlam ve 
metodoloji bilgisidir. Terim daha sonraları teolojik sahanın dışına çıkmış ve daha 
genel anlamda yorum araştırmalarıyla felsefi bir disiplin haline gelmiştir. Kelimenin 
içerdiği ezoterik anlamının bulunmasını, bir metnin asıl maksadının anlaşılmasını 
hedefler. (mütercim)

101 et-Tefsir’u ve’l müfessirun, c.2, s.515
102 Sahtar ve Te’vili metn, Babek Ahmedi, c.2, s.496
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eden isimdi. Bu manaya binen tercüme eden insana müfessir demezler. 
müfessir anlaşılması zor ve çetin bir kelamı açıklayandır.

2. Tercüme; bir kelimenin bir dilden başka dile nakledilmesidir.

3. Şerh; yani beyan etmek, ibarette geçen müşkül ve karmaşık olan 
bir manayı açıklamak.

Bazıları ise Hermenötik kelimesini te’vil olarak mana etmiş hatta bu 
metodu izleyenleri te’vil ehli olarak isimlendirmiştir.103

Hermenötiğin Tarihçesi

insanlık, anlamak ve anlatmak için son derece sade ve ilkel bir yazı kul-
landığı taş devrini ve tarih öncesi zaman dilimini geride bıraktıktan sonra, 
peygamberler döneminde de ilahî vahiyleri yorumlamak ve şerh etmek için 
hep çaba sarf etmiştir. özellikle Hz. musa, Hz. isa ve Hz. muhammed’in 
(s.a.a) döneminde ilahî elçilerin ashabı dinin açık ve doğru bir şekilde an-
laşılması için bu çabayı en zirve noktaya taşımıştır. Bu alanda en büyük pay 
ve an ağır yük Peygambere (s.a.a), ashabına ve varislerine düşmüştür.

Batıda ise böyle bir hareketin başlangıcı iki asır öncesine dayanır. 19. 
asır Protestan kilisesinin önde gelen ilahîyatçısı olarak kabul edilen Fri-
edrich Schleirmacher (m. 1764-1834) Hermenötik ekolün kurucusu ola-
rak kabul edilir. Ancak Hermenötiğin ekol temeli, yaklaşık yüzyıl önce 
Wilhelm Dilthey (m.1833-1911) öncülüğünde atılmıştır. Wilhelm’in he-
defi, insani ilimlerin değer çıtasını yukarı taşıyarak tecrübeye dayalı ilim-
lerle aynı düzeye çıkarmaktı.

Hermenötik düşünce dipsiz kör kuyularda varlık ve yokluk arasında 
can çekişirken yeni fikri akımlar, onun yeniden canlanmasına ve rüşt bul-
masına sebep olmuştur. Hermenötik düşünceye yeni bir hayat bağışlayan 
faktörler ise şunlar olmuştur:

1. Dilin kültürler üzerindeki derin etkisi

2. Tefsir hüviyeti taşıyan insan deneyiminin izharında kültür ve dil 
gerçeği.104

103 ilmu’t-Tefsir, Fehim Aziz, s.9-10
104 Bu iki nokta, özellikle Emin Huli ve Dr. Hamit Ebu Zeyd gibi mısırlı düşünürlerin 

fikirlerinde kolaylıkla müşahede edilir. Konuyla ilgili gelecek bölümlerde detaylı bilgi 
verilecektir.



253

üÇüncü Bölüm: TEFSir EKOllEri

Bu alandaki ıslah çalışmalarında en büyük pay, Protestan mütekel-
limlere aittir.

mısırlı nasır Hamit Ebu Zeyd şöyle der:

Hermenötik düşünce hem kadim hem de muasır ilimlerde gündeme geti-
rilmiştir. Hermenötiğin ekseni, müfessirin naslarla olan irtibatıdır. Sadece 
batı düşüncesine özgü olmayan bu eksene kadim ve muasır Arap metinle-
rinde de rastlamak mümkündür. Ancak günümüzde daha çok batıda rast-
lanan bir yorumlama metodu olduğundan batı düşüncesiyle de aşina ol-
mak en doğrusudur.105

Hermenötik düşünceyle ilgili batıda iki önemli görüş vardır: Birincisi 
modern Hermenötik düşüncenin kurucusu Friedrich Schleirmacher ve 
Wilhelm Dilyhey’in görüşü (yorumda saklı olan yanlışların tanınmasına 
yönelik genel bir yöntem)106 , ikincisi ise Hans Gadamer (m.1900) başta 
olmak üzere martin Heidegger (m.1889-1976) görüşünü benimseyenler 
(mevcut şartlarla sürekli yenilen idrake yönelik felsefi bir arayış).107

Bu iki görüş arasındaki ihtilaflı konular:

1. Niyet: Yani yazılı bir metni doğru anlamanın ölçüsü ve standardı 
yazarın niyeti midir, yoksa eseri midir?

Wilhelm Dilthey, Hermenötikte asli olanın yazarın niyetini tanımak 
olduğunu söyler.108

Wilhelm Dilthey’in takipçilerinden olan Hirsch, yorumun muteber ve 
doğruluğunun anlaşılması için yazarın niyetinin kıstas kabul edilmesi ge-
rektiğini savunur. mezkûr niyetin muayyen bir varlık olduğunu hatta bu-
nun için nesnel delillerin elde edilebileceğini, elde edilen delillerle kelamın 
yorumlanabileceğini ve yorumdan hâsıl olan mananın külli olarak muteber 
olacağını söyler. Bu yaklaşımla Wilhelm Dilthey’in özellikle yorumlamadaki 
rüyası veya nesnelliğin muteber oluşu teorisi ispat edilmiş olacaktır.

105 işkaliyatu’l Kıraeti ve Aliyatu’t Te’vil, nasır Hamit Ebu Zeyd, s.14.
106 Wilhelm Dilthey, Schiller maher’in ardından insan bilimlerinin doğa bilimleri düzeyine 

ulaştırılması için bu bilimlere köklü bir sistematik oluşturma rüyasını taşıyan ilk 
kişidir.

107 richard Palemer, ilmi Hermenötik, muhammed Said Henai’nin tercümesi, s.55, 
Hermes Yayınevi

108 A.g.e, s.77, Sahtar ve Te’vili metn, Babek Ahmedi, c.2, s.530
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martin Heidegger ve Hans Gadamer’in görüşüne gelirsek; Wilhelm 
Dilthey’in görüşünün tam aksini savunurlar. Bu görüşün taraftarı olarak 
kabul edilen richard Palmer şöyle der:

Eseri kıstas kabul ederek yazarın zihnini okumaya çalışmak muğalâtadır. 
Bu ise yazarın niyeti ve maksadı hakkındaki şahadetinin kabul edilmeyen 
tanıklıklardan sayılmasına sebep olur.

Hans Gadamer’e göre “metnin manası yazarın kastettiği şeydir” 
sözü, psikolojinin tuzağına düşmek ya da romantik bir uykudan ibaret-
tir. Çünkü yazılı bir metnin manası hiçbir yolla ulaşılamayan fikri hare-
ketlilikte saklı değildir. Aksi mana, metnin kendi içerisinde yatmaktadır. 
Her ne kadar yazar ve okuyucu iki farklı akıl olsa da yine de mana her 
ikisi için de aşikârdır.”109

Hirsch, Hans Gadamer’dan idrak ve yorumlamaları hakkında şöyle 
nakleder:

metinlerin manası her zaman yazarın aklında olan manadan daha geniş 
ve kapsamlıdır. idrak, tekrardan ibaret olmayan doğurgan bir fiildir.110

Hirsch’e göre yazılı metinde mana her zaman gizlidir, bu nedenle 
metni yorumlama yersiz olur. Çünkü yorumlama, metinde bir mana ol-
duğu zaman faydalı eyleme dönüşür. Bu ise günümüzde bazı mekteple-
rin teveccühünü celp etmiş olan metinden farklı kıraat ve düşünceler çı-
karma fiilidir.

2. Önyargılar: Hans Gadamer’e göre mananın anlaşılması önyargı-
lar olmadan beyhude bir çabadır. Zira Gadamer, “önyargı” kavramını fel-
sefi hermenötiğin temeline yerleştirir ve “her metin özel bir bakış açısıyla 
yorumlama alanına girerek yeni düşünce ufukları doğurur” der. Bu ne-
denle yorumlama, kadim ve muasır ufuklar ya da yorumcunun ve met-
nin ufuklarından oluşan ufuklar bileşenidir diyebiliriz. Çünkü insan aklı 
metin veya nesneyle karşılaşınca değişimlere açık bir yapıdadır. Bunun 
için hiçbir yorum, sabit ve değişmeyen nitelikte değildir. Biz, kendi yo-
rumumuzun en doğru veya kadim yorumlardan daha iyi olduğunu id-
dia edemeyiz.

109 Hermenötik, newton, Yusuf Ebazeri’nin Tercümesi, Feslnameyi Argenun, sayı. 
1373/4

110 A.g.e 2-3
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Bizim geçmiş yorumlar hakkındaki hüküm ve yaklaşımımız, gele-
cekteki görüş değişikliklerinin habercisidir.

Wilhelm Dilthey ve taraftarları ise bu görüşün aksini savunur.

Kur’an’ın Hermenötik Tefsiri

Kur’an’ın Hermenötik düşünceyle tefsir edilmesi temeli batı dün-
yasında atılmış bir adımdır. Hermenötik tefsir ilk önce Arap dili üstat-
ları tarafından gündeme getirilmiş, daha sonra eksik ve yanlış şekillerde 
Farsçaya intikal etmiştir.

Kur’an tefsirinde hermenötik metodunu benimseyenlerin dayandık-
ları tek şey yalnızca istinbat esasıdır. Kur’an tefsirinde bu yöntemin uygu-
lanması gerektiği iddiasında olanlar, bu istinbata istinat etmiştir. Oysaki 
eğer bu istinbat edebi metinler havzasının meydan okuyucuları Heideg-
ger ve Akletoon gibi bu teoriyi savunanların görüşleriyle örtüşmezse, bu 
durumda onun tefsirindeki kusuru, hermenötik yöntemle Kur’an tef-
siri için yeni bir metot getirerek araştırma yapmaksızın semavi kitapları, 
özellikle Kur’an’ı tefsire kalkışanların gözünde görmek gerekir. Bunlar-
dan bazıları, (Dr. nasr Hamid Ebu Zeyd gibi ki “işkaliyatu’l Kıraeti ve 
Aliyetu’t Te’vil” kitabında geçen Hermenötika isimli yazısında) Kur’anın 
semavi oluşunun Hermenötik yöntemle tefsir edilmesine mani olmadı-
ğını, Kur’an’ın beşeri bir kelam olmamakla birlikte Hermenötik yöntemle 
yorumlanabileceğini vurgulamıştır.

Kur’an’ın Edebi Mucizeliği ve Kur’an Dilinin Tanınması

Kur’an’ın lâfzî mucizeliği ve eşsiz edebiyatı, vahyin ilk nüzul anın-
dan itibaren Kur’an ilimleri araştırmacılarının ilgisini çekmiştir. Bu ilgi-
nin nedeni beşeri sanatların üstünde olan Kur’an’ın eşsiz edebi dilidir. 
Bu edebi dile ilaveten ayetlerin mana ve muhtevası da inkâr edilemeye-
cek derecede mümtaz ve yücedir.

Son yüzyılın ikinci yarısında Kur’an’ın sanatsal boyutu ve edebi yönü 
hakkında söylenen sözlerin genel içeriği “Kur’an’ın Arap dilinin şahe-
seri” olduğu yönündedir. Bu söylemler zamanla Amerikalı hermenötik 
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düşünce taraftarlarından Derrick Harsh’ın görüşü ile bütünleşerek islam 
dünyasında siyasi bir tefsir anlayışını doğurmuştur.

müslümanlar arasında son yüzyılda bu tefsir ekolünün sancağını gö-
ğüsleyen isim, Kur’an’ı en yüce Arapça kitap ve en seçkin edebiyat eseri 
olarak tanımlayan el-Ezher üniversitesi üstatlarından Emin Huli’dir. Emin 
Huli “Kur’an, Arap dili ve edebiyatını ölümsüzleştiren şeydir” der.

üstat Huli, Dairetu’l maarif islamîye Tefsiri’nin bir bölümü hak-
kında makaleler yazmış, bu makaleler daha sonra “menahicu’t Tecdidi 
fi’n nahvi ve’l-Belagati ve’t-Tefsir” adlı kitapta bir araya toplanmıştır. Huli, 
mezkûr kitapta şöyle der:

ister dini bir bakışla yaklaşalım, ister edebi bir eser gözüyle bakalım Kur’an, 
Arap sanatının varettiği en kutsal kitaptır. Kur’an’ın ilmi tahkik ve tetkiki 
bizler ve tüm Araplar için asli ve nihai hedeftir. ister fıkıh alnında olsun, 
ister yaşama alanında olsun kim hangi niyet ve maksatla Kur’an’a müracaat 
ederse talep ettiği şeye ulaşır. Ancak bunun yolu sadece bu eşsiz Arapça ki-
tap hakkında ilmi ve edebi bir araştırmadan geçer.

Emin Huli’nin Kur’an’a yönelik bu nasyonalist yaklaşımı Fatihatu’l-
Kitab Tefsiri’nde Kur’an’a sadece tek bir boyuttan bakmayı reddeden, 
Kur’an’ın edebi yönünü ve lâfzî mucizeliğini ikincil hedef kabul eden 
Şeyh muhammed Abduh’un görüşüne reddiye unvanındadır.111

Emin Huli’nin el-Ezher üniversitesinden uzaklaştırılmasının ardından 
öğrencileri112 Huli’nin yolunu devam ettirmiştir. Emin Huli’nin öğrenci-
lerinden biri olan Ayşe Bintu Şati “et-Tefsîrü’l Beyani li’l Kur’an” kitabını 
bu yöntemle kaleme almıştır. Yine tek boyutçuluk ve nasçılık görüşü ta-
raftarlarından olan Emin Huli’nin öğrencilerin biri şöyle der:

Kur’an’ın kullandığı dildeki sentaks, ahenk ve mana uyumu başta olmak 
üzere edebi tahkikine yönelik tekit, eski davete cevap niteliğindedir. Tak-
dir, bu işin Emin Huli tarafından tamama erdirilmemesi yönündeydi. Onun 
Kur’an’dan elde ettiği ilmi semereler müslümanların kültür ve düşüncesinde 
hâkim olan ideolojiden daha geniştir.113

111 Fatiha’tul Kitap Tefsiri, Şeyh muhammed Abduh s.10-19
112 Emin Huli’nin öğrencilerinden olan Ayşe Bintu’ş Şati “et-Tefsîrü’l Beyani li’l Kur’an” 

kitabını bu yöntemle kaleme almıştır. Aslında yazarın Kur’an’ın mefhum ve edediyatına 
dini esas unvanıyla tekiti hermenötik tefsirle sonuçlanmıştır.

113 Dirasatun fi Ulumi’l Kur’an, s.19, Dr. nasır Hamid Ebu Zeyd
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ve sözlerine şöyle devam eder:

nasların mefhumundan söz etmek aslında nas vasfı taşıyan Kur’an’ın ma-
hiyet ve tabiatıdır. Bu da Kur’an’ın Arap edebiyatının en yüce ve ölümsüz 
bir eseri olarak incelenmesini gerekli kılmaktadır.

insan ister dini bir kitap olarak, ister başka bir açıdan baksın Kur’an, Arapça 
sanatının en mukaddes kitapıdır. Aslında bu edebi araştırma Kur’an’ın se-
mavi özelliğini dikkate almadan yapılan bir araştırmadır. Bu, biz Arapların 
Kur’an’a verdiği bir unvandır.”114

muhammed ibrahim Şerif (itticahatu’t Tecdidi fi Tefsiri’l-Kur’an), 
iffet muhammed Şerkavi (el-Fikru’d Dini fi muvaceheti’l Asr) ve nasır 
Hamid Ebu Zeyd (nakdu’l Hitabi’d Dini) gibi el-Ezher üniversitesi üstat 
ve düşünürlerinden bazılarının izlediği yöntem, Kur’an’a bir edebi metin 
unvanı verilmesine veya Kur’an’a dil bilimcilerin metoduyla yaklaşılma-
sına neden olmuştur. Bu ise ayetlerin maksat ve mefhumlarının sadece 
edebi yönden ya da dil zenginliği açısından tahkik edilmesine yol açmış-
tır. Hal böyleyken Kur’an dâhil olmak üzere hiçbir edebi eser siyasi, kül-
türel ve toplumsal alanlardan uzak kalarak kendi döneminde resmi bir 
kimlik kazanamaz. Yazılı bir metin olan Kur’an aslında kültürel bir ka-
zanımdır. Dili, onu ilk alana özgüdür. Dil, kültür ve zamanın gerçekle-
rinden ayrı değildir. Bu nedenle Kur’an hem ilahî bir boyuta sahip hem 
de insan kültürünün mahsullerindedir.115

Kur’an’ın farklı boyutlara mı yoksa tek bir boyuta mı sahip olduğu 
hakkında iki görüş söz konusudur:

1. islam âlimlerinin büyük çoğunluğu Kur’an’ın farklı boyutları ol-
duğu kanısındadır. Hatta Kur’an’ın mucize yönünü incelemek istedikle-
rinde bu farklı boyutlarını tek tek zikrederler. Ancak mucizeliğin sadece 
edebiyat alanında olduğunu kabul etmezler. Çünkü insanı hidayete sevk 
eden ve birçok boyuta sahip olan Kur’an’ın nihai hedefi dini hidayettir.

2. Bazıları ise Kur'an'ın asli ve temel boyutunun sadece edebi yönü 
olduğunu savunur. Kur'an ebedi bir eserdir. önemli olan Kur'an'ın edebi 

114 Dairetu’l maarifi’l islamiye Tefsiri, Dr. Emin Huli (Dr. nasır Hamid Ebu Zeyd, 
mefhumu’n-nas kitabından naklen, s.10)

115 mefhumu’nnas, s.24, Tefsir Kaynakları ve metottları Amid Zencani, s.272
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nassıdır. Hidayet, şeriat, ahlak vb. gerekli her konu hakkında Kur'an'ın 
edebi boyutundan öğreti ve hükümler elde edilir. Bu görüşün taraftarla-
rından biri nasır Hamid Ebu Zeyd'dir.

Hermenötik Metodun İlke ve Esasları

Hermenötik metot ve taraftarları hakkında verilen özet bilgi ileride 
daha geniş şekilde ele alınacaktır. Ama önce Hermenötiğin en önemli ilke 
ve usullerine kısaca değinmek gerekir.

1. metnin anlaşılmasında esas olan “yazarın niyeti” midir yoksa ese-
rin kendisi midir?

2. muteber bir tefsirin ve bir metinden doğru manayı elde etmenin 
usul ve kanunları nelerdir?

3. metnin nihai manasına ulaşmanın yolu nedir?

4. metinden elde edilen farklı mana ve kıraatler, yazılı bir niteliğe sa-
hip olmadığından konuşmacı metni söz olarak dile getirir.

5. metnin anlaşılmasında müfessirin fikirsel ayrıcalıkları ve önyar-
gılarının rolü

6. nassın medlulleri belirli bir zaman ve tarihe has mıdır yoksa tüm 
zaman ve mekânlara tahmil edilebilir mi? veya metnin zaman ve mekânın 
gerçekleriyle olan irtibatı metinden ayrı tasavvur edilebilir mi?

7. Dinsel düşüncenin ispat ettiği bir mecmua olarak algılanan dinin, 
beşeri içtihat adıyla anılması

8. Dini maariflerin ideolojik kalıplara sığdırılması

9. Gelenekle yenilenme arasındaki çelişki veya irtica ile modernizm 
arasındaki tearuz (Şöyle ki; metnin anlaşılması me'sur tefsir gibi kadim 
yönteme mi yoksa te'vil esasına mı dayanır?)

10. Hermenötik düşüncede dilin etkileri

Hermenötik Kanunlar Hakkında İnceleme

Hermenötik metot hakkında detaylı bir incelemeye geçmeden önce 
hem batıdaki hem de müslümanlar içerisindeki hermenötik düşünce hak-
kında islam’ın bakış açısını zikretmek faydalı olacaktır.
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1. Hermenötik metodun çıkış merkezi batıdır. Batıdaki yazılı kutsal 
metinler ile islam’ın kutsal metni (Kur’an’ı Kerim) arasında birçok fark 
vardır. Bu farkların en önemlisi müslümanların aksine batılıların herme-
nötik düşünceyle yorumladığı metinler hakkında hiç kimsenin ilahî ke-
lam olduğu iddiasında bulunmayışıdır. Yani yoruma tabi tutulan kelime 
ve cümleler ilahî boyuta sahip değildir. Çünkü özellikle Yeni Ahit’in her 
bölümünün yazarı farklı kişilerdir.

Elbette kutsal metinden kastımız müslümanlar nezdinde vahiy ola-
rak tanımlanan ilahî cümlelerdir. Zira “kutsal metin” tabiri müslüman-
lar ve Hıristiyanlar arasında farklı algılanmaktadır.

Her halükarda Hristiyanlığa ait kutsal metinlerde akli açıklaması ol-
mayan birçok düşünceyi bazı batılı düşünürler kendilerine has yollarla 
çözme çabasına girmiştir.

2. Batı dünyasına ait felsefi Hermenötik ile başta merhum imam 
Humeyni olmak üzere müslüman âlimler nezdindeki felsefi tefsir ve 
Kur’an ilimleri arasında farklılıklar vardır. Bu fark özellikle Gadamer ve 
Heidegger’in hermenötik düşüncesinde daha da belirgindir. Gadamer 
ve Heidegger’in felsefi düşüncenin temeli olan egzistansiyalizm (varo-
luşçuluk) ile molla Sadra’nın Hikmet-i mütealiyesini kaynak alan imam 
Humeyni’nin görüşü birbirinden tamamen farklı iki olgudur.

3. Hermenötiğin taraftarları yorumcu ve te'vil ehlinin, mevcut me-
tinleri dakik bir şekilde anlaması için yazarın ruh hallerini, akli ve top-
lumsal değişimlerini tamamen bilmesi gerektiğini savunur. Açıktır ki 
Kur'an'ın hakikatinin ve vahyin niteliğinin gerçek manada idrak edil-
mesi imkân dairesinin dışındadır. Hermenötiğin savunucuları kendi pey-
gamberlerinin özelliklerine vakıf olabilir, ancak islam Peygamber'i gibi 
eşsiz ve yüce bir yaşama sahip birinin özel makamını layıkıyla derk et-
mekten acizdirler.

4. Birçok hermenötik taraftarı, Hıristiyanlığın en büyük üç mezhe-
binden biri olan Protestanlığı, kutsal kitaptan beslenen hermenötik meto-
dunun hâsılı ve Hıristiyanlık dinine ait te'villerin temayül noktası olarak 
tanıtmak gayesindedir.116 Hıristiyan Havarilerce kaleme alınan ve insan 

116 Sahtar-ı Te’vil-i metn, Babek Ahmedi, c.2, s.502
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ürünü bir metin olan incil’in tarihi dikkatle incelendiğinde, incil’in de 
bir tarih veya edebiyat kitabından farksız olduğu anlaşılacaktır. Bu ne-
denle incil, hermenötiğin inceleme alanına girebilir. Ancak Kur’an-ı Ke-
rim hakkında böyle bir tasavvur asla doğru olmaz.

Metnin Anlaşılması ve Yazarın Niyeti

Hermenötik taraftarlarının görüşlerinde de söylendiği gibi metnin 
anlaşılması noktasında iki önemli ihtilaf söz konusudur. Bunlar yazara 
ait eserin içeriği esası, diğeri ise yazarın niyeti meselesidir.

Ama Kur’an’ın tefsiri noktasında birinci bölümde de (Tefsirin Ta-
nımı) değinildiği gibi tefsirde asıl amaç Allah’ın irade ettiği mananın 
açıklığa kavuşturulmasıdır. nitekim Taftazani tefsirin tanımını yapar-
ken şöyle der:

Tefsir, insanı sözün sahibinin (Allah) murat ettiği manaya sevk eden ve 
ilahî kelamın şekillerinden bahseden ilimdir.117

imam Humeyni ise tefsirin tanımını yaptığı sade ve açık beyanında 
şöyle der:

Genel olarak kitabın tefsir edilmesi, kitabın maksatlarının şerh edilmesi an-
lamındadır ve maksatların şerhi konusunda asıl önemli olan, kitabın sahi-
binin kastettiği manadır.118

Bu görüş modern hermenötikte Wilhelm Dilthey ve taraftarlarının 
iddialarına benzer niteliktedir. Zira Wilhelm Dilthey ve taraftarları met-
nin anlaşılmasında esas olanın okuyucu ve muhatabın fikri değil yaza-
rın niyeti olduğunu söyler.

Hermenötik ve Dini Metinleri Anlamada Genel Usuller

Dini hermenötiğin usul ve ilkeleri hakkında sorulması gereken ilk 
soru; acaba Kur’an’ın tefsirinde veya dini metinlerin şerhinde genel id-
rak usullerinden faydalanabilir miyiz? Daha açık bir ifadeyle diğer yazılı 
metinleri anlamak için ölçüt kabul edilen usuller, Kur’an’ı anlamada da 
geçerli midir?

117 Kelimetun fi’t Tefsir, Ahmed rıza (mecmau’l Beyan mukaddimesi, s.60)
118 Adabu’s Salat, imam Humeyni, s.193



261

üÇüncü Bölüm: TEFSir EKOllEri

Hermenötizm, yorumlamada değişmeyecek bir usulü elde etmek ve 
bu usulü kanunlaştırarak tüm metinleri anlamada kullanılacak hale ge-
tirmek için çaba sarf etmektir.

Dini hermenötikte bir diğer soru; yazılı metinleri anlama ve yorum-
lamada muteber bir yöntem var mıdır? Başka bir ifadeyle acaba muteber 
bir tefsirin imkânı var mıdır yoksa Gadamer ve üstadı Heidegger’in tabi-
riyle nesnel te’villere itibar etmek sade düşünmek midir?119

Wilhelm Dilthey gibi bazı batı hermenötiki taraftarları, muteber bir 
yorumlamanın hem mümkün, hem de amaçlanan şey olduğu görüşün-
dedir. Dilthey ekolünün takipçilerinden olan Hirsch şöyle yazmıştır:

Yazarın niyeti kıstas kabul edilmelidir. Ancak bu şekilde te’vilin sahih ve 
muteber olup olmadığı anlaşılabilir.120

Hermenötikte gündeme getirilen bu ilmi ilke islamî ilimlerde de ge-
çerlidir. islam âlimleri metinlerin anlaşılması noktasında çok kıymetli 
görüşler sunmuştur ki bunların en önemlisi, yazılı bir metinden doğru 
manayı elde etmek için en etkili rolü oynayabilecek lafız ve hücciyet me-
seleleridir.

lafız meselesinde metnin genel manasından söz edilir. Yani metin-
lerin mana ve medlulleri nedir? Bir metni oluşturan lafızlar, hangi ma-
nalarda tezahür eder? örneğin; “emir” dediğimiz lafızlar, talep manasın-
dadır ve zahir itibarıyla vacip oluşa işaret eder.121

lafzın hücciyet meselesinde ise; kelimenin manasının açıklığa kavuş-
turulmasının ardından kelimenin zahiri muhatap ve okuyucu için hüccet 
teşkil eder. Hücciyet meselesi ortada kelimenin zahiri manasına muha-
lif bir delil olmadığı sürece özellikle Kur’an ayetleri ve Peygamber (s.a.a) 
ve Ehl-i Beyt imamlarından nakledilen rivayetler başta olmak üzere ya-
zılı her metin için geçerlidir.

Tüm bunlara ilaveten yazılı metnin zahirinin ve metindeki kelime-
lerin kendine özgü manasının anlaşılması için “Asaleti Zuhur” kaidesi 

119 ilm-i Hermenötik, richard Palmer, s.550
120 A.g.e, s.70
121 lafzın zahiri manasının anlaşılması için usul ilminde muayyen kanunlar vardır. 

Kelimenin lügat manasına rücu, tefekkür, değişmeceli ve gerçek mana vb. Usul-u 
Fıkıh, c.1, s.8, Tehzibu’l Usul, c.1, s.35-37
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kararlaştırılmıştır. Asalet-i Zuhur, zahiri manaya muhalif her ihtimali 
şüpheli ve itina edilmeyecek türden kabul eder.122

Asaleti Zuhur kaidesi, hem akli deliller ve akillerin ittifakı ile ispat 
edilmiş hem de şer’i veya akli bir muhalifi bulunmayan kanunlardandır. 
müfessirler de Kur’an ayetlerini yorumlama noktasında zahirin hücciyeti 
esasına göre amel ederler. Diğer taraftan bizzat Peygamber’in (s.a.a) ken-
disi Kur’an’ı anlamada akiller ve âlimlerin kabul ettiği bu meşhur kaideyi 
icra etmiş ve bu esasın aksine faklı bir yöntem uygulamamıştır.123

Sonuç: Hermenötik düşünceye dayanarak yapılan yorumlamalar, 
kelimenin zahiri ile uyumlu olduğu takdirde kabul edilir. Çünkü elde 
edilecek manalar, eğer kelimenin zahiri ile muhalif olursa müfessirler ve 
islam âlimlerince reddedilir. Yazılı bir metni yorumlamak veya kelime-
nin manasını açıklığa kavuşturmak için muteber yöntemler, belirlenmiş 
usul ve ilkeler mevcuttur. Bu ilkelerden en önemlisi “kelimenin zahiri-
nin hüccet oluşu” esasıdır.

