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BAŞLARKEN

Hamdolsun, vasıl olabilmek için usûl geliştirme yeteneği bahşeden Rabbimize,
Salât olsun, Kur’an’ın anlamıyla buluşmanın en güzel yöntemini uygulamalı olarak öğreten 
Efendimiz’e,
Selam olsun, ehl-i beyti ve ashabı başta olmak üzere onun temiz yol ve yöntemini sürdüren 
tüm müminlere...
Hayatın vahiyle inşasına mütevazı bir katkı olması niyazıyla yedi yıldır iki ayda bir 
yayınladığımız Kur’ani Hayat dergimizin 37. sayısını, Kur’an’ın anlamıyla buluşmanın 
sağlam bir yolunu bulma çabalarına katkı sadedinde tefsir usulü konusuna ayırdık. 
Başyazıda Mustafa İslâmoğlu hocamız, Kur’an’ın anlamıyla buluşmanın şartlarını 70 
maddede özetliyor. Mustafa Akman, konu çerçevesinde Hak Dini Kur’an Dili Tefsiri 
üzerinden merhum Elmalılı’nın yöntemini kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tutu-
yor. Keza Talip Özdeş yöntemin felsefesi üzerinden teorik, Hamza Türkmen ise Tef-
siru’l-Menâr örneği üzerinden uygulamalı bir katkı yapıyor bu konuya. Cevdet Işık 
Kur’an’ın Kur’an’ı tefsiri yöntemini, Mustafa Demir ise Câbiri ve Derveze’nin tefsir ile 
siyeri iç içe yerleştiren yöntemlerini anlatıyor.  
Söyleşi köşemizde, yazımı süren tefsirinin mukaddimesi sadedinde tefsirde usulünü 
yakında müstakil bir eser halinde neşretmek üzere olan Mustafa İslâmoğlu hocamızla 
Fatih Okumuş’un yaptığı özgün sohbeti bulacaksınız. Keza, sayının son kısmında, 
meal yerine özlü tefsir yöntemini Kur’an’ın anlamıyla buluşmak için daha emin bir yol 
kabul eden, bu yaklaşımla Tevhit Mesajı isimli eserini neşreden Hasan Elik ile gerçek-
leştirdiğimiz ikinci söyleşimizi ilgiyle okuyacağınızdan şüphemiz yok. 
Ahmet Coşkun ahkâmu’l-Kur’an konusunu irdeleyen, Haydar Öztürk iki deniz olarak 
betimlediği Kur’an ile aklın buluşma yöntemini araştıran, Zeki Tan tekvinî ayetlere 
sırt dönmenin yanlışlığını örnekleriyle anlatan, Fehmi Yağlı ise okuduğu tefsirlerden 
derlediği notlar üzerinden Kur’an’ın anlamıyla buluşmanın önemine işaret eden yazı-
larıyla katkı yaptı 37. sayımıza. 
Yakup aleyhisselam ile oğulları arasında gelişen davranış ağını Bilgin Erdoğan, sına-
nan Yusuf’un örnek şahsiyetini ve olgun davranışlarını yazı hayatına güçlü bir adım 
atan Betül Tufan tefsir tadında kaleme almış sizler için. Kur’an’ın hayatla olan güç-
lü bağına vurgu sadedinde Hüseyin Kerim Ece, siyeri Hz.Muhammed’in kul olması 
açısından okumanın önemine dikkat çekiyor. Kitaplık köşemizde Ali Koçak’ın tefsir 
usulüne dair dört önemli eseri tanıtan yazısıyla 37. sayımızı noktalıyoruz. 
Muhterem okuyucumuz, Temmuz 2008-Eylül 2014 arasını kapsayan 37 sayının ta-
mamını takım halinde temin etmek için merkez ofisimizle irtibata geçip sipariş vere-
rek, yedi yıllık birikimden sürekli istifade etme imkânı bulabilirsiniz. Tüm sayıların 
pdf nüshalarına kolayca erişebilmek için www.kuranihayat.com adresinden elektro-
nik nüsha aboneliğinizi de gerçekleştirebilir ya da merkez ofisimizden tüm sayılarımı-
zın ve detaylı fihristimizin yüklendiği flaş disklerden temin edebilirsiniz.  
Aboneliğinizi yenileyerek, yeni aboneler bularak, dergimizi okuyarak ve okutarak, 
yazı göndererek desteklerinizi sürdürmenizi bekliyoruz. Kasım başında çıkacak 
Kur’an Lügatleri konulu yeni sayımızda buluşana kadar Kur’an’ın anlamıyla buluşma-
nın daha etkin yollarını keşfettiğiniz bereketli bir zaman dilimi geçirmeniz duasıyla, 
Allah’a emanet olun... 
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B A Ş Y A Z I

YÖNTEMSİZLİK NE 
KADAR YANLIŞSA, 

YÖNTEM FETİŞİZMİ 
DE O KADAR 

YANLIŞTIR. ZİRA 
USUL/YÖNTEM 
DENİLEN ŞEYİ 

KOYAN DA YİNE 
İNSANLARDIR. 

Mustafa İSLÂMOĞLU

70 MADDEDE
TEFSİR USULÜMÜZ

Usulsüzlük vusulsüzlüktür. Yöntemsiz-
lik ne kadar yanlışsa, yöntem fetişizmi 

de o kadar yanlıştır. Zira usul/yöntem deni-
len şeyi koyan da yine insanlardır. Sonuçta 
her usul kuralı bir akli çıkarım (istinbat) so-
nucunda elde edilir. Elde edilen hemen her 
kuralın istisnaları olur. Tek bir ‘asıl’dan fark-
lı ‘usul’ler çıkarılmasının sebebi de budur. 
Aynı asıldan geçmişte çıkarılan eski usuller 
olduğu gibi, gelecekte çıkarılacak yeni usul-
ler de olacaktır.

Usul fetişizmine müptela olanlar, beşeri 
usullere ilahi imiş muamelesi yaparlar. Fakat 
onların bu hastalıklı tavrı, usulün beşeri ol-
duğu, zamana maruz kaldığı, kendi zamanı 
ile mukayyet olduğu, tüm zamanlara hitap 
edemeyeceği, bu yüzden yalnız füruda değil, 
usulde de yenilenmenin şart olduğu gerçeği-
ni değiştirmez.

“Bir tefsir usulü var mıdır?” sorusuna gele-
neksel tefsirin vereceği cevap evettir. Biz bu 
“evet”i doğru kabul edip mesela, “Muhkem 
ve müteşabihi ayırt edebileceğimiz objektif 
usul kuralları nelerdir?” sorusunu sorsak, 
elimiz boş kalır. Aynı soru hepsi de tefsir il-
minin temel konuları olan nesh teorisi, hu-
sus-umum, mecaz-hakikat, icazu’l-Kur’an, 
delalet, kıraat farklılıkları, nüzul sebepleri 
ve daha birçok mesele için geçerlidir. Bu so-
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ruların cevaplarının, sadece bir mezhepten 
diğerine değil, aynı mezhebin kendi içinde 
dahi değişiklik arzettiği görülecektir.

Aynı şey Ulumu’l-Kur’an’a dair eserler için 
de söz konusudur. Kur’an İlimleri bir tef-
sir yöntemi değildir ve böyle bir iddia da 
taşımamaktadır. Çıkış amacı da bu değil-
dir. Zerkeşi ve Süyuti’nin Kur’an ilimlerine 
dair eserleri dev birer Kur’an ansiklopedisi 
hükmündedir. Doğrusu bu eserler ortaya 
dört başı mamur bir tefsir usulü koymamış-
tır. Ayrıca bu eserlerdeki “fezail”, “tenasüb” 
gibi bahislerin Kur’an’ı anlama yöntemine 
ne katkı sağlayacağı da ayrı bir tartışma ko-
nusudur. Bu eserlerden sonra yazılan tefsir 
usulüne dair eserlerin hemen tamamı bu iki 
kaynağın özeti mesabesindedir. Kur’an ilim-
lerine yönelik son dönemlerde ortaya çıkan 
eleştiriler, tefsir ilminin usule ilişkin zaafları-
nın anlaşılmasına olumlu katkılarda bulun-
muştur.

“Tecdid-i füru yetmez, tecdid-i usul lazım” 
diyen bir Kur’an talebesi olarak burada tef-
sir usulümüzü 70 maddede özetlemeye ça-
lışacağım. Bu maddeler, yazmakta olduğum 
tefsirin mukaddimesinden derlenmiştir. Bu 
mukaddime, Kur’an’ın Anlamıyla Buluşma 
Yöntemi (Tefsir Usulü) adı altında yayına 
hazırlanmaktadır. Burada yer alan her bir 
madde neredeyse bir makale çapındadır. İh-
tiyaç duyulan tüm referanslar ve daha fazlası 
kitapta mevcuttur. 

BAĞLAM

1. Kur’an’ı doğru anlamak için, ayetleri-
nin ve pasajlarının bağlamını bilmek 

gerekir. Olgu ve olayları temsil eden bağlam, 
Kur’an’ın büyük nüzul sebebidir. Sebep bi-
linmeden, sonuç doğru değerlendirilemez. 
Sonuçları doğru okumak, nedenleri bilmeye 
bağlıdır.

USUL FETİŞİZMİNE MÜPTELA 
OLANLAR, BEŞERİ USULLERE 

İLAHİ İMİŞ MUAMELESİ 
YAPARLAR. OYSA, USUL BEŞERİ 
OLUP ZAMANA MARUZ KALIR, 
BU YÜZDEN DE YENİLENMESİ 

ŞARTTIR.

Mustafa
İSLÂMOĞLU

70 MADDEDE
TEFSİR
USULÜMÜZ

2. Bağlam, o bağlamı keşfeden ve yoruma 
tabi tutan yorumcudan bağımsız değil-

dir. Onaylamasak da, bazen iş, bağlamı ke-
şiften öte giderek bağlamı kurmaya ve hatta 
kurgulamaya kadar varabilir. Bu durumda 
hitabı yorumlayanın bağlamı da önem kaza-
nıyor: Yorumcu hangi bağlamda durmakta-
dır?

3. Nüzul ortamını bilmek, vahyi doğru 
anlamak için gereklidir. İyi de, vahyin 

nüzul ortamını bilmek ne kadar mümkün-
dür? Bu soruya cevap vermek zordur. Ancak 
bu sorunu çözmek çok daha zordur. Bizim 
nüzul ortamını kendisinden öğrendiğimiz 
kaynaklar, nüzul ortamını gerçeklere sadık 
kalarak bize anlatmışlar mıdır? Yoksa kendi 
siyasal ve sosyal kamplarına göre, kavim ve 
kabilelerine göre, mezhep ve meşreplerine 
göre seçmişler midir? Seçtilerse biz nüzul 
ortamını onların gözlüğüyle görmeye mah-
kûmuz demektir. Dahası nüzul ortamına 
dair karartma uygulanmış mıdır? Karartılan 
acı gerçeklerin yerine, tedarik edilmiş tatlı 
yalanlar konulmuş mudur? Zira bu zaaf bi-
zim bilgi bloğumuzun en temel çelişkisidir.

4. Vahyi indiği zamana giderek anlama 
teklifine en azından ihtiyatlı bir iyim-

serlikle bakmak durumundayız. Bu teklif iki 
aşamayı öngörür: ilki vahyin indiği zamana 
gitme, ikincisi onu oradan alıp kendi zama-
nımıza taşıma ve uyarlama. Hiç şüphesiz bu 
güzel bir temennidir. Fakat bunu gerçekleş-
tirmek, temenni etmek kadar kolay değildir.
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8. Kur’an’ın karı-koca hukuku, tesettür 
emri, zina yasağı ve kadın-erkek iliş-

kilerini düzenleyen ayetlerini hakkıyla anla-
mak için, nüzul ortamının kokuşmuş ahlak 
anlayışını iyi bilmek gerekir. Bu ahlaki ko-
kuşmuşluk, daha başka sosyal yaralar açmış-
tır. Mesela cahiliye Arabının kız çocuklarını 
diri diri gömme sebeplerinden biri hatta bi-
rincisi budur. Kız çocuğu olduğu kendisine 
müjdelendiğinde babanın yüzünün neden 
kül rengine döndüğünü de bu tablo açıklar.

9. Kur’an ilimlerinin vazgeçilmez bir un-
suru olan iniş nedenleri (Esbâb-ı Nuzûl) 

ilminin varlığından söz etmek, doğrudan 
Kur’an’ın inişini ve varlığını bir sebebe bina 
etmek demektir. Sebebin varlığı sonucun 
varlığını gerektirir. Kur’an pasajlarının ini-
şine neden olan kişi ve olaylar sebepse, bu 
sebebin sonucu da ayetlerdir. Bir başka ifa-
deyle: İnsan Kur’an’ın sebebidir. Sebep so-
nuçtan önce gelir. Buna göre: İnsan Kur’an 
için değil, Kur’an insan içindir. Sonuç olan 
Kur’an’a gösterilen önem, Kur’an’ın sebe-
bi olan hayata ve insana da gösterilmelidir. 
Hayat, insan ve tabiat kitabının ayetlerine 
duyarsız kalmak, sebebe duyarsız kalmaktır. 
Sebebe duyarsız kalan, sonucu nasıl doğru 
anlasın?

10. Nüzul, “yukarıdan aşağıya inmeyi” 
ifade eder. İnen sonuç Kur’an’dır. 

Onun inmesine sebep olan şey ise yaşanan 
hayattır. Hayatın yaşanmışlıkları yukarı 
çıkmadan, o yaşanmışlıkların sonucu olan 
ayetler inmez. İşte bu nedenle Kur’an, başı 
arşta ayakları arzda olan bir hitaptır. Kur’an’ı 
hayattan koparmak, Kur’an’ı sebebinden 
koparmaktır. Sebebinden kopan sonuç, so-
rusunu kaybetmiş cevap kadar garip, bir o 
kadar anlaşılamazdır.

11. Hayat ile Kur’an arasındaki ilişki 
bir diyalog çevrimidir. Sanki ayet-

lerin inişine neden olan olaylar bir dua, o 

KUR’AN, BAŞI ARŞTA AYAKLARI 
ARZDA OLAN BİR HİTAPTIR. 

KUR’AN’I HAYATTAN KOPARMAK, 
KUR’AN’I SEBEBİNDEN 

KOPARMAKTIR. 

5. Sözlü bir hitap ile yazılı bir kitap ara-
sında söz ile yazı arasındaki kadar fark 

vardı. Sözden yazıya geçiş, anlamın bir ko-

numdan başka bir konuma taşınması de-

mektir. Sözle taşınan anlamın bağlamı da 

beraberindeyken, iş yazıya geçince bağlam 

dışarıda kalmaktadır.

6. İlahi bir inşa projesi olan vahiyle iliş-
kimiz, onunla bir söyleşi ve diyalog bi-

çiminde gerçekleşmelidir. Birinin ağzından 

söz alacaksanız, bunu onu zorla söyleterek 

de alabilirsiniz, doğru sorular sorarak da. 

Vahiy istediğimizi söyleteceğimiz bir nesne-

metin değil, ilahi rahmetin bir gök sofrası 

olarak insanlığın önüne açtığı bir ‘özne-hi-

tap’ ve ‘mübîn kitap’tır. Vahye nesne-metin 

muamelesi yapıp onu zorla söyletmeye kal-

kanlar, ‘kitaba uyma’ değil ‘kitabına uydur-

ma’ derdinde olanlardır. Mü’minlere bir şifa 

olduğu kendisi tarafından ifade buyrulan 

vahyin “zalimlerin sadece hüsranını artırma-

sı”, bu anlama gelmektedir.

7. Nüzul ortamının renkli insan ve inanç 
haritası tüm renkleriyle bilinmeden, 

nüzul ortamı insanının inançlarına yönelik 

Kur’ani eleştirilerin gerçek sebebi bilinemez. 

Bu bilinemeyince de “Onlar o muazzam ha-

ber (kıyamet ve ahiret) konusunda farklı 

görüşler taşıyorlar” (Nebe’ 3) ayeti asla an-

laşılamayacak, anlama açığı, muhtelifûn ke-

limesinin anlam alanına müdahale yoluyla 

giderilmeye çalışılacaktır.
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olayların sonucu inen ayetlerse birer ica-
bettir. İlki bir soru, ikincisi bir cevaptır. İlki 
bir imdat, ikincisi bir yardımdır. Bu ikisi bir 
diyalogdur. İnsan sebep, Kur’an sonuçtur. 
Bu hakikat, Kur’an’ın içeriğiyle tamamen 
uyumludur. Kur’an’da insan-Allah ilişkisin-
de, eylemin yönü insandan Allah’a doğru-
dur. Maalesef Kur’an’dan kopup başka aki-
delere bağlanan gelenekçi anlayış, bu yönü 
tersine çevirmiştir.

12. Nüzul sebepleri bahsinde rivayeti 
kurtarma telaşı, hayatın da ayetin 

de önüne geçebilmiştir. Sırf rivayetlerden bi-
rini zayi etmemek için, Fatiha’nın biri Mek-
ke’de diğeri Medine’de olmak üzere iki kez 
indirildiği görüşü, buna tipik bir örnektir. 
Konuya yaklaşımdaki ciddiyet bu olunca, 
“Bu ayet bu konuda inmiştir” sözünün ne 
anlama geldiğine dair bilinçli muğlaklık da 
kaçınılmaz olmaktadır.

13. Kayıp nüzul sebepleri temel bir 
sorundur. Bazılarının nüzul sebebi 

yok zannettiği sure ve pasajların nüzul se-
bepleri gerçekte vardır. Fakat kasıtlı ya da 
kasıtsız kaybedilmiş ya da karartılmıştır. Ni-
hayetinde eğrisiyle ve doğrusuyla bize kadar 
ulaşan nüzul sebebi rivayetlerinin sayısı hay-
li kısıtlı ve sınırlıdır. Bunun üç sebebi var-
dır: a) Mezhepçilik. b) Kabilecilik. c) Siyasal 
tarafgirlik.