Gerçek Manaya Ulaşmak

Batı menşeli hermenötikte dile getirilen bir diğer soru, “metnin ger-
çek manasının anlaşılmasında belirgin bir yol var mıdır, yok mudur” 
meselesidir.

Bu konuda da hermenötik düşünce taraftarları arasında görüş ayrı-
lığı vardır.

Wilhelm Dilthey, Hirsch ve modern klasik metot savunucuları yo-
rumlamada metinde kastedilen gerçek manaya ulaşmanın mümkün ol-
duğu kanısındadır. Gadamer’in hermenötik düşüncesinde ise durum bu-
nun aksinedir. Zira Gadamer ve taraftarları her insanın yazılı metinden 
farklı manalar elde edebileceği görüşündedir.124

müslüman âlimler ise; Kur’an’ın insanlara her şey üzerinde pratize 
edilmesinin mümkün olmadığı belirli kanunlar sunduğuna inanır. islam 

122 mananın anlaşılması için Asaletu’l Hakikiye, Asaletu’l Umum, Asaletu’l itlak gibi diğer 
tüm esaslar, Asaletu’z Zuhur kanununa döner. A.g.e.

123 Kitabın birinci bölümü, birinci fasıl sayfaları (Kur’an’ın Tefsiri ve Zahirin Hüccet 
Oluşu konuları)

124 Bu konudaki görüşlere “tek metinde farklı kıraatler” konusunda yer veilecektir.
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dinin en asli yazılı metni olan Kur’an-ı Kerim, insanın bireysel ve top-
lumsal yaşamına dair cüzi konular için bile yasalar bırakmıştır. Bu ne-
denle müfessirlerin ayetlerden elde ettiği farklı ve kesin olmayan mana-
lar, müslümanların toplumsal yaşantısında bozulmaların yaşanmasına ve 
islamî kanunların suistimal edilmesine neden olur. ilaveten islam’daki 
açık ve kesin kanunlar, metnin gerçek manasının anlaşılmasında en iyi 
delil olma özelliğine sahiptir.

Eğer Kur’an ayetlerinin gerçek manasından maksat elde edilen ma-
nanın levh’i mahfuz’la mutabık olması ise bu bazı müfessirler için müm-
kün değildir. Çünkü Kur’an, iki farklı boyut ve makama sahiptir. ilki sa-
dece mutahhar olanların idrak edebileceği Kitab-ı mubin, levh’i mahfuz 
ve Kitab-ı meknun’dur. ikincisi ise normal insanların idrak dairesinde 
olan ve “mubin Arapçaya sahip zahiri boyuttur. Aslında bu zahiri boyut 
Kitab-ı mubin’in yansımasıdır ve tefsir edilebilir türdendir.125

Müfessirin Önyargıları

Hermenötikte tartışılan ilkelerden biri yorumcunun fikirsel eğilim-
leri ve önyargıları ve bunların yorumlamadaki rolüdür.

Acaba Kur’an’ı bir önyargı veya fikri eğilime dayanarak tefsir edebi-
lir miyiz? Yoksa ayetlerin gerçek manasını elde etmek için farklı kaynak 
ve yöntemlerden mi yararlanmak mı gerekir?

modern hermenötik düşüncenin taraftarları önyargıların her zaman 
müfessirle birlikte olduğunu, müfessirin iradesi dışında tüm düşüncesini 
ihata ettiğini ve müfessirin bu ihatadan kurtulmasının hiçbir yolu olma-
dığını söyler. Ayrıca müfessirin kendi iradesiyle önyargılarını tasfiye ede-
meyeceğini ve seçemeyeceğini savunur.

Ama Kur’an’ın tefsiri kendine has kanunlar çerçevesinde yapıldığın-
dan126 çoğu zaman müfessirin önyargıları veya fikri eğilimleri reye dayalı 
tefsirle sonuçlanmıştır. Bu nedenle Kur’an’a önyargıyla yaklaşmak, müfes-
sirin kendi görüşünü ayetlere tahmil etmesi olarak kabul edilir.

125 el-mizan, c.3, s.60-62 -Şunu hatırlatmakta fayda var; Kur’an’ın te’vili (hermenötiğin söz 
ettiği te’vil manasında değil) başka bir konudur. Te’vil, Kur’an ayetlerinin varlıktaki 
hakikatlerinin birer örneği gibidir.-

126 el-itkan, Suyuti, c.4, s.178
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Buna binaen birçok müfessir önyargıya dayanan tefsiri men etmiş ve 
Kur’an’ı önceden tayin edilmiş tek bir düşünceyle tefsir edilmesini yasak-
lamıştır. müslüman müfessirler tasavvufi, Eş’ari, sofistik ve önyargılara 
dayanan tefsirleri reye dayalı tefsir mısdaklarından kabul eder.127 Hatta 
bazıları böyle tefsirleri küfür ve ilhat haddinde görür.128 Çünkü bu yak-
laşım bir tefsir değil şahsi düşünceyi Kur’an’a dayatmaktır.

Kur’an’ın Te’vili ve Hermenötik

Te’vil hakkında yapılan muasır tanımlar bazılarının te’vili, herme-
nötik tefsir ölçütlerinden Kur’an tefsirine geçiş olarak algılamasına ne-
den olmuştur.

Oysa meşhur tanıma göre te’vil, hernemönitik kıstasların aksine aye-
tin zahiri olmayan batinî manası demektir. Çünkü te’vilde her ne kadar 
batinî bir mana murat edilse de ancak batına varış lâfzî yoldan geçer. Yani 
lafzın zahirinden zahir olmayan bir mana elde edilir. Bu nedenle böylesi 
te’viller lâfzî delaletin mısdaklarından sayılır. Ancak hermenötik metotta 
asli olan idrak ve kıraatlerdir.

Allame Tabatabai’nin görüşüne129 göre ise te’vil, sadece anlama ve kı-
raat değil lafzın beyan ettiği hakikat ve gerçeklerden ibarettir. Te’vil, tabiatta 
ya da tabiat ötesinde varlığa ait olan ve lafzın beyan etmekten aciz olduğu 
yüce manadaki gerçeklerdir. lafız sadece bu gerçekleri hikayet eder.

Kur’an’ın te’vil yöntemlerinde hermenötik düşünceyle tamamen zıt 
tabanlara sahip en sert metotlara özellikle muhyiddin Arabî başta olmak 
üzere sofistik eserlerde daha çok rastlanır. ibn Arabî’nin izlediği metot 
daha çok sembolizmle benzerlik arz eder. Hatta ibn Arabî nesnel varlık-
lara yönelik metodunda sembolizmi resmederek te’vili, hermenötik dai-
resinin dışına çıkarır.

ibn Arabî’nin irfanî te’vil metodunu bazılarının ısrarla üzerinde du-
rarak hermenötik olarak kabul etmesi,130 hem ibn Arabî’nin irfanını tah-
rip etmek hem de hermenötiki tahrif etmek olur.

127 el-mizan, c.1, s.4, islam’da Kur’an, s.88
128 el-itkan, Suyuti, c.4, s.171, el-itkan Tercümesi, c.2, s.580
129 el-mizan, c.3, s.61
130 Hermenötik der irfanı ibn-i Arabi, Abdulhamit iskenderi’nin tercümesi, mebani ve 

revişhayi Tefsiri’den naklen, s.301.



265

üÇüncü Bölüm: TEFSir EKOllEri

ibn Arabî’nin irfanında hem Kur’an çerçevesinde Teşrii Kitap’ta hem 

de varlık âleminde Tekvini Kitap’ta te’vilin kıstası deruni müşahede ve 

kalbi keşiftir.

Hermenötikte ise varlığı tanımada söz sahibi mercii kalp değil, akıldır.

Nas ve Farklı Kıraatler

Hermenötiğin en önemli esaslarından biri metnin asla konuşmadığı 

okuyucunun metni söz olarak dışa yansıttığıdır. Bu esasa binaen metin-

ler müfessirin anlayışı sonucu her biri doğru kabul edilen farklı mana ve 

okumalara sahiptir.

mısırlı nasır Hamid Ebu Zeyd gibi dini hermenötiğin taraftarları 

olan kimseler bu görüşün onayı için Hz. Ali’nin buyruğunu kanıt ola-

rak sunmaktadırlar.

“Bu Kur’an, sadece iki kitap arasına yazılmış dil ile konuşmayan bir kitap-

tır. O’na bir tercüman gerek. O’nu ancak insanlar açıklar.”131

Başka bir yerde ise Hz. Ali (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Bu Kur’an’dır, onu konuşturmaya çalışın ama o konuşmaz.132

Kur’an’ın nas ve metinlerinin dili olmadığından okuyucunun onu 

konuşturması gerekir. Bu ise farklı te’vil ve okumaların ortaya çıkma ne-

denidir.

Yine Hz. Ali (a.s) ibn Abbas’ı Haricilere delil göstermesi ve nasihat 

etmesi için gönderirken yazdığı mektupta şöyle buyruyor:

“Onlarla Kur’an’a dayanarak konuşma. Çünkü Kur’an pek çok anlam barın-

dıran bir kitaptır. Sen bir şey söylersin, onlar başka bir şey söyler…”133

Sonuç olarak; Kur’an farklı tefsir ve te’villere gebe bir kitaptır. Kur’an 

kültürler doğurur. Kur’an’ın kültürel doğurganlığı ayetlerden farklı te’vil134 

131 nehcu’l Belaga, 125.hutbe
132 nehcu’l Belaga, 158.hutbe
133 nehcu’l Belaga, 77.mektup
134 Te’vilden kasıt, ıstılahta kullanılan te’vil değil, hermenötikte sözü geçen tefsir ve 

yorumlama manasındadır. mefhumu’n nass, Dirasatun fi Ulumi’l Kur’an, s.240.
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ve okumaların varolma sebebidir. Hatta ayetlerden her zaman dilimine 
uyumlu okumalar elde etmek mümkündür.

Hiç şüphesiz nassın diğer bir yüzü olan te’vil, doğurduğu kültür ve 
medeniyetlerde yeni maariflerin de temelini atar. Birçok kültür ve me-
deniyetin mihveri olan nasların te’vil ve tefsirlerinin birden çok olması 
kaçınılmazdır.135

Fakihlerin fetva ve görüşlerindeki ihtilaflar, dini hermenötikte kıraat 
farklılıklarının bir başka delili olarak kabul edilebilir.

Batı hermenötiğinde gündeme getirilen “Dinde Kıraat Farklılık-
ları” cümlesi, kutsal kitaplarda var olan noksanlık veya tahriflere, zama-
nın ihtiyaçlarına göre cevap vermeye yardımcı obje süsü verilmeye çalı-
şılan bir kılıftır. Bu yolla akıl ve akli kaynaklarla hatta semavi kitaplarla 
muhalif olan tenakuzlar bir şekilde inkâr edilebilir. Oysa bu tür kelamî 
yaklaşımlar Kur’an’la zıt düşüncelerdir. Çünkü ilahî ayetler her yorum 
ve tefsiri kabul edecek yapıda değildir. Böyle bir varsayım, dini maarifle-
rin âlimlerin yöntemsiz, senetsiz ve farklı zihni renklerini benimsemesi 
anlamına gelir.

istintak (konuşma/konuşturma), farklı kıraatlere cevaz verecek 
“Kur’an’dan her türlü manayı elde etmek” demek değildir. Aksine istin-
tak, bir müfessirde olması gereken şartları taşıyanların hâsılı olan mana-
lardır. muteber istintak ise; nassı kendine mahkûm eden değil nassın be-
yanı menzilesinde olan ayetin zahiri ile mutabık yorumlardır. Bu nedenle 
ayete yönelik her fikirsel yaklaşıma ayetin istintakı denmez. Çünkü ayet 
üzerinde tefekkür, Kur’an’ın diğer ayetleri, Sünnet-i nebevi ve aklıselimle 
uyum istintakın şartlarındandır.

Eğer kıraat, bu şartlara sahip istintak manasında olursa metinden elde 
edilen yeni yorumlar, dinde yeni ufukların açılmasına vesile olur.

Fakihlerin fetvalarındaki farklılıklara gelince; bu, ilim dünyasında yay-
gın ve makbul olan doğal bir durumdur. Ancak fetvalardaki farklılıklar, kı-
raat farklılıkları olarak isimlendirilmez. Zira kıraat farklılıklarının mihveri 
yorumcunun aklı, önyargıları ve metnin, yorumcunun akli kalıplarının 

135 mefhumu’n nass, 219/9
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etkisi altında kalmasıdır. Oysa fakihin fetvalarının kaynağı ilimi kıstaslara 

sahiptir ve metnin diğer naslarla ilişkisi göz ardı edilmemiştir.

Fakihlerin fetvalarının farklı olmasının nedenini ise fakihin dil bi-

limi ve Arap lügatine olan hâkimiyeti, rivayetlerdeki farklılıklar, raviler 

hakkındaki yaklaşımlar ve edebiyat, usul, fıkıh vb. mukaddime ilimle-

rinde aramak gerekir.

ilaveten fakihler, ibadet konularının geneli başta olmak üzere hem 

temel hem de fer’i inançların çoğunda ortak görüşe sahiptir. Her ne ka-

dar ibadetle ilgili cüzi meselelerde bazen farklı görüşlere sahip olsalar da 

buna kıraat faklılığı diyemeyiz.

Fakih, ıstılahta söz veya metnin zahirinden kastedilen gerçek ma-

naya dair dakik bir mana elde eden kişiye denir. Bu nedenle her döne-

minin âlim tabakası (fakih ve müfessirler) kendine has dini bir bakışla 

kendinden öncekilere nazaran daha derin, kendinden sonrakiler için ise 

daha yüzeysel algılanabilir. Ancak modern olarak algılanan yaklaşımlar 

kadim âlimlerin idrakleri ile uyum içerisinde olmakla birlikte zamana 

uygun hükümleri elde eder. Bu ise Peygamber’in (s.a.a) şu hadiste bu-

yurduğu şeyin özüdür:

“nice insan vardır ki fakih olmadığı halde fıkhı sırtlanır ve nice insan fıkhı 

kendilerinden daha fakih olan kimselere (gelecektekilere) intikal ettirir.”136

Peygamberden (s.a.a) nakledilen mezkûr hadis, ilk grupta yer alan 

insanları dinde yanlış düşünce sahibi olmakla itham etmekten ziyade bu 

insanların düşüncelerini fakihane olarak tanıtmaktadır. Ancak düşün-

celeri zahiridir ve bu zahirilik, geçmiş nesillere nispeten daha dakik ol-

masına rağmen gelecek nesillere nispeten yüzeyseldir. Eğer kıraat fark-

lılıkları bu manada kabul edilirse, bu farklılıklar dini metinlerde veya 

tefsirde herhangi bir sorun arz etmez. Oysa hermenötiğin dini maarif-

ler alanındaki metodu bu çizginin dışındadır. Aslında bu hadis bir yan-

dan hermenötik düşünceyi nehyederken diğer taraftan zahirilik akımını 

da reddetmektedir.137

136 Usul-u Kâfi, c.2, s.403
137 revişhayi Tefsiri, Amid Zencani, s.280
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Kur’an’ın Tarihselliği

Hermenötik düşüncenin muasır taraftarlarından olan Hirsch, kelime 
ve metin için iki farklı makam olduğu kanısındadır. ilki mana, ikincisi ise 
muhtevadır ve bu iki makam birbirinden tamamen farklıdır. ilki (mana) 
nas ve metnin tarihi dokusuna ikincisi (muhteva) ise zamansal değişim-
lere intibak edecek türdendir. Çünkü mana, müfessir ve kârinin/okuyu-
cunun istinbatı ile ilintilidir. Bu iki kavramın birbirinden ayrılması veya 
birinin diğerine mukaddem edilmesi ise Gadamer’in hermenötik düşün-
cesinin reddi manasındadır.

Gadamer’e göre yazılı bir metnin tefsirinin hiçbir şekilde objektifliği 
yoktur. Hermenötik yöntemle yapılan yorumlama tefsir değil belki felsefi 
bir ilimdir. Bu yolla insanlara yazılı bir metni nasıl yorumlayacakları öğ-
retilir. Gadamer’e göre metnin tefsiri tamamıyla müfessirin omuzlarında-
dır. Çünkü metin, bağrında hiçbir objektif olgu barındırmaz.

Hirsch, Gadamer’in gündeme getirdiği bu sözlerin hermenötik tef-
sir ilmiyle değil edebiyatla alakalı olduğunu söyler. Hirsch’e göre herme-
nötiğin ilgi alanı metinde saklı kalmış manadır. Edebi incelemelerde ise 
farklı zamanlarla mutabık “kavramlar” ve yorumcular mercek altına alı-
nır. Bu nedenle kavramlar farklılık gösterse de metnin manası değişmez 
yapıdadır.138

Bu görüşü savunan dini hermenötik taraftarların biri Dr. nasır Ha-
mid Ebu Zeyd’dir. O te’vil sebebi olan mana ve kavramların ayrılması 
hakkından şöyle der:

mana, nas ve nutkun vasıtasız mefhumudur. mefhum, nasların lugavi olu-
şumunun tahlil edilmesi sonucu ortaya çıkar ve muasır âlimler bu mef-
humları nassın nutuk halinden istinbat eder. Başka bir deyişle; mana, nas-
ların tarihi delaletleridir.139 Ama kavram, müfessir ve kârînin bu tarihsel 
manadan elde ettiği şeydir. Yaşanılan toplum ve kültürün etkisiyle kavram-
lar faklılık gösterir.

Ebu Zeyd, bazen kavramı te’vil olarak isimlendirir.

138 validityin Interpretation, Hirsch E.D, Babek Ahmedi, Sahtar ve Te’vili metn, c.2, 
s.570-613

139 nakdu’l Hitabu’d Dini, s.220-221
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Bu nedenle mana ve kavram arasındaki fark, birbirinden ayrılması 

imkânsız olan iki ayrı boyuta sahiptir. Birincisi mana, tarihseldir. Yani 

kelimenin ait olduğu dili tam anlamıyla (batinî) bilmedikçe toplumda 

(zahiri) nasıl şekillendiğini bilemeyiz. Ama manadan ayrı olmayan hatta 

mana ile varlık kazanan “kavram”, zamansaldır. Yani zamansal hâsıla, ta-

rihsel nastan ayrıdır.

mana ve kavram arasındaki farkın ikinci boyutu ise mana, bir yere 

kadar nesnellik içerir. Ancak kavram, kıraatlerin değişmesiyle yeni bir 

çehreye bürünür. Yalnız bu değişkenlik ve dinamizm, kavramın mana ile 

olan ilişkisi sebebiyle metotsal olarak tezahür eder.140

Ebu Zeyd’e ait bu düşünceler ve yine Ebu Zeyd’in Kur’an’ın nas ve 

misallerine yönelik yapmış olduğu sınıflandırmalar muhaliflerinin ken-

disiyle sürekli görüş ayrılığı yaşamasına sebep olmuştur.141

Ebu Zeyd, kadının miras kanununda erkeğe oranla yarı pay alma-

sını, kadına hiçbir değerin verilmediği ayetin nüzul zamanına ve cahili-

yet dönemine ait olduğunu kabul eder.142

Ebu Zeyd, nasları üç sınıfa ayırmaktadır:

1. Sadece tarihsel olayları beyan eden naslar

2. Te'vil edilebilir ve değişmeceli naslar

3. Kavramlara dayanarak yaygınlık kazanan (miras konusunda ol-

duğu gibi) naslar

Ebu Zeyd, tarihsel naslara Kur’an’dan örnekler getirerek şöyle der;

“Haset, sihir, cin ve şeytan gibi kavramlar zihinde şekillenen kelime-

lerden olup insanın belirli marifet ve tanıma mesafesini kat etmesiyle ilin-

tilidir. Yine kölelik ve kölelerin hükümleri (cariye ve köle) nüzul tarihiyle 

alakalı konulardandır ve tarihi evrimler bu hükmün yürürlükten kalkma-

sına neden olmuştur. Bu nedenle tarihi örneklere sarılamayacağımızdan 

140 A.g.e, s.221
141 öyle ki nasr Hamid Ebu Zeyd mısır mahkemeleri tarafından mürtetlikte itham 

edilmiştir.
142 nakdu’l Hitabu’d Dini, s.221-223
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kölelik gibi kavramları islam adına ölçü kabul etmenin bir faydası yoktur. 
Ancak bu konuda tarihi bir delilin olması istisnai bir durumdur.143

Ebu Zeyd’in son örneği faiz konusundadır. Ebu Zeyd’e göre Kur’an, 
(Bakara 270 ila 280) sadece cahiliye dönemi Arapları ve Yahudiler ara-
sında uygulanan yolsuzluk ve faizi haram etmiştir. Ancak bu ayetin gü-
nümüzde ekonomi ve bankalar literatüründe kullanılan faize işaret eden 
bir yönü yoktur.144

Ebu Zeyd, te’vil edilebilir naslara örnek olarak ise Kur’an’da ge-
çen ubudiyet (عبد -یعبدون) kelimesini örnek verir. Ebu Zeyd'e göre in-
san ve Allah arasındaki ilişki, عبدالل (Allah'ın kulu) ve عباد الل (Allah'ın 
kulları) gibi tabirlerle ifade edilen ve köleliğin yürürlükte olduğu cahi-
liye dönemi Araplarında yaygın olan kölelik gibi dinsel tasavvurun ak-
sine ibadet ve itaat manasındadır. Zira burada "kul" kelimesi mecaz an-
lamda kullanılmıştır."ilahî yakınlık" kelimesi de aynı şekilde mecaz bir 
anlamı ifade eder.145

Kısa Bir İnceleme ve Reddiye:

Ebu Zeyd’e ait bu görüşün en önemli sorunu, hermenötik taraftar-
ları arasındaki ideolojik çelişkidir. Zira bir taraftan metinler tarihseldir 
deyip metnin tarihi medlullerini nüzul zamanına has kabul ederken di-
ğer taraftan metinlere ait nutukların farklı zaman ve mekânlarda değişik 
manalarda kullanılabileceğini savunurlar.

Bu görüşün taraftarları nas ve medlul için bunları birbirinden ayı-
racak muayyen kıstaslar sunmamıştır. Gerçi Ebu Zeyd gibi isimler, her-
menötik esaslarla bu sorunu halletmek için üç kısımlı bir sınıflandırma 
yapmış olsa da maalesef bu sınıflandırma, geçerli mısdaklara sahip ol-
madığından ve karakteristik kanunlar içermediğinden bu sorunu orta-
dan kaldırmak için yeterli değildir.

Ebu Zeyd’e ait sınıflandırmanın ilk kısmında (naslar tarihseldir), ge-
çerli kıstasların ve açık ilmi kanunların olmaması, istenilen her şeyin ta-
rih zindanına hapsedilmesine neden olur. Günümüzde duyu ötesindeki 

143 A.g.e, s.210
144 A.g.e s.213-215
145 nakdu’l Hitabu’d Dini, s.22-133
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cin, şeytan ve haset gibi kavramların gerçek manasının dışına itilmesi ise 

bu objelerin benzeri kavramlar için delil teşkil etmemesine yol açar.

ikinci kısımda (mecaz naslar) Kur’an’ın mecaz kavramlarının inkâr 

edilemez olduğu doğrudur. cahiz, curcani ve Seyit murtaza gibi âlimler 

mecaz anlamla ilgili detaylı şerh vermiş, hatta mecaz anlamla ilgili açık 

kanun ve metotlar beyan etmişlerdir. Ancak hermenötik düşüncede me-

caz kavramlara ait geçerli usuller zikredilmemiştir. ibadet, sevgi ve takar-

rub/yakınlaşma gibi kelimeler bunun açık numuneleridir.

ilaveten birinci ve ikinci kısmı bir diğerinden ayıracak sınırlar tayin 

edilmemiştir. Bu nedenle birinci kısımdaki örnekleri ikinci kısımda veya 

ikinci kısımdaki örnekleri birinci kısımda tatbik edemeyiz.

Sonuç olarak; ikinci kısma ait belirgin ölçütlerin olmaması ilmi dü-

şüncelerde karışıklıkların doğması anlamına gelir.146

Şu konunun hatırlatılmasında fayda vardır; Kur’an dilinde sadece be-

lirli mısdaklara has ayetler vardır. örnek olarak:

 يَن ِ َوَخاَتَم النَِّبّيِ ُسوَل اللَّ َجاِلُكْم َوَلِكن رَّ ن ّرِ ٌد أََبا أََحٍد ّمِ ا َكاَن ُمَحمَّ  مَّ

"Muhammed, sizden birisinin babası değildir. O sadece Allah'ın resûlü 

ve peygamberlerin sonuncusudur."147

Bu ayet Peygamber’in şahsına münhasırdır ve O’nun dışında başka 

hiçbir insan üzerinde tatbik edilemez. Yine:

َكاَة  اَلَة َويُْؤتُوَن الزَّ ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ  ِإنََّما َوِليُُّكُم اللَّ

 َوُهْم راِكُعوَن

"Sizin veliniz, ancak Allah, Resulü ve namazı hakkıyla yerine getiren 

ve rükû halinde zekât veren müminlerdir."148

146 mebani ve revişhayi Tefsiri, Amid Zencani, s.28
147 Ahzab: 40
148 maide: 55



272

TEFSir mETOTlArI vE EKOllEri

Bu ayeti her ne kadar Hz. Ali’nin (a.s) hakkında nazil olsa da “Se-

bebin hususiyeti nassın umumiyetine engel olmaz” kanunu gereğince 

mezkûr ayet, tartışmaların odağı olmuştur.149

Din ve Dinsel Düşünce

modern hermenötik düşüncenin esaslarından biri, metnin tarihselli-

ğiyle doğrudan irtibatı olan din ve dinsel düşünce arasındaki farktır. Bu 

esasa göre; din, tarihi delillerle varlığı ispat edilmiş ve belirli bir zamana 

has olan kutsal naslar mecmuasıdır. Dinsel düşünce ise insanın kutsal 

metinlere yönelik algı, te’vil ve içtihadından ibarettir.

Buna binaen zamansal ihtiyaçlara cevap veren ve farklı zaman ve 

mekânlarda tatbik edilebilir nitelikte olan dinsel düşüncedir. Ancak din, 

dinamiği olmayan, nüzul zamanıyla irtibatlı, kültür ve ihtiyaçları ortadan 

kalkmış kutsal değerlerdir.

Hiç şüphesiz müçtehit ve fakihlere ait farklı içtihat ve görüşler her 

dönemde kadim düşünceleri mercek altına yatırırken muasır düşünce-

lerden bazıları ise kendi zamanının ihtiyaçlarına cevap verir. Bu inceleme 

ve cevap vermeler eğer içtihat esaslarına uygun yapılırsa hem din hem de 

dinsel düşüncedir. Hatta bir nevi kıraat de kabul edilebilir. Ama eğer ge-

rekli şartlara uygun olmazsa ne dindir ne de dinsel bir düşüncedir.

müçtehit ve müfessir için taklit etmenin haram olması, müçtehit ve 

müfessirin teşhis gücüne sahip olmasını zaruri kılmaktadır. içtihat ve tef-

sirde kabul edilen her düşünce, dinde yeni ufuklar açan birer ayıraçtır. 

Yani din ve dini metinler zahirde küçükmüş gibi algılanan birçok kat-

mandan oluşur. Ancak tıpkı küçük olduğu halde içinde sayısız program-

ları bulunduran bir cD gibidir; yarılan ve açılan her tabakanın bağrından 

gün yüzüne sayısız ve farklı meseleler çıkmaktadır.

Bu yöntem Kur’an’ın batinî için de geçerlidir. Zira sahih yollarla 

Kur’an’ın batınına ulaşmak daha dakik ve daha derin manalara ulaşmak 

anlamına gelir.

149 içtihat Tefsiri ve Hermenötik Tefsirin farkları bölümünde konuyla ilgili gerekli bilgilere 
yer verilecektir.
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Dini Algı ve Kıraatleri İdeolojileştirmek

Hermenötiğe ait düşüncelerden biri de dini okuma ve idrakin ideo-
lojileştirilmesidir. Hermenötik taraftarları bu yolla dini maariflerin ideo-
loji haline dönüşmesini engellemeyi hedeflemektedir. Hatta bazen bu dü-
şünce hermenötik taraftarlarınca kabul edilmeyen okumaların aleyhine 
bir propaganda silahı olarak kullanılmıştır.

Peki, dini idrakin ideolojileştirilmesi ve dini maariflerin ideoloji ha-
line dönüşmesini engellemek nedir? Hermenötik taraftarları bu konuyu 
açıklığa kavuşturmamıştır.

Dini idrakin ideolojileştirilmesinden kasıt, özel bir dini anlayış ve 
okumaya kutsiyet atfederek diğer okumalara üstünlük sağlamak mıdır? 
Bu üstünlük için geçerli delilleri var mıdır?

maariflerin ideoloji haline dönüşmesini engellemekten kasıt, âlimlerin 
dini öğreti kalıbında ortaya koydukları ve E’şari, mutezile, maturidi vb. 
islamî fırkaların ortaya çıkmasına sebep olan içtihat dediğimiz görüş ve 
nazariyelerin yok sayılması mıdır? Böylesi bir varsayım, tüm islamî fır-
kaların yok sayılması anlamına gelir.

ideoloji, düşüncelerin mahsulü olan ilim anlamına gelir. Sonuç ola-
rak yukarıdaki ıstılahtan maksat ilim veya dini algının bilimselliğidir ki 
bu da din algısının bilimsel kurallara mutabık olması demektir. Dini tanı-
makla dini anlamak arasında herhangi bir fark olmadığından (çünkü her 
ikisi de insanın belli bir din hakkındaki bilgiler dizisinden oluşan mec-
muadır) batı hermenötiğindeki müşküllerin çözümü için bunları birbi-
rinden ayırmaya çalışmak beyhude ve faydasız bir çabadır. Aslında onu 
genel hermenötiğe tabi saymak mümkündür150.