14. Nüzul tertibi Kur’an’ın ilahi terti-
bidir. Zira Kur’an bu tertip üzere 

inmiştir. Nüzul tertibinin gerekçesi hayattır. 
Kur’an yaklaşık 23 yıllık bir süreçte inmiş-
tir. Bu süreçte yaşananlar, Kur’an’ın sebebini 
oluşturmuştur. Nüzul tertibi, Kur’an sure-
lerini, o surelerin inişine sebep olan olay-
ların sırasına göre dizmektir. Nüzul tertibi, 
Kur’an’ı anlamak ve yaşamak için okuyan-
ların tertibidir. Kur’an ilahi bir mesajdır. Bu 
mesaj, nüzul ortamındaki yaşanmışlıklar 
üzerinden verilmektedir. Nüzul tertibi dört 

SEBEBİNDEN KOPAN SONUÇ, 
SORUSUNU KAYBETMİŞ CEVAP 

KADAR GARİP, BİR O KADAR 
ANLAŞILAMAZDIR.

açıdan zamanlama bildirir: a) Olayların, b) 
kavramların, c) örneklerin, d) önceliklerin 
zamanlaması.

15. Daha ilk yüzyıllarda, Ehl-i Kitap 
kültürünün İslam ilahiyatını ku-

şatması, hayat kitabı olan Kur’an’ın kitab-ı 
mukaddesleşmesi neticesini doğurmuştur. 
Oysa Kur’an ‘mukaddes kitap’ değil, ‘hayat 
kitabı’dır. Dokunulamaz ve ulaşılamaz de-
ğil, her an hayatın içinde dokunulabilir ve 
ulaşılabilir olandır. Kuddus olan Allah’tır ve 
kutsallık Allah’ın tekelindedir. İslam’da ne 
peygamberin bedeni, ne Kur’an’ın sayfaları 
‘kutsal’dır.

16 Kur’an dışı vahiy iddialarının te-
melinde, Kur’an’ın yetersizliği fikri 

yatar. Başta Hz. Rasûl’ün sözleri ve davranış-
ları olmak üzere Kur’an dışında her hangi 
bir şeyi vahiy ilan etme emareleri hicri ilk 
yüzyılda görülmeye başlandı. Fakat vahyi 
vahy-i metluv (tilavet olunan vahiy) ve vahy-i 
gayr-ı metluv (tilavet olunmayan vahiy) diye 
ikiye ayırma bid’atı Hz. Nebi’nin vefatından 
yaklaşık iki yüzyıl sonra ortaya çıkmıştı. Bu 
bid’at, Kur’an’a ve Allah Rasulü’ne rağmen 
hicri 3. yüzyılda müslüman ilahiyatının ana 
akımına dönüştü. Kur’an dışında kendinden 
bir şey yazılmasını ısrarla yasaklayan Hz. 
Nebi’nin mücadelesi böylece boşa çıkarılmış 
oldu.

17. Hayat kitabı Kur’an’dan kopuş sü-
recine paralel olarak, İslam ümmeti 

hayattan ve anlamdan da koptu. Kur’an üm-
metin öznesi iken ümmet de hayatın öznesi 
idi. Ne zaman ki ümmet Kur’an’ı nesneleş- Mustafa

İSLÂMOĞLU

70 MADDEDE
TEFSİR
USULÜMÜZ



Kur’ani Hayat
EYLÜL’14
SAYI 37

8

kültürü tabulaştırdılar. Kelamcıların ürettiği 
kelam tabulaşınca “akaid” oldu. Fıkıhçıların 
ürettiği fıkıh tabulaşınca “din” oldu. Hadis-
çilerin ürettiği hadis tabulaşınca “nas” oldu. 
Bu ilimleri vahiy doğurmuştu. Hepsinin 
kaynağında Kur’an vardı. Bu ilimleri vahye 
arzetmek yerine, vahiy bu ilimlere arzedilir 
hale geldi. İşte o zaman asıl ile usul, usul ile 
füru yer değiştirdi. Kur’an’ın otoritesi, ona 
inananlar eliyle sarsıldı.

21. İlahi kelamın sahibi Allah insan 
gibi konuşmaktan uzaktır. O, 

ölümlü insanın konuştuğu gibi konuşmaz. 
Allah’ın konuşması, şairin yerinde ifadesiyle 
“bî-hurûf u lafz u savt” (harfsiz, sözsüz, ses-
siz) bir konuşmadır.

22. Vahyin bir numaralı doğruluk de-
lili, insanı dönüştürücü gücüdür. 

İlahi hitaba muhatap olmak bitimsiz bir yol-
culuğa çıkmaktır. Hayatta insanı böylesine 
heyecanlandıran bir başka şey olacağını asla 
düşünemiyorum. Bendeniz, bir insanın ba-
şına bundan daha etkili bir şeyin gelebile-
ceğini sanmıyorum. İşte bu yüzden vahyin 
doğruluğuna dışarıdan delil aramaya gerek 
yoktur. Vahiy, doğruluk delilini bizzat kendi 
içerisinde taşır. Kur’an, inişinden bin dört 
yüz yıldan daha fazla bir zaman geçmesine 
rağmen, hâlâ sayısız erkek ve kadının haya-
tını dönüştürmekte, onlara yepyeni hayatlar 
bahşetmektedir.

23. “Kur’an nedir?” sorusunun 
Kur’an’dan yola çıkılarak yapıla-

cak tarifi şudur: Âlemlerin Rabbinden, emin 
bir elçi vasıtasıyla, ebedi hakikatin anlam ve 
amacına uygun olarak, Hz. Muhammed’in kal-
bine açık ve anlaşılır bir Arapça ile insanlığa 
iletilmek üzere indirilen, önceki vahiylerde yer 
alan ezeli hakikatleri bünyesinde taşıyan ve on-
ları tasdik eden, insanlığa yol gösteren ve iyiyi 
kötüden ayıran ilahi kelâmdır.

HAYAT İLE KUR’AN ARASINDAKİ 
İLİŞKİ BİR DİYALOG ÇEVRİMİDİR. 

SANKİ AYETLERİN İNİŞİNE 
NEDEN OLAN OLAYLAR BİR DUA, 

O OLAYLARIN SONUCU İNEN 
AYETLERSE BİRER İCABETTİR.

tirdi, kendisi de tarihin nesnesi haline geldi. 
Bu durum, yıkılmalar, çözülmeler ve dağıl-
maları peşinden getirdi. Bünyeye arız olan 
illeti teşhis ve tedavi yerine, mazeretler üre-
tildi. İstiğfar gibi bir özeleştiri yerine ötekini 
suçlama tercih edildi.

18. Mushaf tertibi, elde cari olan Mus-
haflardaki sure sıralamasını ifade 

eder. Surelerin sıralaması Hz. Peygamber’e 
işaretle yaptırılmış tevkîfî bir uygulama de-
ğil, sahabenin takdiriyle oluşturulmuş içti-
hadî bir uygulamadır. Hz. Osman’ın hilafeti 
döneminde oluşturulan bir komisyon tara-
fından takdir edilmiştir. Eğer Mushaf sırala-
ması tevkifi olsaydı, resmi tertip öncesinde 
sahabeden bazılarının derlediği şahsi nüs-
halar, tertip açısından birbirini tutardı. Oysa 
durum böyle değildir.

19. Parçacı mantık, epistemolojik kopu-
şun silahı gibi kullanıldı. Parçacı 

mantığın bağlamından kopardığı ayetler ha-
kikatin göstergesi olmaktan çıkıyor, fırka, 
ekol, mezhep ve meşreplerin elinde sapan 
taşına dönüşüyordu. Hemen her kesim az ya 
da çok bunu yaptı. Fakat bu konuda tartış-
masız birincilik ideolojik hadisçiliğe aittir.

VAHİY

 20. İslam’da “kendisinde hiçbir kuş-
ku olmayan” (lâ raybe fîh) tek 

dini otorite vahiydir. Gerisi vahye arzedilir. 
Müslümanlar kendi ürettikleri kültürü eleş-
tirerek yenilemek yerine, kendi ürettikleri 
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24. Kur’an’ın 23 yıllık bir sürece ya-
yılarak indirilmesi, onun “doku-

nulmaz kitap” değil, “hayata dokunan bir 
kitap” olduğunu, dahası hayatın içinden ko-
nuşan bir “hayat kitabı” olduğunu gösterir. 
Kur’an bu yüzden, ilk okuyanı şaşırtır. Zira 
onu ilk okuyan, onda, düzenli bir kitap gibi 
“giriş-gelişme-sonuç” bölümlerini göremez. 
Kur’an’ın içeriği ile hayatın içeriği birbirine 
çok benzer. Bu yüzden Kur’an hayat kadar 
düzenli, hayat kadar karmaşıktır. Hayat ka-
dar renkli, hayat kadar birörnektir. Hayat 
kadar açık, hayat kadar gizemlidir. Hayat 
kadar tanıdık, hayat kadar sürprizlerle do-
ludur.

25. İlahi bir inşa projesi olan vahiy, 
Hz. Peygamber’i ve ilk muhatap-

larını, dörtlü inşa sürecinden geçirerek inşa 
etmiştir: a) Vahiy, çoğunlukla içini boşaltıp 
yeniden anlam yüklediği kelime ve kavramla-
rıyla muhataplarının tasavvurunu inşa eder. 
b) Vahiy, önerme ve hükümleriyle muhatapla-
rının aklını inşa eder. c) Vahiy, örnek olarak 
anlattığı şahsiyetlerle muhataplarının şahsi-
yetini inşa eder. d). Vahiy, ancak bütünsel bir 
okuma ve derin tefekkür sayesinde ulaşaca-
ğımız maksat ve ruhuyla, hayatı inşa eder.

26. Vahyin inşa edici bir özne olmak-
tan çıkarılıp ‘kutsal nesne’ haline 

getirilmesi üç aşamada gerçekleşti: a) Lafız 
mana ve maksattan oluşan vahyin makro 
ayağı olan “maksat” ihmal edilerek, vahiy la-
fız ve manaya indirgendi. b) Lafız ve manaya 
indirgenen vahyi anlama işi, bu kez ikinci 
ayağından da mahrum kalarak sadece lafza 
indirgendi. c) Vahiy sadece lafza indirgenin-
ce, Kur’an da sadece “mushaf”a indirgendi. 
Vahyi nesneleştiren muhataplar, onu nes-
neleştirmenin rüşvetini onu “fetişleştirerek” 
ödeme çabası içine girdiler. Bu vahye veril-
miş bir “sus payı” idi.

KUR’AN ‘MUKADDES KİTAP’ 
DEĞİL, ‘HAYAT KİTABI’DIR. 

DOKUNULAMAZ VE ULAŞILAMAZ 
DEĞİL, HER AN HAYATIN 

İÇİNDE, DOKUNULABİLİR VE 
ULAŞILABİLİR BİR KİTAPTIR.

27. Bir şeyi anlam ve amacından so-
yutlamadan o şey fetiş haline geti-

rilemez. Kadim putperest kavimler güneşe, 
aya, ırmağa, dağa, kurda, kuşa, ineğe, boğa-
ya ve daha birçok şeye tapmışlardı. Bu bir 
sapmadır. Fakat bu sürecin başlama noktası, 
bu varlıkları var ediliş anlam ve amacından 
koparmaktır. Ancak bu işlemden sonra fetiş 
haline getirilebilir. Kur’an anlam ve amacın-
dan soyutlanmadan fetiş haline getirilemez. 
Vahyi fetiş haline getirmeyi göze almış bi-
rinin yapması gereken ilk iş, onun anlamı 
olan bir hitap oluşunu göz ardı etmektir.

28. Kur’an’ın karakterleri zamanlar ve 
mekânlar üstüdür. Nemrud, Fira-

vun, Ebu Leheb, her çağda bulunan kötü 
karakterlerdir. Onlar üzerinden Kur’an bize 
kötüyü tanımlar. Onlara karşı mücadele 
veren peygamberler üzerinden de iyiyi ta-
nımlar. Mesela Kur’an’da, Hz. Peygamber’in 
çağdaşları arasında adıyla sanıyla geçen tek 
düşman Ebu Leheb’tir. Bunu, çağdaş Ebu Le-
heb’leri tanısın diye yapar. Zira Ebu Leheb, 
imana karşı küfrü, ahlaka karşı ahlaksızlığı, 
hasbiliğe karşı çıkarcılığı, tevhide karşı şirki, 
adalete karşı zulmü temsil eder.

29. Rivayet kültürü yoluyla taşınan 
mucize bahsi, müslümanların Ya-

hudi ve Hıristiyanlar karşısında hissettikleri 
aşağılık duygusunu tatmin için başvurulan 
gayr-ı meşru bir yoldan başka bir şey de-
ğildir. Müşriklerle mucize uyduran müslü-
manlar arasında bir fark var: Birinciler mu-
cize istediler fakat reddedildiler. İkinciler Mustafa

İSLÂMOĞLU

70 MADDEDE
TEFSİR
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elde buna verilebilecek örneklerdir. b) Kıs-
men boşaltıp doldurmuştur: İbn Faris’in de 
açıkladığı gibi gerçek anlamda çok anlam-
lı bir terim olan salât kelimesi, yine haşyet, 
havf, kalb, rukû’, sucûd gibi. c) Aynen almış-
tır: Istılah niteliği taşımayan yüzlerce kelime 
buna örnek gösterilebilir.

32. Kur’an’da her şey yoktur, fakat 
Kur’an hayatta karşılaşacağımız 

her duruma uyarlayacağımız örnekler içerir. 
Yani Kur’an’da her problemin çözümü bu-
lunmaz. Zira problemler sınırsızdır. Fakat 
Kur’an’da her problemi kendisiyle çözeceği-
miz formüller bulunur. Zira sınırlı formüller-
le sınırsız problem çözülür. Mesela hayatta 
karşılaşmamız mümkün olan her iyi ve kötü 
tipolojinin Kur’an’da bir karşılığı vardır.

33. Kur’an’ın mevsukiyetini tartışan 
oryantalistler, tüm sermayelerini 

Müslümanların rivayet edebiyatından al-
mışlardır. Oryantalistlere bunu yaptığı için 
demediğini bırakmayanlar, onlara sermaye 
veren rivayetçilere bir çift söz etmezler. Bu, 
çifte standarttır. Oryantalistler kendi kitap-
larına yaptıklarını Kur’an’a da yaptıkları için 
kınanamazlar. Fakat bunu yapan müslü-
manlar, kendi kitaplarına Tevrat ve İncil’e 
yapılanları yapmalarından dolayı kınanmayı 
hak etmişlerdir. Kur’an’ı töhmet altında bıra-
kan rivayetleri savunmak, üstü kapalı olarak 
şunu demektir: Asla savunulamaz nesh teo-
risi ayakta kalsın da, Kur’an’ın güvenilirliği 
çiğnenirse çiğnensin. Bizim rivayet kitapla-
rımıza, kulun kitabına söz edilmesin de, Al-
lah’ın kitabına ne edilirse edilsin.

ANLAM

34. Akıl vahyin iniş nedenidir. Vahye 
muhatap olmanın asgari şartı akıl 

sahibi olmaktır. Eğer arıya vahyedildiğini 
bildiren ayette olduğu gibi vahyin “içgüdü” 

KUR’AN ÜMMETİN ÖZNESİ İKEN 
ÜMMET DE HAYATIN ÖZNESİ İDİ. 
NE ZAMAN Kİ ÜMMET KUR’AN’I 

NESNELEŞTİRDİ, KENDİSİ DE 
TARİHİN NESNESİ HALİNE 

GELDİ!

ise mucize uydurdular. Kur’an açıkça Allah 
Rasulü’ne Kur’an dışında ayet/mucize veril-
mediğini İsra 59’da söyler. Verilen tek ayet/
mucize Kur’an’dır. İlave ayetler/mucizeler 
isteyenlere Kur’an meydan okurcasına sorar: 
“Kendilerine izlemeleri için iletilen bu Ki-
tab’ı sana indirmiş olmamız, onlara yetmedi 
mi?” (Ankebut 51)

30. Kur’an’ın, varlığın yoktan var edi-
lişi, kozmik yaratılış, elementer, 

biyolojik ve embriyolojik yaratılış süreçleri 
hakkında çok özel bilgiler vermesi… Rum 
suresi, Bedir zaferi, Mekke’nin fethi ve Son 
Saat gibi gelecekten haberler vermesi… Hu-
curat, Tahrim, Ahzab, Münafikun gibi sure-
lerde geçen insanların içinden geçirdikleri 
ve dışarı vurmadıkları konularda bilgi ver-
mesi… Bitkilerin aşılanması, bulutların aşı-
lanması, dağların yürütülmesi, yeryüzünün 
yuvarlaklığı, denizlerin karışmaması gibi o 
gün için bilinmeyen eşya, tabiat ve insanın 
yapısına ilişkin kanunlar hakkındaki bilgi-
ler vermesi… Bütün bunlar ve daha fazlası 
Kur’an’ın mucizeliğine delil olarak göste-
rilebilir. Fakat getirilecek buna benzer her 
delilin en üstünde, Kur’an’ın muhatabının 
ta içine işleyen etkisi ve dönüştürücü gücü 
yer alır.

31. Kur’an, cahiliyeden aldığı bir ke-
limeye üç tür tasarrufta bulun-

muştur: a) Cahiliye Arabının kullandığı bazı 
kelimelerin içeriğini tamamen boşaltıp yeniden 
doldurmuştur: Vahyin ıstılahlaştırdığı kâfir, 
munâfık, hanif, islâm  ve takvâ kelimeleri ilk 
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anlamını kastetmiyorsak, vahyi akıldan ayrı 
düşünemeyiz. Zira vahyin muhatabında ara-
dığı en temel özelliklerden biri “akletme” 
yeteneğidir. Bu yüzden “Akletmez misiniz?” 
diye ısrarla sorar.

35. Anlamın kaynağı Allah anlaşılma-
sın diye konuşmaz. Bu abestir. Al-

lah abesle iştigalden münezzehtir. Bırakınız 
Allah’ın kelamını, Allah’ın yarattığı nesneler 
bile kendi lisanlarınca konuşmaktadır. Gü-
lün açışı, bülbülün ötüşü, şimşeğin çakışı, 
göğün gürleyişi hep bir anlam ve amaç ta-
şırlar. Ya Allah’ın konuşması bir anlam ve 
amaç taşımasın mı? Vahyi fetiş haline getir-
meyi göze almış birinin yapması gereken ilk 
iş, onun anlamı olan bir hitap oluşunu göz 
ardı etmektir.

36. Kur’an’ı anlamak “emirlerin emri” 
cinsinden bir ilahi emirdir. Zira 

Kur’an’ın maksadı olan hidayet, ancak ila-
hi kelamın anlaşılmasıyla gerçekleşir. İslam 
fıkıh usulünün en temel kurallarından biri 
“Bir vacibin kendisiyle gerçekleştiği şey de 
vaciptir” kuralıdır. Kur’an’a uygun bir haya-
tı yaşamak ve yaşatmak mü’minin imanının 
boynuna yüklediği bir yükümlülüktür. Bu 
yükümlülüğü yerine getirmenin olmazsa ol-
mazı Kur’an’ı anlamaktır. Kişi anlamadığı bir 
şeyi ne yaşayabilir, ne de yaşatabilir. İşte bu 
yüzden tüm farzların kaynağı olan Kur’an’ı 
anlamak sade bir farz değil, “farzların farzı” 
anlamındaki efrazdır.

37. Murad-ı ilahiyi anlamak kimsenin 
tekelinde değildir. Kur’an’ı anla-

mak, murad-ı ilahiyi anlamaktır. Eğer mak-
sat bu değilse, bunun adı “kitaba uymak” de-
ğil “kitabına uydurmak” olur. Kitaba uyanlar 
tertil, tedebbür, tezekkür, taakkul, tefakkuh 
ve tefekkür yoluyla, lafız-mana-maksat üç-
lüsünü birbirinden ayırıp koparmadan, ilahi 
muradı anlamaya çaba gösterirler. 

ANLAMIN KAYNAĞI ALLAH, 
ANLAŞILMAMAK KASDIYLA 
KONUŞMAZ, BU ABESTİR. 

ALLAH İSE ABESLE İŞTİGALDEN 
MÜNEZZEHTİR.

38. Kur’an’ı anlamanın önüne çekilen 
keyfi setlerden biri de anlamı don-

durmaktır. Kur’an’ı yoğun sembolik dilinden 
soyutlayıp onu matematiksel kesinliğe indir-
gemek, Kur’an’a askeriyede kapıların arka-
sına asılan ‘talimname’ muamelesi yapmak-
tır. Bu Kur’an’ı daha iyi anlaşılır kılmadığı 
gibi, onu kendisinden anlam üretilecek bir 
kaynak olmaktan da çıkarır. Böylece Kur’an 
sadece ‘enformatik bir metne’ indirgenmiş 
olur. Dolayısıyla ortada, “Onlar Kur’an’ı te-
debbür etmiyorlar mı?” hitabını gerektirecek 
bir derinlik de kalmaz.

39. Murad-ı ilahiyi anlama çabasında 
tabi ki herkes aynı başarıyı göste-

remeyecektir. Fakat bu o kişinin Kur’an’ı an-
lama çabasından muaf tutulacağı anlamına 
gelmez. Herkes halis niyetle gösterdiği ça-
banın karşılığını Allah katında alacaktır. Bu 
çaba ister başarılı olsun, ister olmasın. Akıl-
lar farklıysa anlayışların da farklı olmasın-
dan daha doğal bir şey olamaz. Kaldı ki, bu 
risk sadece sonraki nesiller için değil, bizzat 
sahabe nesli için de geçerliydi.

40. Kur’an, tertil ile yani sindire sindi-
re, hayata yedire yedire okunma-

lıdır. İstikra ile, yani bir konuda Kur’an’ın 
söylediklerinin tamamını bir araya getirerek 
okumalıdır. Diyalog kurarak okumalıdır. 
Kur’an’ı ön yargıyla değil ön bilgiyle okuma-
lıdır. Kur’an’ı severek okumalı. Kur’an’ı dua-
ya icabet olarak okumalı. Kur’an’ı bir metin 
ve yazı olarak değil bir hitap ve söz olarak 
okumalı. Kur’an’ı iniş sürecini dikkate ala-
rak okumalı. Mustafa
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açacaktır. Benzer bir durum her görüldüğü 

yerde “ipek” anlamı verilen harîr ile “meyve” 

anlamı verilen fâkihe isimlerinin başına da 

gelmiştir. Cennet ile birlikte gelen harir ile 

elbette “ipek” değil “sonsuz özgürlük” kas-

tedilmiştir.

44. Kıraatler ve kıraat farklılıkları so-
runu, Kur’an ilimleri içerisinde, 

en kırılgan halkalardan birini oluşturur. Du-

rumu daha da vahim kılan şey, birbirinden 

farklı kıratların hepsinin de “vahiy” olarak 

indirildiğinin iddia edilebilmiş ve buna ina-

nılmış olmasıdır. Lafı dolandırmadan söyle-

mek gerekirse, kıratlar meselesi, hal diliyle 

‘ellemeyin dağılırım’ der gibi durmaktadır. 

Kıraat farklılıkları meselesinde ciddiye alı-

nacak tek boyut, lehçe taassubu ile Arap dili 

ve yazısından kaynaklanan okuma farklı-

lıklarıdır. Oldukça sınırlı ve anlam çatısını 

değiştirmeyen bu farklılıkların hepsi de, ilk 

nesiller tarafından kayıt altına alınarak bize 

kadar ulaşmıştır. Dilin ve toplumun yapısal 

zaafından kaynaklanan farklılıkları, “Allah 

böyle de böyle de indirdi” diye sunmak ve 

buna başkalarının da inanmasını beklemek 

abesle iştigaldir.

45. Her bilgi bloğunun kendine özgü 
bir anlama ve yorumlama yöntemi 

vardır. Elbette İslam bilgi bloğunun da ken-

dine özgü bir anlama ve yorumlama yönte-

mi vardır. Yunan-Batı aklı kendi anlama ve 

yorumlama yöntemine “semantik” ve “her-

menötik” adını vermiştir. İslam aklında bu-

nun karşılığı “delalet bahsi”dir. Delalet, bir 

tür anlam bilimdir. Fakat “delalet” başlığının 

altına bakınca, orada tek bir delalet yönte-

minin olmadığı görülür.

KUR’AN’I YOĞUN SEMBOLİK 
DİLİNDEN SOYUTLAYIP ONU 
MATEMATİKSEL KESİNLİĞE 

İNDİRGEMEK, KUR’AN’A 
ASKERİYEDE KAPILARIN 

ARKASINA ASILAN ‘TALİMNAME’ 
MUAMELESİ YAPMAKTIR.

41. Kur’an okumanın şartı, insan ol-
maktır. Kur’an insanlığa rehberlik 

etsin diye gönderilmiştir. Onun bu rehberli-
ği ancak okunup anlaşıldığında gerçekleşir. 
Onu anlamak için ona ulaşmak, ona do-
kunmak gerekir. Dolayısıyla Kur’an’a ulaş-
mayı zorlaştıracak her ilave şart, kitaplarını 
hayat kitabı olmaktan çıkarıp “dokunulmaz 
ve ulaşılmaz kitap” (Kitab-ı Mukaddes) kı-
lan ehl-i kitabın yaptığını aynen Kur’an’a da 
yapmaktır.

LAFIZ-MANA-MAKSAT

42.  Mutlak anlamda eşanlamlı iki 
isim yoktur. Eşanlamlı iki isim 

olmadığı gibi, iki harf de yoktur. Bu, dilin 
mantığına aykırıdır. Kural bellidir: İsimle-
rin farklılığı anlamın farklılığını gerektirir. 
Bu bağlamda Kur’an’da geçen half ile kasem, 
Mukît ile Hasîb, hanânen ile rahmeten, seyyiât 
ile zunûb, ecdâs ile kubûr, suva’ ile sikâye, 
şekk-rayb-mirye, ğadab-la‘net-suht gibi yakın 
anlamlılar, asla mutlak manada eşanlamlı 
değildirler. Bunlar arasında fark vardır ve bu 
fark Kur’an’ın anlamıyla buluşmada bazen 
anahtar işlevi görür.

43. Kur’an’da çok anlamlı isimlere tek 
anlamlı muamelesi yapılmamalı-

dır. Bu ciddi anlama problemlerine yol aç-
maktadır. Mesela salât çok anlamlı bir isim-
dir. Maun suresindeki salâta “namaz” anlamı 
vermek ciddi bir anlam karmaşasına yol 
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YORUM

46. Kur’an’ın anlamıyla buluşmak için 
yorum şarttır. Yoruma muhtaç olan 

Kur’an değil, biziz. Bunun üç nedeni vardır: 
a) İnişi 23 yıla yayılmış bir kitabın gösterdiği 
hedefler, inen her parçanın ayaklarını bastığı 
yer bilinmeden anlaşılamaz. Bu da yorumu 
kaçınılmaz kılar. b) Her türlü söz sanatının 
kullanıldığı yerde yorum kaçınılmazdır. c) 
Kur’an’ın maksadını tesbitte sıfır yorum im-
kânsızdır.

47. Kur’an’ın kasdetmediği, lafız, mana 
ve maksada aykırı her yorum aşırı 

yorumdur. Yorum talidir, metin aslidir. Tali 
olan asli olana tabidir. Yorum meşruiyetini 
ve yaptırım gücünü bizzat kendisinden de-
ğil, tabi olduğu asıldan alır. Eğer yorum bir 
asla tabi değilse, o zaten ‘yorum’ kimliğini 
hak etmez. Kur’an’dan kopmuş bir yorumun 
vahyin yorumu olma iddiası sahte bir iddi-
adır.

48. Tefsir türlerinden birine takılmak 
insanı Kur’an’ın anlamıyla buluş-

maktan alıkoyar. Zira her tefsir türü, bir ide-
oloji içerir. Mesela rivayet tefsiri, okurunu 
rivayetin otoritesine boyun eğdirmek için 
alttan alta bir telkin yapar. Kelami bir tefsir, 
okuruna kelam ilminin tüm ilimlere üstün 
olduğunu telkin eder. Tasavvufi bir tefsir, 
okurunu batıni yorum batağına çeker. Bu 
tür tefsirler okurunu Allah’a çağırmak yeri-
ne müfessirin ait olduğu mezhebe, meşrebe, 
disipline ve ekole çağırır. Bu ise tefsirin ama-
cına aykırıdır.

49. Rey olmadan Kur’an anlaşılmaz. 
Bir insana “Sen hiç tedebbür etmez 

misin?” dedikten sonra “Aman ha reyden 
uzak dur” demek, kaşıkla verdiğini kepçe 
ile geri almaktır. Bunu vahiy yapmaz. Vah-
yin yapmadığını vahyin terbiye ettiği Rasûl 
de yapmaz. Kur’an mü’min olsun kâfir olsun 
tüm muhataplarına tedebbürü, tezekkürü, 

KUR’AN’IN KASDETMEDİĞİ, 
LAFIZ, MANA VE MAKSADA 
AYKIRI HER YORUM AŞIRI 

YORUMDUR. YORUM TALİDİR, 
METİN ASLİDİR. TALİ OLAN ASLİ 

OLANA TABİDİR.

taakkulü, tefakkuhu ve tefekkürü emret-
mekle, reyi emretmiş olmaktadır. “Bir sonu-
ca varmak” anlamına gelen istinbatı özendir-
mekle reyi emretmiş olmaktadır. Kur’an’da 
müteşabih vardır, ona ulaşmak için rey 
kullanmak şarttır. Akledilen her yerde ter-
cih yapılır. Kur’an Mülk 10’da ‘vahiy’ ya da 
‘akletme’yi (nesma’u ev na’kılu) birbirinin ye-
rine kullanır. Bu yüzden vahiy veya akıldan 
birini yok saymak diğerini de yok saymak 
demektir. Gûya vahyi savunurmuş gibi ya-
pıp aklı karalayanlar, aslında örtülü biçimde 
vahyi karalamış olmaktadırlar.

50. Reyi kim tanımlarsa tanımlasın, 
o da bir reydir. İmam Ebu Hani-

fe’nin sistemine göre ‘rey’ ile ‘heva’ birbiri-
nin zıddıdır. Onun hasımlarına göre ise rey 
zındıklık, hatta kâfirliktir. Şimdi kime gü-
venelim? Ebu Hanife’yi rey ehli olduğu için 
güvenilmez, sapık, mürted ilan eden ehl-i 
hadisin, bir ravinin güvenilir olup olmadığı-
na dair söyledikleri de reydir. Cerh ve tadil 
için koydukları usul kuralları reydir. Bunun 
için birinin usulü diğerine uymaz. Rivayeti 
ondan değil şundan aldığını söylese reyini 
kullanmış olur. Zira tercih yapmak, rey kul-
lanmaktır. Reyi inkâr etmek bile bir reydir.

51. Sonradan yaptığına pişman olmuş 
bir hadisçinin İbn Lehia’ya “Biz bir 

görüşü dile getireceğimiz zaman onu hadis 
haline sokardık” demesi, birilerinin kendi 
kişisel görüşlerini hadis kılığına soktuğunun 
itirafıdır. Tüm dikkatlerini isnat zincirine 
teksif ettikleri için, cerh ve tadilcilerden bu 
gibi metin kusurlarını tesbit etmeleri bekle- Mustafa
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54. İsrailiyyat ve Mesihiyyat, dini bir 
kılıfa bürünmüş Yahudi ve Hıris-

tiyan kültürüdür. Kur’ani bir zihinle ifade 
edersek, İsrailiyyat ve Mesihiyyat, Musevi 
ve İsevi İslam’ın yerine uydurulmuş olan iki 
gelenektir. İkisinin de ortak yanı, hak ile ba-
tılın birbirine karışmış olmasıdır. Karışımın 
içindeki hak, Hz. Musa ve Hz. İsa’ya indiri-
len vahiylerdir. Karışımın içindeki batıl ise, 
bu iki vahiy damarına sonradan enjekte edi-
len her şeydir. 

55. İsrailiyyat ve Mesihiyyat, ikinci el 
ilahiyattır. Bir başka ifadeyle, el-

den düşme teolojidir. Şöyle ki: Kökeni hay-
li karışık olan İbrani kavmi, peygamberleri 
Musa’nın kendilerini vahiyle özgürleştirmesi 
yerine, kendilerini köleleştiren Firavun ül-
kesinin soğan ve sarımsağını tercih ettiler. 
Allah’ın vahyini hayatlarında taşımak yerine, 
omuzlarında sandık (tâbût) içinde taşımayı 
marifet bildiler. Onunla amel etmek yerine, 
onu telaffuz etmeyi amel edindiler. Hepsin-
den kötüsü bu kavim, tarih boyunca ilişkiye 
girdiği diğer milletlerin kültür ve inançlarını 
taklit ettiler. Kur’an’ın ifadesiyle, taklitte “al-
çak maymun” rolünü oynadılar.

56. İsrailiyyat ve Mesihiyyata dair en 
hassas nokta, bu iki kaynaktan İs-

lam rivayet kültürü aracığıyla taşınan malze-
menin seçilip ayıklanmasıdır. Allah Rasulü 
sorgulamadan almayı da atmayı da hoş gör-
memiş, atılanın vahiy olabileceğini, alına-
nın uydurma olabileceğini hatırlatmıştır. Şu 
halde yapılacak şey bellidir: Bu iki kaynak-
tan İslam rivayet kültürü atına binerek içeri 
giren malzemeyi önceki vahiyler üzerinde 
otorite (müheymin) olduğu bizzat kendisi ta-
rafından vurgulanan Kur’an’a arz etmek.

57. Ehl-i Kitap yoluyla gelen her şeyi 
Kur’an’a arz etmeksizin kaldırıp 

atmak, üç hakikati es geçmek demektir: a) 
İslam bütün peygamberlerin getirdiği dinin 

KUR’AN, TERTİL İLE YANİ 
SİNDİRE SİNDİRE, HAYATA 

YEDİRE YEDİRE OKUNMALIDIR. 
İSTİKRA İLE, YANİ BİR KONUDA 
KUR’AN’IN SÖYLEDİKLERİNİN 

TAMAMINI BİR ARAYA 
GETİREREK OKUMALIDIR.

nemez. Şu halde “bu tefsir reye değil riva-
yete dayandığı için meşrudur” denilen tef-
sirler de, gerçekte hadis kılığına sokulmuş 
reylerdir. En uç rey tefsiri bile bu yöntemin 
yanında yunmuş yıkanmıştır. Zira bu yön-
temin doğruluk sorunundan öte, dürüstlük 
sorunu vardır.

52. Klasik nesh teorisi Kur’an’ın lâ ray-
be fîh olma özelliğini yaralayan ve 

tartışılır kılan bir teoridir. Bu teoriye göre 
Kur’an’daki bazı ayetlerin hükmünü daha 
başka ayetler iptal etmiştir. Nesh teorisi iki 
ana fikir üzerinde yükselir: a) Kur’an’ın bazı 
ayetleri birbiriyle çelişmektedir, bunu ancak 
nesh yöntemiyle çözebiliriz. B) Kur’an’da 
hükmü iptal edilmiş (mensuh) ayetler bulun-
maktadır. Yukarıdaki iki madde de Kur’an 
tarafından reddedilir.