Dini Hermenötik ve Modernite:

Dini hermenötik düşünürleri islamî okumalarla batı menşeli bir fikri, 
fenomen olan modernite düşüncesini savunma girişiminde bulunmuşlar-
dır. Bu düşünürler din ve dinsel düşünceler hakkında şöyle derler: Din, 

150 Genel hermenötikten maksat, her metnin umumi ve müşterek kaideler esasına dayalı 
olarak tefsir edilip anlaşılmasıdır. Bunun karşısında kutsal metne özel hermenötik 
vardır. Bkz. Kabesat Dergisi, 17. Sayı, Dini Hermenötik özel, s.27
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her ne kadar kutsal ve saygınlığı olan emirlerden ibaret olsa da çağa ayak 
uyduramadığından tarih sayfaları arasında sıkışıp kalan ve modern top-
lumlardaki varlığı inkâr edilebilir bir kavramdır. Ama dinsel düşünce-
ler dine dair farklı okumaların cevaz merciidir. Dini emirlerin çoğu kut-
siyeti olmayan ve inkâr edilebilir niteliktedir. Dinde inkâr edilmeyecek 
veya asla şüphe edilmeyecek hiçbir emir, yasak ve prensip yoktur. Bu ne-
denle din, geleneksel sünnet olup çağın gerisindedir, dinsel düşünceler 
ise modernize demektir.

Elbette modern hermenötik metodu benimseyen insanın müslüman 
olması demek, o insanın modernizmi savunan demokrasi ve liberalizmin 
akılcılık boyutuna cevap vermeyeceği anlamına gelmez. Çünkü insanın 
akli olgunluğu ve zamanın şartlarına olan hâkimiyeti islam’ın ve moder-
nizmin gereklerine aynı anda sahip olmasına sebep olur.

Bu metot, taraftarları için demokratik düşüncenin kapılarını Kuran’ın 
tefsir ve te’viline aralamış, plüralizm (çoğulculuk) ve modernizmin önünde 
bulunan tüm engelleri kaldırmıştır. Sonuç olarak plüralizm, dini inanç-
ların sınırlarında gösterilecek müsamaha ve hoşgörü ile farklı düşünce-
ler için ortak yaşam alanı icat eder. Ayrıca Kur’an’ın açık emri olan din 
adına tevella ve teberra düşüncesinin mahkûm edilmesine sebep olur.151 
Fikirsel çatışmalar sonucu yıkıcı sonuçlar doğuran cidal ve çekişmeler 
Kur’an’dan alınan ilhamla son bulur. nitekim Allah Kur’an’da şöyle bu-
yurmaktadır:

َ َوَل   ُقْل َيا اَْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوا ِاٰلى َكِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم اَلَّ َنْعُبَد ِالَّ اللهّٰ

 ِ نُْشِرَك ِبٖه َشْيًپا َوَل َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعًضا اَْرَباًبا ِمْن ُدوِن اللهّٰ

"De ki: ‘Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yal-
nız Allah'a ibadet edelim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı 
bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin…"152

Ancak bu hermenötik hoşgörüler dini maariflere modernite şiarlarını 
tahakküm edeceğinden bu yaklaşım mutlak demokrasi, sonucu ise hiçbir 

151 mebani ve revişhayi Tefsiri, s.282
152 Ali imran: 64
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toplumun tahammül edemeyeceği insanlığının yok sayılması demektir. 
Hiçbir kanun ve sınırı olmayan alabildiğine özgürlük ve demokrasi, sa-
dece dinle değil laiklikle bile örtüşmez.

mezkûr ayet tevhit inancının münadisidir. Eğer önceki ayetlere (64.
ayet) dikkat edilecek olursa ُ -Şüp) ِانَّ ٰهَذا َلُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ َوَما ِمْن ِاٰلٍه ِالَّ اللهّٰ
hesiz bu (isa'nın) gerçek kıssasıdır. Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur) 
Allah'ın kitap ehlini sınırları çizilmiş islam'a davet ettiği anlaşılacaktır. 
Ancak bu ayette insanlar, islam ve kitap ehlinin ortak noktalarına davet 
edilmektedir. Kur'an bu tarz delillerle bizlere tüm inançlarımızdan vazge-
çerek sadece ortak inançları benimsemeyi değil, aksine bizimle aynı kut-
sal amaç ve hedefler etrafında birleşmek istemeyenlerle hiç değilse ortak 
noktalarda bir araya gelmeyi ve bu birlikteliği hedeflerimizi ileriye taşı-
mak için bir araç olarak kullanmayı öğretmektedir.153

Buna ilaveten mesele sadece müşterek düşünceler değil, aksine tüm 
dinlerde sözü edilen ve tek ilaha itaat ve ibadeti gerektiren “Tevhit-i 
Ameli” inancındadır.154

Dil ve Düşünce

martin Heidegger ve taraftarlarına ait hermenötik düşünceler dil kav-
ramı etrafında şekillenir. Dil, Heidegger’in ideolojisinde en önemli yere 
sahiptir. Bu ideolojiye göre insanın dünyada olan varlığı dile bağlıdır ve 
insan, dünya ile olan ilişkisinde dil vasıtasıyla nefes alır.155

Ama islam âlimlerine göre insanın yaşam mihveri ve dünya ile olan 
bağı, inanç ve fikirleridir.

mevlana şöyle der:

“Ey insan hep düşünce içerisindesin / Senden geri kalacak kemik 
ve köktür.”

Her halükarda kriter ister dil, ister düşünce isterse de inançlar olsun; 
acaba bunlardan herhangi birini vahiy ve birçok gaybi olayların müfes-
siri kabul edebilir miyiz?

153 Tefsir-i numune, c.2, s.450
154 el-mizan, c.3, s.248
155 Inkletoun, nazariye-i Âdemi, s.72, Abbas Fahr’ın tercümesi, neşr-i merkez 1368



276

TEFSir mETOTlArI vE EKOllEri

Belki kadim metinlerin tefsiri için bir çözüm yolu bulunabilir ama 

vahiy, nübüvvet ve semavi kitap için böyle bir şey söz konusu bile ola-

maz.

Bu düşünce tarzı pozitivizm ve psikoloji akımlarını yaygınlaştır-

mak için Freudizm156 ve diyalektik mantık tuzağına düşen marksizimin 

hatasıdır.157

Hermenötik tefsir, kadim metinlerden yararlanarak mevcut sorun-

ları halledebilir. nitekim birçok mütefekkir ve âlim, bu pratik metot ara-

cılığıyla kadim eserleri mütalaa ederek yaşadıkları zamanla uyumlu çö-

züm yolları üretmiştir. Ancak bu, insanın ruhsal ve maddi ihtiyaçlarına 

ait tüm sorunların çözüm yollarının hermenötikte olduğu anlamına gel-

mez. Çünkü insanı çevreleyen sorunların çözüm yolları insan idrakinin 

ve aklının çok ötesinde olan şeylerdir.

İçtihat Tefsiri ve Hermenötik Arasındaki Farklar

Bazıları farklı okumalar esasına dayanan hermenötik düşüncenin mü-

fessirin görüşlerini yansıtan içtihat metodu ile aynı olduğunu tasavvur et-

miştir. Ancak bu iki akım arasında birçok fark vardır. örnek olarak:

1-Hermenötikte Kur’an’a dayanan her görüş doğru kabul edilen dini 

bir maariftir ama din ve islam değildir. Zira hermenötike göre din ve din-

sel düşünce farklı şeylerdir. Ama içtihat tefsirinde farklı görüşler arasında 

sadece bir tanesi hak çizgisindedir ve dini maarif kabul edilir.

2-Hermenötikte mana tarihseldir. Bu nedenle dini bir emir nüzul za-

manıyla münhasırdır ve farklı zamanlarda tatbik edilemez. Oysa içtihat 

tefsirinde mana, külli bir tefsir kalıbında olduğundan sadece nüzul zama-

nına has değildir ve farklı zaman ve mekânlarda tatbik edilebilir. meşhur 

“Sebebin hususiyeti nassın umumiyetine engel olmaz” görüşüne göre nü-

zul sebebi ayetin mefhumunu münhasır etmez.

156 Sigmund Frued tarafından ortaya atılan ve insan ruhunu reddederek insanın tüm 
ruhsal dünyasını cinsel ve benzeri dünyevi dürtülerle açıklamaya çalışan psikolojk 
teori (mütercim)

157 mebani ve revişhayi Tefsiri, Amid Zencani, s.302, Dördüncü baskı, 1379
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Başka bir deyişle; hermenötik dil bilimi usulüne göre; özellikle belli 
zaman ve şartlarla rabıtası olan Kur’an ayetleri başta olmak üzere dini me-
tinler tarihidir. Külli bir kaide olarak metinlerin dini olarak nitelendiril-
mesi, farklı zaman ve şartlarda tatbik edilmemesine bağlıdır.

Hermenötike ait bu sözler cevaplanabilir türdendir. Kur’an-ı Kerim’deki 
ayetler bir sınıflandırmada iki kısma ayrılır.

özel lafız ve konuma sahip ayetler. örneğin;

 يَن ِ َوَخاَتَم النَِّبّيِ ُسوَل اللَّ َجاِلُكْم َوَلِكن رَّ ن ّرِ ٌد أََبا أََحٍد ّمِ ا َكاَن ُمَحمَّ  مَّ
"Muhammed, sizden birisinin babası değildir. O sadece Allah'ın re-
sulü ve peygamberlerin sonuncusudur."158

 َهاتُُهْم  واَْزَواُجُه اُمَّ

"Onun (Peygamber'in) eşleri de müminlerin analarıdır…"159

nübüvvetin hatemiyeti, islam Peygamber’ine (s.a.a) hastır. ve üm-
metin anneleri olma vasfı Peygamber’in eşlerine özgüdür.

Belirli bir zaman ve şahısla ilişkisi olmayan ayetler. Zaman sınırı ol-
madığından külli birçok meseleyi beyan ederler. Kur’an’daki ayetlerin bü-
yük çoğunluğu bu ayetler sınıfına girer.

 ِلْلَكاِفرٖيَن َعَلى اْلُمْؤِمنٖين َسبٖيال ُ  َوَلْن َيْجَعل اللهّٰ

"…Allah, mü'minlerin aleyhine kâfirlere hiçbir yol vermeyecektir."160

 َتْبدٖيال ِ  َوَلن َتِجد ِلُسنَِّة اللهّٰ

"Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın."161

Hermenötik sadece birinci kısımdaki ayetleri kapsar.

158 Ahzab: 40
159 Ahzab: 6
160 nisa: 141
161 Fetih: 23
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3-içtihat tefsirinde, hem din hem de dini maarif olan ayetin mefhu-
munun batınına ait her türlü yorum ve görüşler incelenir ve gerektiğinde 
ilimde derinleşenlerce mısdaklar üzerinde tatbik edilebilir. Ama hermenö-
tikte tüm nazari değişimler din değil, dini maarif kalıbında kabul edilir.

İmam Humeyni’nin Düşünceleri ve Hermenötik Tefsir

Hermenötik kanun ve usuller islamî ilimlerde de az çok kendini his-
settirir. islam âlimleri bu konudaki görüşlerini sürekli olarak dile getir-
miştir. Bunlardan biri evrensel bir kişiliğe sahip olan imam Humeyni’dir. 
imam Humeyni’nin hermenötik hakkındaki görüşünü hatırlatmakta 
fayda vardır.

imam Humeyni metinlerin anlaşılmasında kıstas olarak muhatap ve 
okuru değil, yazarın niyetini kabul eder. Tefsir hakkında yapmış olduğu 
sade ve açık bir tanımda şöyle der:

Genel olarak kitabın tefsir edilmesi kitabın maksatlarının şerh edilmesidir ve 
müfessirin en önemli vazifesi kitap sahibinin muradını beyan etmektir.162

imam Humeyni’nin tefsirlere yönelik yaptığı en büyük eleştiri şöy-
ledir:

müfessirin asırlardır bu milleti Kur’an’dan uzaklaştıran, insanları Kur’an’dan 
mahrum bırakan ve hidayet kapılarını insanların yüzüne kapatan en büyük 
hatası, müfessirin Kur’an’ın maksatlarından, onu nazil edenin ve resuller 
gönderenin gerçek muradından gaflet etmesidir.163

metnin anlaşılması genel kanun ve usullere bağlıdır. Hatta bazıları 
“metinleri anlamak ancak bu külli kanunlarla mümkündür” der. Bu ne-
denle yazarın Kur’an’a olan yaklaşımı ve kaleme aldığı metinlerdeki mak-
sadı, diğer metotlardan daha güvenilirdir. Çünkü yazar, kendisine ait 
metinde neyi kastettiğini herkesten daha iyi bilir. Yine imam Humeyni 
şöyle yazmıştır:

Bir hükmün kati olmasının şartı; hükümden muteber bir anlam çıkması ve 
insanların ondan doğru manayı anlamasıdır.164

162 Adabu’s Salat, imam Humeyni, s.193
163 A.g.e.
164 Keşfu’l-Esrar, s.326
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“müfessirin varsayımlardan arınması gerekir mi yoksa tefsirde var-
sayımlar kıstas olarak kabul edilmeli midir?” sorusuna cevap olarak 
imam, hem Kur’an’a tek bir boyuttan bakmayı mahkûm eder hem de 
müfessirin ilahî maarifleri öğrenme noktasında mercii olduğunu, bu ne-
denle de müfessirin vazifesinin dini öğretileri insanlara beyan etmek ol-
duğunu söyler.

müfessir, ilahî maarifleri insanlara öğretmeli, insanlar da dini tanımak için 
müfessirlere rücu etmelidir.165

Başka bir yerde ise şöyle der:

Biz, bir dönem halktan bir grupla ve kendini ilim ehli zanneden ama as-
lında yüzeysel ve sadece bir boyuttan bakarak geleneksel islam anlayışını 
kabul eden âlimlerle karşı karşıyaydık. Bu insanlar islam’ın tüm emirlerini 
irfanî okumayla yorumlayıp zamana ait konuları kabul etmezlerdi. Hatta 
cihat hakkında bir rivayet veya ayetle karşılaştıklarında onu nefis tezkiyesi 
olarak yorumlayarak, islam’ı gerçek manasının dışına çekip tersten okur-
lardı. Gerçi bu insanlar ihlâslıydı ama hataları, islam’a sadece tek bir pen-
cereden bakmalarıydı.

Hermenötiğin usullerinden bir diğeri ise metnin tefsir edilmesinin 
muteber yolunun ne olduğu konusudur. imam Humeyni ve aynı dönemde 
yaşayan diğer usulü meşrep âlimler, metnin tefsirinde en önemli ve mute-
ber olan metodun, kelimenin zahiri ve zahirin hüccet olduğunu söyler.

imam, “Kavaninu’l Usul” kitabının sahibi mirza Kummi’nin görüşü-
nün reddi ile ilgili şöyle der:

Peygamber ve Ehl-i Beyt imamları kanalı ile elimize ulaşan haberler, tıpkı 
Kummi’nin kaleme aldığı ve zahirini herkes için hüccet kabul ettiği diğer 
kitaplar gibidir.166

165 Adabu’s Salat, s.194
166 Sahife-i nur, c.18, s.275



 Kur’an ve bilim irtibatı
 Bilimlerin doğuşunda Kur’an’ın rolü
 Bilimsel tefsir ekolünün tarihçesi, lügatler ve kısımları
 Bilimsel tefsir ekolünün kriter ve kaynakları
 Bilimsel tefsirlere örnekler

Hedefler

•  Asıl Hedef: Tefsir ilmi ve usullerinin tanınması, Kur’an-ı Kerim’de kul-
lanılış şekilleri.

• Diğer Hedefler
  Kur’an’ın ilimlerle olan ilişkisi ve Kur’an’ın ilimlerin meydana ge -

mesindeki rolünün bilinmesi.
  Bilimsel tefsirin tarihçesinin, kısımlarının ve bu akıma ait kavra -

ların bilinmesi.
  Bilimsel tefsire muvafık ve muhalif olanların görüşlerinin tanınması, 

din ve ilim arasında çelişkinin olmadığının beyan edilmesi.
  Bilimsel tefsir metotlarına ait kıstas ve kaynakların yanı sıra bu tür 

tefsirdeki afetler ve ayrıcalıkların bilinmesi.
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4. Bilimsel Tefsir Ekolü

Kur’an ve İlim

K ur’an öğretileri ilme önceki din ve semavi kitapların tümünden 
daha çok ehemmiyet gösterir. Kur’an’ın ilim ve âlim hakkında 

yaptığı övgüler başka hiçbir kitapta zikredilmemiştir. ilim kelimesi ve il-
min zorlukları Kur’an’da 750 defadan fazla dile getirilmiş ve her defa-
sında ilmin makamı önemle vurgulanmıştır. Allah, kendisini insanın ilk 
öğretmeni olarak tanıtarak şöyle buyuruyor:

 ْنَساَن َعلََّمُه اْلَبَياَن ْحٰمُن َعلََّم اْلُقْرٰاَن َخَلَق اْلِ  اَلرَّ
“Rahman, Kur’an’ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona beyanı (düşünüp ifade 
etmeyi) öğretti.”167

Başka bir ayette ise şöyle buyurmaktadır;

 ْنَساَن َما َلْم َيْعَلْم  اَلَّذٖى َعلََّم ِباْلَقَلِم َعلََّم اْلِ
"O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir."168

Bu ayetler ilmin değerini anlatan en güzel örneklerdendir.

muhtevasında farklı boyut ve özellikleri barındıran Kur’an’ın sadece 
bir boyutu ilim, tefekkür, tanıma ve düşünce gibi olguları inceler. Çok da-
kik bir nitelikte olan Kur’an, ilim sahası için daima inceleme ve araştırma 
konusu olmuştur. Çünkü Kur’an, insanı bazen teoloji (Allah’ın varlığı, sı-
fatları ve filleri) bazen ontoloji (insan başta olmak üzere varlık kavramı) 

167 rahman: 1, 2, 3 ve 4
168 Alak: 4-5
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bazen kozmoloji (gökyüzü, yıldızlar ve gök cisimleri) bazen botanik (bit-

kiler) bazen zooloji (hayvanlar) ve bazen de tarihi tanımaya davet eder.

Kur’an’da ilimden söz eden ayetleri birkaç kısma ayırabiliriz.

Allah’ın zahiri (nesnel) ve batinî (nefsi) nişanelerine değinen ayetler:

 َوِفى اْلَْرِض ٰاَياٌت ِلْلُموِقنٖيَن َوفٖى اَْنُفِسُكْم اََفاَل تُْبِصُروَن 

"Yakin edenler için yeryüzünde ve kendi nefislerinizde nice ayetler 
vardır. Görmüyor musunuz?!"169

Bakara:164, nahl:12, casiye:5, rad:4, Enam:79, Tövbe:11, rum:20-25. 

ayetler bu kısımdaki ayetlerden sadece birkaçıdır.

ilim ve ilim ehlinin makamına değinen ayetler:

 الَّذٖيَن ٰاَمنُوا ِمْنُكْم َوالَّذٖيَن اُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت ُ  َيْرَفِع اللهّٰ

"Allah, sizden iman edenlerin ve kendilerine ilim verilmiş olanların 
derecelerini yükseltir."170

 َهْل َيْسَتِوى الَّذٖيَن َيْعَلُموَن َوالَّذٖيَن َل َيْعَلُموَن 

"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"171

ilmin artmasına yardımcı olan yolları tanıtan ayetler:

Her gün insanın yeni ilmi keşifler yapmasını sağlayan göz, kulak, 

kalp, akıl vb. yardımcı etkenler:

ْمَع  َهاِتُكْم َل َتْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّ ُ اَْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن اُمَّ  َواللهّٰ

 َواْلَْبَصاَر َواْلَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم َتْشُكُروَن

"Allah, sizi analarınızın karnından, siz hiçbir şey bilmez durumda iken 
çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi."172

169 Zariyat: 20-21
170 mücadele: 11
171 Zümer: 9
172 nahl: 78
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 ْمَع َواْلَْبَصاَر َواْلَْفِئَدَة یُه َوَنَفَخ فٖيِه ِمْن ُروِحٖه َوَجَعَل َلُكُم السَّ  ثُمَّ َسوهّٰ

“Sonra onu (insanı) şekillendirip ona ruhundan üfledi. Sizin için 
işitme, görme ve idrak duygularını yarattı.”173

Zan ve tahminlere göre hareket edenleri kınayan ayetler:

 ًَوَما َيتَِّبُع اَْكَثُرُهْم ِالَّ َظنًّا ِانَّ الظَّنَّ َل يُْغنٖى ِمَن الَحّقِ َشیئا 

"Onların çoğu sadece zanlarına tâbi olur. Zan ise haktan (ilimden) 
hiçbir şeyin yerini tutmaz"174

necm suresinin 23/28 veYunus suresinin 66. Ayetleri de bu kısım-

daki ayetlere birkaç örnektir.

insana tevhit inancı ve ilahî kudreti ilmi olarak beyan etmek için 

göklerin ve yeryüzünün yaratılışını açıklayan ayetler:

ُل اْلَْمُر َبْيَنُهنَّ ِلَتْعَلُموا اَنَّ  ُ الَّذٖى َخَلَق َسْبَع َسٰمَواٍت َوِمَن اْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ َيَتَنزَّ  اَللهّٰ

 َعٰلى ُكّلِ َشْیٍء َقدٖيٌر َ اللهّٰ

"Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri 
bunlar arasından inip durmaktadır, Allah'ın her şeye gücü yeter…"175

mezkûr ayette göklerin ve yeryüzünün yaratılışı başta olmak üzere 

varlık âleminin vücuda gelmesi ilmin asli sebebi olarak tanıtılmıştır. Yine 

birçok ayette sabit bir bakış ve sağlam bir düşünce türü olan hikmet sı-

fatı ilim olarak tanıtılmıştır.

 َوَمْن يُْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد اُوِتَى َخْيًرا َكثٖيًرا 

"Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır verilmiş 
demektir."176

173 Secde: 9
174 Yunus:36
175 Talak:12
176 Bakara:269
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ilim ve âlimin değerini beyan eden Kur’an’daki ayetleri bir araya top-
larsak başlı başına müstakil bir kitap elde ederiz.177

İlimlerin Doğuşunda Kur’an’ın Rolü

ilimlerin tarihine genel olarak bakıldığında Kur’an-ı Kerim’in nazari 
(teorik) ilimlerin ortaya çıkmasında etkili roller oynadığı neticesine va-
rılır.

Belagat ve fesahatin zirvesinde olan Kur’an, Arap edebiyatında mucizevî 
bir şaheserdir ve edebiyat ilimlerinin anası rolündedir. Zira sarf, nahiv, 
meani, beyan, iştikak, lengüistik (dil bilimi) gibi ilim ve edebi kanunlar, 
Kur’an’ın nüzulünden sonra ortaya çıkmıştır.

Gerçi Kur’an’ın inişinden önce cahiliye dönemi Arapları arasında 
(Kâbe’ye asılan) yedi veya on Arap şiirine imza atmış fasih ve edebi söz-
lere sahip kimseler vardı. Ancak Kur’an’ın inişinin ardından Arap hatip-
ler kendilerini ilahî kelamın karşısında aciz görmüş ve yenilgiyi kabul-
lenmişlerdir. Bu nedenle insanlar kendilerini Arap edebiyatını öğrenmeye 
mecbur hissetmiştir. Ayetlerdeki fesahat, belagat, sentaks, terkip ve keli-
melerin manaları üzerindeki dikkatli incelemeler, insanların ayetleri an-
lamak için Arap lügatinde mevcut olan benzer örneklerinden yardım al-
malarına sebep olmuştur. Şöyle derler:

ibn Abbas, ayetlerin manasını Arapça şiirlerden faydalanarak beyan eder ve 
“Şiirler, Arapların divanıdır” derdi.

Bu ilmi hareketlilik, tanınmış Şia âlimlerden Halil b. Ahmed Fe-
rahidi Basri’nin lügat alanında “el-Ayn” adlı kitabı kaleme almasına ve 
aruz ilmini icat etmesine vesile olmuştur. Ayrıca sarf, nahiv ve ayetlerin 
i’rablandırılması gibi ilimlerin temeli yine Hz. Ali’nin öğrencileri tarafın-
dan atılmıştır.

Hadis, rical ve dirayet ilimleri ikinci yüzyılın başlarında ortaya çık-
mıştır. Her ne kadar birinci yüzyılda hadis ilmine ait izler nadiren gö-
rülse de ikinci halife tarafından hadis yazımının yasaklanması bu ilminin 

177 Adab-ı Talim ve Taallüm der islam, Seyit muhammed Bakır Hücceti, s.32 ve 
sonrası



285

üÇüncü Bölüm: TEFSir EKOllEri

ilerlemesinin önünü almıştır. Yaklaşık bir asır sonra yasağın ömer b. Ab-

dulaziz tarafından kaldırılmasının ardından insanlar hadis ilmi ile alakalı 

diğer ilimleri öğrenmeye başladı. Bu dönemde Sadıkeyn (imam Bakır ve 

imam Sadık) başta olmak üzere Ehl-i Beyt imamlarının öğrencileri ha-

disleri bir araya toplamış, fıkıh ilminin farklı dallarıyla ilgilenmiş ve in-

sanları bu ilimleri öğrenmeye teşvik etmişlerdir. Kelam ve usul-u fıkıh 

ilimleri de bu dönemde şekillenmeye başladı.

Yunan mitolojisinden islam dünyasına intikal etmiş olan felsefe ilmi 

de gerçek manada varlığını Kur’an’a borçludur.

Allame Tabatabai şöyle yazmıştır:

Felsefe ilmi, ilk başlarda Yunanlılardan Arap topraklarına intikal etmiş 

hatta belirli bir müddet mitolojik Yunan şeklini kormuş olsa da, kısa bir 

süre sonra değişim ve tahviller yaşayarak hem şekil hem de anlam itiba-

rıyla islamî düşünce tarzına ayak uydurmuştur. Bunun en büyük kanıtı ise 

bugün müslümanlar arasında yaygın olan felsefe ilmine ait teorilerin ispatı 

için ortaya konulan delillerin ilahî maariflerden, yani Kur’an ve hadisler-

den elde edilir olmasıdır.178

Bugün geniş bir yelpazeye sahip olan tarih ilim de aynı şekilde baş-

langıçta genel manada peygamberlerin ve kadim ümmetlerin kıssalarını, 

özelde ise islam Peygamber’i Hz. muhammed (s.a.a) ve onun savaşlarını 

ele almıştır. Kur’an, mezkûr konuları en gerçek ve en güzel haliyle be-

yan etmiştir. Elbette hadis ilminin bu alandaki rolü de inkâr edilemeye-

cek kadar çoktur. Her halükarda geride kalan zaman zarfında tarih, in-

celeme sahasını genişletmiş, mes’udi, Taberi ve Yakubi gibi âlimler tarih 

alanında kitaplar kaleme almıştır.

Allame Tabatabai, diğer akli ilimler hakkında şöyle yazmıştır:

Açık yüreklilikle söyleyebiliriz ki; müslümanların tabiat ve riyaziyyat gibi 

akli ilimlerle birlikte nakil ve tercüme şeklinde gelmiş olan bilimlerle ilgi-

lenmesinin asıl sebebi, Kur’an’ın müslümanların ruhlarına yerleştirdiği kül-

türel idealin bir tezahürüdür.179

178 Kur’an der islam, s.161
179 Kur’an der islam, s.163
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İlmin Tanımı

ilim kelimesi lügatte “bilmek” manasındadır ve mana yeterince açık-
tır. Ama bilim adamları farklı ilimlerde “ilim” sözcüğüne ait değişik ta-
nımlamalar yapmıştır. örnek olarak:

1. insan aklında bir şeye ait suretin şekillenmesi180

2. Zan ve şüphenin karşısında yer alan yakin

3. Gerçeklerle mutabık olan yakine dayalı inançlar

4. Birbiri ile alakalı olaylar mecmuası

ilim, bir sınıflandırmaya göre dört kısma ayrılır:

1. Birbiri ile alakalı şahsi ve özel olaylar mecmuası; biri toplum ve 
milletlerin başından geçen olayların nakleden tarih diğeri ise yerkürede 
farklı bölgelerde yaşanan tabiata ait değişimleri inceleyen coğrafya gibi.

2. Genel konular mecmuası: Belirli kaidelere göre düzenlenmiş lü-
gat veya bir dile ait gramer ilmi gibi.

3. Genel ve gerçek konular mecmuası: özel bir eksene sahip ve be-
lirli kanunları olmayan tüm pratik ve teorik ilimleri kapsayan ilimler. 
örneğin; teoloji ve metafizik gibi, ama bu ilimler şahsi ve itibari olay-
ları kapsamaz.

4. Hissi tecrübe yoluyla hâsıl olan realiteler mecmuası: Bu ilimlere 
ıstılahta “pozitivizm” denir.

Günümüzde ilim dendiğinde kastedilen ve ilmi bir akım unvanıyla 
inceleme konusu olan mana, son kısma ait (pozitivizm) tanımdır. Gerçi 
ilim, bazen cüz-i bir şekilde birbirleri ile ilintili şahsi ve özel olayları da 
kapsar.

ilk kez Saint Simon tarafından kullanılan Pozitivizm kelimesi, on 
dokuzuncu yüzyılın başlarında “sosyoloji ilminin babası” olarak tanınan 
Fransız Auguste comte tarafından geliştirilip sistematikleştirilmiştir.181

180 Bu tanım, husuli ilmin tanımıdır. Zira âlimler ilmi, husuli ve huzuri olmak üzere 
ikiye ayırır. manzume-i mantık Şerhi, molla Hadi Sebzivari, s.8

181 “Bir diğer adı “olguculuk” olan pozitivizmin kurucusu August comte, felsefe ve 
metafiziği mahkûm ederek akli kanunları inkâr etmiş ve tahkiki ilimleri matematik, 
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Pozitivizm, sadece müşahede edilen ve tecrübe yoluyla elde edilen 

şeyleri ilim olarak kabul eden ifrati bir akımdır. insanın tanıma ve yakin 

dairesini his ve tecrübelerle sınırlar. metafiziği ilim kabul etmeyen pozi-

tivizm, “nesnel olmayan çoğu şey, boş ve anlamsızdır” der.

Bugün tüm dünyada “ilim” sözcüğünün karşılığı olarak kabul edi-

len pozitivizm, felsefenin zıt noktasıdır.

ilk başlarda genel olarak tüm ilimleri kapsayan felsefe, islam’ın do-

ğuşuyla revaç bulmuş ve her biri farklı isimlerle anılan değişik dallara ay-

rılmıştır. Bu nedenle felsefe ve ilim arasında herhangi bir çelişki söz ko-

nusu olamaz.

Bilimsel Tefsirin Tanımı

Bilindiği gibi tefsir, açıklığa kavuşturmak ve perde aralamak mana-

sındadır. Kur’an’ın tefsiri ise ayetlerin manası üzerindeki ipham perde-

sini kaldırmak demektir.

ilmin tanımında da söylendiği gibi ilimden maksat ise felsefenin mu-

kabilinde yer alan pozitif bilimlerdir.

Bazıları “bilimsel tefsir, ilmi kazanımların Kur’an’la tatbikidir” der.182Dr. 

Zehebi şöyle yazmıştır:

Bilimsel tefsir, ilmi terimleri Kur’an ibareleri ile pekiştirmektir. müfessir ise 
Kur’an’dan farklı ilim ve felsefi görüşler elde eder.183

Bu tanımı esas alarak genel anlamda bilimsel tefsiri şöyle tanımla-

yabiliriz:

müfessirin bilimsel verilerin ve varsayımların tamamının ya da bir kısmının 
Kur’an’da olduğuna inandığı tefsir şeklidir. Diğer bir ifadeyle Kur’an ayet-
lerinin kadim ve muasır ilmi keşiflere tatbik edilmesidir.

gökbilim, fizik, kimya, biyoloji ve sosyoloji olmak üzere altı kısma ayırmıştır. “Pozitivizm 
Felsefesi Hakkında Dersler” adında altı ciltlik kitap yazan comte, bu altı ilmi tahkiki 
ilimler unvanıyla incelemiştir. Kitabın 3 cildi sadece sosyoloji hakkındadır.” Amuzeşi 
Felsefe, Ayetullah misbah Yezdi, c.1, s.62

182 el-mizan, c.1, s.4
183 et-Tefsiru ve’l müfessirun, c.2, s.349
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Bilimsel Tefsirin Tarihçesi

Bilimsel tefsir akımın köklerini islam’ın ilk yıllarında arayabiliriz. 
nitekim Hz. Ali (a.s),

َواْلَمَغاِرِب  اْلَمَشاِرِق  ِبَرّبِ  اُْقِسُم  -And olsun doğuların ve batıla“ َفاَل 

rın Rabbine	ki…”184 ayetinin tefsirinde ilmi bir yaklaşımla yerküreye ve 

Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp g“ َفاَل اُْقِسُم ِباْلُخنَِّس اَْلَجَواِر اْلُكنَّس  -

dip kaybolanlara” ayetinin tefsirini de “Zühal, Merih, Zühre, Utarit ve Jü-
piter” olarak buyurmuştur.185

Hicaz'ın coğrafi konumu ve insanların Arap diline olan kısıtlı hâkimiyeti 
nedeniyle Hz. Ali (a.s) dışında sahabe ve tabiin ayetlerin ilmi boyutuna 
fazla teveccüh etmemiş, sadece lafzın zahirini tefsir etmekle yetinmiştir. 
Ama imam Sadık ve imam rıza (a.s) başta olmak üzere diğer Ehl-i Beyt 
imamları Kur'an'ın ilmi yönüne (çekim kanunu vb.) de gereken hassasi-
yeti göstermiş hatta pozitif ilimlerde "kimya ilminin babası" olarak kabul 
edilen cabir b. Hayyan gibi öğrenciler yetiştirmişlerdir. cabir b. Hayyan, 
kimya, fizik, matematik ve mineralojinin bir dalı olan kristalografi ilim-
lerine ait bilgileri Ehl-i Beyt imamlarından öğrenmiştir.

rivayet kitaplarında bu konuya oldukça özet değinilmiştir. Tefsir 
alanında ise Kur’an’ı bilimsel tefsir metoduyla tefsir eden ilk esere örnek 
olarak, Şeyh Tusi’ye ait Tibyan Tefsirini örnek verebiliriz. Altıncı yüzyılda 
ise merhum Tabersi Mecmau’l Beyan tefsirinde tıp, biyoloji, astroloji vb. 
konuları ele alarak Kur’an’ın ilmi yönüne işaret etmiştir.

merhum Tabersi’den sonra sırasıyla altıncı yüzyılda Ebu’l Fütuh 
razi (Revhu’l	Cinan	ve	Ruhu’l	Cenan) ve sekizinci yüzyılda Ebu’l meha-
sin curcani (Tefsir-i	Gazer) gibi âlimler kısa da olsa Kur’an’ın bilimsel 
yönüne değinmişlerdir.

Ehl-i Sünnet arasında ise Ehl-i Beyt imamlarından uzak kalınması 
sebebiyle bilimsel tefsir kıvılcımını ilk olarak ateşleyen beşinci yüzyılın 
sonralarında Gazzali’dir (Cevahiru’l Kur’an).

184 mearic:40
185 Tekvir:15: 16
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Her ne kadar Gazali tefsir kitabında Kur’an’ın ilmi boyutunu keş-
fetmeyi başaramasa da, ayetlerin ilmi yönününde olduğunu ispatlamış-
tır. Gazali’den sonra bu alanda çaba gösteren isimlere yedinci yüzyılda 
Fahri razi (Tefsir-i Kebir), sekizinci yüzyılda nişaburi (Garaibu’l	Kur’an	
ve	Regaibu’l	Furkan) ve Kadı Beyzavi’yi (Envaru’t Tenzil ve Esraru’t Te’vil) 
örnek verebiliriz.

özellikle Avrupa’da edebiyat, sanat ve bilim alanındaki gelişmelerin 
(rönesans) yaşanmasının ardından ilmi akım, müfessirler arasında ye-
niden dirildi denebilir. Tefsirde yenilik ve değişimlere yer veren isimler-
den biri daha çok molla Sadra olarak bilinen Sadru’l müteallihin Şirazi’dir 
(ö.1050). Ancak molla Sadra’nın ilmi yeniliklere kapı aralamasının ne-
deni batıdaki ilmi değişimlerin etkisi değil molla Sadra’nın islamî felse-
feye verdiği önem ve sahip olduğu manevi makamdır. molla Sadra, dün-
yanın şekli, dokuz felek186, gökyüzü ve yeryüzünün yaratılışı gibi konuları 
beyan etmiştir.

molla Sadra’dan sonra on dördüncü yüzyıla kadar bilimsel tefsir 
ekolü özellikle Ehl-i Sünnet arasında ifrat haddine ulaşarak devam et-
miştir. Şia tefsirleri ise mümkün mertebe vasat yol izlemiştir. el-Mîzân,	
el-Furkan, el-Keşşaf, Tefsir-i Numune, el-Besair, Min Hude’l-Kur’an, Tefsir-i 
Nevin, Tefsir-i Kur’an (Seyit mustafa Humeyni) gibi eserler, Kur’an’ı ilmi 
açıdan da ele alan tefsir kitaplarına birkaç örnektir.

Ehl-i Sünnet müfessirlerinden muhammed b. Ahmed iskenderani 
(Keşfü’l Esrari’n Nuraniye) ve Tantavi (Cevahiru’l Kur’an) ifrat derece-
sinde çaba harcayarak Kur’an ayetlerini pozitif ilimlerle uyumlu olacak 
şekilde tefsir etmeye çalışmıştır.

Ahmed iskenderani ve Tantavi haricinde diğer Ehl-i Sünnet mü-
fessirleri bilimsel tefsir konusunda daha yumuşak bir metot izlemiştir. 
Kevakabi (ö: Hicri 1320) (Tebayiu’l İstibdad ve Mesariü’l İstib’ad), Şeyh 

186 iç içe geçmiş olarak dünyayı çevrelediği varsayılan sanal çemberlerdir ki, yedi tanesi 
dünyanın kendi göğünden başlayarak yedi gezegenin feleğidir. 1. felek Ay, 2. felek 
merkür; 3. felek venüs 4. felek Güneş 5. felek merih 6. felek Jüpiter 7. felek Satürn 
8.felek sabit yıldızlar ve burçlar 9.felek ise hepsini çepeçevre sarıp kuşatan, en büyük 
en yüksek felek olduğundan kendine yakışır bir ad ile felek-i atlas (arş) olarak bilinir.
(mütercim).
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muhammed Abduh ve öğrencisi reşit rıza (el-Menar) bu isimlerden sa-
dece birkaçıdır.

Bilimsel Tefsir Hakkındaki Görüşler

Bilimsel tefsir hakkında müfessirler arasında üç farklı görüş vardır:

1. Bilimsel tefsiri kabul edenler.

2. Bilimsel tefsiri inkâr edenler

3. Tafsile inananlar.

1. Kabul Edenler

Bilimsel tefsir metodunu kabul edenler iki gruba ayrılır:

a) ifrat Ehli: Kur’an’ın tüm ilimleri, bireysel ve toplumsal tüm ihti-
yaçları kapsadığını savunurlar.

b) itidal Ehli: “Her ne kadar Allah, varlık âlemine ait tüm sırlara va-
kıf olsa da sadece gerekli olan ilmi konulara işaret etmiştir” derler.

a) İfrat Ehli:

Kur’an’ın tüm ilimleri bağrında barındırdığına inanırlar. Yine “Kur’an’ın 
sırlarına ne kadar çok erişilirse Kur’an’ın ilmi yönü o kadar çok anlaşı-
lır” derler.

Bu görüşü benimseyen âlimlerin büyük çoğunluğu Kur’an’ın tama-
men ilmi bir kitap olduğunu ispat etmek için azami gayret sarf etmiştir. 
Bu âlimler Kur’an’da herhangi bir ilim veya o ilimle alakalı bir konuya 
benzer veya eş sesli ya da eşanlamlı bir kelimeyle karşılaşınca kelimeyi 
o ilme tatbik derler. örneğin;187َواَْنَزْلَنا اْلَحدٖيَد فٖيِه َبْاٌس َشدٖيٌد ayetinde geçen 
kelimesini demircilik olarak tefsir ederler.188 (demir) َحدٖيد

Hatta bazıları insanların ihtilafa düştüğü ilmi bir meselenin veya akli 
ya da ilmi bir kanunun şifresi ve nişanelerinin (Kur’an’ın zahirinden an-
laşılması mümkün olmasa da) ayetlerde yer aldığını ve bunu ise sadece 
ehil olan kişilerin anlayabileceğini söyler.189

187 Hadid:24
188 el-itkan, c.2, s.400
189 ihya-i Ulum, Gazali, c.1, s. 260
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Deliller

Bu görüşün taraftarları hem Kur’an ve rivayetlerden nakli, hem de 

akli deliller beyan etmişlerdir. Bu delillerin en önemlileri şunlardır:

Ayetler

 ْطَنا ِفى اْلِكَتاِب ِمْن َشْیٍء  َما َفرَّ

"Biz Kitap'ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık."190

 ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِتْبَياًنا ِلُكّلِ َشْیٍء  َوَنزَّ

"Sana her şey için bir açıklama olan bu kitabı indirdik."191

Birçok ayet ise ilimlere işaret niteliğindedir.192 örneğin;

Demircilik: ٰاتُونٖى ُزَبَر اْلَحدٖيِد "Bana demir parçaları getirin."193

marangozluk: َواْصَنِع اْلُفْلَك ِباَْعُيِنَنا "Gözetimimiz altında ve vahyimize 

göre gemiyi yap."194

iplikçilik: َغْزَلَها -ipliğini iyice eğirip büktükten sonra (tek" َنَقَضْت 

rar) çözüp bozan."195

Yazarlık: َعلََّم ِباْلَقَلِم "Kalemle (yazmayı) öğretti."196

Dalgıçlık: اٍص Bina ustası olan ve dalgıçlık yapan"197" ُكلَّ َبنَّاٍء َوَغوَّ

cam işçiliği: ٌد ِمْن َقَوارٖيَر  Bu, (zemini) billurdan döşenmiş" َصْرٌح ُمَمرَّ

bir köşktür."198

190 Enam:38
191 nahl:89
192 el-itkan, c.2, s.400
193 Kehf:89
194 Hud:37
195 nahl:92
196 Alak:4
197 Sad:37
198 neml:44
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Hadisler

ömer b. Kays şöyle der:

“imam muhammed Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğunu duydum: ‘Allah, kı-
yamete kadar müslümanların ihtiyaç duyacağı her şeyi Kur’an’da nazil ede-
rek veya Peygamber’e haber vererek açıkça beyan etmiştir.”199

Başka bir rivayette imam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur:

“mahlûkta olan ve Kur’an’da beyan edilmeyen hiçbir şey yoktur.”200

Gazali, Suyuti ve Zerkeşi gibi isimler sahabeden nakledilen rivayet-
leri de delil olarak kabul ederler. ibn mesut şöyle der:

ilimlerin başlangıç ve sonuna ulaşmayı talep edenler Kur’an ayetleri üze-
rinde düşünsün.201

Yine şöyle demiştir:

Kur’an’da her ilim ve bizim için (ihtiyaç duyduğumuz) her şey nazil ol-
muştur. Ancak bizim için açıklanan ilimler kısıtlı olduğundan, tamamını 
Kur’an’dan anlamamız mümkün değildir.202

Kısa Bir İnceleme ve Reddiye

ْطَنا ِفى اْلِكَتاِب ِمْن َشْیٍء  Biz Kitap’ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık”203“ َما َفرَّ
ayeti hakkında ifade edilen en önemli konu “kitap” lafzından neyin kas-
tedildiğidir. Bu konuda üç faklı görüş söz konusudur:

1. levh-i mahfuz:204 Bu görüşe binaen ayetin manası şöyle olur: “Biz, 
içerisinde gelmiş- geçmiş her bilgiyi barındıran levh-i mahfuz’da insan, 
hayvan ve bitkilerin ihtiyaç duyduğu her şeyi, ömür sürelerini, rızık mik-
tarlarını vb. tüm konuları açıkça beyan ettik.”

2. Ecel:205 Yani, “Kendisi için ecel tayin etmediğimiz hiçbir şey yok-
tur.” Bu görüşün delili ayetin devamında yer alan يُْحَشُروَن َربِِّهْم  ِاٰلى   ثُمَّ 
"Sonra hepsi rablerinin huzuruna getirilecekler" cümlesidir.

199 Tefsir-i Ayyaşi, c.1, s.6
200 A.g.e.
201 el-itkan, c.2, s.126
202 Bkz. et-Tefsiru ve’l müfessirun, Zehebi, c.2, s.351, el-iklil’den naklen
203 - En’am:38
204 el-mizan, c.7, s.81, mecmau’l Beyan, c.3, s.461
205 mecmau’l Beyan, c.3, s.461
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Bu iki görüşü dikkate alarak “Kur’an tüm ilimleri kapsar” sözünü 

söyleyemeyiz. Çünkü “kitap”tan maksat Kur’an değildir.

3. Kur’an-ı Kerim: Sadece bu görüşe dayanarak Kur’an’da tüm ilim-

ler mevcuttur diyebiliriz. Ama müfessirler içerisinde yaygın olan ve 

ayet hakkında yapılan tefsirin farklı ilimlerle irtibatı yoktur. Zira meş-

hur görüşe göre Kur’an’da eksik bırakılmayan şeyler; din, şeriat, hi-

dayet ve insanın terbiye edilmesi için gerekli olan şeylerdir. Bu ne-

denle maksat insanların din adına ihtiyaç duyduğu emirlerdir. Bu ise  

ِتْبَياًنا ِلُكّلِ َشْیٍء ْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب  Sana bu kitabı; her şey için bir açıkl“ َوَنزَّ -
yıcı olarak nazil ettik” ayetinin tefsiridir ve “her şey”den maksat, insan-

ların hidayeti için gerekli olan yaratılış, ölüm, ahlak, dinler, vaazlar, kıs-

salar vb. şeylerdir.

Sonuç olarak şöyle diyebiliriz:

Bu minvaldeki ayetlerde hedeflenen şey; insanların ihtiyaç duyduğu dini 
tüm emir ve yasakların Kur’an’da mevcut olduğu gerçeğidir. Kur’an, bu alan-
daki beyanlarını ya açıkça ya da ilim ve Peygamber’e müracaat edilmesine206 
sevk ederek dile getirmiştir. Çünkü Allah şöyle buyurmaktadır:

“Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de size yasak ettiyse on-
dan vazgeçin.”207

rivayetler konusuna gelince; eğer sunulan rivayet sahih olursa “Kur’an 
her şeyin açıklayıcısıdır” cümlesi iki şekilde yorumlanabilir: Birincisi ya-

pılan tefsirin Kur’an’ın zahiri ile uyumlu olması, ikincisi ise ayette lâfzî 

delaletin olmaması. Şöyle ki; Kur’an’da varlık ve yaratılış konusuna de-

ğinen işaretler olabilir ama sahip olduğumuz sıradan ve sınırlı ilmimiz 

bu sırrı çözmekten acizdir.208

Sonuç: Kur’an’ın tüm pozitif ve felsefi ilimleri kapsayan bir kitap ol-

duğunu söyleyemeyeceğimiz gibi ilimleri de Kur’an ayetleri üzerinde tatbik 

edemeyiz. Aynı eleştiriler, Gazali gibi, batinî yol ve batinî ilimler aracılı-

ğıyla Kur’an’ın ilmi boyutunu ispat etmeye çalışanlar için de geçerlidir.

206 mecmau’l Beyan, c.6, s.586
207 Haşr:7
208 el-mizan, c.12, s.325
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Kur’an’ın ilmi açıdan mucize olması tüm ilimleri kapsamasına bağlı 

değildir. Hatta bazı ilmi konuları ispat etmesi bile Kur’an’ın ilmi açıdan 

mucize olduğunu ispat etmeye yeterlidir. Bu nedenle yukarıdaki görüş-

ler tüm ilmi meselelerin Kur’an’da olduğunu ispat etmez.

Bu görüşün taraftarlarının konuyla ilgili farklı düşünceleri vardır. 

Bunlardan en önemlileri şunlardır:

1. Abdullah b. mesut Peygamber’den (s.a.a) şöyle nakletmiştir:”Kim 

ilk ve son ilmi isterse Kur’an ayetleri üzerinde düşünsün.”209Beyhaki, bu 

hadisi ilmi prensipler olarak mana etmiştir.210

2. Ebu Hamid Gazali,”ihyau’l Ulum” ve “cevahiru’l Kur’an” kitap-

larında bilimsel tefsir metodunu şiddetle savunmuş ve Kur’an ilimlerini 

zahiri ve batinî olmak üzere iki kısma ayırmıştır. Gazali, Kur’an’da tüm 

ilmi görüşler ve akli kanunlar hakkında işaret ve ibarelerin olduğunu 

ama her insanın Kur’an’ın zahirinden bu sırlara erişemeyeceğini dola-

yısıyla da bunu ancak batinî manadan anlayan ehil insanların yapabile-

ceği görüşündedir.211

3. Ehl-i Sünnet âlimlerinden ve “el-Burhan fi Ulumi’l Kur’an” ki-

tabının yazarı olan Bedrettin muhammed b. Abdullah Zerkeşi (ö.764), 

Kur’an’dan tüm ilimlerin elde edilebileceği kanısındadır. Zerkeşi şöyle 

yazmıştır:Kur’an’da ilk ve son ilim mevcuttur. Kur’an’dan istihraç edile-

meyecek hiçbir şey yoktur. Ancak bu işi Allah’ın kendisine ilmi tanıttığı 

ve anlamayı ilham ettiği kişiler yapabilir.212

4. ibn Ebu’l-Fazl mursi (570-655) Kur’an tefsiri başta olmak üzere 

birçok kitap yazmıştır. celaleddin Suyuti, el-İtkan adlı kitabında Ebu’l 

Fazl mürsi’den kendi tefsirinde şöyle yazdığını nakleder: Kur’an’da tüm 

ilimlerin evveli ve ahiri bir araya toplanmıştır. Ancak bu ilimlere sadece 

kitap sahibinin ihatası söz konusudur. O’ndan sonra resulü ve resulüne 

varis olanlar (sahabe vb.) bu ilimlere vakıftır.213

209 ihyau’l Ulum, c.1, s.260
210 el-itkan Tercümesi, Suyuti, c.2, s.393
211 cevahiru’l Kur’an, 4.fasıl, s.18; ihyau’l Ulum, c.1, s.260, Dimeşk basımı
212 el-Burhan, c.2, s.181
213 el-itkan, c.2, s.396 ve et-Tefsiru ve’l müfessirun, c.2, s.352
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5. Ehl-i Sünnet dünyasının tanınmış müfessirlerinden olan celaled-
din Suyuti, “el-itkan fi Ulumi’l Kur’an” kitabında Kur’an ve rivayetlerden 
deliller zikrettikten sonra islam âlimlerinin Kur’an’dan tüm ilimlerin mev-
cut olduğuna dair görüşlerini beyan etmektedir. Suyuti şöyle der:ve ben 
derim ki; Allah’ın aziz kitabı, bünyesinde her şeyi barındırır. Başat ve te-
mel nitelikteki tüm ilimlere Kur’an’da işaret edilmiştir.214

Yine diğer bir kitabı olan “el-iklil fi istinbati’t-Tenzil”de Kur’an’ın 
tüm ilimlere işaret ettiğine dair birçok delil zikretmiştir.215

6. muhammed b. Ahmed iskenderani, “Keşfu’l Esrari’n-nuriyye” ki-
tabında Kur’an’da ilmi konuların olduğunu ispat etmek için uzun çaba-
lar harcamıştır.216

7. Seyit Abdurrahman Kevakabi, “Tebayiu’l istibdad ve mesariu’l 
istib’ad” adlı eserinde Kur’an’ın tüm ilimleri kapsadığı kanaatinde-
dir. Hatta Kur’an’ın mucize oluşunu farklı ilim dallarında ispat etmeye 
çalışmıştır.217

8. Seyit Ahmed Han Hindi, “Tefsîrü’l Kur’an ve Hüve’l Hadi ve’l Fur-
kan” tefsirinde batı menşeli ilimlerin etkisinde kalarak islamî düsturları 
modern ilimlere tatbik etmeye çalışmıştır. Hatta 1875 yılında temelini bu 
düşüncelerle attığı bir kolej bile kurmuştur.218

9. “el-cevahiru fi Tefsiri’l Kur’an” kitabının sahibi Tantavi (ö.1358), 
bilimsel tefsir metodunda en aşırıcı görüşe sahip isimdir. Tantavi, günü-
müz ilmi meselelerini Kur’an’la tatbik etmek için azami gayret sarf et-
miştir. O, şöyle yazmıştır: “ihzar-ı ruh (belli bir ruhu çağırmak) dâhil 
olmak üzere tüm ilimler Kur’an’da mevcuttur. Ben, Kur’an ayetlerini ta-
biatın sırları, sanat ve modern ilimlerle uyumlu hale getirmek için çok 
çaba harcadım.”219

214 el-itkan Tercümesi, c.2, s.403
215 et-Tefsir-u ve’l müfessirun, c.2, s.351 (Suyuti el-itkan kitabında daha detaylı bilgi için 

el-iklil fi istinbati’t-Tenzil kitabını adres gösterir.)
216 et-Tefsiru ve’l müfessirun, c.2, s.365
217 A.g.e.
218 Tarih-i nehzethayı islamiyi muasır, Halebi, s. 143 ve bkz. Tefasir-i cedid, Bahattin 

Hurremşahi.
219 el-cevahir fi Tefsiri’l Kur’an, c.1, s.2
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10. Dördüncü yüzyıl müfessirlerinden olan Abdulmun’im cemali, 

“et-Tefsîrü’l Ferid” kitabının sahibidir. cemali, ingiltere’de yaşaması ha-

sebiyle ilmi bir tefsir yazamaya karar verir ve tamamı özet olan dört cilt-

lik kitapta ilmi konuları gündeme getirir. et-Tefsîrü’l Ferid kitabı Hicri 

1390 yılında basılmıştır.220

11. “i’cazu’l Kur’an ve Belagatu’n-nebeviyye” kitabının sahibi mus-

tafa Sadık rafii.

12. mısır âlimlerinden olan Abdurrezzak nufel, “el-Kur’an ve ilmu’l 

Hadis”, “Allah ve ilmu’l Hadis”, “el-islam ve ilmu’l Hadis”, “Beyne’d-Dini 

ve’l ilm” ve “Esrar ve Eceb” kitaplarının yazarıdır.

13. “el-Besair” tefsirinin yazarı Yesubuddin restkar cuybari, tefsi-

rinde sosyoloji, siyaset vb. çağdaş ilimlerden yardım almıştır.

b) İtidal Ehli

Bu grubun taraftarları “Kur’an, insanların hidayeti için nazil olmuş-

tur” der. Bu nedenle “Kur’an’ın asli hedefi, insanın terbiye edilmesi ve ke-

male erdirilmesidir” der. Yine itidal ehline göre insan, pozitif konularda 

Allah’ın kendisine sunduğu araç ve gereçlerden istifade ederek ilmi ke-

şifler yapabilir.

“Kur’an evrende var olan tüm sırları kapsar” sözü, ayetlerde insan 

nefsinin tezkiye edilmesi için tabiatın bazı sırlarına işaret edildiği mana-

sındadır. nitekim Kur’an’da şöyle buyrulur:

221 ٰمَواِت َواْلَْرِض رَّ ِفى السَّ
 ُقْل اَْنَزَلُه الَّذٖى َيْعَلُم الّسِ

“De ki: “O’nu, göklerin ve yeryüzünün sırrını bilen indirdi…”

Kur’an’da var olan bilimsel işaretler kitap sahibinin asli hedefi de-

ğildir. Bu nedenle bu konulara açıklıkla değinilmemiştir. Çünkü asli he-

def, dini ve manevi bir terbiye ve doğru yola hidayettir. Bazılarına yüzey-

sel olarak değinilen bu bilimsel konular, özellikle ilim ehli için Kur’an’ın 

220 et-Tefsiru ve’l müfessirun, c.2, s.449
221 Furkan:6
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mucizeliğine birer delil niteliğindedir.222üstat murtaza mutahhari şöyle 
yazmıştır:

Açıktır ki Kur’an, felsefe, tarih, matematik vb. türden bir kitap olmadığı için 
ayetlerde diğer ilimlere özgü alışılagelmiş bir dile, yaygın terimlere ve sı-
nıflandırmalara yer verilmemiştir. Buna rağmen Kur’an’dan çok dakik ilmi 
bilgiler elde etmek mümkündür.223

Yukarıda beyan edilen konulara istinaden bu görüşü savunanların 
delillerini şöyle sıralayabiliriz:

1. Kur’an’ın nüzul sebebi, insanların terbiye edilmesi ve hidayeti için-
dir, bilimsel konuların beyanı için değil.

2. insan, belirli bir zaman alsa da düşünce ve akli yollarla bilimsel 
kanun ve varsayımları elde edebilir.