53. Günümüzde İslam adına iki tane 
din vardır: İndirilen ve uydurulan 

din. İndirilen dinin sahibi Allah, uydurulan 
dinin sahibi insanlardır. İndirilen din ta-
mamlanmıştır, uydurulan din sonsuza kadar 
tamamlanmayacak, birileri yeni şeyler ilave 
etmeyi sürdürecektir. İndirilen din ilahidir, 
uydurulan din beşeridir. İndirilen dini Allah 
tanımlamıştır, uydurulan din tanım kabul 
etmemektedir. İndirilen dinin kurallarını 
Allah koymuştur. Uydurulan din, hurafele-
ri kural edinmiştir. İndirilen dinin kaynağı 
ilahi vahiy, uydurulan dinin kaynağı ise… 
Evet, işte tam burada önümüze uydurulan 
dinin iki kaynağı çıkar: İsrailiyyat ve Mesi-
hiyyat…
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ortak adıdır ve Allah Rasulü İslam’ın kuru-
cusu değil peygamberidir. b) Bu yüzden na-
maz, abdest, oruç, zekât, kurban gibi dini 
uygulamalar önceki vahyin temsilcileri tara-
fından nesilden nesle taşınmıştır. c) Kur’an 
güvenilir bir mihenk taşı ve otoritedir. Eğer 
doğru arz edilirse, neyi alıp neyi atacağımızı 
bize açık seçik olarak söyler.

58. Burhan, Beyan ve İrfan bilgi siste-
minin üçü de Kur’an’ı yorumlar-

ken kendisini kollar. Bu, Kur’an’ı önyargısız 
anlamanın önünde engel oluşturur. Evet, 
Kur’an tüm bilgi kaynaklarına eşit mesafede 
durur. Kur’an Mülk 10’da, vahiy ile aklı bir-
birinin yerine kullanır. Kur’an bilgi sistemi 
otoriter ve totaliter değil, çok seslidir. Bilgi 
kaynakları açısından Kur’an kelimenin tam 
anlamıyla çoğulcudur. Duyusal ve ampirik 
bilgi, felsefi ve akli bilgi, duygusal ve kalbi 
sezgi… Bunların hepsine yer vardır. Hatta 
tüm akıl yürütme tarzlarına yer vardır. Fa-
kat bunun tek şartı vardır: Bu yollarla elde 
edilmiş bilgiyi vahyin onayına sunmak. Eğer 
bunun yerine vahiy onların onayına sunul-
maya kalkışılırsa, bu durumda vahiy farklı 
bilgi sistemlerinin kendi tezleri için kullan-
dıkları araç durumuna düşecektir.

59. Kur’an, içeriği, Arap dilinin be-
raberinde taşıdığı bedevi zihni-

yetinin tutsağı olsun diye Arapların diliyle 
indirilmemiştir. Kur’an “karanlık” olarak 
nitelediği bedevi Arap zihniyetini mahkûm 
etmiş, onu içinde bulunduğu karanlıklardan 
aydınlığa çıkarmak için geldiğini söylemiş-
tir. Kur’an’a göre bedevi Arap zihniyeti, ak-
letmediği için pisliğe mahkûm bir zihniyetti. 
Bu zihniyet canlıların en şerlisiydi. Bu zihni-
yet çoğaltma krizine tutulmuştu. Bu zihniyet 
sığ ve yüzeysel düşünüyor, önyargılarla ha-
reket ediyor, hayır dururken hazzın ve zev-
kin peşinden gidiyordu. Bu zihniyet hak ile 
batılı birbirine karıştırıyor, imana şirki bu-
laştırıyordu. Bu zihniyet güce tapıyor, zayıfı 

KUR’AN’I ONUNLA DİYALOG 
KURARAK OKUMALIDIR. ÖN 

YARGIYLA DEĞİL ÖN BİLGİYLE 
OKUMALIDIR. KUR’AN’I SEVEREK, 

DUAYA İCABET OLARAK 
OKUMALIYIZ.

eziyor, yetimi horluyor, yoksulu gözetmiyor, 
kız çocuklarını diri diri gömüyor, kadının 
hakkını gasbediyordu. Bu zihniyet hesabı 
verilebilir bir hayat yaşamamak için hesap 
gününü yalanlıyor, ahireti inkâr ediyor, he-
sap vermemek için mahkemeden kaçıyordu. 
Bu zihniyet kaba-saba davranışı terbiye ve 
nezakete tercih ediyordu.

60. Bâtıni yorum, irfan bilgi sistemi 
içinde kendine elverişli bir üreme 

alanı bulmuştur. Bu konuda kısmen dengeli 
olarak bilinen Kuşeyri bile “zahiri hac - ba-
tıni hac”, “zahiri kurban – batıni kurban” 
gibi şeylerden söz eder. Oysa bir ilahi emir, 
zahiri ve batınıyla bölünemez bir bütündür. 
Tıpkı beden ve ruh gibi, bu ikisi birbirinden 
koptuğunda anlam ölür. Bu ikisini düalist 
bir yaklaşımla birbirinden kopardığınızda, 
ortaya klasik “düalist gnostisizm” batıniliği 
çıkar. Nitekim İbn Sina bu ikici yapıyı na-
maza uyarlayarak “zahiri namaz – batıni 
namaz” diye ikiye ayırmış ve orada bize hay-
retten küçük dilimizi yutturan şeyler söyle-
yebilmiştir.

61. Ebced/cifre dayalı Kur’an yorumu, 
harflerle yapılan hokkabazlıktır. 

Nasıl ki gözbağcılık/illüzyon göz yanılması 
ve el çabukluğuna hitap ederse, ebced de 
aynı şeylere hitap eder. Bir farkla ki, göz-
bağcılıkta hokkabaz, muhatabı aldanmama-
sı için uyarır ve yaptığının bir illüzyon ol-
duğunu söyler. Onu izleyenler de oyun ve 
eğlence olduğunu bile bile izler. Fakat eb-
ced üzerinden tezini isbat etmek isteyenler, 
hokkabazlar kadar dürüst değildirler. Tüm Mustafa
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dıklarını vahye benzeterek, örtülü bir bi-
çimde kendilerini de peygambere benzetmiş 
olurlar. Kimi zaman da, şaibenin faili yoru-
mu vahiy makamına koyan fanatik taraftar-
lardır. Bunu yapan herkes, ilahi olanla beşeri 
olan arasındaki kırmızıçizgiyi çiğnemiş ve 
haddini aşmış olur.

65. Elemek varlığın yasasıdır. Eleme-
den ne buğday ekmek, ne malumat 

ilim, ne bakma görme, ne akide iman olur. 
Eleştiri tevbe ve istiğfardır. Özeleştiri, öz tev-
bedir. Allah’ın kitabı dışında hiçbir eser lâ 
raybe fîh (içinde hiçbir kuşku bulunmayan) 
özelliğine sahip değildir. Kur’an yorumla-
rı da eleştirilmelidir. Bu eleştirinin mihenk 
taşı sünnetullah, selim akıl ve yine Kur’an 
olmalıdır. Tefsirlere yönelik eleştiriler hep 
olmuştur. Bunlardan bazıları isabetli bazıları 
yersizdir. Yersiz veya yıkıcı eleştiri, ya taas-
suptan ya da hasetlikten kaynaklanır.

66. Kur’an’ın lafzındaki tarihsellik 
maksadındaki evrenselliğe engel 

değildir. Kur’an yorumunda, “tarihselcilik” 
ismi yeni bir şey olsa da “tarihselci yakla-
şım” yeni bir şey değildir. Esasen Kur’an’ın 
iki kapağı arasında mensuh bir ayet oldu-
ğunu söylemek, o ayetin hükmünü tarihe 
gömmek demektir. Nesh teorisi taraftarları 
bu yolla yüzlerce ayeti ‘tarihsel’ ilan etmiş 
olmaktadırlar. Bu açıdan ‘tarihselcilik’ ile 
‘nesh teorisi aynı kapıya çıkmaktadır. Asıl 
ikiyüzlülük bu noktada yaşanmaktadır. Çağ-
daş kimi âlim ve düşünürleri itibarsızlaştır-
ma kampanyası başlatan gelenekçi çevreler, 
bunu onları ‘tarihselci’ ilan ederek yapmak-
tadırlar. Fakat aynı çevreler Kur’an’ın onlar-
ca, hatta yüzlerce ayetini tarihe gömen ve 
hükümsüz bırakan nesh teorisini canla başla 
savunmakta, bu teoriye mesafeli duranları 
aynı itibarsızlaştırma kampanyalarına kur-
ban etmektedirler.

KUR’AN’I BİR METİN VE YAZI 
OLARAK DEĞİL BİR HİTAP VE 
SÖZ OLARAK OKUMALIYIZ. 

KUR’AN’I İNİŞ SÜRECİNİ 
DİKKATE ALARAK OKUMALIYIZ.

güçleriyle muhatabı ebcedle varılan sonu-
cun hakikat olduğuna ikna etmeye çalışırlar. 
Bunun harflerle ve rakamlarla oynanan bir 
oyun olduğunu saklamak için hakikate iş-
kence ederler.

62. Doğru yorumun vazgeçilmez ilke-
leri şunlardır: a) Hayat ve insan se-

bep Kur’an sonuçtur. b) Kur’an’ın en iyi mü-
fessiri yine Kur’an’dır. c) Şeriat koyucu değil 
şeriata uyucu olan Allah Rasulü Kur’an’ın 
mübeyyini ve açıklayıcısıdır. d) Başta Eski ve 
Yeni Ahit olmak üzere, sünnet, hadis ve tüm 
rivayet kültürü Kur’an’a arz edilmelidir. e) 
Hiçbir yorum mutlaklaştırılmamalıdır. Mut-
laklaşan yorum vahyin makamına göz diker.

63. Hiçbir tefsir mükemmel değildir. 
Her tefsirin artıları ve eksileri, me-

ziyetleri ve zaafları vardır. Zira tefsir yorum-
dur. Yorum, sahibinden bağımsız değildir. 
Hiçbir yorumun sahibi mükemmel değildir. 
Kusurlu bir varlığın ürünü kusursuz olamaz. 
Hiç kimsenin her yorumu isabetli değildir. 
Yorumcu yorumunda isabet edebileceği gibi 
hata da edebilir. Yorumu kusursuz kabul et-
mek ne kadar yanlışsa, yorumdaki kusurun 
faturasını vahye çıkarmak da en az o kadar 
yanlıştır. Bu yanlıştan kaçınmanın yolu, va-
hiy ile yorum arasındaki farkı sürekli hatırda 
tutmak ve bu ikisini asla birbirine karıştır-
mamaktır. Zira vahiy ilahi olan, yorum be-
şeri olandır. 

64. Vahiy ile yorumun birbirine karış-
ması, yorumu vahiy yapmaz, fakat 

vahye şaibe bulaştırır. Kimi zaman, şaibenin 
faili yorumcunun kendisidir. Böyleleri yaz-
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67. “Şeriatın ümmiliği” tezi Endülüslü 
âlim Şâtıbi’ye ait hayli tartışmalı 

bir tezdir. Ne zaman “tarihselcilik” tartışma-
sı yapılsa, bir biçimde söz bu teze gelmekte, 
çoğu zaman da bu tez istismar edilmektedir. 
Kuvvetle muhtemeldir ki, Şâtıbi’yi “şeriatın 
ümmiliği” tezine sevk eden şey, vahyin nü-
zul ortamından kopuk yorumlanmasının 
yol açacağı tehlikeler ve sapmalardır. Şâtıbi, 
Kur’an’ı çalkaladıkça yağ çıkan bir yayığa 
benzetenlere karşı böyle tartışmalı bir teze 
sarılmış izlenimi veriyor. Şâtıbi’nin tezine 
kayıtsız şartsız evet demek, Kur’an’ın anla-
mını, Kur’an’ın “karanlık” ilan ettiği nüzul 
ortamı Arabının aklıyla sınırlamaktır. Bu, 
asla kabul edilemez. Nitekim 20. yüzyılın 
Şâtıbisi demeyi fazlasıyla hak eden İbn Aşur 
onun “şeriatın ümmiliği” tezini gayet ikna 
edici delillerle çürütmüştür.

68. Kur’an’ın tüm zamir ve işaret isim-
lerinin yerine nüzul ortamından 

bir isim bulup yerleştirmek tarihselciliğin en 
kötüsüdür. Bu Kur’an’ı romana çevirmektir. 
Kur’an’daki tüm insan kelimelerinin karşısı-
na müşriklerden bir ismi dikmek, ya eyyu-

he’n-nâs ibaresini “Ey Mekke ehli” şeklinde 
tercüme etmek, tüm ulâikelere “Yahudiler, 
Müşrikler, Hıristiyanlar, Münafıklar” şeklin-
de somut isimler yerleştirmek, tarihselciliğin 
meale yansımasıdır. Bu, Kur’an’ın öne çı-
kardığı vasıfların yerine isimleri koymaktır. 
Vasıflar her zaman ve mekânı kapsar, fakat 
isimler tarihseldir. Bu yöntem, hitabın dili-
ni belli bir zaman ve mekâna hapsetmektir. 
Biz Kur’an’da isimler yerine zamirler, şahıs-
lar yerine vasıflar, somut zaman ve mekân-
lar yerine genel bir üslup görüyorsak, bu, 
Kur’an’ın söylemini tarihsel bir zaman ve 
mekâna hapsettirmemek için aldığı tedbirin 
bir sonucudur.

İNDİRİLEN DİNİN KAYNAĞI 
İLAHİ VAHİY, UYDURULAN DİNİN 

KAYNAĞI İSE İSRAİLİYYAT VE 
MESİHİYYAT…

69. Yenilikçi ve gelenekçi yaklaşım ol-
dum olası birbirinin karşısında ko-

nuşlanmış iki tarzdır. Bu yönüyle dirayet ve 

rivayet, tahkik ve taklit karşıtlığına benzer. 

İdeolojik gelenekçilikle ideolojik yenilikçilik 

arasındaki kavganın temelinde rekabet var-

dır. Gönül ister ki bu rekabet yorumda ka-

liteyi artırsın, tarafları zenginleştirsin. Böyle 

olursa, bu rekabetten karlı çıkan Kur’an ve 

İslam olur. Buna her iki tarafın da sevinmesi 

gerekir. Ne var ki durum böyle gelişmemiş, 

rekabet bir yarıştan çok, hiçbir ahlaki sınır 

tanımayan bir savaşa dönüşmüştür. Bu du-

rumda ahlaki dürüstlük fikri doğruluğun 

önüne geçmiş, tarafların savunduğu fikirle-

rin doğruluğu teferruat halini almıştır.

70. Meallerin farklılığı bir problem 
gibi sunulmaktadır. Meallerin fark-

lılığından kaynaklanan problem, Kur’an’ın 

anlamına sırt dönülmesi probleminin ya-

nında anılmaya bile değmez. Müslümanla-

rın tefrikaya düşmesine mealler sebep ol-

mamıştır. Eğer öyle olsaydı, mealler ortada 

yokken müslümanlar ittifak eder, vahdet 

halinde olurdu. Müslümanların tefrikaya 

düşmesine, Kur’an’ın anlamından ve hede-

finden kopmaları neden olmuştur. Meallerin 

farklılığı olsa olsa bazı müteşabih meseleler-

de görüş çeşitliliğine yol açar. Zaten o görüş 

farklılıkları da yeni bir şey değildir.

Rabbim bizleri mesajını bihakkın kavrayıp 

hayatını vahye muvafık inşa edenlerden ey-

lesin. Amiin. Mustafa
İSLÂMOĞLU

70 MADDEDE
TEFSİR
USULÜMÜZ



DEĞERLENDİRME

HAK DİNİ KUR’AN DİLİ’NDE  

ELMALILI M. 
HAMDİ YAZIR

makman64@gmail.com

‘İSLAMCI’ ÇİZGİDE, 

MUHAFAZAKÂR 

KANATTAN OLDUĞUNU 

BİLDİĞİMİZ HAMDİ 

YAZIR, ENTELEKTÜEL 

BİR DURUŞLA 

ZAMANININ DİĞER 

FİKİR AKIMLARINI DA 

ÇOK YAKINDAN TAKİP 

ETMİŞTİR. 

Mustafa AKMAN

Bu çalışmada, Abdurrahman Bestil, Ahmet 
Akbulut, A. Faruk Güney, A. Turan Arslan, 

Ahmet T. Karamustafa, Ali Can, Bestami Gö-
zalan, Bülent Akdaş, Durmuş Esen, Elif Demir-
ci, Erol Köseoğlu, Fatih Sarıgül, Fatma Paksüt, 
Halis Albayrak, Hasan Onat, Hatice İslamoğlu, 
Hatice Toksöz, İsmail Kara, İsmet Ersöz, M. Ha-
nefi Palabıyık (ve N. Gökhan-R. Olçar), Meh-
met Arslan, Mehmet Paçacı, Mehmet S. Aydın, 
M. Necati Berberoğlu, Muhammed Çelik, Mus-
tafa Bilgin, Mustafa İslamoğlu, Mustafa Kara, 
Necdet Şengün, Rıfat Yıldız, Sabri Yılmaz, Salih 
Görgen, Saliha Tekiner, Sami Şahin, Selvinas 
Üzülmez, S. Ali Cantürk, S. Hayri Bolay, Şerife 
Özdemir, Yaşar Türkben ve Y. Şevki Yavuz’un 
ilgili çalışmalarından istifade edilmiştir.

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878-
1942), Cumhuriyet’in ilk dönemlerine 



Kur’ani Hayat
EYLÜL’14
SAYI 37

19

kadar yaşayan bir ilim adamıdır. O, ilgili 
kanun çıkınca babasının köyünün ismini 
(Yazır) soyadı olarak aldıysa da daha çok 
doğum yerine nispetle Elmalılı diye meş-
hur olmuştur. II. Meşrutiyet’in ilk meclisine 
(1908) Antalya mebusu olarak giren Elmalı-
lı, II. Abdülhamid’in (v.1334/1918) tahttan 
indirilmesine (1909) rıza göstermeyen fet-
va emini Nuri Efendi’yi (v.1342/1924) ikna 
edip fetva müsveddesini yazmak suretiyle 
bu konuda etkili bir rol oynamıştır. Keza 
onun, Meclis çalışmalarında, özellikle 1876 
Anayasası üzerindeki değişiklikte de etkisi 
büyük olmuştur.