3. Kur'an'da bilimsel sınıflandırmalar ve terimler olmadığından Kur'an 
tamamıyla bilimsel bir kitaptır diyemeyiz.

4. Kur'an'ın lafızları örf nazarında da kabul edilen muayyen mana-
lara sahiptir. Eğer Kur'an tüm ilimleri kapsamış olsaydı ayetler, ilk indiği 
dönemden itibaren gelecek nesiller için de muhtevası açık olan lafızlarla 
nazil olurdu. Bu ise akla terstir.224

5. Bilimsel teori ve varsayımların büyük çoğunluğunun değişimlere 
açık olduğu bilgisine istinaden tüm ilimleri Kur’an’a nispet veremeyiz.225

Kadim müfessirler arasında da itidal ehli olan isimleri saymak müm-
kün olacağı gibi muasır müfessirlerin büyük çoğunluğu da bu görüşü ka-
bul eder. Bu görüşün en önemli taraftarları;

- Ebu Ali Sina (ibn Sina)

- Şeyh Tabersi (mecmau'l Beyan)

- Ebu'l Fütuh razi (revhu'l cinan ve ruhu'l cenan)

- Allame meclisi (Biharu'l Envar)

- Fahri razi (Tefsir-i Kebir)

- Seyit cemalettin Esat Abadi

222 Ulum-u Kur’ani, Ayetullah marifet, s.363
223 camia ve Tarih, s.309
224 et-Tefsiru ve’l müfessirun, Zehebi, c.2, s.360
225 A.g.e.
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- Seyit Kutub (Fi Zilali'l Kur'an)

- Şeyh muhammed Abduh (el-menar)

- reşit rıza (el-menar tefsirinin tamamlayıcısı)

- muhammed mustafa meragi (Tefsir-i meragi ve el-islam ve't Tıbbu'l 
Hadis)

- molla Sadra (Tefsîrü’l Kur'anî'l Kerim)

- Allame Tabatabai (el-mîzân)

- Şehit murtaza mutahahri (Aşinai ba Kur'an)

- Seyit mahmut Talagani (Pertuyi Ez Kur'an)

- Ayetullah nasır mekarim Şirazi (Tefsir-i numune)

- Ayetullah cafer Sübhani (menşur-i cavid)

- Ayetullah misbah Yezdi (maarif-i Kur'an ve Ahlak der Kur'an)

- Ayetullah muhammed Hadi marifet (et-Temhidu fi Ulumi'l 
Kur'an)

- Ayetullah Safi Kulpaygani (Be Suyi Aferidegar, muntehabu'l Eser 
fi'l imami's Sani Eşer)

- Dr. muhammed Sadık (Tefsîrü’l Furkan)

- Ahmed Amr Ebu Hacer (et-Tefsîrü’l ilmi fi'l mizan)

2. İnkâr Edenler

Kur’an’ın ilmi yönü birçok müfessirin dikkatini celp ederken bir 
grup müfessirin de muhalefetiyle karşılamıştır. Kur’an’ın ilmi yönünü 
inkâr edenler şöyle der:

“Kur’an-ı Kerim, pozitif ilimleri içermez.”

Bu görüşü savunanlar bilimsel tefsiri reddetmenin yanı sıra, bu iddi-
alarına deliller de sunmuştur. Bu delillerin en önemlileri şunlardır:

a) Kur’an, akait, ahlak, ahkâm gibi ilahî maariflerle insanı terbiye ve 
hidayet etmeyi hedefler. insan ve Allah arasındaki bağı ölüm anına kadar 
korumaya çalışır. Bu nedenle hidayet kitabı olan Kur’an’ın pozitif ilimleri 
ve bilimsel formülleri gündeme getirmesine gerek yoktur.
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b) Pozitif ilimlere işaret eden ayetler dikkatle incelendiğinde bu ayet-
lerin teşbih babından olduğu anlaşılır. Bu nedenle ayetlerde göze çarpan 
ilmi işaretler bilimsel bir formülü veya kanunu beyan etmez.

c) Bilimsel tefsir, bir tefsir metodu değil aksine bilimsel varsayım-
ları ayetlere tahmil etmektir ve bireysel inancın Kur’an’a tahmil edilmesi 
ise reye dayalı tefsirdir.

d) Kur’an ilimlerine en hâkim insanlar olan sahabe ve tabiinden hiç 
kimse, ilahî teklif ve hükümler dışında bu konuya işaret etmemiştir. Bu-
nun kendisi Kur’an’ın tüm ilimleri kapsamadığının en önemli delilidir. 
Ancak ayetlerden Arap edebiyatı gibi ilimlere ait kanunları elde edebiliriz. 
Bunun dışında olan şeyler sadece müfessirin iddiasından ibarettir.226

e) Bilimsel tefsirin muhaliflerinden olan Dr. Zehebi şöyle yazmıştır:

 “Bilimsel tefsir üç nedenle makul ve makbul değildir.”

1.lugavi Açıdan: Değişen zaman, kelimenin manasının da değiş-
mesine ve farklı şeylere delalet etmesine neden olur. Bu nedenle her dö-
nemde dil bilimciler tarafından kelime için farklı terimsel manalar gün-
deme getirilir. Bir kelimeye şer’i, örfi veya lugavi açıdan değişik manalar 
tahmil edilebilir ki, Araplar Kur’an’ın nüzul zamanında bu manalardan 
sadece bazılarını biliyordu. Bu nedenle özellikle Peygamber (s.a.a) ve sa-
habe tarafından aynı şekilde kıraat edilen ve yorumlanan bir kelimenin 
manasının bu kadar genişleyip değişmesi dikkate alınarak ilahî kelam 
doğru yorumlanabilir diyebilir miyiz?Böyle bir şeyi onaylamak insanın 
kendi aklını inkâr etmesi demek olur.

2. Belagat ve Fesahat Açısından: Belagat, cümlenin mevcut durumla 
olan uyumudur. Açıktır ki Kur’an belagat ve fesahat yönünden en yüce 
makama sahiptir. Bilimsel tefsiri kabullenmek Allah’ın ayetlerden Kur’an’ın 
nüzul zamanında yaşayan Arapları değil, aksine gelecek nesil insanları-
nın anlayabileceği mana ve mefhumları irade ettiği anlamına gelir. Bu ise 
muhatabın mevcut haline riayet edilmemesi demektir. Bu nedenle bilim-
sel tefsiri kabullenmek, Kur’an’ın en önemli özelliği olan belagat ve fesa-
hatin selb edilmesi anlamına gelir.

226 Bu delili Şatıbi dile getirmiştir. el-muvafakat, c.2, s.80 (et-Tefsiru ve’l müfessirun’dan 
naklen)
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3. inanç Açısından: Kur’an’ın kıyamete kadar ideal yaşam kitabı ol-
duğu en açık ve değişmez inançlardandır. insanla akıl çerçevesinde ko-
nuşan Kur’an, peygamberlerin sonuncusuna indirilen dini öğreti ve hü-
kümleri içeren semavi bir kitaptır. Bu inanca binaen; Kur’an’ın astronomi, 
tıp, geometri vb. ilimleri beyan ettiğini kabullenmek, insanın inancında 
şüpheye düşmesini gerektirir. Zira sürekli değişim halinde olan bilimsel 
teori ve kanunların Kur’an gibi öğretileri ebedi olan bir kitapla uyum içe-
risinde olması doğru değildir.

Kısa Bir İnceleme ve Reddiye

1. Kur’an’ın bazı bilimsel konulara işaret etmesi, insanın ebedi saa-
deti, nefsin tezkiye edilmesi ve hidayete ulaşması gibi Kur’an’ın asli he-
defleriyle çelişmez. Aksine kitap sahibinin azamet ve eşsiz olduğunun 
delili sayılır.

2. Aynı şekilde örnekleme kalıbında olan bazı ayetlerin de ilmi ko-
nulara işaret etmesinin bir sakıncası yoktur. Bilimsel bir konu misal ka-
lıbında zikredilmiş olabilir. Her ne kadar bu örneklemelerden çoğu (ce-
ninin gelişim evreleri vb. gibi) gerçeklerle uyuşsa da durum değişmez.

3. Eğer müfessir ehil olmadan bilimsel tefsir yapmaya kalkışır ve if-
rat hatasına düşerse bu metodun reye dayalı tefsire dönüşmesi mümkün 
olabilir. Ancak müfessir iman ehli olursa bilimsel konulara işaret eden 
ayetler üzerinde yapacağı dakik araştırmalar, şahsi inancı Kur'an'a tah-
mili manasında olan reye dayalı tefsire dönüşmez.

4. Abdullah b. mesut gibi bazı sahabeler kanalıyla Ehl-i Beyt imam-
larından Kur'an'ın evvel ve ahir ilimleri kapsadığı veya یَُکوُن َوَما  َکاَن   َما 
(geçmiş, şu an ve geleceğe ait ilimler) minvalinde rivayetler nakledilmiş-
tir. Burada önemli iki soru gündeme gelir:

-rivayetlerde geçen ilimlerden kasıt pozitif ve felsefe ilimleri mi yoksa 
şeriatla bağlantılı olan ilimler midir?

- Eğer kasıt pozitif ilimlerse acaba herkes bu ilimleri kavrayabilir mi 
yoksa bu ilimler seçkin insanlara (Ehl-i Beyt) mı özgüdür?

Konu hakkında zikredilen rivayetlerin incelenmesinden şu sonuca 
varılır:

a) rivayetlerde geçen ilimden kasıt, pozitif ilimler değildir.
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b) Eğer rivayetlerin senedi sahih kabul edilirse, söz edilen ilimler 
Ehl-i Beyt imamlarına hastır.

5. Dr. Zehebi’nin zikrettiği delilleri, tüm ilimlerin Kur’an’dan istihraç 
edilebileceği görüşünün yanlış ve batıl oluşunun ispatı noktasında doğru 
kabul edebiliriz. Ancak bu deliller bazı bilimsel konuların Kur’an’dan elde 
edilebileceği tezini çürütmez. Çünkü;

lugavi Açıdan; geçen zaman zarfında Kur’an lafızlarının manasının 
değişmesi, bilimsel tefsir metoduna halel getirmez. Çünkü ilmi bir görüş 
ancak Kur’an lafzının zahiri ve nüzul dönemine ait manayla mutabık ol-
ması halinde kabul edilir. muteber bir tefsirin şartlarından biri eski kitap 
ve kaynaklara müracaat edilmesidir. Bu nedenle muasır manaları beyan 
eden kitaplara rücu edilerek yapılan tefsir, sahih ve muteber değildir.

Belagat Açısından; ilk eleştiriye verilen cevapla bu eleştiriye verile-
cek cevap az çok belirginleşmiştir. Allah, Kur’an lafızlarından gelecekte 
keşfedilecek manaları değil insanlar içerisinde yaygın olan ve herkesçe 
kabul edilen manaları irade etmiştir. Ancak bu lafızlar öyle fasih bir şe-
kilde beyan edilmiştir ki kinaye, teşbih, istiare (eğretileme) vb. ilimlerle 
dakik bir araştırma sonucu anlaşılabilir ve batinî manasına tahmil edile-
bilir. Bu nedenle ayetin gerçek manasını ilimde derinleşenlerden öğren-
mek gerekir. Sonuç olarak; Kur’an, nazil olduğu dönemdeki insanların 
idraki ile mutabık olacak bir dille indirilmiştir.

inanç Açısından; Dr. Zehebi’nin savunduğu “bilimsel teoriler sürekli 
değişim halindedir ama Kur’an’ın beyan ettiği emir ve öğretiler değişmez 
ve ebedidir” görüşü makul değildir. Çünkü böyle bir varsayım din ve bi-
limin çelişki halinde olduğu sözünü tasdikler. Oysa böyle bir çelişki dü-
şüncesi bile akıl dışıdır.

Biz, tüm ilimlerin Kur’an’da olduğu görüşünü kabul etmesek bile 
Kur’an’ın değişen ve gelişen her zaman diliminde insanın karşılaştığı soru 
ve sorunlara cevap verecek güçte olması gerektiğini kabul ediyoruz. Bu 
nedenle Kur’an’ın zamanın hem inançsal hem de bilimsel ihtiyaçlarına 
cevap vermesi inancın zayıflamasına değil aksine Kur’an’la olan bağlığı-
nın kuvvetlenmesine sebep olur.

Konunun daha iyi anlaşılması için dinde değişmeyen ve değişime 
açık hükümlerin neler olduğunun bilinmesi gerekir.
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Dinde Sabit ve Değişken Hükümler

Dinde insanın ihtiyaçları esas alınarak iki farklı hüküm şekli karar-

laştırılmıştır:

Sabit Hükümler: insanın ihtiyaç duyduğu temel şeylere “fıtri gerek-

sinimler” denir. Hem bireysel hem de toplumsal hayatta gerekli olan iba-

det, evlilik, özgürlük, emniyet, adalet vb. temel gereksimler fıtri olduğun-

dan din, bu temel ihtiyaçlara cevap vermelidir.

Değişken Hükümler: Bilimsel gelişmeler sonucu zamanın da deği-

şeceği inkâr edilemez bir realitedir. Bu gelişim ve değişimler, bir taraftan 

insanın yaşantısını yeniden şekillendirirken, diğer taraftan da insanın bi-

limsel icat ve keşiflerden nasıl yararlanılması gerektiği, bu bilimsel icat ve 

keşiflerin birey ve toplum üzerinde bırakacağı etki ve değişikliklerin ne-

ler olabileceği gibi tamamen yaşanılan zaman ve mekânla münasip yeni 

soruları gün yüzüne çıkarır.227 Kan satışı, satranç, işçi ve işveren hakları, 

sigorta, devlet kanunları bu sorulardan sadece birkaçıdır.

Hükümler hakkında yapılan bu iki sınıflandırma bırakın bir diğe-

rine muhalif olmayı, aksine birbirine yardımcı konumundadır. islam’da 

her iki kısma ait hükümler mevcuttur. Zira Kur’anda sabit hükümlere 

birçok yerde işaret edilmiştir. ikinci kısımdaki değişken hükümler için 

ise aşağıdaki ayetleri örnek verebiliriz;

 يُِريُد الّلُ ِبُكُم اْلُيْسَر َولَ يُِريُد ِبُكُم اْلُعْسَر 

“Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez.”228

 ۚيِن ِمْن َحَرٍج  َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الّدِ

“Dinde sizin için bir zorluk kılmadı…”229

227 “Zaman ve mekânın içtihattaki rolü” makaleleri, c.7, s.24; Bu konu felsefede de 
“Sabit ve Değişkenin irtibatı” ve Hadis ve Kadimin irtibatı” başlıkları altında gündeme 
getirilmiştir. islam ve mukteziyatı Zaman, Şehit murtaza mutahhari, s.7

228 Bakara:185
229 Hac:78
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ikinci kısımdaki hükümler, islam’ın her zaman ve mekânda başta 

fıkhî konular olmak üzere ortaya çıkacak tüm sorulara cevap verecek 

güçte olduğunu ispat eder.

Bu nedenle Kur’an’ın ebedi ve neshedilmeyecek kanunlarının, belirli 

bir sistem üzere kanunlaşan ve gerektiğinde değişen kanunlarla aynı ka-

tegoride olduğu düşünülmemelidir. Zira bu ikisi birbirinden tamamıyla 

farklıdır.230 Ancak bunlar birbirinin tamamlayıcısı olduğundan aralarında 

bir ilişki söz konusudur.

Diğer Deliller

Bilimsel tefsiri kabul etmeyenler, bilimsel tefsirin te’vile dönüşeceği, 

kelimenin gerçek manasının yok olacağı, bilimsel tefsirin Kur’an’ı su-i is-

timale açık hale getireceği vb. farklı deliller de zikretmişlerdir. Ancak bu 

deliller, ifrat derecesine ulaşan bilimsel tefsirler için söz konusu olacağın-

dan bizim maksadımız olan bilimsel tefsir için geçerli değildir.231

Kur’an’ın bilimsel tefsir metodu ile tefsir edilmesine karşı çıkan en 

önemli isimler;

- Endülüslü usul fakihlerinden ve “el-muvafakat” kitabının yazarı 

olan Ebu ishak Şati (ö.790)

- mısır el-Ezher üniversitesi üstatlarından Şeyh mahmut Şaltut (1864-

1993)

- el-Ezher üniversitesi üstatlarından Kur'an ilimleri ve hadis âlimi 

aynı zamanda "et-Tefsir ve'l müfessirun" kitabının yazarı olan Dr. mu-

hammed Hüseyin Zehebi

- "et-Tefsîrü’l ilmi fi'l-mizan" kitabının yazarı Ahmed ömer Ebu 

Hacer

Yine muhammed izzet ve Emin Huli’yi bilimsel tefsire muhalif isim-

lere örnek verebiliriz.

230 islam ve mukteziyatı Zaman, Şehit murtaza mutahhari, s.8
231 Detaylı bilgi için Dr. rızai’ye ait olan “Der Amedi ber Tefsir-i ilmiyi Kur’an” kitabına 

müracaat edilebilir.
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Bilim ve Din İlişkisi

Bilim ve Kur’an kendi seyri esnasında birbirinin etkisi altında kal-
dığından bu konuda farklı görüşler söz konusudur. Her bir görüşün ta-
raftarları hem felsefi hareketlilik alanında (pozitivizm, analitik felsefe, 
Egzistansiyalizm) hem de teolojide (itidal ve muasır keşişlerin düşün-
celeri) kendilerine has görüşlere sahiptirler. Bu görüşlerden en önemli-
leri şunlardır:

1. Din ve bilim çelişki halindedir.

2. Din ve bilim eşit değerdedir.

3. Teoloji, ilmi adaptasyon özelliği taşır.

1. Din ve Bilim Çelişki İçindedir

Bu görüşün taraftarları şöyle der:

ilim ve din, ne konu ne içerik ne de istihraç metotları bakımından hiçbir 
ortak yönü olmayan birbirinden tamamen bağımsız kavramlardır. iki farklı 
havza olduklarından dolayı hâkimiyet alanları da farklıdır.232

Teolojik alanda bazı ekollerle mutabık vahyi edenimler (Ortodoks), 
benzersiz ve küllen insani kazanımlardan farlıdır. Bu görüşün öğretmeni 
pozisyonunda olan isim gizemciliğiyle ün kazanan isviçreli teolog Karl 
Barth’tır (1886-1968).233

Felsefi düşünceler alanında ise (Analitik Felsefe) dinsel dil ve bilim-
sel dilin rol ve etkilerinin tamamen farklı olduğu görüşü hâkimdir. Bu gö-
rüşe göre din, bilimsel dilden bilimde dinsel dilden anlamaz. Dinsel dil, 
amilin dili ve bilimsel dil ise nazirin (nezaret eden) dilidir. Bu nedenle 
mütekellimler ve bilim adamları sadece kendi alanlarıyla ilgilenmeli ve 
diğerinin sınırlarını aşarak hâkimiyet alanına müdahil olmamalıdır.

Pozitif ilimleri ihya eden mantıksal pozitivizm, bu görüşü besleyen 
kaynaktır.

232 Bu görüşe göre ilim ve Kur’an’ın herhangi bir bağı olmadığından bu ikisi arasında çelişki 
da söz konusu olamaz. Çünkü ilim ve din hatta tek bir ortak noktada birleşmezler.

233 ilim ve Din, lan G. Barbour, (Hurremşahi tercümesi), s.144
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Din ve ilimin ayrı olduğu görüşünü savunan bir diğer ideoloji egzis-

tansiyalizmdir (varoluşçuluktur). Egzistansiyalizmin inanç merkezinde 

insanın kendi değerlerini kendi oluşturabileceği ve varlığın asli olduğu 

düşüncesi yatar. Âlemi, insanın kendini bilmesi, bilinmesi mümkün ol-

mayan olgu ve değerler veya irade ve bilinç sahibi insan ve irade sahibi 

olmayan diğer varlıklar gibi sınıflara ayırır.234

Egzistansiyalizme göre; yaratıcının, insanın kendisini tanıması için 

karşısına çıkardığı ümit ve ıstırapların aslında insana verdiği değerin kar-

şısında ne kadar önemsiz olduğunun göstergesidir. Kendi hâkimiyet ala-

nında yaratıcıyı inceleyen teoloji, somut nesnelerle içli dışlı olan bilim 

adamlarının içsel dünyası ve duygularıyla savaş başlatması anlamına gel-

mez.

Jean Paul Sartre (1905-1980)235, Albert camus (1913-1960)236 edebi-

yat kitaplarında, martin Heidegger (1889-1967)237 ve Karl Jasper (1883-

1969)238 felsefe kitaplarında, martin Buber (1878-1965)239, ve rudolf 

Bultman (1884-1976)240 ise dini metinlerinde bu görüşün taraftarların-

dandır.

2. Din ve Bilim Eşdeğerdir

müslüman ve batılı düşünürler arasında var olan bir diğer görüş, din 

ve bilimin tevafuk ve eşdeğer olduğudur. “Bilimsel tefsirin Tarihçesi” bö-

lümünde de değinildiği gibi Kur’an’ın esrarı üzerindeki perdeler kaldırıl-

mış ve bazı bilimsel konular da işaret edilmiştir.

islam’ın öğretici ruhundan ilham alarak doğan bu görüşün hem 

Kur’an’dan hem de rivayetlerden delil ve şahitleri vardır.

234 A.g.e.
235 ünlü Fransız yazar ve düşünür. Felsefi içerikli romanların yanı sıra kendine özgü 

olarak geliştirdiği varoluşçuluk felsefesiyle de tanınır.
236 Fransız roman yazarı ve gazetecidir
237 Alman filozof
238 Alman filozof
239 Avusturya doğumlu Yahudi asıllı filozof
240 Alman düşünür



306

TEFSir mETOTlArI vE EKOllEri

Deliller

Din ve bilimin tevafuk halinde olduğu görüşünün delil ve karinele-
rine şunları gösterebiliriz:

1. Kur’an’ın ilme verdiği önem: özellikle Hz. Peygamber’e (s.a.a) 
nazil olan ilk sure özelliğine sahip Alak suresinde Yüce Allah şöyle bu-
yurmuştur:

“O, kalemle (okumayı ve yazmayı) öğretti, insana bilmediğini 
öğretti.”241

2. Peygamber (s.a.a) ve Ehl-i Beytin Farklı ilimler öğrenmeye Teş-
viki: Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

“Beşikten mezara ilim talep edin.”

“ilim Çin’de bile olsa gidip alın.”

3. Kur’an’ın ilmi işaretleri: Kur’an ve bilimin eşdeğer ve irtibat içeri-
sinde olduğunun en önemli delili, Kur’an’daki ilmi konulardır. ceninin 
gelişim evreleri, astronomi, dünyanın yaratılışı vb. bilimsel meseleler bu 
alandaki birkaç örnektir.

Hatırlatma: Diğer semavi kitaplar tahrife uğramaları nedeniyle, ger-
çeklerle veya bilimsel keşiflerle muhalefet halindeyken; Kur’an’ın bilimsel 
konulara değinmesi, göz ardı edilemeyecek kadar önemli bir detaydır.

Batılı düşünürler din ve bilimin her ne kadar farklı konuları ele alsa 
da, önemli ortak yönleri olduğu kanısındadır. Hatta mütekellimlerin bir-
çok akli ve pozitif yaklaşımlarda bilim adamlarıyla aynı yol üzerinde bir-
leşebileceğini savunurlar. Bu nedenle din ve bilimi tek bir kanalda dün-
yaya yayma çabasına girerler.

Din ve bilim arasında birçok ortak nokta olduğunu söyleyen libera-
lizm taraftarı mütekellimler, mutedil teolojik düşüncelerden yanadır. Bu 
mütekellimler, vahiy ve akıl, iman ve tecrübe, âlem ve yaratıcı, mesih ve 
diğer insanlar, mesihiyet ve diğer dinler arasında asli bir ayrılık değil or-
tak bir bağ olduğunu savunurlar. “Eğer farklılıklar varsa bile bunlar türde 
değil unvandadır” derler. Kimyager charles coulson ise şöyle der:

241 - Alak:4-5
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Din ve bilimin izlediği metotların birçok ortak yönü vardır. Bilimde izlenen 
metotlar, dinin açıklıkla ortaya koyduğu yöntemlerin bir benzeridir. Ama 
kesinlik kazanmış bilimsel teorilerin ifade ettiği ahlaki taahhütler ile dinin 
söz ettiği kesin hükümlerin benzerliği yoktur iddiasında olanlar da vardır. 
Bu nedenle hem metodolojik hem de ahlaki açıdan din ve bilim arasındaki 
fark ve ayrılıklar daha az ve sınırlıdır…

Kapsamlı metafiziğin en büyük taraftarlarından olan Alfred north 
Whitehead (1861-1947) metafiziği, ortak özelliklerin incelenmesi olarak 
tanımlar. Alfred, kendine has bir hayali düşünceyi öylesine genelleştirerek 
sistematikleştirmiştir ki tüm varlık âlemini kapsayacak niteliktedir.242

3. Din ile Bilim Adaptasyonu

Bu görüşün farklı suretleri olabilir. Şöyle ki;

1. Din Kaynaklı Pozitif Bilimler: Pozitif bilimler, din ve semavi ki-
tabın bazı konularının hâsılıdır. Dinin gerçek sahibi Allah olduğundan, 
beyan etmiş olduğu bilimsel teoriler tartışmasız doğrudur. insan menşeli 
görüşlerle bu teorilerin yanlış olduğunu ispat etme girişimi yersiz ve ge-
çersizdir. Çünkü tecrübeye dayanan ve insanın hâsılı olan ilimler zandır 
ve hata riski taşır. Oysa ilahî vahiyde zan ve hataya yer yoktur.

Bu görüş ortaçağda Avrupalılar tarafından bile kutsal kabul edilmiş 
hatta dönemin resmi otoriteleri tarafından onaylanmıştı. Bu nedenle dün-
yanın güneşin etrafında döndüğünü söyleyen copernicus kuramını ka-
bul eden Galileo, vatikan kilisesi tarafından yargılanmıştır. Ama günü-
müzde bu görüş, akli geçerlilik taşımaz.

Buna ilaveten iniş sebebi insanların hidayeti olan Kur’an’ın tamamen 
bilimsel bir kitap olması doğru olmaz. Çünkü bilimsel olduğunu iddia 
eden bir kitabın tüm pozitif ilimleri açıklaması gerekir. Oysa Kur’an’ın 
bu yönde bir girişimi yoktur.

2. Dinin Bilime Adaptasyonu: Batılı bir grup düşünür dini öğretile-
rin doğrudan bilime adapte olduğu görüşündedir. Hatta düzen ve tasarım 
kanunu başta olmak üzere tabiatın özelliklerinden hareketle (doğa teolo-
jisi) Allah’ın varlığının kanıtlanabileceği iddiasında bulunmuşlardır.

242 lan G. Barbour, ilim ve Din, s.159
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Evrim teorisi, Entropi yasası, matematiksel fizik (astronomi ve ter-
modinamik), dünyanın ömrünün sonsuz olmadığı, başka bir deyişle za-
manın hadis olduğu vb. bilimsel tasavvurlar dünyanın bir yaratıcıya ge-
rek olduğunun kanıtlarıdır.243

Kur’an’da birçok ayet gökler ve yeryüzü başta olmak üzere dünya-
nın sonradan yaratıldığını ifade etmiş hatta tabiri caizse bu vücuda gelme 
süresini dahi resimlendirmiştir.

3. Din ve Bilimin Karşılıklı Etkileşimi: Hiç şüphesiz dinle ilim ara-
sında inkâr edilemez bir bağ vardır. Semavi dinler, pozitif ilimlerin hatta 
dünyada revaçta olan felsefi akımların doğuşunda etkili olmuştur. Diğer 
taraftan insanın akli gelişime katkı sağlayan ilimler, hem insandaki dini 
maariflerin artmasına sebep olmuş hem de dini öğretilerin kabul edilme-
sinde kolaylık sağlamıştır. Gerçi pozitif ilimlere ait kesin olmayan bazı 
teorilerin dinle uyuşmaması ya da pozitif ilim taraftarı olan bazı isimle-
rin dini kabul etmekten kaçınması gibi bazen bilimsel gelişim evreleri bu 
seyrin aksine yol izlemiştir.244

Din ve ilmin karşılıklı etkileşimine ait bu kısa bilgiden sonra asıl ko-
numuza geçebiliriz.

1. Dinin Bilimdeki Etkisi

Genel manada şöyle diyebiliriz; ilimler, gelişimlerini din ve ilahî 
vahyin elçilerine borçludur. Bu görüşü ispat etmenin birçok yolu var-
dır. örnek olarak;

1. Birçok ilmin ortaya çıkışı veya ilerlemesi ilahî elçilerden sonra ger-
çekleşmiştir. Hatta bazıları Sokrates ve Platon gibi antik Yunan filozofla-
rının ilimlerini kendi dönemlerindeki ya da bir önceki dönem peygam-
berlerinden öğrendiğini savunur.

islam Peygamber’i (s.a.a) ve Ehl-i Beyt imamlarının yaşadığı dönem 
ve bu döneme yakın tarihlerde bu konu daha çok belirginlik kazanmış-
tır. Zira kimya ve matematik gibi Arap kültür ve edebiyatına ait ilim-
ler bugün bilim dünyasının kendilerine borçlu olduğu FArabî, ibn Sina, 

243 lan G. Barbour, ilim ve Din, s.164 (Baaddin Hurremşahi tercümesi)
244 Elbette bu durum nadiren karşımıza çıkar.
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muhammed b. Zekeriya Er-razi gibi dini havzadan beslenen büyük şah-
siyetler tarafından geliştirilmiştir.

2. islam’ın ilk yıllarında insanların bilimselliğini dikkate almadığı 
bazı dini öğretiler, bugün birçok âlim tarafından ispat edilmiştir. örne-
ğin Kur’an’da zikredilen hurma ve üzüm gibi meyvelerin taşıdığı özellik 
ve faydalarının incelenmesine ya da Kur’an’ın buyurduğu gibi; “Ve her 
canlı şeyi sudan yarattık” ayeti insanları kozmoloji, astronomi, kimya vb. 
ilimlerde Kur’an’a müracaat etmeye sevk etmiştir.