Kimilerine göre II. Abdülhamid’e yönelik 
yürütülen bu ortak darbe faaliyetine katılan 
mebusan (milletvekilleri) ve ayânın (sena-
törler) arasında darbe kararını kabul ettikle-
rini bildiren üyeler yanında, kulaktan kulağa 
fısıldanan ‘tahttan vazgeçmezse öldürülecek’ 
tehdidinin etkisinde kalanlar, tahttan indire-
rek Padişahı ölümden kurtarmak isteyenler 
de olmuştur. Bu tespite göre Hamdi Efendi 
fetva işine, şartların zorlaması veya Sultan 
Hamid’in öldürülme endişesi ile katılmıştır. 
Bahsi geçen zevât bununla onun hayatında-
ki bu siyasî gölgeyi silmek istemektedir. İlmî 
haysiyet gereği ifade edilmelidir ki, Hamdi 
Efendi bu işe bilerek kendi arzu ve isteği ile 
karışmıştır. Filhakika eldeki veriler de bunu 
teyid etmektedir.

Nitekim Milli Mücadele sırasında İstanbul 
hükümetlerinde görev yaptığı için İstiklal 
Mahkemesi’nce gıyabında idama mahkûm 
edilmesi üzerine Fatih’teki evinden alınarak 
Ankara’ya götürülen ve kırk gün tutuklu ka-
lan Yazır, mahkeme sonunda muhtemelen 
İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne zamanındaki 
üyeliği ve bahsi geçen fetva işindeki etkinliği 
sebebiyle suçsuz bulunarak serbest bırakıl-
mıştır. 

Hamdi Yazır’ın, o dönemin moda deyimiyle 
‘İslamcı’ akımın içinde yer aldığı anlaşılmak-
tadır. ‘İslamcı’ kavramının ne ölçüde isabetli 

olduğu, vakıaları olduğu gibi yansıtıp yan-
sıtmadığı tartışması bir yana, o dönemde 
bu kavram daha çok, Osmanlı İmparator-
luğu’nun son dönemlerinde yaşadığı buna-
lım için bir çıkış, kurtuluş arayışını ifade 
etmektedir. Kavramın odak noktasında, -en 
azından ilk kullanılmaya başlandığı dönem-
de- öncelikle Osmanlı Devleti’nin düzlüğe 
çıkartılması fikri vardır. ‘İslamcı’ çizgide, 
muhafazakâr kanattan olduğunu bildiğimiz 
Hamdi Yazır’ın, entelektüel bir duruşla za-
manının diğer fikir akımlarını da çok yakın-
dan takip ettiği anlaşılmaktadır.

Günde üç dört paket sigara içme alışkanlı-
ğı bilinen Hamdi Yazır, seferîlik konusun-
daki görüşünden dolayı, tefsir yazımının 
kendisine verilmesini sağlayan dönemin 
Diyanet İşleri Reisi Ahmed Hamdi Akseki 
(v.1370/1951) tarafından tenkit edilir. Fakat 
Elmalılı fikrinde ısrar ederek bu tenkide kar-
şı durmuştur.

M. Hamdi tasavvufla da yakından ilgilenmiş-
tir. Onun tefsirini hazırlarken vahdet-i vü-
cûd konusunda yer yer çekingen tenkitler-
de bulunduğu İbn-i Arabî’den (v.638/l240) 
bol miktarda iktibaslar yapması ve sıklıkla 
sûfî meşrep bir üslûp kullanması tasavvufî 
temayülünün işaretleri sayılmalıdır. Nitekim 

İBN-İ ARABÎ’DEN BOL 
MİKTARDA İKTİBASLAR 
YAPMASI VE SIKLIKLA 
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onun Şabaniyye tarikatına mensup olduğu 
belirtilmektedir.

Bilindiği gibi İslam düşüncesine en fazla 
tesir eden anlayış ‘Nûr-ı Muhammedî’ fel-
sefesidir. Tasavvuf felsefesinin de temelini 
oluşturan bu teori, siyere ve dolayısıyla Pey-
gamber’e (s) ait hemen her alana yansımış 
durumdadır. İşte bu algıyı Elmalılı’nın tef-
sirinde de fazlasıyla görmek mümkündür. 
Ona göre Hakikat-ı Muhammediyye’nin zu-
huru bütün hilkatin gayesidir ve ilk diriltme 
de Nûr-ı Muhammedî ile başlayacaktır. El-
malılı, rivâyetlere dayanarak Bakara 2/164, 
Enbiya 21/33, 104 ve Nur 24/35 âyetleri 
bağlamında ilk yaratılanın Muhammed’in 
nûru olduğunu dile getirmektedir. Gelenek-
sel anlayışa yerleşmiş ve fakat Kur’anî bir da-
yanağı olmayan böylesi konularda, Yazır’ın 
da klasik kültür doğrultusunda düşündüğü 
görülmektedir. [Not: Müellifin tasavvuf fel-
sefesini ve referanslarını ayrı bir yazıda de-
ğerlendirmeyi düşünüyoruz.]

Elmalılı’nın peygamber algısının, klasik dö-
nemin ‘medrese/tekke’ eğitimini almış nere-
deyse tüm âlim ve mutasavvıflarıyla aynı ve 
çoğu zaman yüceltmeci/ beşerüstü bir biçim-
de olduğu görülmektedir. Bunu, Elmalılı’nın 
klâsik anlamda bir sûfî ve dergâh mensubu 
olmadığı, tefsirinin de sırf işârî-tasavvufî bir 
tefsir olmadığı bilinse de, tefsirine tasavvufî 
kültür açısından bakıldığında, bu kültürle 
sanılandan daha çok iç içe olduğunun gö-
rülmesi ortaya koymaktadır.

O, müslüman mutasavvıfların, âlemin, Mu-
hammed’in nûrundan yaratıldığını ileri sür-
düklerini, bu görüşlerini de Peygamber’e 
isnad edilen ‘Allah’ın ilk yarattığı benim nû-
rumdur’ hadisine (!) dayandırdıklarını belir-
terek, bunu, Muhammed’in (s), peygamber-
lerin en mükemmeli olduğunun delili olarak 
göstermektedir. Söz konusu hadisin mana-
sının doğruluğunu ileri sürmekte ve şöyle 
demektedir: ‘Demek ki, yaratılışın gayesi, en 
son peygamberin ve tevhid dini olan İslam’ın 
zuhurudur’. Yazır’ın bu tezi, Fransız filozo-
fu Nicholas Malbranche’ın (v.1128/1715) 
görüşüne nazire gibi durmaktadır. Nitekim 
Malbranche da yaradılışın amacının İsâ’nın 
dünyaya gelmesi olduğunu iddia etmiştir. 
Görülüyor ki, Yazır da böylece peygamberler 
arası rekabete katılmış olmaktadır. Hâlbuki 
bu anlayış, bizzat kendi görüşleri ile bağdaş-
mamaktadır. Çünkü o, Allah’ın fiillerinde 
gayenin illet olmasının caiz olamayacağını 
belirtmiştir.

Aklı değişik mertebelere ayıran Elmalılı, ak-
lın en yüksek mertebesine ‘akl-ı evvel’ yani 
ilk akıl, der. Yazır’a göre akl-ı evvel yani baş-
langıçtan sonucu, sonuçtan başlangıcı; ön-
ceden sonrayı, sonradan önceyi tam bir bilgi 
ile gören bu akıl, Allah’ın kelâmı ve Muham-
med’in nûrudur. Bu görüşünü desteklemek 
için de ‘Allah’ın yarattığı şeylerin ilki, benim 
nûrumdur, Allah’ın yarattığı şeylerin ilki ka-
lemdir, Allah’ın yarattığı şeylerin ilki akıldır.’ 
rivâyetlerini örnek verir.

Elmalılı daha çok Hak Dini Kur’an Dili adlı 
eseriyle meşhur olmuştur. Eser, Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nın kendisiyle yaptığı söz-
leşmede belirttiği ‘itikadda Ehl-i Sünnet ve 
amelde Hanefî mezheplerine bağlı kalınmak’ 
esası üzere on iki yıllık (1926-1938) bir ça-
lışma ile tamamlanmıştır. Hak Dini, tefsirle-
rin birçoğunu bir araya getiren memzûc bir 
tefsir görünümündedir. Bu bakımdan onu 
okumak, belki de pek çok tefsiri bir arada 
okumak demektir. Türkçe okuyup yazan in-

ELMALILI’NIN 
PEYGAMBER ALGISININ 

YÜCELTMECİ/ BEŞERÜSTÜ 
BİR BİÇİMDE OLDUĞU 

GÖRÜLMEKTEDİR. 
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sanlar o güne kadar, tefsirin bütün unsurla-
rını ve biriken malumatı genişçe ihtiva eden 
Türkçe bir tefsirle karşılaşmamışlardı. Bu iti-
barla yazıldığı dönemden itibaren uzun bir 
müddet Türkçe yazılmış tefsirlerin en genişi, 
araştırmacılar ve fikrî tarih üzerinde çalışan-
ların ihtiyaçlarına cevap verebilecek muhte-
vaya sahip olanı, Hamdi Yazır’ın Hak Dini 
Kur’an Dili adındaki bu tefsiri olmuştur. 

Tefsirde hem rivâyet hem dirâyet metodu-
nu kullanan Elmalılı; İbn-i Cerir et-Taberî 
(v.310/923), Rağıb el-İsfahanî (v.425/1034), 
Fahreddin er-Râzî (v.606/1209), Ebu Hay-
yan el-Endelûsî (v.745/1344), Suyûtî 
(v.911/1505), Ş. Mahmud el-Alûsî 
(v.1270/1854) gibi müfessirlerin eserle-
rinden geniş ölçüde faydalanmış ve fıkhî 
konularda genellikle Hanefî kaynakları ile 
yetinmiştir. Aklî bir zaruret olmadıkça âyet-
leri zahirî manada anlamayı esas alan Yazır, 
Kur’an’ı tefsir ederken döneminin tartışma 
konularına da yer verip bunlardan kendin-
ce Kur’an’a uygun olan görüşleri belirlemeye 
çalışmış bu manada Muhammed Abduh’u 
(v.1323/1905), Fil Sûresini tefsir ederken 
ebabil kuşlarının, Ebrehe ordusuna attığı 
taşların kızamık veya çiçek mikrobu taşımış 
olabileceğini ileri sürmesini eleştirmiştir. Bu 
arada, onun, Vehhabîlik gibi son devirde 
ortaya çıkan mezhepler hakkında da bilgi 
sahibi olduğu ve onların görüşlerini eleş-
tirmekten geri kalmadığı da görülmektedir. 
Ancak bu ikincisine yönelik tutumu pek 
garipsenmemelidir. Zira arkasında Osman-
lı’nın bu yöndeki devasa resmi muhalefeti 
ve Elmalılı’daki klasik tasavvufî söylemin 
tepkisi vardı. Bilindiği gibi Osmanlı, yeni 
zamanlarda adına ‘Türk Müslümanlığı’ de-
nen ve kendisini ayakta tutan dinamiklerini 
muhafaza adına, pratik ve teorik tutarsızlık 
ve tezatlarını da içinde barındıran ve lakin 
fiilî duruma isyan eden bir çeşit halk hareke-
ti denebilecek Vehhabîlikle mücadeleyi res-
mi bir devlet politikası olarak belirlemiş; bu 

projenin başına da Mevlâna Hâlid Bağdadî’yi 
(v.1242/1826) oturtmuştu.

Yazır’ın bu meşhur tefsirinin rivâyet ve hadis 
alanını ilgilendiren önemli yönleri mevuttur. 
Bu açıdan onun, tefsirinde hadislerle ilgi-
si, hadisteki vukûfiyeti ve mahareti, kısaca, 
onun hadisçilik yönü ortaya konması gere-
ken önemli bir husustur. Bu hususa dikkat 
çekmek ve tefsirdeki rivâyetleri genel bir 
değerlendirmeyle ele almak icap etmektedir. 
Zira düşüncelerini daha çok felsefî, itikadî, 
fıkhî ve tasavvufî meseleler üzerine yoğun-
laştıran Elmalılı tefsirinde rivâyetlere çokça 
yer vermiştir. O kadar ki dirâyetin rahatlık-
la kullanılabileceği konularda bile müellif, 
genellikle rivâyet metodunu öncelemiş ve 
dolayısıyla kendi araştırmacılarına ilgi çekici 
bir alan açmıştır. Bu itibarla Elmalılı’nın te-
lif ettiği eserler arasında hadisle ilgili hiçbir 
eserinin bulunmaması bir nakısa teşkil et-
mektedir.

Mamafih dirâyet özelliklerini de taşıyan Hak 
Dini adlı tefsirinde Yazır, âyetleri açıklamak 
için rivâyeten sahih hadisler yanında hasen 
ve zayıf hadisler de kullanmıştır. Kullandığı 
bu rivâyet ve hadisleri birinci el hadis eserle-
rinden almak yerine çoğunlukla Taberî, Râzî, 
Suyûtî ve Âlûsî’nin tefsirlerinden Türkçe’ye 
çevirmek sûretiyle nakletmiştir. Bu, kullan-
dığı rivâyet/hadisleri tefsirlerden yani ikinci 
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GÖRE HAKİKAT-I 

MUHAMMEDİYYE’NİN 
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HİLKATİN GAYESİDİR 
VE İLK DİRİLTME DE 

NÛR-I MUHAMMEDÎ İLE 
BAŞLAYACAKTIR. 

Mustafa 
AKMAN

HAK DİNİ KUR’AN 
DİLİ’NDE ELMALILI 
M. HAMDİ YAZIR 



Kur’ani Hayat
EYLÜL’14
SAYI 37

22

hatta üçüncü el durumundaki kaynaklar-
dan almayı tercih etmiş demektir. Müellif, 
bunları tefsirlerden naklettiğini, bizzat alın-
tı yaptığı tefsirlerin ismini vermek sûretiyle 
çoğunlukla kendisi de ifade etmiştir. Onun 
ismen zikrettiği kaynakların yarıdan fazlası-
nın ikinci el olduğu görülmektedir. 

Daha genel bir ifade ile o, naklettiği rivâyet-
leri bazen kimden aldığına ya müellifin veya 
eserinin ismine atıfta bulanarak alıntı yap-
mış, bazen de müellif veya eser ismi verme-
den alıntıyı gerçekleştirmiştir. Kimi zaman 
da yine her hangi bir kaynak belirtmeden 
meçhul kalıplar kullanarak rivâyette bulun-
muştur. Sûre veya âyetlerin sebeb-i nüzû-
lüyle ilgili rivâyetler için de aynı durum söz 
konusudur.

Kullandığı kaynaklar konusunda yeterince 
titiz olmaması ve kimi zaman ‘ilk el kaynak’ 
ifadesiyle ikinci el kaynaklardan iktibaslar 
yapması, müellifin ilmî ve ahlâkî açıdan en 
zayıf olduğu noktalardan biridir. Sözgelimi 
müellif, Maide 54. âyetin tefsirinde Ebu’l-
Alâ el-Maarrî’nin İstağfir ve’stağfirî adlı ese-
rinden ilk el ifadesiyle bir beyit nakleder. 
Fakat araştırıldığında sadece bu bölümü de-
ğil bu bölümün de içinde yer aldığı bir bu-
çuk sayfalık bilgiyi kaynak zikretmeksizin 
Zemahşerî’nin (v.538/1143) el-Keşşâf’ından 
aktardığı görülmektedir. Hal böyle olunca; 

Elmalılı’nın kaynakları konusu başlı başına 
bir muamma gibidir, bu kaynakların dikkat-
lice tespitini yapmak icap etmektedir.

Yeniden ifade edecek olursak Elmalılı, tef-
sirinde mesned olarak kullandığı hadisleri 
kendisinin de ifade ettiği gibi çoğunlukla 
Kütüb-i Sitte hadislerinden seçmiştir. Ancak 
bu hadisleri doğrudan kaynağından alarak 
kullandığını söylemek oldukça zordur. Zira 
o, birinci el hadis kaynaklarının dışında ço-
ğunluğunu tefsir kaynaklarının oluşturduğu 
ikinci el, hatta üçüncü el denebilecek kay-
naklardan da çokça nakilde bulunmuştur. 
Fakat bunu yaparken kullandığı hadisleri 
tefsir kitaplarından naklettiğini genel olarak 
belirtmemiştir. Okuyucu, tefsirde nakledi-
len hadislere bakınca sanki onların hepsini 
Elmalılı’nın bizzat kendisinin hadis kitapla-
rından aktardığı zehabına kapılabilmektedir. 
Hâlbuki onun birçok hadisi tefsir kitapların-
dan aynen aldığı görülmektedir. Bu hususun 
örneklerine tefsirin değişik yerlerinde rastla-
mak mümkündür.

Mesela Abese 34-37. âyetlerini tefsir eder-
ken kullandığı rivâyeti Alûsî; Taberanî, İbn-i 
Merdûye, Beyhakî ve Hâkim’den aldığı için 
o da bunlara atıf yapmıştır. Değilse aynı ri-
vâyet, Ahmed, Buharî, Müslim, Tirmizî ve 
Neseî’de de mevcuttur. O, Alûsî’den aynen 
aldığı için öncelikli hadis kaynaklarına mü-
racaat etmeden ikinci el kaynaktan naklet-
meyi tercih etmiştir. 

Keza ‘el-Camiu’s-Sağîr’de, ‘beş şeyi Allah’tan 
başkası bilemez’, şeklinde vârid olan hadis-
de Münavî Kebîr şerhinde der ki: ‘yani bu 
beş şeyi Allah’tan başkası hem küllî hem de 
cüzî olarak ihata ve şümûl vechi üzere bil-
mez. Muğayyebât-ı hamse (beş bilinmeyen) 
olarak bilenen hususu belirten bu hadisler, 
Ahmed, Buharî, Müslim, İbn-i Mâce gibi 
daha öncelikli kaynaklarda bulunmasına 
rağmen Elmalılı el-Camiu’s-Sağîr’i kaynak 
olarak göstermiştir.