3. Din menşeli ilimler, pozitif ilimlerin ilerlemesine yardım eder. 
Çünkü din, değişen zamana göre yeni ihtiyaçları doğuracağından farklı 
ilimler öğrenmeye ve mevcut ilimlerde yeni keşiflere neden olur. örne-
ğin; namaz ibadetinin yerine getirilmesi kıblenin ve vaktin tayinine bağ-
lıdır. Bu nedenle müslüman olan birinin astroloji ve coğrafya ilmini bil-
mesi gerekir.

4. Ayetlerin batınında gerçeği arama ve tahkik etme hissi yatar. Bu 
nedenle din ve dindar biri gerçeği arar. Gerçeği keşfetmek çabasına gi-
rer. ve bu gerçeği keşfetme dürtüsü beraberinde ilmi ilerlemeleri geti-
rir. Başka bir deyişle; Semavi dinlerin ilme olan müspet bakışı, insanla-
rın ilme sarılmasına yol açar.245

2. Bilimin Dindeki Etkisi

ilmin din üzerindeki önemli etkilerinden bazıları şunlardır:

-Kur’an’ın mucize Oluşunun ispatı: Bilimsel ilerlemeler Kur’an ayet-
lerinin üzerindeki sır perdesinin belirli ölçüde kaldırılmasına ve Kur’an’ın 
ilmi yönünün ispat edilmesine sebep olmuştur. Çünkü insanlar ceninin 
gelişim evreleri ve gök cisimleri hakkında henüz bilgi sahibi değilken, 
ayetlerin bu konuları dile getirmesi Kur’an’ın mucizevî bir kitap oluşu-
nun kanıtıdır.

- Dinin Hak Oluşunun ispatı: Bilimsel teorilerin kesinlik kazanması 
din ve Kur’an’ın hak oluşuna daha da netlik kazandırır. Zira pozitif ilim-
lerin mükerrer deney ve tecrübeler sonucu kesinleşmesi “dini öğretiler 
gerçek ve haktır” sözünü tasdikler.

245 Tefsir-i ilmiyi Kur’an’ı Kerim, Dr. Zehebi, s.242.
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- Allah’ın Tanınması: Bilimsel keşifler tabiattaki zarif ve dakik dü-
zeni açığa çıkarır. Bu ise tabiatta var olan eşsiz düzenin hikmet sahibi 
bir yaratıcı tarafından yaratıldığına delil niteliğindedir. örneğin; tıp il-
minin insan bedenine ait göz, kulak, dil vb. uzuvların muazzam işleyişi 
hakkında elde edeceği bilimsel veriler, bedeni yaratanın yüce makamını 
daha iyi tanıtır.

- Dini öğretilere Amel Etmek: Bilim, dini emir ve yasaklara uyul-
masında etkili olabilir. örneğin; sosyoloji ve psikoloji gibi bilim dalları 
ahlaki erdem ve insani olguların neler olduğunu insan öğretir. veya ter-
biye metotlarında sistematikleştirilecek kanunları dile getirerek insanın 
egoist merkezli davranışlardan uzak durmasını sağlayabilir.

- inançlar noktasında Hedef Tayin Etmek: Bazı bilimsel keşifler in-
sanı dine yönlendirerek kendine belirli bir hedef belirlemesine yardımcı 
olur. Bilimsel teoriler ve bilgisayar, televizyon vb. teknolojik cihazlardan 
doğru şekilde istifade eden insanın hem inançları hem de dini emirlere 
amel etme pratiği güçlenir.

Bilimsel Tefsirin Doğuracağı Kötü Sonuçlar

Bilimsel tefsir yönteminin doğuracağı bazı kötü sonuçlar müfessirin 
afetine yol açabilir. örnek olarak:

1. Bilimsel kuramlara gerekenden fazla önem vermek hatta Kur’an’ın 
anlaşılması için bu kuramları kıstas kabul etmek.

2. ilahî vahyin insan zekâsı ile eşdeğer tutulması

3. Ayetlerde zikredilen kelime ve terkiplerin dikkate alınmaması

4. Ayetin nüzul sebebi ve siyakına riayet edilmemesi

5. Ayetlerin materyalist ve sapkın düşüncelerle uyumlu olacak şe-
kilde tefsir edilmesi

6. Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve terbiye edici boyutundan uzaklaşıl-
ması

7. reye dayalı tefsir hatasına düşülmesi

8. Ayetin gerçek manasına göre tefsir edilmemesi ve şahsi düşünce-
lerin Kur'an'a tahmil edilmesi
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9. Kur'an'ın belagat ve fesahat açısında mucize olan edebi yönünün 
kenara itilmesi

10. nüzul dönemine ait talep, düşünce ve inançların göz ardı edilmesi

Bilimsel Tefsirin Ayrıcalıkları

Yanlış metotların izlenmesi sonucu müfessir için kötü sonuçlar do-
ğurabilecek olan bilimsel tefsir, doğru şekilde yapıldığında ise üstünlük 
ve ayrıcalıkları da beraberinde getirir. Bu ayrıcalıklara örnek olarak şun-
ları sıralayabiliriz:

1. Kur’an’ın bilime açıdan mucizeliğine ilaveten, diğer mucize yön-
lerinin de ispat edilmesi

2. Kur'an'ın bilime verdiği önemin aşikâr edilmesi

3. Söz sahibinin (Allah) mutlak manada âlim olduğunun ispat edilmesi

4. Kur'an'ın anlaşılmasının kolaylaştırılması. Elbette bu, bilimsel teo-
rinin doğru ve ayetin zahiri ile mutabık olması halinde mümkündür.

5. Din ve bilim arasında çelişki olmadığının ispat edilmesi

6. Kur'an ayetlerine ait bazı örneklemelerin nesnel mısdaklarına eri-
şilmesi

Bilimsel Tefsirin Şartları

Pozitif ilimlere ait teorilerin kesin olmadığı veya değişkenlik arz 
edebileceği nedeniyle, her görüşü Kur’an üzerinde tatbik edemeyiz. Zira 
böyle bir yaklaşım ayeti, bilimsel kurama uygun olacak şekilde tefsir et-
mek demektir. Tefsirde böyle bir hataya düşülmemesi için bilimsel tef-
sirin kendine özgü kaynak ve şartları vardır ve bilimsel tefsir ancak bu 
kaynak ve şartlara uyulması halinde sahih kabul edilir. Bu şartları iki kı-
sımda inceleyebiliriz:

a) Genel Şartlar

Genel şartlardan maksat, her tefsir metodunda bir müfessirin riayet 
etmesi gereken şartlardır ve içtihat tefsiri bölümünde bu şartlara detaylı 
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şekilde yer verdik. Bu nedenle bu şartlardan sadece birkaçına değin-

mekle yetiniyoruz:

1. müfessirin farklı ilimlere sahip olması: Bilimsel tefsirde müfessirin 

mukaddime ilmi dediğimiz sarf, nahiv, meani, beyan vb. ilimlerin yanı 

sıra fıkıh, kelam, rical, hadis, nüzul sebebi gibi ilimleri bilmesi gerekir.

2. müfessir, Allah’ın ayetlerde kastettiği gerçek mananın anlaşılması 

için şart olan gerekli takvaya sahip olmalıdır.

3. müfessir, Kur'an ilimlerine vakıf olmalıdır.

4. müfessir, tefsirde benzer ayetleri ve kelimeleri dikkate almalıdır.

5. müfessir, hadis ve rivayetleri göz ardı etmemeli ve hadislerin se-

nedini teşhis kabiliyetine sahip olmalıdır.

6. müfessir, tefsirde meşhur olan görüşleri ve diğer müfessirlerin gö-

rüş birliğinde olduğu konuları bilmelidir.

7. müfessir, ayetin zahiri ve bilimsel kuramlara mutabık olmasına 

dikkat etmelidir.

8. müfessir, reye dayalı tefsirden ve kendi düşüncelerini Kur'an'a tah-

mil etmekten kaçınmalıdır.

9. müfessirin yaptığı tefsir, net ve kesin olan şer'i kanunlara muha-

lif olmamalıdır.

10. müfessirin tefsirde sunacağı görüşler akli kanunlara aykırı ol-

mamalıdır.

11. müfessir, gramer ve dil bilgisi kanunlarını dikkate almalı ve ayeti 

bu kanunların aksine tefsir etmemelidir.

12. müfessirin yaptığı tefsir diğer ayetlerle çelişmemelidir.

b) Özel Şartlar

Bilimsel tefsirde yukarıda değindiğimiz genel şartlara ilaveten gerekli 

bazı özel şartlar da vardır. Bu şartları özetle şöyle sıralayabiliriz:
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1. Bilimsel kuramın kesin olması ve kesinlik kazanmış bu kurama 

muhalif başka bir kuram olmaması

2. Bilimsel kuramın kesin olmaması halinde; (a) Eğer bilim dünyası-

nın kabul ettiği bir teoriyse "ihtimal" çerçevesinde ayetle bağdaştırılmalı-

dır. (b) Eğer bilim dünyası tarafından kabul görmeyen bir teoriyse hatta 

"ihtimal" çerçevesinde bile ayetin tefsirinde kullanılmamalıdır.

3. Bilimsel bir teoriden faydalanırken ayetin asl olarak kabul edil-

mesi246

4. Ayetin zahiri ile bilimsel teorinin mutabık olmasına dikkat edil-

mesi

5. Kur’an’ın daha iyi anlaşılması için pozitif ilimlerin yardımcı ka-

rar kılınması: Beşinci şart bilimsel tefsirin en öneli şartlarından birdir. Bu 

şartın mukabilinde ise iki farklı görüş vardır. Birincisi; bilimsel teorilerin 

Kur’an’dan istihraç edilmesi, ikincisi ise bilimsel teori ve görüşün Kur’an’a 

dayatılmasıdır. Bu iki görüş bilimsel tefsirde doğru değildir. Zira bu gö-

rüşlere göre yapılacak tefsir aslında reye dayalı tefsirdir. Bu nedenle mü-

fessirlerin çoğu bu metodu yanlış kabul eder.247

6. müfessirin yaptığı tefsirin veya pozitif ilimlerin mukaddimesi ya 

da sonuçlarının hatalı olabileceği ihtimalini unutmaması

7. Ayetlerin karşılıklı münasebetine ve ayetin siyakı dediğimiz konu 

bütünlüğüne riayet edilmesi248

Bilimsel Ayetlerden Örnekler

Kur’an’da ne kadar ayette bilimsel meselelere değinilmiştir sorusuna 

cevap olarak şöyle diyebiliriz: Bazıları bu konuda yaklaşık beş yüz ayet 

zikretmiştir ve bu ayetlerin bilimsel teorilerle mutabık oluşu açıktır. Bu 

ayetlerden birkaçını örnek olarak zikrediyoruz:

246 Tefsir Usulu ve Kaideleri,Halid Abdurrahman El’ak, s.224,
247 el mizan c.1 s.4.
248 Tefsir Usulu ve Kaideleri, s.224,
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1.

 َماِء ُد ِفي السَّ عَّ ًقا َحَرًجا َكأَنََّما َيصَّ  َوَمن يُِرْد أَن يُِضلَُّه َيْجَعْل َصْدَرُه َضّيِ

“Kimi dalâlette bırakmayı dilerse, onun göğsünü semada yükseliyor-
muş gibi daralmış, sıkıntılı yapar…”249

Bu ayetin bizlerden onlarca ışık yılı uzaklıkta olan yıldızlar ve gök 
cisimlerine işaret ediyor olması muhtemeldir. Zira dünyanın hareketi yu-
karıya doğru ne kadar artarsa havadaki oksijen oranı normal miktarın al-
tına düşer ve hava basıncının azalması sonucu insanın nefes alması zorla-
şır. Şegiftihai ez i’caz der Kur’an, s.17, Dr. cemal el-Fendi (Seyit Hüseyin 
mirdamadi’nin tercümesi).

2.
 َحاِب  َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَها َجاِمَدًة َو ِهَي َتُمرُّ َمرَّ السَّ

“Ve dağı görürsün, onu hareketsiz sanırsın. O, bulut gibi hareket 
eder...”250

Bu ayet, dünyanın kendi ekseni ve güneşin etrafında dönmesine işa-
ret ediyor olabilir. Bu varsayım Galileo’nun görüşünü ispat ederken dün-
yanın kâinatın merkezi olduğunu tasavvur eden Batlamyus’un (Ptolemy) 
görüşünü batıl etmektedir.Bu minvalde başka bir ayet ise Saffat suresi 
5.ayette mevcuttur.

3.
 ْمُس َتْجِري ِلُمْسَتَقّرٍ لََّها ... َو ُكلٌّ ِفي َفَلٍك َيْسَبُحوَن  َوالشَّ

“Ve güneş, onun için istikrarlı kılınan (yörüngesinde) akar gider… Ve 
hepsi feleklerinde (yörüngelerinde) yüzerler (seyrederler).”251

Bu ayet, güneşin sabit değil hareket halinde olduğuna işaret eder. 
Güneş kendi yörüngesinde olan Zühal, Zühre, merih, neptün, Satürn, 
Uranüs, Jüpiter dibi yıldızlarla çekim kuvvetinin de etkisiyle inanılmaz 
bir hızla hareket halindedir.252

249 En’am:125
250 En’am:88
251 Yasin:38-40
252 Şegiftihai ez i’caz der Kur’an, s.21, Dr. cemal el-Fendi (Seyit Hüseyin mirdamadi’nin 

tercümesi)
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4.
 ْمَس ِسَراًجا  َوَجَعَل اْلَقَمَر ِفيِهنَّ نُوراً َوَجَعَل الشَّ

“Ve Ay’ı, onların arasında bir nur ve Güneş’i de bir sirac (çırağ) 
kıldı.”253

Güneşin ışığın kaynağı olduğuna, ayın ise sadece güneşten aldığı ışığı 
yansıttığına işaret eder. Güneş aynı zamanda ısı kaynağıdır. Yanan bir çı-
rağın ışık ve ısı yayması gibi güneş de galakside hareket ederken ürettiği 
ışık ve ısıyı etrafına yayar.254 Bu manaya benzer sözler lokman suresinin 
22 ve Furkan suresinin de 45.ayetinde geçer.

5.
َماَواِت َواْلَْرِض َوَما َبثَّ ِفيِهَما ِمن َدابٍَّة َوُهَو َعَلى َجْمِعِهْم   َوِمْن آَياِتِه َخْلُق السَّ

 ِإَذا َيَشاء َقِديٌر
“Gökleri ve yeri yaratması ve o ikisinde yaymış olduğu canlılar, O’nun 
ayetlerindendir ve dilediği zaman onları toplamaya da gücü yeter.”255

Bu ayet, dünyada yaşayan diğer mahlûkların varlığına işaret eder.256 
Yine rahman:29/39, nahl:49, rum:18, Zümer:68, rad:15 ve meryem:43 
bu konuya işaret eden diğer ayetlere birkaç örnektir.

6.

 َماء َماء َفأَْسَقْيَناُكُموُه َوَما أَنُتْم َلُه ِبَخاِزِنيَن َياَح َلَواِقَح َفأَنَزْلَنا ِمَن السَّ  َوأَْرَسْلَنا الّرِ

“Rüzgârları döllendirici olarak gönderdik, böylece gökten su indirerek 
sizi onunla suladık. Onu depolarda koruyanlar siz değilsiniz.257

rüzgârın hareketi sonucu bulutların yağmur haline dönüşmesinden 
söz eden bu ayetin aşılama yöntemine işaret etmesi muhtemeldir. veya 
cinsiyet belirleyen kromozomlar nedeniyle bitkilerin de farklı cinsiyetle-
rinin olduğuna işaret ediyor diyebiliriz.

253 nuh:16
254 Şegiftihai ez i’caz der Kur’an, s.69, Dr. cemal el-Fendi (Seyit Hüseyin mirdamadi’nin 

tercümesi)
255 Şura:29
256 el-mizan, c.18, s.84
257 Hicr:22
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7.

 َماَواِت ِبَغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها  الّلُ الَِّذي َرَفَع السَّ

“Görmekte olduğunuz semaları (gök katlarını) direksiz olarak yük-
selten Allah’tır…”258

Batlamyus’un (Ptolemy) teorisine göre gök, tıpkı bir soğan gibi iç içe 

geçmiş ve her biri bir diğerine yaslanmış olan katmanlardan oluşur. Oysa 

bu ayet, Batlamyus’un 7 gök cismini (Ay, merkür, venüs, Güneş, mars, 

Jüpiter, Satürn) esas alarak oluşturduğu görüşünü reddederek bundan 

yaklaşık on dört asır önce gök katmanlarına ait sır perdesini ortadan kal-

dırmıştır. Bilim ise Kur’an’ın nüzulünden binlerce yıl sonra Batlamyus’un 

görüşünün batıl olduğunu ispatlamıştır. Zira gök katmanları başka bir 

cisme yaslanmaksızın kendi yerlerinde sabittir. Gök katmanlarını yerle-

rinde sabit tutan şey ise var olan evrensel çekim kanunudur.259

8.

 َماَواِت َواْلَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ُ الَِّذي َخَلَق السَّ  ِإنَّ َربَُّكُم اللَّ

“Şüphesiz gökleri ve yeryüzünü altı günde yaratan, sizin Rabbiniz 
Allah’tır…”260

Dünyanın altı aşamada yaratıldığına işaret eder. Bu nedenle altı gün-

den kasıt her biri milyonlarca belki de milyarlarca yıl alan altı farklı aşa-

madır. Bu görüş bugün bilim tarafından da ispatlanmıştır.261

258 rad:2 ve lokman:10
259 Tefsir-i numune, c.1, s.11
260 - Araf:54
261 Kur’an ile modern bilim arasındaki uyumun bir örneği, evrenin yaşı konusudur: 

Kozmologlar evrenin yaşını 16-17 milyar yıl olarak hesaplamışlardır. Kuran’da ise 
tüm evrenin 6 günde yaratıldığı açıklanmaktadır. ilk bakışta farklı gibi görünen bu 
zaman dilimleri arasında, aslında çok şaşırtıcı bir uyum vardır. Gerçekte, evrenin yaşı 
ile ilgili elimizde bulunan bu iki rakamın her ikisi de doğrudur. Yani evren, Kuran’da 
bildirildiği gibi 6 günde yaratılmıştır ve bu süre bizim zamanı algıladığımız şekliyle 
16-17 milyar yıla karşılık gelmektedir. 6 günlük zaman dilimi, zamanın göreceliği 
dikkate alınarak hesaplandığında, 6 milyon kere milyon (trilyon) güne denk gelmektedir. 
Çünkü evrensel saat, Dünya’daki saatin akış hızından milyon kere milyon daha hızlı 
akmaktadır. 6 trilyon günün karşılık geldiği yıl sayısı, yaklaşık olarak 16,427 milyardır. 
Bu rakam günümüzde evrenin tahmin edilen yaş aralığındadır. (mütercim)



317

üÇüncü Bölüm: TEFSir EKOllEri

9.

 آَخَر َخْلًقا أَنَشْأَناُه ثُّم َلْحًما اْلِعَظاَم َفَكَسْوَنا ِعَظاًما اْلُمْضَغَة َفَخَلْقَنا ُمْضَغًة 

 َّاْلَعَلَقَة َفَخَلْقَنا َعَلَقًة النُّْطَفَة َخَلْقَنا ثُم
“Sonra nutfeyi kan pıhtısına (alakaya) dönüştürdük. Kan pıhtısını da 
bir çiğnemlik ete çevirdik. Sonra bir çiğnemlik eti de kemiklere dö-
nüştürdük. Sonra o kemikleri etle kapladık. Sonra ona yeni bir yara-
tılış verdik. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, ne yücedir!”262

Bu ayet, bundan on dört asır önce henüz tıp alanında günümüz-
deki devrimler yaşanmamışken anne rahmindeki bir ceninin dört farklı 
aşamadan oluşan gelişim evrelerini beyan eder ki bugün tıp bu bilgileri 
doğrulamaktadır.

10.

 ِانَّا َخَلقَنا النَساَن ِمن نُطَفٍة امَشاٍج 
"Biz insanı katışık bir nutfeden yarattık."263

Ayetin işaret ettiği kadın ve erkek spermlerinin birleşmesi, tıp bili-
minin ceninin dünyaya gelişinin nicelik ve niteliğini Kur’an’ın nüzulün-
den yıllar sonra keşfettiği bir gerçektir. Gerçi cenin ve insan spermine ait 
birçok bilgi bugün bile gizemini korumaya devam ediyor.

11.

 ًَجِراْلَْخَضِر َنارا  الذی َجَعَل َلُکم ِمَن الشَّ
“O’dur, yeşil ağaçtan sizin için ateş (oksijen) çıkaran...”264

Ağaçlardaki karbon olayına ve ağacın yanıcılığına işaret eder.

12.

 ْنَيا ِبِزیَنٍة الَکَواِکِب َماَء الدُّ  ِانَّا َزيَّنَّا السَّ
“Biz en yakın göğü zinetlerle, yıldızlarla donattık.”265

262 müminun:14
263 insan:2
264 Yasin:80
265 Saffat:6
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Yıldızların dünyayı çevreleyen atmosfer tabakası nedeniyle yanıp 

sönmesini anlatır.

13.

 اًجا  َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّ

“Ve pırıl pırıl ışık saçan bir kandil yaptık.”266

Güneş ve dünya arasındaki orantılı mesafeyi, güneş ışığının değeri 

ve sıcaklığını ifade eder.

14.

 َّا اْلَْرَض َشَقْقَنا ثُم  َشقًّ

“Sonra yeryüzünü bir iyice yardık.”267

Torağın filizlerle yarılması, tomurcuklanması ve yağmurların ro-

lünü mevzu eder.

15.

 ْلِب َبْيِن ِمن َيْخُرُج  َوالتََّراِئِب الصُّ

“(O sıvı), omurga ile göğüs kafesi arasından çıkar.”268

Spermin ilk hareketinden söz eder.

16.

 َماء ِإَذا ْت السَّ  انَشقَّ

“Gökyüzü yarıldığı zaman”269

Samanyoluna işaret eder.

266 nebe:13
267 Abese:26
268 Tarık:7
269 inşikak:1
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17.

 أَْحَوى ُغَثاًء َفَجَعَلُه 

“Derken onu kapkara, kupkuru bir hale getirdi.”270

Çok miktarda organik kökenli maddenin kısmi ayrışması sonucu 

ortaya çıkan taş kömürüne işaret eder.

18.

 َماء َوِإَذا  ُكِشَطْت السَّ

“Ve gök (mekânlarından) sıyrılıp kaldırıldığı zaman”271

Güneş ve dünyanın ömrünün sona ermesine işaret eder.

19.

 َقَواًما َذِلَك َبْيَن َوَكاَن 

“…Ve ikisi arasında orta bir yol tutarlar.”272

Sağlıklı bir ömür için vasat yaşam şeklini anlatır.

20.

 ُشَعٍب َثاَلِث ِذي ِظّلٍ ِإَلى انَطِلُقوا 

“Yürüyün üç kola ayrılmış gölgeye doğru.”273

Geometri ilmine işaret vardır.

21.

 اْلَحِديِد ُزَبَر آتُوِني 

“Bana demir parçaları getirin…”274

Demircilik mesleğine işaret eder.

270 A’la:5
271 Tekvir:11
272 Furkan:67
273 murselat:30
274 Kehf:96
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22.
275 َكِريٍم َزْوٍج ُكّلِ ِمن ِفيَها أَنَبْتَنا 

“Nice güzelim bitkiler yetiştirdik çifter çifter.”

Bitkilerde olan vitaminler ve faydaları (Botanik ilmi).

Kur’an’ın bilimsel teorileri hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki 

kitaplara müracaat edilebilir:

- Şegeftihai ez İ’caz der Kur’an, Dr. cemal el-Fendi, Seyit Hüseyin 

mirdamadi’nin tercümesi, Bonyad-i Pejohişhayi islamîyi Astani Kutsi 

rezevi baskısı.

-Aferineş-i Hüner der Kur’an, Seyit Kutub, muhammed mehdi 

Fuladvend’in tercümesi, Bonyad-i Kur’an baskısı.

- Kur’an ber Ferazı A’sar, nu’fel, Ebulfazl Behrampor ve muham-

med Şekib’in tercümesi, Bonyad-i Pejohişhayi islamîyi Astani Kutsi re-

zevi baskısı.

-Deramedi ber Tefsiri İlmiyi Kur’an, muhammed Ali rızai isfahani, 

intişarat-ı Usve baskısı.

-Kur’an der Asrı Feza, Seyit Abdurrıza Hicazi.

-et-Temhidu fi Ulumi’l Kur’an, c.6, Ayetullah muhammed Hadi ma-

rifet.

Bazı Kitapların Alt Başlıkları:

-el-İtkan fi Ulumi’l Kur’an Tercümesi, celaleddin Suyuti, c.2, s. 393-

409 (Seyyit mehdi Hairi Kazvani Tercümesi intişaratı Emir Kebir).

-Tefsir-i Numune, Ayetullah mekarim Şirazi, c.5, s.435, 8/227, 10/119, 

11/183, 18/389, 17/19, 23/266, 26/26, 148, 365, 303, 388, 27/157, 15/191, 

17/32, 18/465. sayfalara ve daha kolay ulaşmak için Tefsir-i numune’nin 

281 ve 282. sayfalarına, Fihrist-i	Rahnemayı	Mevzuiyi	el-Mîzân, s.11, 13 

ve 123 ve sonrası sayfalarına müracaat edilebilir.

275 Şuara:7
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Yaratılış hakkında daha fazla bilgi için Ayetullah misbah Yezdi’ye 
ait “maarifi Kur’an” adlı kitabın kozmoloji konusunun ele alındığı 233-
349. sayfaları

müfessirlerin konu hakkında beyan etmiş olduğu görüşler, hem di-
ğer tefsirlerle mutabık hem de “ihtimal” olarak sunulmuştur. Bu nedenle 
ayetler hakkında söylenen görüşlerin kesin olup olmadığı için daha da-
kik incelemelere ihtiyaç vardır.



 içtimaî/sosyolojik tefsirin tanımı
 içtimaî tefsirlerin tanıtımı

Hedefler

  Kur’an mefhumlarının içtimaî oluşunun bilinmesi ve Kur’an’da 
ifade olunan içtimaî ihtiyaçların incelenmesi

 Geleneksel tefsir metodu

 Kur'an'ın her asırda faydalı ve yol gösterici olduğunun bilinmesi

 muasır müfessirlerin görüş ve tefsir kitaplarının tanınması
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5. İçtimaî (Sosyolojik) Tefsir Ekolü

İçtimaî Tefsirin Tanımı

T efsir ilmine ait son yıllarda yaygınlaşan ekollerden biri Kur’an’ın 

toplumsal ihtiyaçlara göre tefsir edilmesi meselesidir. içtimaî tef-

sir denilen bu ekolünün en önemli özelliği ayet, rivayet ve lügati baz alan 

geleneksel tefsire tabii olmamasıdır.

içtimaî tefsirde Kur’an’dan elde edilen bilgiler toplumun karşılaştığı 

güncel ihtiyaçlara uygun şekilde yorumlanır veya din, yaşanılan döne-

min ruhuna uygun yeni bir kimlikle izhar edilir.

Kur’an’a dayandırılarak gündeme getirilen konular, gençler başta ol-

mak üzere insanları Kur’an’a yönlendirmek için cazip bir dille anlatılır. 

mevcut ilimler ve toplumsal gelenekler, Kur’an’la uyumlu hale getirilir.

müfessir, yaşadığı toplumun bir parçası olduğundan toplumsal ihti-

yaçların etkisi altındadır. Bu nedenle o, diğer müfessirlerin izlediği gele-

neksel (sünneti) metot ve düşünceleri görmezden gelip yaşadığı dönem 

ve zamana özgü görüşler beyan edebilir.

içtimaî tefsirin ayrıcalıklarına gelince; toplumu hurafe ve batıl inanç-

lardan koruyarak insanları makul görüşlere sevk eder. Ayrıca Kur’an’ın 

ilmi boyutuna ilaveten insanın ebedi saadet için her zaman ve mekânda 

Kur’an’a muhtaç olduğunu ispatlar.

içtimaî tefsirde müfessir, gelenekçiler ve mevcut gelenekler karşı-

sında yenilikçi bir bakış açısı getirebilir.
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Bazı İçtimaî Tefsirlerin Tanıtımı

1. Menar Tefsiri Tefsîrü’l Kur’ani’l Hakim

Kitabın asıl yazarı Şeyh muhammed Abduh’tur (ö.1323). Yazar, Kur’an’ı 

nisa suresi 126.ayete kadar tefsir etmiştir. muhammed Abduh’tan sonra 

öğrencisi reşit rıza (ö.1354), ise yarım kalan tefsiri Yusuf Suresi 52. ayete 

kadar devam ettirmiştir. reşit rıza, 52.ayetin son satırında şöyle der:

1353 yılının Sefer ayında başladığım on ikinci cüz’ün tefsirini, 1354 yılının 
muharrem ayının bitişine on gün kala bitirdim. Allah bize bu tefsiri kendi-
sinin razı olacağı şekilde tamamlamayı nasip etsin. Hamd O’nadır.

Ancak reşit rıza, 1354 yılının muharrem ayında on ikinci cüz’ün 

tefsirini tamamladıktan sonra vefat etti.

Şeyh muhammed Abduh, kendi tefsirini el-Ezher üniversitesinde altı 

yıl boyunca öğrencilerine ders olarak tedris etmiştir. reşit rıza, bu ders-

lerde üstadından duyduğu tüm bilgileri not almış ve onunla ilmi sohbet-

ler yapmıştır. reşit rıza daha sonra notlar halinde topladığı tüm bilgileri 

“el-menar” dergisinde yayınlamıştır.