HAK DİNİ ADLI 
TEFSİRİNDE YAZIR, 

ÂYETLERİ AÇIKLAMAK 
İÇİN RİVÂYETEN 
SAHİH HADİSLER 

YANINDA HASEN VE 
ZAYIF HADİSLER DE 
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Hatta kimi zaman refere ettiği eserlerden al-
dığı hadislere dair alıntı hatasını dahi farkın-
da olmadan aynen aktarmıştır. Bu onun ilgi-
li rivâyetin birinci el kaynağını hiç kontrol 
etmediğini göstermektedir. Sözgelimi Duhâ 
5. âyeti izah ederken Alûsî’nin Suyûtî’den 
onun da İbn-i Ömer kanalıyla Müslim’den 
naklettiği bir hadis aktarmaktadır. Dolayı-
sıyla bu hadis doğrudan hadis kaynağı yeri-
ne tefsir kitaplarından hem de üçüncü el bir 
kaynaktan alınmış demektir. Hâlbuki Müs-
lim’de geçen bu hadisin râvîsi İbn-i Ömer 
değil, İbn-i Amr’dır.

Yazır’ın, naklettiği hadislerin bir kısmı bel-
li başlı temel hadis eserlerinde bulunmakla 
birlikte, bir kısmı daha düşük derecedeki 
hadis kitaplarında, bir kısmı ise hadis kay-
nağı bile olmayan tefsir ve daha başka kitap-
larda geçmektedir. Anlaşılan o ki, müellif, 
kaynak olarak kabul ettiği kitapların rivâyet-
lerinin sahih olduğu düşüncesiyle -yahut bu 
hususu atlayarak- sened veya metin tenkidi-
ne girişmemiş ya da böyle bir tetkike hiç ge-
rek görmemiştir. Zira o, bu konuda neredey-
se hiçbir titizliğe gerek duymadan eserinde 
bunlara bolca yer vermektedir.

Elmalılı, hadis olarak şöhret bulmuş ancak 
gerçekte hadis olmayan bazı ifadelere, kimi 
zaman birer düstur veya mazmun ya da 
medlûl nitelemesiyle de olsa onaylayarak te-
mas etmiştir. Sözgelimi verilen âyetleri açık-
larken şu ifadelere yer vermektedir: 

Fecr 30: Tasavvuf ehlinin de nefsin mertebe 
ve halleri üzerinde uzun sözleri vardır. Hat-
ta bütün tasavvuf  
‘Nefsini tanıyan Rabbini de tanımış olur’ 
düsturuyla onun üzerinde dolaşır.

Saff 9: Bu manâ ile Hakikat-ı Muhamme-
diyye’nin zuhuru bütün yaratılışın gayesi 
demektir:  ‘Eğer 
sen olmasaydın, âlemleri yaratmazdım’, 
mazmunu da bu itibar iledir. Aslında müel-
lifin bilinmeyen önemli yönlerinden biri de 

bir başka çalışmanın konusu olacak ehem-
miyetteki tasavvufî felsefesidir. Sözgelimi 
onun sûfî meşrep bir üslûpla yazdığı eserine 
aldığı en uzun Türkçe şiir, tasavvuf kültürü-
nü ve vahdet-i vücutçu bir yaratılış nazariye-
sini terennüm eden Fuzûlî’nin ‘peyda’ redifli 
gazelidir. 

Mutaffifin 28: Ona, Allah’a yaklaştı-
rılmış olanlar şahit olur, âyetinde ve 

 ‘İyi kişilerin 
yaptığı iyilikler, Allah’a yaklaştırılmış kişile-
rin yaptığı kötülüklerdir’, meşhur sözünden 
de anlaşıldığı üzere iyi kişiler, Allah’a yaklaş-
tırılmış kişilerin derece itibariyle daha alt bir 
seviyede olarak Vâkıa’daki ‘ashab-ı yemin’ 
demek olur.

Tevbe 124: Nitekim İbrahim’in (s), inanıyo-
rum, fakat kalbim mutmain olsun, demesi bu 
erişimin en üst mertebesini istemektir. Yine 
bu nokta-yı nazardandır ki:  
‘Haber görmek gibi değildir.’ Hafızadaki şu-
hudun hatırası ile haldeki şuhud arasında 
ancak zevk ile ulaşmak mümkün olan bir 
farkı kuvvet ve vuzuh vardır ki, bu vuzuh, 
yakînin aslına değil dereceyi kemal ve key-
fiyetine aittir.

Maide 69: Ahkâm ve dünya ile ilgi-
li muamelât açısından bakıldığında ise, 
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 ‘Bizim lehimize olan 
onların da lehine, aleyhimize olan onların da 
aleyhinedir’, medlulü üzere hukuk ve görev-
lerde eşit ve aynı kanuni esasiye tabi tutulur.

Maide 82:  ‘İslam’da ruh-
banlık yoktur.’

Nisa 117:  ‘Kadınlar şey-
tanın ağlarıdır.’

Nisa 43: Su bulunmayınca zaruret duru-
munda teyemmüm etmek, aslında kalple 
ilgili bir temizlik olmakla beraber maddi 
şart ve zahiri şeklin,  
‘tamamı elde edilemeyen şeyin hepsi terk 
edilmez’, medlûlü üzere en güzel bir muha-
fazasıdır.

Tekvîr 14: Bu itibar ile yalnız, 
 ‘kim ölürse onun kı-

yameti kopmuştur’, muktezasınca küçük kı-
yamet olan ferdin ölümü değil, orta kıyamet 
demek olan bir ümmetin ölümü hakkında da 
bu anlamları ve hâdiseleri mülâhaza etmek 
çok ibretlidir. Bunların hepsinde, her nefis 
ne hazırlayıp getirmiş olduğunu bilecektir, 
âyetinden bir uyarı hissesi vardır. Yine bu 
konuda Fecir’in son âyetiyle ilgili şöyle de-
miştir: Şu halde bu eserlerin bu siyaka uyum 
sağlamasıyla  medlû-
lünce ölüm gününün kıyamet gününe ilhak 
olması nedeniyle o günün hükmü ölümden 
itibar edilmek…

Duhâ 10: Aişe (r) ve daha başka sahabî-
lerden,  ‘dilen-
ci doğru sözlü olsa onu geri çeviren felâh 
bulmazdı’, şeklinde rivâyet edilmiştir. An-
cak İbn-i Medînî ‘bunun aslı yoktur’ de-
miştir. Böyle olmakla beraber Taberânî 
el-Mu’cemu’l-Kebîr’de Ebû Umame’den 
merfu olarak yukarıdaki ifadeye anlam-
ca yakın olan şu hadîsi rivâyet etmiştir: 

 ‘Eğer 
miskînler yalan söylemeselerdi onları redde-
den kişiler felâh bulmazdı’. 

Mülk 2: Hadîs olarak rivâyeti sâbit ol-
mamakla birlikte tasavvuf kitaplarında, 

 
‘Ben gizli bir hazineydim tanınmak istedim, 
tanınmam için mahlûkatı yarattım’, şeklinde 
kutsî hadîs olarak meşhur olan sözün anla-
mı da budur. 

Bakara 194 ve 233:  ‘ne zarar 
vermek ne de zarara zararla karşılık vermek 
caizdir’, kuralınca zararın telafisi gerekir.

Furkan 48: Geçmişte pek çok millet, an-
laşmazlık ve ihtilaflarla uğraşmaktan yok 
olmuşlardır. Ancak ilahî rahmet de durgun 
havada gelmez, önünde gönderilen rüz-
gârların müjdesiyle gelir ve onların yayıl-
ma derecesine göre yayılır. Bundan dolayı, 

 ‘ümmetimin ihtilafı rah-
mettir’, buyrulmuştur. Yine aynı ifadeyle ala-
kalı olarak Neml 63. âyeti açıklarken şunları 
söylemiştir: Hak rızasını takip ederek fiili-
yatta birlik ile sonuçlanacak olan muhtelif 
fikir ve görüşlerin  maz-
munu gereğince bir rahmet müjdecisi oldu-
ğuna işaret edilmiştir.

Tekasür 2: 

‘Başınız dara düştüğünde kabirdekilerden 
yardım dileyiniz’, rivâyetine dolaylı da olsa 
geçit vermiştir.

ELMALILI’YA GÖRE, MESİH 
İSÂ’NIN RUHU HENÜZ 

KABZEDİLMEMİŞ, KELİME 
(İSÂ) HENÜZ ALLAH’A 

DÖNMEMİŞTİR. ONUN 
DÜNYADA GÖRECEĞİ 

İŞLER VARDIR. 
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Müellif İsrailî rivâyetleri tamamen reddet-
mek yoluna gitmemiş, rivâyetleri zaman za-
man tenkit ederek açıklamalarında kullan-
ma yoluna gitmiş ise de Kur’an’da bulunan 
herhangi bir bilgiye nazaran İsrailî rivâyet-
lere itibar edilmemesi yönünde kanaat de 
ortaya koymuştur. Bu demektir ki Yazır, İs-
railiyât ve diğer konulardaki rivâyetlere kar-
şı pasif tutum takınmamış, uygun görmediği 
rivâyetleri tenkit etmiş ve böylece İsrailiyâta 
dikkat çekmiştir. Onun rivâyetleri incelen-
diğinde, İsrailiyât hakkında hassas olduğu, 
bu türden rivâyetler aktarsa bile bunların bir 
tarafa bırakılıp asıl maksada yönelinmesi ge-
rektiği düşüncesi açıkça görülmektedir.

Aslında Yazır, hadislerin doğru anlaşılması 
için iyi tahlil yapmak gerektiğini belirtmiş, 
bazı örnekler de vermiş, bu manada rivâyet-
leri bir bütünlük içinde ele almanın gerekli-
liğine ve iyice tahkik etmeden herhangi bir 
rivâyetin değerlendirmeye tabi tutulmasının 
yanlışlığına da vurgu yapmıştır.

Ne var ki o, tefsirinin birçok yerinde her-
hangi bir kaynağa veya müellife atıfta bulun-
madan ‘rivâyet olunduğuna göre’, ‘rivâyet 
olunuyor ki’, ‘rivâyet olunduğu üzere’, ‘rivâ-
yet olunmuştur ki’, ‘rivâyet edildiğine göre’, 
‘rivâyet olunur ki’, ‘ashabı asar demişlerdir 
ki’ ve bunlara benzer daha başka meçhul ve 
muğlak kalıplar kullanarak bazı rivâyetlere 
de yer vermiştir. Binaenaleyh onun çekti-
ği dikkat komutları neredeyse birer fantezi 
nev’ine geçmiş olmaktadır. Bilineceği üzere 
bu yöntem, rivâyet ve hadis kullanımı açı-
sından bir müellifin en zayıf yönünü yansıt-
ması bakımından büyük bir önem taşımak-
tadır. 

Hak Dini’nde özellikle de sûrelerin fazileti-
ne dair bazen hadis olarak da nitelenen bir 
kısım rivâyetler var ki, bunlar ya çok zayıf 
hadistir ya da hadis olup olmadığında şüphe 
vardır. Sayısı çok olmamakla beraber bunun 
birkaç örneği mevcuttur. Sözgelimi: 

 Allah 
(c), Kur’an’ın defetmeyeceği bazı fenalıkları 
kılıç ile defeder. Hadis kaynaklarımızda bu 
ifadenin hiç bir kaydına rastlanamamış sa-
dece zaman zaman hadis dışındaki bazı ki-
taplarda bir kural veya önemli bir söz olarak 
temas edilmiştir.

Fatiha tefsiri:  Allah’ın ahlâ-
kı ile ahlaklanınız. Bu ibareye bazı tefsirlerde 
Peygamber’den nakledilen bir hadis olarak 
rastlanmaktadır. Elmalılı da bu tefsirlerden 
etkilenerek bu sözü Peygamber’e nispet et-
miş ve hadis olarak nitelemiştir. Ancak. kay-
naklarda böyle bir hadis bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, Elmalılı’nın sahih hadisler dı-
şında hasen veya zayıf, hatta bazen uydurma 
haberlere bile itibar ettiğine rastlanmakta-
dır. Hal böyle olunca Elmalılı’nın hadis ve 
rivâyetleri nakletmede çok titiz ve güvenilir 
olduğunu söylemek oldukça zorlaşmış ol-
maktadır. Ne var ki. bu konuda yapılan bazı 
ilmî (!) çalışmalarda onun rivâyet ve hadis-
leri naklederken oldukça titiz davrandığı 
özellikle vurgulanmıştır. Hâlbuki. durumun 
hiç de öyle olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. 
O halde ‘Elmalılı’nın hadisleri kullanmada 
oldukça titiz davrandığı’ yargısına katılmak 
mümkün değildir. Zira kendisi, bazı âyet-
lerin tefsiri sadedinde, açıklama getirdiğini 
düşündüğü hadisleri tenkide tabi tutmadan 
yani herhangi bir titizliğe gerek duymadan 
zikretmiştir. Kimileri de onun (eserleri) kay-
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nak gösterme konusunda titiz davranmadı-
ğını, kendisi çapında bir allameden beklene-
ni ortaya koyamadığını lakin rivâyet (hadis) 
nakli hususunda oldukça titiz davrandığını 
her bulduğunu nakletmediğini; bunları kri-
tiğe tabi tuttuğunu ve gerektiğinde arala-
rında tercihler yaptığını belirtmişlerdir. İşte 
böylesi iddialara cevaben; sadece ve sadece 
‘ya leyte/ keşke öyle olsaydı’ demekten başka 
bir seçenek kalmamaktadır.

Nitekim Hak Dini Kur’an Dili’nde geçen 
hadislerin tahricini yapanlar, bütün mütesa-
hil tutumlarına rağmen tablolarla verdikleri 
bilgi akışında (sözgelimi a- Kütüb-i Tis’a’da 
yer alanlar, b- Diğer hadis kaynaklarında 
bulunanlar, c- Hadis kaynakları dışında bu-
lunanlar ve d- Başvurulan kaynaklarda bu-
lunamayanlar şeklinde) belirledikleri alan-
larda bulunamayanların varlığına binaen; 
müracaat edilen kaynaklarda bulunamayan 
belli orandaki hadislerin belki bir kısmı ula-
şamadığımız başka eserlerde bulunabileceği 
kurgusuyla tahric yapmışlardır. Kaldı ki bir 
rivâyetin bahsi geçen kaynakların birinde 
bulunması onun bilgi değeri açısından ne 
ifade ettiğine ve en azından geçmiş münek-
kid usul-ı hadis ulemasının hakkında hangi 
değerlendirmelerde bulunduğuna değinme-
den; bunların salt kaynağına işaret etmek 
veya bulunduğu yeri belirtmek pek anlamlı 
da değildir. Çünkü bunu zaten müellifinin 
ihmal etmemesi gerekirdi. Oysa menkulde 
makul olmak gibi bir takım kriterlerle mer-
viyatı mutlaka yeniden tahlil icap etmekte-
dir. Sözgelimi Havva’nın Âdem’in (s) kabur-
ga kemiğinden yaratıldığını belirten rivâyeti 

sahih hadis nitelemesiyle aktarmak ve bunu 
herhangi bir kriterle yorumlamamak, Kitab-
ı Mukaddes’teki bilgilerden mülhem olduğu 
zahir israiliyât türünden bir bilgi olduğuna 
değinmemek makul olmasa gerektir. Keza 
Elmalılı’nın, Cessâs’ın, -sihrin gerçekliği 
konusunda ehlisünnetin genel kabulünün 
dışında farklı bir anlayışla- Peygamber’e (s) 
sihir yapıldığına dair rivâyeti reddetmesinin 
örneğini sergileyerek bu konudaki rivâyet-
lere mesafe koyması mümkündü. Bilindiği 
gibi Cessâs’a göre Peygamber’e (s) sihir ya-
pıldığına dair rivâyet mülhitlerin uydurduk-
ları haberlerdendir. 

Sonra kimilerine göre Elmalılı pozitif bilim-
lerin vardığı kesin sonuçlarla bağdaşmayan 
‘hadisler’e, tefsirinde fazla yer vermemiş, en 
belirgin özelliklerinden birisi, sadece nak-
letmekle yetinmeyerek, yerine göre nakiller 
arasında tercih yapması, yanlış bulduklarını 
tenkit etmesi ve bazı konularda kendi gö-
rüşlerini cesaretle ortaya koyması imiş velev 
böyle olsa dahi bunu tasavvuf felsefesi ve 
beşerüstü peygamber tasavvurunda hiç uy-
gulamadığı zahiren ortadadır.

Esasen -maalesef ekser kelâmcılar da dâhil- 
kimi müellifler tezlerini/ sistemlerini ispat 
sadedinde uydurma rivâyetlere dayanmış, 
dayandıkları bu rivâyetleri sorgulama ihtiya-
cı duymamışlardır. Nitekim İslamî ilimlerde 
zayıf veya mevzu hadis denince akla gelen 
ilk saha tasavvuf ve tarikat sahası ise de ki 
gerçekten tasavvufî düşüncede kullanılan 
rivâyetlerin epey bir kısmı zayıf, bir o ka-
darlık bölümü de mevzu’dur; bunları tefsir 
kitaplarında bulmak, fıkıh külliyatında gör-
mek kelâm ve felsefe sahasında tespit etmek 
de zor bir iş değildir. Dolayısıyla bu konu 
bütün İslamî ilimlerin bir çıkmazı gibi dur-
maktadır.

Bu arada İsâ (a) ile ilgili âyette geçen ‘tevef-
fa’ kelimesine ‘ruhu kabzetmek’ten başka bir 
mana vermek caiz değilse de İsâ’nın (a) öl-
mediği ve kıyametten önce döneceğini haber 
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veren hadisler karşısında söz konusu kelime 
zahirine aykırı bir mana ile te’vil edilmelidir, 
diyen Elmalılı’nın bu değerlendirmesinde, 
tıpkı nüzûl-i İsâ meselesinde olduğu gibi 
âhâd hadisleri Kur’an’ın önüne geçirmesi hiç 
de isabetli görünmemektedir. 