Şeyh Abduh, kendi alanında söz ve görüş sahibi, özgün düşünce ya-

pısına sahip bir şahsiyettir. Yaşadığı dönemde müslümanların karşılaştığı 

sorunlara yoğunlaşan Şey Abduh, her daim müstekbir devletlerle ve kü-

für ehliyle mücadele içerisinde olmuştur. Her ne kadar yazar, dini öğre-

tilerin saygınlığını koruyarak zamana mutabık olacak şekilde beyan etse 

de maalesef zamansal ihtiyaç ve fikirlere aşırı yoğunlaşması reye dayalı 

tefsir hatasına düşmesine sebep olmuştur.

nitekim Şeyh Abduh “cin” kavramını kelime olarak kabul etmiş, la-

kin bu kavramı hastalıklara yol açan ve gözle görülemeyen mikrop ola-

rak tefsir etmiştir.276

Yine Fil Suresinde söz edilen Ebabil kuşlarını çiçek hastalığı olarak 

yorumlamıştır.

2. el-Kasımi Tefsiri (Mehasinu’t Te’vil)

276 el-menar, c.3, s.96
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Kitabın yazarı muhammed cemalettin b. muhammed Said b. Ka-
sım Hellak’tır (h.1332- m.1283). Daha çok Kasımi olarak tanınan yazar 
Şam’da dünyaya gelmiş ve aynı şehirde vefat etmiştir. Şam’da zorba güç-
lere karşı başlatılan siyasi ayaklanmaların önderlik vazifesini üstelenen 
Kasimi, Şeyh muhammed Abduh’un öğrencilerindendir. Birçok eser ka-
leme alan yazarın mehasinu’t Te’vil kitabı on yedi cilttir.277

Yazarın tefsirde izlediği yöntem, toplumsal meseleleri dikkate al-
mak, akıl ve nakli, kadim ve muasır görüşleri birleştirmektir. Ayrıca po-
zitif ilimlere de değer veren yazar Kur’an’ın bu alandaki görüşlerini de 
beyan etmiştir.

Kur’an’ın tamamını kapsayan mehasinu’t Te’vil’in ilk cildi mukad-
dime unvanındadır ve tefsir ilmine ait kanun ve esaslara ilaveten Kur’anî 
ilimlere değinilmiştir.

3. Tefsîrü’l-Merâġī
Kitabın yazarı Şeyh muhammed Abduh’un öğrencilerinden Ahmed 

mustafa meragi’dir (ö.1371). El meragi tefsiri, kendi dönemine ait top-
lumsal konuları tefsir kanunlarına riayet ederek ve modern ilimlere ait 
terimleri kullanmaktan kaçınarak çok sade bir dille ama detaylı şekilde 
ele almıştır. Yazar şöyle der:

“Bu dönemin en büyük avantajı, tasvir ve te’vile başvurmadan kelam ilmi-
nin insanların anlayacağı sade bir dille beyan edilmesidir.”

ve yine şöyle yazmıştır:

“Ben bu tefsiri zamana hâkim olan dil ve yöntemle yazdım ve izleyeceği-
miz yöntem de bundan ibarettir.”278

4. Tefsir-i Numune

Günümüz taklit mercilerinden olan Ayetullah mekarim Şirazi’ye ait-
tir. Kum ilim havzası üstatlarından bir heyet Tefsir-i Numune’nin yazıl-
masında Ayetullah mekarim Şirazi ile ortak çalışmıştır. Kitabın mukad-
dimesinde şöyle yazılıdır:

277 Bu kitap ayrıca 8 cilt olarak da basılmıştır ve sekizinci cildi kitabın fihristidir.
278 meragi Tefsiri, c.1, s.19
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Yeni bir çağa girmemiz, yeni meselelerin ve mefhumların ortaya çıkması, 
insan için yaşadığı döneme ait yeni ihtiyaç ve beklentileri de beraberinde 
getirir. Her asırda değişen toplum ve kültürler sonucu ortaya çıkan karma-
şık ve zor sorunlar karşısında zafere erecek insanlar güncel meseleler dedi-
ğimiz dönemin ihtiyaç ve beklentilerini derk edenlerdir.”279

Tefsir-i Numune, toplumun zamansal ihtiyaçlarını esas alarak Farsça 
ve sade bir dille yazılmıştır. Yirmi altı cilt olan kitap Arapça,Türkçe ve 
Urduca’ya da tercüme edilmiştir.

5. Fi Zilali’l Kur’an

Kitabın yazarı olan Seyit Kutub (ö.1386), mısır’ın tanınmış mücade-
leci âlimlerindedir. Ehl-i Sünnet olan Seyit Kutub, Eş’ari itikadına sahipti. 
Arapça olan “Fi Zilali’l Kur’an” Kur’an’ın tamamının tefsirini içerir. Yazar 
tefsir kitabında toplumsal ve ahlaki konulara daha çok önem vermiştir. 
müstekbir ve zalimlere karşı direnen Seyit Kutub, tefsirinde savaş, cihat, 
müslümanlar arasında birlik ve vahdet konularını özel bir hassasiyetle 
ele almıştır. Seyit Kutub mümkün mertebe “buyrulmuştur” ve “buyur-
muştur” kelimelerinden, kıraat farklılıklarından, lügat, edebiyat, kelam, 
fıkıh ve israiliyat hadislerinden uzak durmaya çalışmıştır.

6. Pertuyi ez Kur’an

Kitap, Seyit mahmut Talagani’ye aittir (ö.1399). Şia’nın mücadeleci 
âlimlerinden olan yazar islam inkılâbından sonra Tahran’ın ilk cuma imamı 
olma vasfına sahiptir. Farsça olan kitap, Hamd suresinden başlayarak nisa 
suresinin bir bölümünü ve Kur’an’ın son cüz’ünü tefsir etmiştir. Yazar ba-
rışçıl bir mizaca sahip olduğundan kitabında hem toplumsal barışa katkı 
sağlayacak konulara hem de islamî mücadeleye ait meselelere değinmiş-
tir. Seyit mahmut Talagani, ilmi konuları çağdaş ilimlerden ve el-Cevahir 
(Tantavi) tefsirinden faydalanarak beyan etmiştir. merhum Talagani, nakil-
lerinde ise Mecmau’l Beyan ve el-Menar tefsirlerinden yararlanmıştır.

7. Min Vahyi’l-Kur’an

Kur’an’ın tamamını tefsir eden kitap, israil ve zalimlere karşı gö-
rüşleriyle tanınan lübnanlı Şia âlimlerden Seyit muhammed Hüseyin 

279 Tefsir-i numune, c.1, s.23.
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Fazlullah’a aittir. Daha çok toplumsal ve ahlaki konulara değinen yazar, 
edebiyat, belagat ve fıkıh meselelerini fazla gündeme getirmemiştir.

“min vahyi’l Kur’an” tefsirinde göze çarpan bir başka nokta tefsirin 
kelam ve inançsal boyutudur. mümkün mertebe israiliyat hadislerinden 
uzak duran yazar, itikata ait şüpheleri önce zikretmiş daha sonra da ce-
vaplamıştır. Seyit muhammed Hüseyin Fazlullah’ın bir diğer önemli eseri 
“el-Hivar fi’l Kur’anî ve’l islam ve mantıki’l Kuvve”dir.

Diğer İçtimaî Tefsir Kitapları

1. el-Keşşaf: muhammed cevat muğniye – Şia (ö.1400)

2. Ahsenu’l Hadis: Seyit Ali Ekber Kureşi – Şia

3. Min Hude’l-Furkan: Seyit muhammed Taki müderris – Şia

4. Takribu’l Kur’an İla İzhan: Seyit muhammed Hüseyin Şirazi – Şia 
(Kelam metoduyla birlikte)

5. el-Vazih: muhammed mahmut Hicazi – Ehl-i Sünnet

6. Hülasetü’l Beyan fi Tefsiri’l-Kuran: Seyit Haşim Hüseyni mirda-
madi – Şia (ö.1380)

7. Alau’r	Rahman	fi	Tefsiri’l	Kur’an: Allame muhammed cevat Belagi 
necefi – Şia (ö.1352) nisa Suresi 53.ayete kadar.



 Felsefi ekolün tanımı ve açıklanması

 Felsefe ve Kur'an ilişkisi

 Felsefi düşüncelerin Kur'an'la tatbiki

 Kur'an'da felsefi deliller

 Felsefi tefsirlerin tanıtımı

Hedefler

  Kur’an’ın felsefi düşüncelerle tefsiri, tefsirin şartları

  Kur'an ve felsefenin ilişkisi; tefsirde felsefeye ait meşşa, işrak ve 
Hikmet-i mütealiye görüşleri

  Kur'an'daki felsefi delillere örnekler

  önemli felsefi tefsirlerin tanınması
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6. Felsefi Ekol

Felsefi Ekol

F arklı ilmi konulara sahip akli bir metot olan ve Kur’an-ı Kerim’de de 
zikredilen felsefenin asli hedefi, vücut kavramının hakikati, vacibu’l 

vücut’un ispatı ile birlikte varlık âlemi ve insanın incelenmesidir.

Açıktır ki Kur’an’ın üzerinde önemle durduğu konuların başında 
Allah’ın varlığının, sıfatlarının ve isimlerinin ispatı gelir ve bin üç yüz 
ayetten fazla yani Kur’an ayetlerinin altıda birinden fazlası bu konuları 
beyan eder. Yine varlık âlemi (tabiat) ve özellikleri hakkında yedi yüz, 
insan hakkında yüz elliden fazla ve metafizik hakkında ise sekiz yüz el-
liden fazla ayet vardır.

Felsefe ilmine ait bir başka konu ise meselelerin hakiki ve itibari 
oluşunun ispatıdır ki özellikle vahiy ve nübüvvet konusunda karşımıza 
çıkar. Zira vahiy ve nübüvvet konusunun hakiki mi yoksa itibari mi ol-
duğu konusunda filozoflar farklı görüşler sunmuştur.

Felsefe ilminin konusuna örnek olarak; salt vücut ve taşıdığı hedefi 
bile böyle bir vücudun ispatının delilidir. Tefsir alanında söz edilen fel-
sefe, varlığın yaratıcısı ve onun mazharlarının ispatı konusunu ele alır. 
Kur’an’da varlığın yaratıcısını farklı şekillerde ispat eden birçok ayet var-
dır. Bu ayetlerden en açığı şudur:

 َلَفَسَدَتا ُ  َلْو َكاَن فٖيِهَما ٰاِلَهٌة ِالَّ اللهّٰ
“Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilâhlar olsaydı, kesinlikle ikisi-
nin de düzeni bozulurdu…”

Bu ayet, akli bir delil  örneği teşkil eder.Bu nedenle filozofun akli, 
fıtri vb. muteber kanun ve usullere ilaveten ayet ve rivayetlerden de 
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yararlanarak Kur'an'ı tefsir etmesinin sakıncası yoktur.Ancak felsefe ki-
taplarının Abbasiler döneminde (h.k126 -158) Yunancadan Arapçaya ter-
cüme edilerek müslümanlar arasında kabul görmeye başlamasıyla dine 
ait olmayan bazı düşünce ve inançlar islamî öğretilerle iç içe girmiş ve 
bu durum müslümanlar için tehlike arz etmeye başlamıştır.

Aslında Kur'an'ın felsefe ile tefsir edilmesini iki kısma ayırabiliriz:

1. Ayetlerin, dini nas ve şer’i hakikatlerin hiçbir muteber kaynak-
tan (diğer ayetler ve nebevi sünnet) yararlanmadan felsefi görüşe tatbik 
ve tahmil edilmesi. Böyle bir metot, islamî nasların değer kaybetmesine, 
ayetlerin hakiki manasının tahrif edilmesine ve şeriattan uzaklaşılma-
sına sebep olur. Daha açık bir ifadeyle bu metot aslında reye dayalı tef-
sirin mısdaklarındandır.

2. muteber kaynak ve usuller ışığında dini mefhumların gerçek anla-
mına ve ayetin dakik manasına ulaşmak. Bu metot, ayetin sahih manası ile 
felsefe kanunlarının bileşeni, din ve felsefenin pekişmesidir. Bu yolla fel-
sefi bir din amaçlayan ilk metodun aksine dini bir felsefe yaratılabilir.

ikinci metotta din ve akıl (akli ve şer’i deliller) aynı çizgidedir ve bu 
iki değer arasındaki her türlü aykırılık bertaraf edilmiştir. Bu metodu en 
doğru şekliyle uygulayan molla Sadra’nın kurucusu olduğu Hikmet-i Mü-
tealiye ekolüdür. Akli delilleri kabul etmesi nedeniyle akılcılık olarak bi-
linen meşşailik ekolü ve şühudu kıstas alarak daha çok mistik bir yapı 
sergileyen işrakilik ekolü ise hakka ulaşmada tek kanatla yol alır.

müslüman filozoflar Kur’an’ın tefsirinde bu yöntemlerden her iki-
sinden de yararlanmıştır. örnek olarak:

Birinci Metot: Bazı filozoflar cennet, nar (ateş) ve sırat (yol) kavram-
larını farklı bir manada tefsir ederek şöyle derler:

His âlemi, hayal âlemi ve akıl âlemi olmak üzere âlem, üç kısma ayrılır. Akıl 
âlemi “cennet”, hayal âlemi “ateş” ve his âlemi ise “kabir”dir.

 Ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden (Allah’a) / َوِمْن َشّرِ َحاِسٍد اَِذا َحَسَد
sığınırım.” ayetinden maksat; haset, beden ve nefsin ortak hasılıdır.280

cinler ve insanlar" ayeti hakkında şöyle derler: "cin, ist/ ِمَن اْلِجنَِّة َوالنَّاِس -
tar (gizlenme/gizletme), insan ise istinas (ünsiyet kurmak) anlamına gelir. 

280 camiu’l Bedai, s.27 (Bu konunun bazı kısımlarında musa Durudi’nin nohistin 
müfessirani Parsi nevis kitabından faydalanılmıştır)
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öyleyse gizli işler (cin) batıl duygularla ünsiyet (insan) ise zahir duygu-
larla alakalıdır.281

örnek verdiğimiz bu tefsirler ne ayetlerin zahiriyle örtüşmekte ne 
de muteber bir delile (ayet ve rivayet) dayanmaktadır.282

Bu metotla Kur’an’ı tefsir eden bazı müslüman filozoflar; Farabî 
(ö.339) ve ibn Sina’dır (d.370).

Bazen felsefî tefsirden maksat, Kur’an’ı meşşailik ve işrak ekolü dü-
şüncesiyle halka arz eden felsefe ekollerinin beyanıdır da diyebiliriz.

meşşailik ekolüne göre; her ne kadar Kur’an avam ve âlim ayırt etmek-
sizin tüm insanların faydalanması için nazil olsa da kendini beyan eder-
ken her zaman delil sunma esasıyla hareket etmiştir. Ancak bu, Kur’an’ın 
hitabet ve kendine özgü metodundan vazgeçtiği anlamına gelmez.

Kur’an, insanlara deliller sunarken özel bir metot kullanmıştır. 
Kur’an’ın mucizevî bir boyutu kabul edebileceğimiz bu özel metot, delil 
ve hitabetin bir arada olmasıdır. Esasen bu iki yöntem (delil sunma ve 
hitabet) zıt iki kavramdır. Zira delil, fıtrat ve bediiyattan müteşekkil ya-
kinin mukaddimeleri ile varlık kazanır. Delil sunulurken hitabet kesin 
bir görüşünü ispat edecek tarzda şekillenir. Ancak hitabet sanatı, yaygın-
lık ve makbullük ilkelerine dayalı olan zannın mukaddimeleridir ve ge-
neli ikna etme hedefi taşır.

Kur’an, bu iki zıt yöntemi bir arada kullanmıştır. Ayet kalıbında delil 
ve öğretilerini zikreden Kur’an, hem avam hem de özel bir tabakayı mu-
hatap alır. Tek bir hitapla belli bir grup için kesin deliller sunarken, ikna 
aşamasında her iki tabakaya da (avam ve ilim ehli) hitap eder. Çünkü 
Kur’an’ın sade bir dile sahip delilleri aynı zamanda dakik ve zariftir. in-
sanların tamamı akli delilleri anlayamadığından zahiri sade olan hitabı 
yeterli görerek kabul eder. Ama belirli bir grup insan dakik ve derinle-
mesine bir bakışla sırlara vakıf olur.283

Allame Tabatabai "َلَفَسَدَتا ُ  ayetinin delil olması “َلْو َكاَن فٖيِهَما ٰاِلَهةٌ ِالَّ اللهّٰ
konusunda şöyle yazmıştır:

281 A.g.e.
282 Bu görüşler ibn-i Sina’ya aittir.
283 Kur’an ilimleri, Ayetullah marifet, s.360
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Eğer varlık âleminin iki yaratıcısı olsaydı, her ikisi de zat ve hakikatte mu-
halif olurdu. Hakikatteki farklılıklar tedbirlerin de farklı olmasına yol açar. 
Konulan her tedbir diğer yaratıcının koyacağı tedbirlerin bozulmasına (gök 
ve yeryüzünde düzensizliğe) sebep olur. Oysa âlemde var olan düzenin 
her parçası birbirleriyle bağlantılıdır ve tek bir metotla işler. öyleyse varlık 
âleminde ُ yoktur.284 (Allah'tan başka bir ilah) ٰاِلَهةٌ ِالَّ اللهّٰ

Hz. ibrahim’in (a.s) delil olarak zikrettiği “اآلِفِليَن أُِحبُّ ل/ Kaybolup 
gidenleri sevmem.”285 ayetinde geçen أََفَل "Efele"kelimesi çok açık bir de-
lildir. أََفَل "kaybolmak" manasındadır. Delilin açıklaması şöyledir:

- Kaybolmak fiilinin gerçekleşmesi bir hareketliliğe bağlıdır.

- Hareketlilik ise hadis olmayı gerektirir.

- öyleyse hadis olan her şey bir yaratıcıya muhtaçtır.286

Bu nedenle ayette ilah oldukları iddia edilen yıldızlar kayboldukla-
rından dolayı ilah olamazlar.

Allah’ın varlığının ispatı için kelam ve felsefe ilminde sunulan deliller 
Kur’an’da açıkça dile getirilmiştir. Konuyla ilgili iki örnek veriyoruz:

Felsefî Tefsire Örnek

1. Burhan-ı Nezm (Nizam Delili):

Bu delil, yaratılış fiilinin her birinde farklı tecelli ettiği varlıkları kap-
sar. Kur’an’da bu konuya çeşitli ayetlerde değinilmiştir. örneğin;

َماء ِمَن الّلُ أَنَزَل َوَما…الَِّتي َواْلُفْلِك َوالنََّهاِر اللَّْيِل َواْخِتالَِف َوالَْرِض   …السَّ

 ََّماَواِت َخْلِق ِفي ِإن السَّ

“Gerçekten de göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün bir-
biri ardınca gelmesinde, (Allah’ın) gökten su indirip böylece onunla, 
ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde, orada bütün hayvanlar-
dan yaymasında, rüzgârların esmesinde ve yerle gök arasında emre 

284 el-mizan, c.14, s.268
285 En’am:76
286 el-mizan, c.7, s.185
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amade kılınmış bulutlarda, akıl eden kavim için mutlaka ayetler (de-
liller) vardır.”287

Bu ayet, âlemde var olan tüm faktörler arasında belirli bir düzen ve 
bağın olduğunun delilidir. Bu düzenin çok dakik işlemesi, düzen sahibinin 
hem tek hem de eşsiz bir tedbir ve hikmet sahibi olduğunu gösterir.

2. Burhan-ı İmkân (İmkân Delili):

imkân delili birkaç mukaddimeden oluşur:

1. imkânın Hakikati; imkân, acizlik ve muhtaçlıktır. vücudu mutlak var 
olmayan mümkünü’l-vücut, kendi varlığını oluşturma ve idame ettirme ka-
pasitesine sahip değildir. Kur’an bu gerçeğe işaret ederek şöyle buyuruyor:

 ِإَلى اْلُفَقَراء أَنُتُم النَّاُس أَيَُّها َيا ِ ُ اللَّ  اْلَحِميُد اْلَغِنيُّ ُهَو َواللَّ
“Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaçsınız, Allah ise zengin ve 
övülendir.”288

 َوأَْقَنى أَْغَنى ُهَو َوأَنَُّه 

“Ve muhakkak ki O (Allah), zengin eden ve varlıklı kılandır.”289

 ُ  اْلُفَقَراء َوأَنُتُم اْلَغِنيُّ َواللَّ
“Ve Allah ganidir (muhtaç olmayandır). Ve sizler ihtiyaç 
sahibisiniz.”290

2. mümkünü’l-vücut, bir illet (sebep) olmaksızın var olamaz. Sebebe 
muhtaç olan bir şey de kendisinin var olma sebebi olamaz. Allah, bu ko-
nuda şöyle buyuruyor:

 اْلَخاِلُقوَن ُهُم أَْم َشْيٍء َغْيِر ِمْن ُخِلُقوا أَْم 
“Yoksa onlar bir şey (bir yaratıcı) olmaksızın mı yaratıldılar? Veya 
yaratıcıları kendileri mi?”291

287 Bakara:164
288 Fatır:15
289 necm:48
290 muhammed:38
291 Tur:35
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3. mümkünü’l vücut, vacibu’l vücut’un iradesi olmadan esas itiba-
rıyla başka bir mümkünu’l vücudun varlık sebebi olamaz.

 َماَواِت َخَلُقوا أَْم  يُوِقنُوَن ل َبل َواْلَْرَض السَّ
“Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattılar? Hayır, onlar yakîn sahibi 
değildirler.”292

Sonuç: mümkünü’l-vücut’un yaratıcısı vacibü’l vücut’tan (Allah) 
başkası değildir.

Bazı Felsefî Tefsirlerin Tanıtımı

1. Tefsir-i Kur’an-ı Kerim (Molla Sadra Tefsiri)

Kitabın yazarı molla Sadra olarak bilinen muhammed b. ibrahim Sad-
ruddin Şirazi’dir (797-1050). islamî felsefe alanında yeni bir çığır açan 
ve eşsiz bir filozof olan molla Sadra, Şiraz şehrinde doğmuş ve gençlik 
yıllarını aynı şehirde geçirmiştir. Daha sonra ilmi alanda kendini yetiş-
tirmek için isfahan şehrine hicret etmiş, Şeyh Bahaî ve mir Damat gibi 
zamanın büyük âlimlerinin derslerine katılmıştır. isfahan’dan sonra Hz. 
masume’nin (s.a) varlığıyla bereketlenen Kum şehrine yerleşmiş ve “Esfar-ı 
Erbaa” (Dört Yolculuk)293 kitabını yazmıştır.

molla Sadra, felsefe ilminde yarattığı yeni dönüşümlerle meşşailik 
ve işrakilik ekollerinin görüşlerini bir araya toplamayı başararak bunları 
dini metinler (ayet ve rivayetler) üzerinde tatbik etmiştir. molla Sadra’nın 
bu metodu Hikmet-i mütealiye (ilahî Hikmet) olarak isimlendirilmiştir. 
molla Sadra, ömrünün son yollarına doğru (Şiraz) şehrine geri dönerek 
felsefe alanında büyük filozoflar yetiştirmiştir.

molla Sadra’ya ait en önemli teoriler “cevheri hareket”, “asalet-i vü-
cut” “madde âleminin hadis oluşu”, akil ve me’kul (yiyen ve yenilen)”, 
cismani ölüm”, “hadisin cismaniyeti ve ruhaniyetin bekası”, vb…

Elliden fazla kitap ve risale yazan molla Sadra’nın en önemli eser-
leri; Esfar-ı	Erbaa,	Şevahidu’r-Rububiye	fi’l	Menahici’s	Sulukiye,	Mefatihu’l	

292 Tur:36
293 Halktan Hakk’a yolculuk b) Hakk’la Hakk’ta yolculuk c) Hakk’tan halka yolculuk d) 

Hakk’la halk arasında yolculuk. (mütercim)
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Gayb (Gayb’ın Anahtarları), Şerh-u	Usul’ü	Kâfi,	el-Mebde	ve’l	Mead	(Baş-
langıç ve Dönüş) ve Tefsir-i Kur’an-ı Kerim’dir.

Molla Sadra’nın Tefsir Metodu

molla Sadra, tefsir kitabını yazmadan önce Kur’an tefsirindeki yön-
tem ve külliyata dair kendi düşünce ve delillerini sunduğu mefatihu’l 
Gayb adlı eserini, tefsir kitabına mukaddime olarak kaleme alır. molla 
Sadra, Kur’an’ın tamamını değil sureleri perakende olarak tefsir etmiştir. 
molla Sadra’nın tefsir kitabı; Hamd, Bakara (65.ayete kadar), A’la, Secde, 
Tarık, Yasin, Zilzal, vakıa ve cuma surelerinin yanı sıra nur ayetini294 ve 
Ayete’l Kürsi’nin tefsirini içerir. molla Sadra Secde suresinin tefsirine baş-
larken şöyle yazmıştır:

Bazı surelerin manası üzerindeki sırlar perdesini araladıktan sonra bazı ayet-
lerin sırrına vakıf oldum. Temennim ilim ve tahkik ehlinin daha önce bir 
benzerini görmediği eşsiz ve kapsamlı bir tefsir kitabı yazmaktır.295

2. Mahzenu’l İrfan

Kitabın yazarı “Banu-i isfahan” diye bilenen müçtehide nusret Emin 
isfahani’dir (1313-1403). On beş cilt olan kitap Farsça’dır ve Kur’an’ın 
tamamını kapsar. Hikmet-i Mütealiye’ye ait görüşlerin yer verildiği tefsir 
kitabında felsefi konular molla Sadra’dan nakledilmiştir. Yazar, felsefi gö-
rüşlerine ilaveten rivayetlerden de yararlanmış ancak rivayetin edebi ve 
kıraat boyutunu fazla irdelememiştir.

 3. el-Mîzân

Allame Tabatabai’ye ait olan kitap eşsiz ve değerli bir eserdir. Kitap, 
her ne kadar Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri metodu ile yazılmış olsa da tefsi-
rin büyük bölümünde Hikmet-i mütealiye ekolü baz alınmıştır. merhum 
Tabatabai asrın en büyük filozoflarından ve müfessirlerindendir.

4. Kur’an ve Felsefe

Kitabın yazarı Kemali Dezfuli’dir. üç cilt olan kitapta felsefik konu-
lar el-mîzân tefsirinden istihraç edilerek sunulmuştur.

294 nur:35
295 Kur’an-ı Kerim Tefsiri, c.6, s.6
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Sahabe ve Tabiine Ait Teorilerin Kaynaklık Değeri

T efsirde sahabe ve tabiinin söz ve görüşlerinin muteberliği husu-
sundan, Ehl-i Sünnet âlimleri arasında farklı görüşler vardır.

Şia âlimlerinin birçoğu, her ne kadar Peygamber’in (s.a.a) ashabına 
ihtiram gösterse de, ancak sahabeye ait sözlerin hüccet kabul edilmesi 
için ne ayet ne de rivayetlerde delil olmadığından onların sözlerini de sı-
radan insanların sözleri gibi kabul eder. Yani sahabe ve tabiinin sözleri 
diğer insanlar için hüccet sayılmaz. Allame Tabatabai şöyle der:

nahl,44, Peygamber’in (s.a.a) sözlerinin beyan ve tefsirde hüccet olduğu-
nun delilidir. Ehl-i Beyt ve masum imamların sözleri de, Sakaleyn hadisine 
(ve daha birçok hadis) istinaden Peygamber’in (s.a.a) sözlerine mülhak ol-
duğundan hem muteberdir hem de tefsirde hüccet kabul edilir. Ancak sa-
habe, tabiin ve islam âlimlerinin sözleri hüccet değildir. Çünkü ayet onlara 
şamil olmaz ve bu hususta güvenilir bir başka delil de yoktur.”1

Bazıları ise “sahabeler vahiy döneminde yaşadıkları için, sahip olduk-
ları ilmin kaynağı Peygamber’in (s.a.a) ilmidir” der. Bu nedenle sahabe-
nin sözleri değerlidir ve özel bir yeri vardır. Çünkü sahabe nebevi ilmin 
taşıyıcısı ve şeriatin koruyucusudur. Buna rağmen sahabenin sözlerinin 
hüccet teşkil etmesi için iki şeyi şart koşmuşlardır:

1 el-mizan, c.2, s.278
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1. rivayetin senedi ve sahabenin sözleri sahih olmalıdır.

2. Peygamber'in (s.a.a) döneminde özel bir makam ve saygınlığa sa-

hip olmalılar.

Sahabenin sözlerine ancak bu iki şartla itimat edilir.2

üçüncü bir grup ise sahabe ve tabiine ait söz ve hadisleri merfu3 ka-

bul eder. Bu görüş bazı Ehl-i Sünnet müfessirlerine aittir. Elbette bu gö-

rüş şerhe ihtiyaç duyar. Şöyle ki; eğer sahabe ve tabiinin sözleri içtihat ve 

reyin caiz olduğu konularla alakalıysa birçok Ehl-i Sünnet âlimi tedbire 

riayet ederek bu sözleri Peygambere (s.a.a) nispet vermeyi doğru kabul 

etmez. Ama eğer nüzul sebebi vb. meselelerle ya da içtihat ve reyin caiz 

olmadığı konularla alakalı değilse merfu hadis hükmündedir. Çünkü sa-

habe dini meselelerde güvenilir kimselerdir ve nüzul döneminde hazır ve 

nazır olduklarından kâmil bir ilme sahiptirler.