Müfessire göre İsâ’nın ref’i şöyle yorumla-
nabilir: Mesih İsâ’nın ruhu henüz kabzedil-
memiş, Kelime (İsâ) henüz Allah’a dönme-
miştir. Onun dünyada göreceği işler vardır. 
Cismi Allah’a, ruhu manevî göğe yükseltil-
miştir. Her peygamberin ruhanî eceli üm-
metinin ecelidir; onun ümmetinin eceli ise 
henüz gelmemiş olup rûh-ı Muhammedî’nin 
maiyetine girmiştir. İslam ümmetinin sıkın-
tıya düştüğü bir zamanda İsâ’nın (a) ruhu 
ortaya çıkıp onlara hizmet edecek ve daha 
sonra vefat edecektir.

Anlaşılacağı üzere Elmalılı, İsâ’nın bedenen 
ve ruhen semaya yükseltildiğini savunmak-
tadır. Elmalılı, İsâ’nın nüzulüne dair mervî 
hadislere, sahih olmalarını da göz önünde 
bulundurarak, mecazi anlamlar yüklemekte, 
ahir zamanda İsâ’nın nüzulünü bedensel bir 
nüzul olarak anlama yerine, hadisleri tevil 
etmek suretiyle mecâzî ve sembolik olarak 
anlamakta ve manevî timsalinin geleceğini 
ve Hristiyanlığın İslam’a kalbolacağını be-
lirtmektedir.

Elmalılı’nın, Peygamber’e (s) verilen muci-
zeler ve ayın yarılması gibi bazı meselelerde 
âhâd rivâyetlerin fazlalığına binaen bunları 
Kur’an’ın önüne geçirmesi ve eleştirmekten 
kaçınması, onun geleneğe karşı koyma eği-
liminde olmadığı neticesini ortaya koymak-
tadır. O, kıyamet yaklaştı, ay yarıldı (54/1) 
âyetini açıklarken hadis, şerh ve tefsir kay-
naklarından aktardığı rivâyetlere dayanarak 
bu mucizenin Asr-ı Saadet’te gerçekleştiğini 
kabul etmiştir. Bundan olacak ki kimi Yazır 
uzmanlarına göre o zaten, tüm görüşlerini 
de naklî deliller çerçevesinde şekillendirmiş-
tir. Muhtemelen bu doğru bir tespittir de. 
Ancak onun rivâyetleri aktarırken genellikle 

kaynak göstermediğini, birkaçı dışında rivâ-
yetleri aktarırken eleştiriye tabi tutmadığını, 
rivâyetlerin sıhhati hakkında titizlik sergile-
mediğini, bu rivâyetlerin Kur’an’ın mesajına 
uygun olup olmadığı, hadis usûlüne aykırı 
bir yönünün bulunup bulunmadığı ve tarihî 
olaylara aykırı olup olmadığı yönünde bir 
değerlendirme yapmadığı gerçeğini de ilave 
etmek gerektir.

Nitekim Elmalılı, “miraç” konusunda hadis 
kitaplarında geçen genişçe yer verdiği hadis-
leri hiç tenkit etmeden, aynen nakletmiştir. 
Onun bu tavrının sebebi, rivâyet kültürüne 
dayalı bu klasik yaklaşıma karşı çıkmak is-
tememiş olması mümkündür. Artık her ne 
sebeptense, beklenilen pek çok yerde bile, 
klasik çizgiyi zorlamak ihtiyacı hissetmedi-
ği dikkat çekmektedir. Hamdi Yazır gibi bir 
kafanın ısrarla Ehl-i Sünnet çizgisini ‘Bizim 
Ehl-i Sünnet’in sahih telakki ve imanımıza 
göre...’ retoriğiyle takip etmeye çalışmasını 
anlayabilmek, doğrusu pek kolay gözükme-
mektedir. Oysa onun Metâlib ve Mezâhib’e 
yazdığı Önsöz’de ortaya koyduğu perfor-
mansı, tefsirini kaleme alırken de sergileme-
si beklenirdi. Elbette Hamdi Yazır’ı serbestçe 
kalem oynatmaktan alıkoyan sözleşmeden 
kaynaklı birtakım endişeler vardı. Lakin me-
selenin bundan ibaret olmadığı sorunun kla-
sik sûfî meşrep din anlayışından kaynaklan-
dığı anlaşılmaktadır. Israrla İslam’ın anlayış 
planında yenilenmesi gerektiği fikrini ileri 
süren bir Hamdi Yazır, klasik bilgi yığınla-
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rının içinde boğulup kalmamalıydı. Ne ki 
o -maalesef-, tefsirinde yer yer zengin bilgi 
yığınları içinde didinip durmuştur. Öyle ki 
onun, bazı yerlerde, Ehl-i Sünneti savunmak 
için zorlandığını hissetmemek mümkün de-
ğildir.

Kehf 65: Hızır’ın hayatta olup olmadığı ile 
ilgili görüşleri kaydederken şöyle der: Sahih 
hadisler ve aklî deliller ‘vefat etti’ diyenlerin 
görüşünü desteklemektedir. Bundan başka 
görüşe meyletmeye sebep yoktur.

Allah size âyetlerini gösterecek, ‘siz de onları 
tanıyacaksınız’. (27/93). Elmalılı’ya göre bu 
âyette istikbal hakkında verilen teminatları 
anlayabilmek ve ihtiva ettiği büyük mucize-
leri fark edebilmek için sebep-sonuç ilişki-
sine bakmak yeterlidir. Ona göre bu müjde 
Bedir’le başlayıp Ömer, Fatih Sultan Meh-
med, Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sultan 
Süleyman’a kadar tecelli edegelmiştir. Hatta 
Çanakkale, Sakarya, İnönü zaferleri, İzmir’in 
kurtarılışı ve Avrupalıların İstanbul’dan çı-
karılması da Allah’ın yakın zamanda göste-
rip tanıttığı alametleridir. 

Elmalılı’nın tefsir anlayışı, temel noktalarda 
geleneksel Kur’an tefsiri yazan müfessirlerin 
anlayışıyla büyük bir benzerlik göstermek-
tedir. O kadar ki Hak Dini, özellikle Râzî 
tefsirinin neredeyse çağdaş bir versiyonu gi-
bidir, demek abartı sayılmamalıdır. Şu farkla 
ki Râzî’nin tefsirinde kelâmî münakaşalar 
felsefî konulardan çok daha fazla bir yekûn 

tutarken Elmalılı’da bu oran, felsefe lehine 
bir durum göstermektedir. Genellikle tefsir 
alanında önemli bir alim olarak tanınan El-
malılı M. Hamdi Yazır aslında felsefî yönü 
ağır basan bir düşünürdür. O kadar ki felsefî 
meselelere aşina olmayan bir kimse bu tefsi-
rin ruhunu anlayamaz veya anlamakta çok 
güçlük çekecektir. Örneğin filozofumuz, 
ısrarlı bir şekilde ‘nübüvvet’ meselesinin 
felsefenin konularından birisi olması gerek-
tiğini savunmaktadır. Bu bağlamda peygam-
ber, peygamberlik ve peygamberliğe ihtiyaç 
gibi konulara felsefî bakış açısıyla getirdiği 
çözümlemeler onun ne derece felsefeyle içli 
dışlı olduğunun kanıtıdır diyebiliriz. Ona 
göre felsefe hikmet adını alınca hakiki filo-
zoflar hakiki hakimler olmaktadır.

Felsefeyle ilgili müstakil bir eseri olmayan 
Yazır, kaleme aldığı eserlerinde felsefeye 
ilişkin pek çok konuya değinmiş ve bunları 
irdeleyerek çözümlemeye çalışmıştır. Özel-
likle Hak Dini isimli eserinde, sistematik bir 
şekilde olmamakla birlikte, bilgi felsefesi ve 
onunla ilişkili konular hakkındaki düşünce-
lerini ortaya koymuştur. Detaylı bir şekilde 
incelendiğinde görüleceği gibi Elmalılı, bu 
eserinde bilgi felsefesi hakkında ayrıntılı 
fikirler ortaya koymuştur. Özellikle mater-
yalizm, pozitivizm ve evrimci fikirlere kar-
şı eleştiriler yöneltmiştir. Elmalılı’da bilgi, 
nefsin eşyanın anlam bütünlüğüne ulaşma-
sı, onu her yönden kavraması olarak ortaya 
çıkmaktadır. Yazır, bilginin kaynağı olarak 
vahyi, aklı, duyuları, hisleri ve sezgiyi kabul 
etmektedir. Bunların yanında hakikatin bil-
gisine basiret ve kalp gözüyle de ulaşılabile-
ceğini belirtmektedir.

Elmalılı ilham adıyla bir başka bilgi kayna-
ğının varlığından bahsetmektedir. Diğer bir 
ifadeyle düşünürümüz ilhamı bilgi vasıta-
larından biri olarak görmektedir. Ona göre 
ilham, bir nesnenin anlamını gönüle düşür-
mek ve telkin etmek anlamına gelir. Buna 
göre esas bilgi, Allah’ın bilgisi olan ‘ledün 
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ilmi’dir. O, ‘ledünnî ilmi’, insanın çabasıyla 
elde edemeyeceği, sadece Allah vergisi olan 
mukaddes bir kuvvetin tecellisi olarak orta-
ya çıkan bilgi diye tarif etmektedir. Bu, et-
kiden etki yapana, duygudan varlığa doğru 
giden bir ilim değil, tam tersine etki yapan-
dan etkiye, varlıktan duyguya gelen birinci 
derecede bir ilimdir. Nefsin gelene geçişi de-
ğil, gelenin nefiste ortaya çıkmasıdır.

Belirttiğimiz gibi Elmalılı tefsirinin en önem-
li kültür alanlarından biri felsefedir. Tefsir-
deki felsefî kültürün Sünnî dindarlığı, ken-
disini daha felsefenin menşei meselesinde 
gösterir. Eserde felsefe ve kelâm kültürünün 
en yoğun olduğu bölüm İhlâs Sûresi tefsiri-
dir. Burada aynen iktibas veya ihtisar yoluy-
la İbn-i Sina’nın eserlerinden yapılan uzunca 
alıntılarla konuya felsefî açıdan bakılmıştır. 
Müellifin burada İbn-i Sina’ya mucizelerle 
ilgili görüşleri dışında hemen hiçbir itirazı 
olmadığı, hatta yanlış anlaşılmasını engelle-
yecek küçük notlar koyarak veya ek açıkla-
malar yaparak fikirlerini aynen benimsediği 
görülmektedir. 

İslâm entellektüel geleneğinde felsefî tefsirin 
ilk örneğini İbn-i Sina (v.428/1037) vermiş-
tir. İbn-i Sina’dan sonra onun İhlâs Sûresi 
tefsirinin üzerine birçok şerh yazılmıştır. Bu 
Şerhlerden biri de Elmalılı Hamdi Yazır’a 
aittir. İhlâs Sûresi tefsirinde felsefî ve meta-
fizik yorumlar yapan Elmalılı, İbn-i Sina’nın 
çeşitli eserlerine birçok atıflar yapmaktadır. 
Elmalılı’nın İhlâs sûresi tefsiri, Tanrı tasav-
vuruna ilişkin, kökenleri İbn-i Sina düşün-
cesine dayanan vücûd, Vâcib’ul-Vücûd, 
vâcip, mümkin, kadîm, ehad, vahdet, kes-
ret, mahiyet, hüviyet ve illiyet gibi birtakım 
felsefî kavramlar içermektedir. İbn-i Sina’nın 
ve Elmalılı M. Hamdi Yazır’ın İhlâs Sûresi 
tefsirleri mukayeseli olarak incelendiğinde 
Elmalılı’nın mezkûr sûrenin tefsirinde yer 
alan Tanrı tasavvuruna ilişkin düşünceleri-
nin, felsefî tefsirin öncülüğünü yapan İbn-i 
Sina’nın görüşleri ile benzerlikler gösterdiği 

görülmektedir. Bu manada Hamdi Yazır, ruh 
ve ahirete dair kendi düşüncelerini şekillen-
dirirken de bir taraftan bilimsel verilerden, 
diğer taraftan başta İbn-i Sina tarafından 
ileri sürülen daha sonra Gazzâlî tarafından 
Kelâm’a taşınan ve nihayet Râzî’nin tefsirin-
de yer bulan Meşşâî geleneğin kimi düşün-
celerinden faydalanmıştır.

Öte yandan fıkhî ve özellikle kelâmî konu-
larda Sünnî-Hanefî paradigmaya göre ya-
zılması koşuluna veyahut kendi takdirince 
de -zira bundan haz aldığı ifade edilmekte-
dir- neredeyse tamamen uyulmasına rağmen 
çok az ve (çaktırmadan!) er-Râzî üzerinden 
de olsa el-Esam, Ebu Müslim, el-İsfahanî, 
Kaffal, es-Semman gibi Mu’tezilî müfessirle-
re atıf yapılmış olması keza Zemahşerî’den 
alıntılar yapması isabetli olmuştur. Ne var ki 
baştan itibaren mezhebî bir çerçevenin belir-
lenmesi ve müellifin buna -belki de duruşu 
mucibince de- uyması külliyen sakat ve na-
kıs bir ürün doğurmuştur. Zira bir tefsirin 
ve dahi düşünce adamının belirlenmiş bir 
konsepte mahkûm kalması kesinlikle tasvip 
edilir bir durum olamaz. Bununla beraber 
tefsirde, sırf Sünnî yelpazede bile olsa mün-
hasıran Matûridî şablon yerine gerektiğinde 
Selefiyye ve Eş’ariyye dilinin kullanılmış ol-
ması da önemlidir.

Fıkıh ve fıkıh usûlünde genellikle Hanefîle-
rin çizgisini takip eden Elmalılı, bazen Ha-
nefîler içinde ihtilaflı olan konularda müftâ 
bih olanını bazen de diğer görüşü tercih et-
tiği olmuştur. Bununla beraber bir kanaate 
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göre Elmalılı zaman zaman Hanefî mezhebi-
nin dışına çıkarak diğer mezheplerin görü-
şünü tercih ettiği de olmuştur.

Elmalılı, ‘  ra’d ve berk’ gibi keli-
melerin tefsiri sadedinde sahabe ve tabiin-
den gelen haberleri dinî açıklamalar olarak 
sunmakta ve adeta din açısından bu açıkla-
malardan vazgeçmemizin mümkün olmadı-
ğı intibaını uyandırmaktadır. O, elektrikle 
ilgili ilmin vardığı son seviyede sayfalarca 
bilgi verdikten sonra bu konuda sahabe-
den nakledilen açıklamaları da ilmen izah 
ettiği durumla uzlaştırmaya, bağdaştırmaya 
çalışmakta ve arada bir tezadın olmadığını 
vurgulamaktadır. Elmalılı bu tavrıyla, hangi 
konuda beyanda bulunmuş olurlarsa olsun-
lar, sahabe ve tabiin akvalini adeta kıyamete 
kadar işlevini sürdürecek evrensel açıkla-
malar olarak algılamış olmaktadır ki, onun 
bu tutumunu eleştirmek haksızlık olmasa 
gerektir. Kaldı ki böylesi bir konuyu, mese-
lenin dinî izahı ve fennî izahı gibi tabirlerle 
ikiye bölmek herhalde uygun bir tasnif ol-
masa gerektir. Değilse ra’d ve berk kelime-
lerinin ‘melek ve onların nûrdan kamçıları’ 
şeklindeki açıklamalarını dini yapan nedir? 
Melek ve nûr kavramları mıdır, yoksa bu 
görüşlerin sahabe ve tabiin kaynaklı oluşları 
mıdır, onları dini yapan veyahut meleklerin 

ve eylemlerinin bizim için gayb olmaları mı 
dinîlik tavsifine hak kazandıran? Bu konu-
da kesinlikle anlaşılmaz bir durum söz ko-
nusudur. Kaldı ki Ra’d 13. âyete baktığınız 
zaman ra’d kelimesinin medlûlünün melek 
olmadığı kolaylıkla anlaşılmaktadır. Çünkü 
‘melekler Allah’tan çekindiklerinden dolayı 
O’nu tesbih ederler’ diye bir ifadeye atfen 
ra’d kelimesi gelmektedir. Atıf muğayereti 
gerektirdiği için ra’d’ın farklı bir varlık kate-
gorisinde olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır.

Bu arada sahabenin âyetlerin indirildiği şart-
ları yaşamış olmaları, onların bu alanla ilgili 
beyanlarını nezdimizde başvurulması icap 
eden kaynak derecesine yükseltir. Ancak sa-
habenin Kur’an’ın her birimiyle ilgili olarak 
yaptıkları yorumlar ve açıklamalar, onların 
bilgi ve düşünce seviyesine, anlayış ve kav-
rayışına, kısaca aldıkları kültür ve edindik-
leri tecrübelere dayanmaktadır. Bu bakım-
dan onların, ifadelerin manalarından ziyade 
medlûlleriyle ilgili olanlarını tartışılmaz sa-
biteler olarak almak doğru olmasa gerektir. 
Çünkü bu durumda onların bilgi ve fikir 
seviyelerine dayalı olarak yaptıkları izahları, 
Yüce Yaratıcı’nın evrensel mesajıyla özdeş-
leştirme tehlikesi söz konusu olacaktır. Hâl-
buki yorumlar, sınırlı varlıkların sözleridir. 
Kur’an ise Mutlak Varlığın sözüdür. Yorum-
lar zaman içinde değerlerini yitirebilirler. 
Ama Kur’an’a böyle bir şey izafe etmek olası 
değildir. Bu itibarla sahabe ve tabiinden ge-
len haberler, müşahedeye dayanmayan, son-
raki nesillerin üzerinde fikir yürütebileceği 
türden ise, onlar, esasen ihtiyat ve temkinle 
karşılanmalı, dolayısıyla o açıklamalar kesin 
doğrular olarak alınmamalıdır.