Bir başka grup (Ehl-i Sünnet) ise şöyle der:

Ashap vahyin diline aşina olduğu için, o dönemde revaçta olan terimleri bi-

liyordu. Bu nedenle ashabın görüşleri güvenilir ve makbuldür.

Zerkeşi şöyle yazmıştır:

Kur’an ayetleri iki kısımdır; bazılarının tefsiri yapılmıştır. Bazıları ise tef-

sirsizdir. ilk gruptaki ayetlerin tefsiri ya Peygamber (s.a.a) ya da sahabe ve 

tabiinin ileri gelenleri tarafından yapılmıştır. Bu gruptaki sözlerin senetleri 

incelenmelidir. ikinci gruba gelince eğer tefsir, kelimenin şerhi, nüzul se-

bebi karine ve delillerle birlikte olursa güvenilir türdendir.4

ibn Kesir ise tefsir kitabının mukaddimesinde şöyle demiştir:

Kur’an’ın tefsirini Kur’an ve sünnette bulamadığımız zamanlar sahabenin 

görüşlerine müracaat ederiz. Çünkü onlar –özellikle kâmil bir idrake, sahih 

ilimlere ve salih amellere sahip olan ashabın önde gelenleri– bizim mah-

rum olduğumuz bazı karineleri bilirler.5

2 et-Tefsiru ve’l müfessirun, Ayetullah marifet, c.1, s.30
3 Sahabe, tabiin veya daha sonraki nesillerin senedi muttasıl olsun veya olmasın 

Peygambere (s.a.a) isnat ederek naklettikleri hadis (mütercim)
4 el-itkan fi Ulumi’l Kur’an, c.2, s.183
5 Tefsir-i Kuran-ı Azim, c.1, s.3
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Ancak yukarıdaki görüşlerin hiçbiri için açık delil sunulmamıştır. 
ilaveten lügat meselesinde kelimenin nüzul döneminde kullanım şek-
lini bilen dil bilimcilere müracaat etmek gerekir. Bu nedenle kelimenin 
manasını anlamada sahabenin sözlerine itimat eden müfessirlerin sayısı 
çok azdır.

Kur’an-ı Kerim’in hakikati, nüzul sebebi vb. konulara münhasır ol-
madığından tefsirde yararlanılan görüşler vahiy kaynaklı olmalıdır. Buna 
binaen; sahabe ve tabiinin sözlerinin kabulüne hiçbir delil yoktur ve bu 
sözlerden sadece şiir unvanıyla istifade edilebilir.

Sonuç: Sahabeden nakledilen rivayetin senedi Peygamber’e (s.a.a) 
nispet verilirse senedin incelenmesi gerekir ve eğer rivayetin senedi zayıf 
değilse Peygamber’in (s.a.a) sözü unvanıyla muteber kabul edilir.

Tertibî ve Mevziî Tefsir

Genel bir sınıflandırmayla tefsiri iki gruba ayıra biliriz:

1. Tertibî tefsir.

2. mevziî tefsir.

Bu iki yöntem tamamen Kur’an’ın yazım üslubuyla alakalıdır. mü-
fessir, tertibî tefsiri muhtasar (özet), mutavassıt (vasat düzeyde) ve mu-
fassal (ayrıntılı), mevziî tefsiri ise münezzem (düzenli) ve gayri münez-
zem (perakende) şekilde yapar.

Tertibî Tefsir

müfessirin ayetleri mevcut sayfa düzenini veya nüzul sırasına göre tef-
sir etmesine denir. Bu tanıma binaen; tertibî tefsiri iki kısma ayırabiliriz:

a) Nüzul Sırasına Göre Tefsir

Bu alanda yazılmış olan tefsir kitapları çok azdır. örnek olarak;

1. Beyan’ul Meani E’la Hesabi Tertib’u Nüzul: Kitabın yazarı Hanefi 
ve Eş’ari olan molla Huveyş Ali Gazi’dir. Hicri 1355 yılında yazılan kitap, 
altı cilttir ve Kur’an’ın tamamı on iki bölümde tefsir edilmiştir.
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2. Tefsîrü’l	Hadis: Kitabın yazarı muhammed izzet Derveze nablusi’dir. 
maliki fıkhına tabii olan yazar itikatta Eş’ari taraftarıdır. Altı cilt olan ve 
Kur’an’ın tamamını on iki bölümde tefsir eden kitap, Hicri 1400 yılında 
yazılmıştır. Yazar tefsire Hamd ve Alak Sureleri ile başlamış nasr sure-
siyle bitirmiştir.

b) Mevcut Mushafın Tertibî ile Tefsir

On üç asırlık tefsir tarihinde her daim söz sahibi olan ve müfessir-
lerin nezdinde tefsir olarak isimlendirilen yorumlama metodudur.6 Ba-
zen Tibyan (Şeyh Tusi), mecmau’l Beyan (Şeyh Tabersi), camiu’l Beyan 
(Taberi), Tefsir-i Kebir (Fahri razi) vb. tefsirler gibi Kur’an’ın tamamını 
kapsar. Bazen Hadid, A’la, Ayet’el Kürsi, Secde, Tarık, Yasin, Zilzal, va-
kıa, cuma, Fatiha, Bakara ve nur ayetini tefsir eden Tefsir-i Kur’an’ı Ke-
rim (molla Sadra), Tefsir-i nevin (muhammed Taki Şeriati), muhammed 
Abduh’un otuzuncu cüzün tefsiri, Pertuyi ez Kur’an (Seyit mahmut Tala-
gani) tefsirleri gibi birkaç sureyi içerir. Bazen de Hamd Suresi’nin Tefsiri 
(imam Humeyni), Hucurat Suresi’nin Tefsiri (muhammed Taki müder-
risi), lokman Suresi’nin Tefsiri (Ayetullah cafer Sübhani), vakıa Suresi’nin 
Tefsiri (muhammed Bakır Hücceti) gibi tek bir sure tefsir edilir.

Mevziî Tefsir

Daha öncede söylendiği gibi ıstılahta tefsir diye meşhur olan ve on 
dört asırlık tefsir ağacından yeşeren tefsir şekli, tertibî tefsirdir. mevziî 
tefsir çok karşılaşılmadığı için ismi de fazla ön plana çıkmaz. Bunun ne-
deni ise bazı muasır tefsir kitaplarında rastlanan mevziî tefsirin çağdaş 
bir terim olmasıdır. Fakat mevziî tefsirin tarihi eskiye mi dayanır yoksa 
yeni midir meselesinde iki farklı görüş vardır;

1. Her ne kadar kadim tefsirlerde mevziî tefsire çok az rastlansa da 
muasır tefsir yönteminin izlerini kadim tefsirlerde görebiliriz.

2. "mevziî tefsir tamamen yenilikçi düşünceye ait bir terimdir" sözünü 
kabul edip, ardından bu tefsirin tarihi geçmişini aramak doğru olmaz.

Birinci görüşün doğru olma ihtimali daha çoktur. Zira mevziî tef-
sir, lafız ve muhtevada benzer ayetleri bir araya toplayarak inceleyen tefsir 

6 medresetu’l Kur’an, muhammed Bagır Sadr, s.17
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metodudur. Başka bir tabirle mevziî tefsir, bir konu hakkında farklı zaman-

larda nazil olan değişik ayetleri inceleyerek ayetlerin söz ettiği meselede or-

tak bir görüş elde etmektir7 ve bu metot uzun bir geçmişe sahiptir.

Bu tanıma istinaden mevziî tefsirin geçmişi muhammed b. Saib 

Kelbi’nin (ö.146) kaleme aldığı “Ahkamu’l Kur’an” ve “Ayetu’l Ahkâm” 

gibi kitaplarının telif dönemi olan Hicri ikinci yüzyıla rastlar diyebiliriz.

Mevziî Tefsirin Kısımları

mevziî tefsir, genel bir sınıflandırma ile iki kısma ayrılır;

1. Konulu Mevziî Tefsir: mead, imamet, masumiyet, insan, melek-

ler, teoloji vb. sadece tek bir konuyu müstakil olarak inceler. Konulu tef-

sir kısmına ait bazı kitaplar şunlardır:

Kur’an’da Nübüvvet; Ayetullah mekarim Şirazi (Peyam-i Kur’an)

Kur’an’da İmamet: Ayetullah mekarim Şirazi (Peyam-i Kur’an)

Kur’an’da Hikmet: Ayetullah mekarim Şirazi (Peyam-i Kur’an)

Kur’an’da Ahlak: Ayetullah mekarim Şirazi (Peyam-i Kur’an)

2. İrtibatlı Mevziî Tefsir: iman ve Salih amel gibi birbirleri ile ilin-

tili olan konuları inceler. Konuyla alakalı tüm ayetleri bir araya toplaya-

rak Kur’an’ın o konu hakkındaki görüşünü beyan eder. irtibatlı tefsir kıs-

mına ait bazı kitaplar şunlardır:

Peyam-i Kur’an: Ayetullah mekarim Şirazi, 10 cilt

Menşur-u Cavidi Kur’an: Ayetullah cafer Süphani, 12 cilt

Tefsir-i	Mevziî-yi	Kur’an-ı	Mecit: Ayetullah cevat Amuli, 14 cilt

Tefsîrü’l	Mevzi’i	li’l	Kur’anî’l	Kerim: Semih Atıf Ez- Zeyyin, 12 cilt

Fıkhî Tefsir

mevziî tefsirin bölümlerinden olan fıkhî tefsir, müfessirin içtihat yo-

luyla Kur’an ayetlerinden ilahî fıkha ait hükümleri elde etmesidir. içti-

7 Peyam-i Kur’an, Ayetullah mekarim Şirazi, c.1, s.9; mefahimu’l Kur’an, Ayetullah 
cafer Süphani, c.1, s.11
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hat ise müfessirin ayetin mefhumundan ameli konulara ait hükümleri 
istihraç etmesidir.

Fıkhî tefsir, her ne kadar ayetlerin tertip sırasıyla değil de fıkhî ko-
nuları esas alarak kaleme alınsa da tefsir yöntemleri arasında en eski 
olanıdır.Kur’an’da fıkıh ayetlerinin sayısında görüş ayrılığı vardır. An-
cak en meşhur görüş, yaklaşık beş yüz ayetin olduğudur. lakin iki bin 
ayet olduğunu söyleyenler de vardır. ikinci yüzyıldan günümüze kadar 
“Ahkamu’l Kur’an” ya da “Ayetu’l Ahkâm” unvanlı tefsirlerin genel da-
ğılımı şöyledir:

İkinci Asır

Ahkamu’l Kur’an: muhammed Saib Kelbi (ö.146)

Üçüncü Asır

Tefsir-u	Ayeti’l	Ahkâm: Hişam b. muhammed Saib Kelbi Kufi (204-206)

Ahkamu’l Kur’an: Ahmed b. mu’zel (ö.240)

Ahkamu’l Kur’an:muhammed b. Abdullah mısri (ö.268/9)

Ayetu’l	Ahkâm:ismail Ezdi (ö.282)

Ahkamu’l Kur’an:muhammed b. idris (Şafii mezhebinin lideri 
ö.204)

Ahkamu’l Kur’an:ibrahim b. Halit (ö.240)

Ahkamu’l Kur’an:muhammed b. Abdullah (ö.268)

Ahkamu’l Kur’an:Ali muruzi Horasani (ö.244)

Dördüncü Asır

Ahkamu’l Kur’an:musa b. Abdurrahman, “Kutan” diye bilinir 
(ö.306)

Ahkamu’l Kur’an:muhammed b. el-Kasım, “ibn Kurtubi” diye bili-
nir (ö.355)

Ahkamu’l Kur’an: Abdullah b. Ahmed, “ibn muflis” diye bilinir 
(ö.3249

Ayatu’l	Ahkâm: Ahmed Tahavi mısri (ö.321)
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Şerhu Ahkami’l Kur’an:Ahmed razi, “cessas” diye bilinir (ö.370)

Ayatu’l	Ahkâm: Ali b. musa Hanefi (ö.305)

Ahkamu’l Kur’an:muhammed Tamimi (ö.305)

Ahkamu’l Kur’an:ibad b. Abbas Talagani (ö.385)

Şerhu	Ayati’l	Ahkâm: ismail b. ibad (ö.385)

Beşinci Asır

Ahkamu’l Kur’an: Ahmed Bagati (ö.401)

Ayatu’l	Ahkâm: Ebu Ye’la Kebir (ö.458)

Ayatu’l	Ahkâm: Ahmed b. Hasan Beyhaki (ö.358)

Muhtasaru Ahkami’l Kur’an:mekki Kirvani (ö.437)

Altıncı Asır

Ayatu’l	Ahkâm: Ali b. muhammed Tabersi (ö.504)

Ahkamu’l Kur’an:muhammed b. Abdullah Endülisi, “ibn Arabî” diye 
bilinir (ö.543)

Fıkhu’l	Kur’an	fi	Ayati’l-Ahkâm: Gutb ravendi (ö.573)

Tefsiru	Ayati’l	Ahkâm: muhammed b. Hüseyin Beyhaki nişaburi 
(ö.576)

Ahkamu’l Kur’an: Ali b. muhammed Kiyaherasi diye bilinir (ö.504)

Ahkamu’l Kur’an: Abdulmun’im Endülisi (ö.596)

Yedinci Asır

el-Camiu li Ahkami’l Kur’an: muhammed Ensari Hazraci, “Kurtubi” 
diye bilinir (ö.671)

Ahkamu’l Kur’an: muhammed b. Ahmed Kurtubi (ö.671)

Sekizinci Asır

Ayatu’l	Ahkâm: ibn Kayyimm cevziyye (ö.751)

en-Nihayetu	 fi	Tefsiri’l	Hamse	 fi’l	Ahkâm: Ahmed b. Abdullah Bah-
reyni (ö.771)

Şerhu	Ayati’l	Ahkâm: Yahya b. Hamza Yemeni Zeydi
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Ahkamu’l Kur’an: Ahmed b. Yusuf Samin (ö.756)

Dokuzuncu Asır

Kenzu’l	İrfan	fi	Fıkhî’l-Kur’an: Fazıl mikdad b. Abdullah Seyuri Esedi 
Hilli (ö.826)

Menahicu’l	Hidaye	fi	Tefsiri	Ayati’l	Ahkâm: Ahmed b. Abdullah “ibn 
metuh” diye bilinir (ö.810)

Ayatu’l	Ahkâm: nasir cemalettin (ö.860/yaklaşık)

Ayatu’l	Ahkâm: Ahmed b. Yahya Zeydi (ö.840)

Onuncu Asır

Ahkamu’l Kur’an: Abdurrahman b. Ebubekir (ö.911)

Şerhu	Ayatu’l	Ahkâm: muhammed Yemeni Zeydi (ö.957)

Ayatu’l	Ahkâm: muhammed Huşeftiki meşhedi (ö.907)

Ayatu’l	Ahkâm: muhammed Hüseyin mer’aşi (ö.yaklaşık 900)

Zubdetu’l Beyan fi Ahkami’l Kur’an: Ahmed b. muhammed, “mukad-
des Erdebili” diye bilinir (ö.993)

On Birinci Asır

Ayatu’l	Ahkâm: muhammed Ester Abadi (ö.1036)

Envaru’l Kur’an fi Ahkami’l Kur’an: muhammed ikhisari (ö.1025)

Tefsiru	Ayatu’l	Ahkâm: muhammed Hüseyin mer’aşi (ö.1034)

On İkinci Asır

Envaru’l Kur’an fi Ahkami’l Kur’an: muhammed Herevi Buhari 
(ö.1109)

Ahkamu’l Kur’an: ismail Hakkı (ö.1137)

On Üçüncü Yüzyıl

Delailu’l Meram fi Ahkami’l Kur’an: muhammed cafer Esterabadi 
(ö.1263)

el-Veciz	 fi	 Tefsir-i	 Ayati’l	 Ahkâm: Abdu’l Hüseyin mahzumi 
(ö.1279)
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On Dördüncü Asır

Neylu’l	Murad	Min	Tefsiri	Ayati’l	Ahkâm: muhammed Buhari 
(ö.1307)

Şerhu	Ayati’l	Ahkâm: Ahmed Zeyni (ö.1304)

Ayatu’l	Ahkâm: Hüseyin ömer Yemini (ö. yaklaşık 1380)

8 و آخر دعوانا ان الحمد للهّٰ رب العالمین 

8 “Duamızın sonu, âlemlerin rabbi olan Allah’a hamdetmektir.”
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Daru’l Alemiyye, h.1414, m.1993

Ebu Müslim el-İsfahani ve Menhecuhu fi’t Tefsir, Ebtehi Kenyubi ibrahim, medine, 
islam üniversitesi Yüksek lisans Tezi, h.1405, m.1985

el-Begavi el-Ferra ve Tefsirihi li Kur’an-i Kerim, muhammed ibrahim Şerif 515, 
Kahire matbuat’ul medine ve Dar’ul islam h.1406 m.1986

el-Begavi ve Menhecuhu fi’t Tefsir, ifaf Abdulgafur Hamit, 224, Umman Daru’l 
Furkan h.1402 m.1982 – Bağdat matbuatu’l irşat m.1983

el-Burhan fi Ulumi’l Kur’an, Muhammed b. Abdullah Zerkeşi, muhakkik , muham-
med Ebulfazl ibrahim, 2/528, 147’den 176’ya, Beyrut, Daru’l marifet, Bita

el-Ezvau ala Hevatiri’ş Şeyh Eş’ari ve Minhecuhu fi Tefsiri’l Kur’anı’l Kerim , mu-
hammed b. ibrahim et-Tundi, Kahire, mektebetu’t Turasi’l islamîyye
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el-Ezvau’l	Kur’anîyye	fi	İktisahi’l	Hadis’l	İsrailiyye	ve	Tathiri’l	Buhari	Minha , Seyit 
Salih Ebubekir, metabiu muharremu’s Senaiyye h.1934 m.1974

el-İksir fi İlmi’t Tefsir , et-Tufi Süleyman b. Abdulkura b. Abdulkerim es-Sersera el-
Bağdadi, mısır, mektebeti Adab

el-İksir fi Usuli’t-Tefsir , Ebu Tayyib muhammed Sadık Han b. Es-Seyit Hasan 
el-Kanuci Hindi.

el-İmam Muhammed b. Abduh ve Menhecuhu fi’t Tefsir, Abdulgaffar Abdurrahim, 
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sar, h.1402 m.1981
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mektebetu’l Enhelu, m.1981

el-Menhecu’l Hareki fi Zilali’l Kur’an, Selah Abdulfettah el-Halidi, 471, cidde Da-
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İtticahatu’t Tefsir fi’l Asri’l Hadis, mustafa muhammed el-Hadidi, Kahire Silsiletu’l 

Buhusu’l islamîyye h.1395 m.1975

İtticahatu’t	Tefsir	fi’l	Asri’r	Rahin/İtticahatu’t	Tefsir	fi’l	Asri’l	Hadis

İtticahatu’t	Tefsir	fi’l	Karni’r	Rabi	Aşer, Fahd b. Abdurrahman b. Süleyman rumi, 
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Ali Dehruc, 334, Beyrut, Daru’l mehruse, h.1412, m. 93
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Mevgifu’l İmam İbn Kesir Min İsrailiyat fi Zev’it-Tefsir, muhammed ibrahim Tera-
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Usulu Tefsir ve Kavaidiha/Usulu’t Tefsir li Kitabillahi’l Münir

Usulu’t Tefsir (mücerreden ani’n nikaye), celaleddin Abdurrahman Ebubekir 
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Usulu’t	Tefsir	Beyne	Şeyhi’l	İslam	İbn	Teymiyye	ve	Beyne	Gayrihi	mine’l	Müfessi-
rin, Abdullah Deyriyye Aytun, medinetu'l münevvere, risaletu mastır min 
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1364

Bahauddin muhammed Amili (Şeyh Bahaî), el-Erbaun, intişaratı nevid-i islam

Bedreddin Zerkeşi, el-Burhan fi Ulumi’l Kur’an, Daru’l maarifet, Beyrut, h.k. 
1391

casim Huda, el-Menhecu’l	Eseri	 fi	Tefsiri’l	Kur’anî’l	Kerim, merkezu’n neşr, 
mektebu’l i’lami’l islamî, 1.baskı, h.ş.1372, m.1994.

celaleddin Siyuti, el-İtkan Fi Ulum’il Kur’an, Seyit mehdi Hairi Kazvini Tercü-
mesi Emir Kebir Yayınları Tahran, H.ş. 1363

celaleddin Suyuti, Durru’l Mensur fi Tefsiri’l Me’sur, Daru’l Fikr, Beyrut, h.k 
1403
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celaleddin Suyuti, el-İtkan fi Ulumi’l Kur’an Daru’l Kutubi’l İlmiyye, Beyrut, 
h.k.1407 (2 cilt), ve mektebetu Fahruddin (4 cilt)

Ebu Abdullah muhammed b. Ensari Kurtubi, el-Camiu li Ahkami’lKur’an, 
Daru’lKutub, Kahire, h.k. 1378

Ebu cafer muhammed b. Hasan Tusi, el-Fihrist, menşuratı razi, Qum

Ebu muhammed Hüseyin b. Bugavi, Mealimu’t Tenzil fi’t-Tefsiri ve’t Te’vil, Daru 
ihyau’t Turasi’l Arabî, lübnan/Beyrut, h.k.1420, m.2000

Ebu Zeyd Abdurrahman Sealibi, el-Cevahiru’l Hisan fi Tefsiri’l Kur’an, Daru ihyai’t 
Turasi’l Arabî, Beyrut, 1.baskı, h.k.1417

Ebubekir Bagalani (Gazi Ebubekir Bagalani), İ’cazu’l Kur’an

Ebu’l Abbas Ahmed b. Ali necaşi, Ricalu’nNecaşi, mektebu’d Daveri, Qum, h.k. 
1398

Ebu’l Feth muhammed b. Abdulkerim Şehristani, Milel ve Nihel, Daru’l mari-
fet, lübnan/Beyrut

Ebu’l Kasım Hoi, el-Beyan, intişaratı Kâbe, 1364, Daru’z Zehra, lübnan/Beyrut

Ebu’l-Kasım Furat Kufi, Tefsir-i Furat, islamî irşat ve Kültür Bakanlığı, 1.baskı

Esiruddin muhammed b. Yusuf Hayyan Endülüsi, el-Behru’l Muhit fi’t Tefsir, Bey-
rut, Daru’l Kutubi’l ilmiyye, h.k.1413.

Fahruddin Tureyhi, Mecmau’l Bahreyn, el-mektebetu’l murtazaviyye

Hamit Ebu Zeyd nasr, en-Nassu’l Hitabu’d Dini, el-merkezu’s Sekafiyyi’l Arabî, 
lübnan/Beyrut

Hamit Ebu Zeyd nasr, İşkaliyatu’t Te’vil ve Aliyatu’l Kıraat, el-merkezu’s Sekafiyyi’l 
Arabî, lübnan/Beyrut

Hasan mustafaevi, et-Tahkik fi Kelimati’l Kur’an, vezaretu’s Sekafeti’l islamîyye/
islamî Kültür Bakanlığı

Haşim Behrani, Tefsîrü’l	Burhan, müesseseyi A’lemi, lübnan/Beyrut, h.k.1419

Hüseyin ragıb isfahani, Müfredat, Müessesetu Matbuati, Daru’l Kutubu’l Arabî, 
h.k.1392

ibn Ebi’l Hadid, Nehcul Belağa Şerhi, Daru ihyau’l-Kutubu’l-Arabîye, 2.baskı, 
h.k1385, m.1965

ibn Esir, el-Kamilu Fi’t Tarih, Daru’l Fikr. Takiyyuddin b. Teymiyye, mecmuatu’r 
resailu’l Kübra

ibn manzur, Lisanu’l Arab, Daru ihyau’t Turas, 1.baskı, h.k 1408, m.1988

ismail b. ömer b. Kesir Dimeşki, Tefsîrü’l	Kur’anî’l	Azim, el-Kitabu’l mısri, 
m.1988
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Jehan Barbur, İlim ve Din, mütercim: Bahauddin Hürremşahi, merkezi neşri Da-
nişgahi, 2.baskı, h.ş. 1374

mahmut Ebu reyye, Ezvaun ala’s Sünneti’l Muhammediyye, 2.baskı, mısır, Daru’l 
maarif, Bita

mahmut Zamehşeri, Keşşaf, Daru’l Kutubu’l Arabî, 3.baskı, h.k. 1407

muhammed Ali Eyazi, el-Müfessirun Hayatuhum ve Menhecehum, Tahran, islamî 
irşat ve Kültür Bakanlığı, h.k1412, h.ş1373

muhammed Ali rızai, Der Amedi Ber Tefsiri İlmiyi Kur’an-ı Kerim, intişaratı 
Usve, h.ş. 1375

muhammed b. Ali Babavey (Şeyh Saduk), Meani’l Ahbar, müessesetu’n neşri’l 
islamî (intişaratı camieyi müderrisin)

muhammed b. cerir Taberi, Camiu’l Beyan an Te’vili’l Kur’an (Tefsir-i Taberi), 
Daru’l Kutubu’l ilmiye, h.k. 1412

muhammed b. Hasan Hurr Amuli, Vesailu’ş Şia ,Daru ihyau’t Turasi’l Arabî

muhammed b. mesut el-Ayyaşi, Tefsîrü’l	Ayyaşi, el-mektebetu’l ilmiyetu’l islamîyye, 
Tahran, h.k.1380

muhammed b. Yakub Kuleyni, Usulu	Kâfi, Daru’l Kutubi’l islamîyye, Tahran, 
5.Baskı, h.k. 1363

muhammed Bakır meclisi, Biharu’l Envar, müessesetu’l vefa, lübnan/Beyrut

muhammed Biltaci, Medhalun	İle’d	Dirasati’il	Kur’anîyye, mektebetu’şŞab, mısır

muhammed cemalettin Kasimi, Mehasinu’t-Te’vil (Tefsir-i el-Kasımi)

muhammed Emin Şenkıti, Ezvau’l	Beyan	fi	İzahi’l	Kur’anî	bi’l-Kur’an, Daru ihyau’t 
Turasi’l Arabî, Beyrut, h.k.1417

muhammed Gazali, İhyau’l Ulum, Alemu’l Kutub, Dimeşk

muhammed Hüseyin Ali Sağir, el-Mebadiu’l	Amme	li	Tefsiri’l	Kur’anî’l	Kerim, 
merkezu’n neşr mektebu’l i’lami’l islamî, h.k. 1413

muhammed Hüseyin Zehebi, Et-Tefsiru ve’l-Müfessirun, Kahire, Daru’l-Kutubu’l-
Hadise, h.k.1381

muhammed murtaza Zübeydi, Tacu’l Arus, Daru’l-Fikr, Beyrut, 1.baskı, m. 
1994

muhsin Feyz Kaşanî, el-Vafi, mektebetu Emiru’l müminin, iran/isfahan

muhsin Feyz Kaşanî, Tefsir-i Safi, müesseseyi A’lemi, Beyrut, h.k 1396

muhyiddin b. Arabî, Füsusu’l Hikem

muhyiddin b. Arabî, Tefsîrü’l	Kur’anî’l	Kerim, intişaratı nasır Husrev, Tahran, 
2.baskı, h.k 1368, m.1978
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musa Durudi, Nohistin Müfessirani Parsi Nevis, intişaratı nuru Fatıma

mustafa meragi, Tefsir-i Meragi, Daru’l Kutubi’l ilmiyye, Beyrut, h.k.1418

nurettin Hüseyni Iraki, Tefsîrü’l	Kur’an	ve’l	Akl

Sadruddin muhammed molla Sadra, el-Hikmetu’l Mütealiye fi’l Esfari’l Akliyyeti’l 
Erbaa, mektebetu’l mustafevi, Qum

Sadruddin muhammed molla Sadra, Tefsîrü’l	Kur’anî’l	Kerim, 2.baskı, h.ş. 
1366

Seyit Ali Ekber Kureşi, Kamusu’l Kur’an, Daru’l Kutubi’l islamîyye, Tahran

Seyit cafer Seccadi, Ferhengi	Ulumi	Felsefi	ve	Kelamî, intişaratı Emir Kebir, Tah-
ran, h.ş.1375

Seyit muhammed Hüseyin Fadlullah, Min Vahyi’l Kur’an, Daru’l milak lübnan/ 
Beyrut, h.k. 1419

Süleyman Fahd rumi, İtticahatu’t	Tefsir	 fi’l	Karni’r	Rabi	Aşer, Suudi Arabîstan 
Kültür Bakanlığı, 1.baskı, h.k.1407

Şahabuddin Ebu’l Abbas Ahmed b. Yusuf Halebî mısri, ed-Durru’l Mesun fi Ulumi’l 
Kitabi’l Meknun.

Şehit murtaza mutahhari, Aşinai ba Kur’an, intişaratı Sadra

Şehit murtaza mutahhari, İslam ve Mukteziyati Zeman, intişaratı Sadra, h.ş. 
1368

Şeyh Abbas Kummi, Sefinetu’l Bihar, Daru’t Tearuf

Şeyh Bahaî, el-Erbain, mütercim Akiki Bahşayişi, Defter-i neşri nevid-i islam
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