Zira Kur’an bazı birimleriyle o devrin in-
sanının problemleriyle, o dönem insanının 
dünyasıyla ilgilenirken bir yönüyle de bütün 
insanlığı muhatap aldığı için çoğu ifadeleriy-
le de bütün bir insanlıkla kolay ve anlamlı 
bir ilişki kurmaktadır. Bu bakımdan dene-
bilir ki, insanlar, ilmî ve fikrî alanda daha 
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ileri noktalara ulaştıkça Kur’an tefsirinin 
kaynakları da o ölçüde artmakta ve çeşitlilik 
kazanmaktadır. Dolayısıyla Kur’an’ı anlama 
çabasında insanlığın ürettiği her bilgiden 
yararlanmak en doğrusu olacaktır. Mesela 
atmosferde meydana gelen tabiî hadiselerle 
ilgili olarak insanlık birçok kanuniyeti keş-
fetmiş, bu meyanda şimşek, yıldırım ve gök 
gürültüsü gibi tabiat olaylarındaki geçerli 
kanunlar da keşfedilmiştir. Pek tabiîdir ki, 
Kur’an’ın indirildiği dönemlerde bunların 
oluşum biçimleri bilinmiyordu. Hal böyley-
ken sahabe ve tabiîn Kur’an’ın bütün kelime 
ve terkiplerinin medlûllerini tespit etmek, 
hakkında -bilgi edinme vasıtalarıyla- bilgi 
sahibi olunamayacak konularda da fikir yü-
rütmüştür. Nitekim onlardan nakledilen ha-
berlere baktığımızda gök gürültüsüne melek, 
şimşeğe meleklerin kamçılarının görüntüsü 
gibi açıklamalar yapmışlardır. İmdi bu du-
rumda bir müfessir Kur’an’ı açıklarken acaba 
bunları mı kaynak olarak almalı, yoksa yeni 
bilgiler ışığında mı ilgili âyetleri yorumlama 
cihetine gitmelidir? Elbette okuyucumuz bu 
suali rahatlıkla yanıtlayacak düzeydedir. Ne 
var ki görüldüğü gibi tefsirde metod olarak 
köklü bir yenilik getirememiş, aksine gele-
neği sürdürmüş olan Hamdi Yazır’ın tutumu 
okuyucumuzunki ile örtüşmediğinden bu, 
kendisinin metotta bazı yanlışlara düşmesi-
ne neden olmuştur. Görüldüğü gibi Yazır’ın 
dirâyete dayalı farklı konulardaki yorumları, 
rivâyete dayalı yorumlarından daha tutarlı 
olmuştur.

Teceddüd/müceddid kavramına; birey ve 
toplum, bilgi ve kültür başta olmak üzere 
pek çok alanda sürekli değişim bağlamında 
müceddidin ne yapacağı, teceddüdün ne ge-
tireceği konusuna açıklık getirmek suretiyle 
sıcak ilgi gösteren Elmalılı, Şia’nın imamet 
anlayışını reddetmekte, buna mukabil Pey-
gamber’in (s) sağlığında iken Ebu Bekir ve 
Ömer’in (r) halife olacaklarını bildirdiği ka-
naatindedir.

O, kader konusunda Ehl-i Sünnet para-
digmasının sınırlarını zorlamış ve hatta 
kimilerine göre belki aşmıştır da. Bu ko-
nuda az hadis kullanmış; Kur’an merkezli 
bir çözüm yoluna gitmiştir. İrade sahibi 
olan insanın, ilahî irade karşısındaki ko-
numunu Elmalılı, daha çok Şiâ alimlerince 
kullanılan ‘  emrun beyne em-
reyn’ (İhtiyar ve Cebr söyleminde, ‘el emru 
beyne’l emreyn’ ilkesine; yani insanın fiille-
rinde mecbur olmadığı aynı zamanda bütün 
işlerinde kendi başına bırakıldığı düşünce-
lerinin her ikisinin de batıl olduğu, gerçeğin 
bu iki görüşün arasında bir görüş olduğuna 
inanmak -lâ cebre velâ tefviz bel emrun beyne-
lemreyn/ ne cebr, ne de tefviz, emr, bu ikisi-
nin ortasıdır) tabiri ile açıklamaktadır. Buna 
göre insan bir yönüyle hür, diğer yönüyle 
mecbur olan bir varlıktır. Başka bir ifadeyle 
insan, hürriyet ile mecburiyeti bünyesinde 
toplamakta, bu yüzden sorumlu da tutul-
maktadır. Zira akıl ve irade sahibi olarak 
ahsen-i takvim üzere yaratılması, başıboş 
bırakılmamasını gerektirmektedir. Burada 
ilahi irade, insan iradesine bağlı olarak te-
celli etmektedir. Aslında Yazır’ın bu yorumu, 
Allah’ın insana hürriyet verdiği alanda kendi 
iradesine sınır koyduğunun üstü kapalı ola-
rak ifade edilmesidir.

Ona göre nesh konusundaki en somut örnek 
Bakara Suresi’ndeki vasiyet âyetinin, daha 
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sonra miras hukukunu belirleyen âyetler ve 
Peygamber Efendimizden varit olan hadis-i 
şerifle neshedildiği örneğidir. Bu vesileyle 
onun, sünnetin Kur’an’ı nesh edebileceğine 
kail olduğu da kaydedilmelidir. Dahası o, 
Kur’an’da neshin varlığını inkâr etmenin, 
nassın zahirini inkâr olacağını söylemekle, 
neshi inkâr edenlerin bir bakıma küfre dü-
şebileceklerine işaret etmiş gibidir.

Elmalılı, yirmi dokuz surenin başında bulu-
nan hece harflerinin, zahirinden başka de-
lalet ettiği hiçbir mana yoktur, demenin bu 
harflerde gizli birçok mananın ihmal edil-
mesi demek olduğunu söylemiştir. Ona göre 
bu harflerdeki asıl mana zahir, bâtın, elifbe, 
ebced görüş açılarının toplamındadır.

Hamdi Yazır, Kur’an’ın hemen bütün ko-
nularıyla ilgili işârî tespitler yapmıştır. Bu 
bağlamda o, muhkemâta aykırı olmadan 
sezilen, duyulan parıltılar (lemâlar), ışıklar 
(lemhalar), ince ince irfanları, zevkleri ok-
şayan remizler, imalar, kalden ziyade hale 
ait olan ve ehlinden başkasına örtüsünü aç-
mayan harikalar da ne kadar incelense o ka-
dar faydalı, o kadar güzel olur, demektedir. 
Keza İnsan 21. âyetin açıklamasında âyetin 
mazmunu, cismanî, ruhanî daha bazı işârî 
manalar ilham edebilirse de onlar zevklerin 
inceliklerine ait ledünniyattır (sırlardır), de-
miştir.

Müfessirimiz bazen de ‘Ebced hesabı’ ile 
işârî tefsir örnekleri sunar. Tefsir geleneğin-
de ‘ebced hesabı’na göre yapılan yorum ve 

açıklamalara yer verilmiştir. Haddizatında 
bu nevi yorumlara birçok tefsir kitabında 
tasviple yer verildiği de bir gerçektir. Tefsir 
geleneğine bağlı olan müfessirimiz, bu nevi 
kayıtlara yer vermiş ve bunları tasvip etmiş-
tir. Mesela, Sebe 15. âyette geçen ‘  
beldetun tayyibetun’ terkibi hakkında şöyle 
der: İttifakat-ı bediadandır ki bu lafız ebced 
hesabıyla İstanbul’un fethine tarih düşmüş-
tür: 857/1453. Bu, Molla Câmî (v.1492/898) 
merhumun bir hediyesi olmak üzere maruf-
tur.

Elmalılı, sûfiyye tefsiri denilen bu yorumları 
kaydederken, ilgili referansları zikretmeyi de 
ihmal etmez. Bu konuda kaynakları çoğun-
lukla Ebu Hayyan el-Endelûsî, Şihabuddin 
el-Alûsî, Muhyiddin İbn-i Arabî’dir. İlk iki-
sinin tespitlerini tereddütsüz verirken, İbn-i 
Arabî’den nakillerinde ihtiyatlı davranmakta 
ve bazen nazik tenkitler dile getirmektedir. 
Tasavvufî tefsirin, işârî tefsir içinde yer alan 
ve ihtiyatla karşılanan bir tefsir çeşidi oldu-
ğu bilinmektedir.

Elmalılı tefsiri, ‘Fatiha’dan Nâs’a’ türü klasik 
tefsirlerin tüm özellik ve zaaflarını taşımak-
ta, klasik İslamî ilimleri ve Ulumu’l-Kur’an 
hususundaki tatbikatta, klasik dönem âlim-
leriyle aynılık derecesinde örtüşmektedir. 
Elmalılı tefsirinin her yerinde, geleneksel 
ilmî çizgi ve havayı yüksek seviyeden ak-
settirmektedir. Nitekim klasik anlayışlara ve 
yaklaşımlara itiraz ve tenkidi oldukça azdır. 
Müellifin düşünce biçimi, İslam tasavvuf 
geleneğinin egemenliği altındadır. Nitekim 
genel olarak klasik dönem alimlerinin pey-
gamber algısının, Elmalılı için de geçerli 
olduğu görülmektedir. Peygamber (s) hak-
kında Elmalılı’da dikkati çeken en önemli 
şey, onun, birçok açıdan diğer peygamber-
lerden üstünlüğünün çok yerde ve ısrarla 
vurgulanmasıdır. Zaten Elmalılı’ya göre de, 
kâinat Peygamber’in hatırına yaratıldığı için, 
her hususta onun devreye sokulması, ala-
kasız görünen birçok konuda bile, ona atıf 
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yapılması, Elmalılı için son derece normal 
ve O’nun (s) üstünlüğü ve kusursuzluğu o 
kadar açıktır ki, hakkında yapılabilecek her 
türlü abartı ve övgü, zaten doğru gibidir. 
Peygamber her türlü mucize gösterebilir, şe-
faat hakkı vardır, hatta diğer peygamberlerin 
gönderilişi bile onun içindir, gaybı bilebilir, 
doğumundan önce vuku bulan birçok olay 
dahi onun peygamberliğinin mucizesidir. 
Tüm peygamberlerin tartışmasız en büyü-
ğü ve en önemlisi olduğu için onun imanı 
gibi çektiği sıkıntıları da, sorumluluğu da, 
yükü de ona göredir. Peygamber de, Allah 
gibi Şâri’dir, yanlış içtihadı düzeltilir, risaleti 
ise insanlara ve cinlere şamildir. O’na, ömür-
de bir defa da olsa, salavat getirmek farzdır. 
Elmalılı’ya göre Âl-i Muhammed (ailesi), 
Peygamber’in özel durumuna binaen, diğer 
sahabeye göre bazı özellikler taşır. Kısaca 
Elmalılı’nın Peygamber algısı, klasik dönem 
alimlerinin algısıyla aynılık arz etmektedir. 
Bu da tasavvufi anlayışla beslenmiş, abart-
macı ve yüceltmeci bir yaklaşımdır. O, rivâ-
yetleri tenkitsiz ve sorgulamasız kabul etti-
ği için, Peygamber hakkında orijinal değil, 
geleneksel, sıradan ve müsellem kanaatler 
serdetmektedir. Çok yerde âyetler ve olaylar 
arasında ilgisiz ve gereksiz bağlantılar kura-
rak, anlamsız ve zorlamalı çıkarım ve aşırı 
abartılarla Allah Resulü’nü övmeye ve yü-
celtme yarışına girmektedir.

Elmalılı’nın çağdaşlarından Mustafa Sabri 
Efendi, inkârcı akımlara karşı verdiği fik-
ri mücadeleyi takdir etmekle birlikte onu 
Eş’ariyye ve Matûrîdiyye’yi epistemoloji 
bahsinde septisizme dahil etmesinden dola-
yı haklı olarak eleştirmiştir.

Hak Dini’nde Batı kültürünün (modern bi-
limlerin), XX. yüzyılın ilk yarısında ulaştığı 
seviye ile izlenebilmesi ona ayrı bir önem ka-
tar. Tefsirin klasik muhtevasını tamamlayan 
bu modern muhteva hakkında bir noktanın 
önemle işaret edilmesi gerekir. Eserin klasik 
muhtevası, en azından müellif veya eser ismi 

zikredilerek yazıldığı halde devrinde Avru-
pa’daki seviyesiyle şaşırtıcı bir paralellik arz 
eden modern muhtevanın büyük çoğunluğu 
müellif üslubuyla ve nadir referanslarla ya-
zılmıştır. Bu sebeple eserin modern bilgiler-
deki kaynakları konusu yeterince aydınlan-
mış değildir. Bu ilimlerle ilgili olarak ciddi 
tercüme ve teliflerin de o devirde henüz yay-
gınlaşmadığı göz önüne alınırsa müellifin bu 
ilimleri kendi Fransızcası ile Batı kaynakla-
rından takip ettiği akla gelir.

Vurgulamaya değer diğer bir husus da Hak 
Dini tefsiri, günümüz Türkçesi’ne aktarıl-
mak sûretiyle sadeleştirilerek neşredilmiş-
tir. Fakat bunlardan biri için S.Şahin’in şu 
tespiti önemlidir: Hak Dini Kur’an Dili, 
İ.Karaçam, E.Işık, N.Bolelli, A.Yücel (ts., 
İstanbul, Azim Dağıtım) tarafından sadeleş-
tirilmiş, hadislerin tahrici yapılmaya gayret 
edilmiş ve bir de fihrist oluşturulmuştur. 
Kitabın aslında müellifi hadis diye niteleme-
diği halde sadeleştirenler bunları hadis diye 
sadeleştirmişlerdir(!). Ayrıca oluşturulan fih-
ristte (N.Bolelli) hadis olmayanlar da hadis 
gibi gösterilmiştir. Dolayısıyla böylesi nüs-
halarda hem sadeleştirmeye, hem tahricine 
ve hem de hadis fihristine dikkatli bakılması 
gerekmektedir. 
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Günümüzde bir bilimin usulünden an-
laşılan şey o bilimin metodolojisi ol-

maktadır. Yani ilim/bilim adamlarının ken-
dilerine özgü ilim/bilim alanında araştırma, 
inceleme, problem çözme ve sonuca ulaşma 
süreçleri için takip etmek durumunda ol-
dukları sistematik yöntemin bütünü anla-
şılmaktadır. Bunun batı dilinde (İngilizce) 
karşılığı metodoloji olarak ifade edilmektedir. 
Yani metodoloji, bilimsel çalışmaya konu 
olan şeyin hangi bakış açısıyla ve nasıl ele alı-
nacağı, araştırma konusuyla ilgili problem/
lerin çözümünde ve sonuca ulaşılmasında 
hangi metotların/yöntemlerin uygulanacağı 
şeklindeki genel araştırma stratejisinin 
adıdır. 

Araştırma stratejisi, tıpkı bir dağa çıkmak 
isteyen insanın, dağın durumuna, meyline 
ve yüksekliğine, yolun durumuna göre va-
ziyet alarak o dağa tırmanması gibidir. Da-
ğın tepesine tam çıkmadan önce her şeyi 
tam kestirmek mümkün değildir. Birçok şey 
bizzat uygulama ve tecrübe esnasında orta-
ya çıkar ve belirginleşir. Çünkü bu yollarda, 
araştırılmayan, hesapta olmayan alanlara da 
girmek söz konusudur. Dolayısı ile araştırı-
cı bu yolları, daha önce sahip olduğu teorik 
bilgilerin yanında, bizzat kendisi deneyerek 
ve konuların üzerine giderek öğrenecektir. 
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Araştırılması hedeflenen bir objenin varlı-
ğı, o objenin araştırılmasında izlenecek bir 
yöntemin mevcudiyeti ve meselâ araştırma 
konusuna yaklaşımda objektiflik ilkesinin 
olması bütün bilimler için ortak yönlerdir. 
Ancak metotların, araştırmaya hedef olan 
konunun niteliğine göre değişiklikler arz et-
mesi normaldir.

Varlık ve olgular dünyası homojen bir nite-
likte değildir; çeşitli alanlara ayrılır ve deği-
şik özellikler, heterojenlikler gösterir. Farklı 
özellik ve değişkenlikler, birbirinden farklı 
çeşitli bilim gruplarının oluşmasına neden 
olur. Yani her bilimsel alan için metot bakı-
mından ortak yönler bulunmakla birlikte, 
söz konusu bilimin mahiyetine göre araş-
tırmada farklı yöntemlerin oluşması da ka-
çınılmazdır. Meselâ laboratuvar yöntemini 
fizikte olduğu gibi bütün bilimlerde aynen 
uygulayamayız. Yöntem bakımından ampi-
rik bilimlerle mânevî bilimler arasında fark-
lılıklar olduğu gibi, Kur’ân’ın açıklanmasını, 
yorumunu, anlaşılmasını ve onda mevcut 
olan hükümlerin açıklanmasını konu edinen 
tefsir bilimi ile Hz. Peygamber’in sözlerinin 
tespitini ve açıklanmasını konu edinen hadis 
bilimi arasında da farklılık olacaktır. Her bi-
limin kendisine özgü yöntemi olduğu gibi, 
bir bilim dalı için sadece tek bir yöntem de 
söz konusu değildir. Bunlar araştırma ko-
nusunun niteliğine ve araştırıcının konuya 
yönelimine, tecrübesine, problemleri ele alış 
ve işleyiş tarzına göre farklılıklar gösterir 
ve nihâî şekillerine çoğu kez uygulama sı-
rasında kavuşurlar. Örneğin tefsir ilmi için 
tek bir yöntemin olduğunu, bütün müfessir-
lerin âyetlere yaklaşım, açıklama ve yorum 
konusunda aynı yöntemi uyguladığını söy-
leyemeyiz.

Ancak günümüzde usul kavramından an-
laşılan şeyle geçmişte Müslüman âlimlerin 
anladığı şeyin aynı olduğunu söyleyemeyiz. 
Usul kelimesi Arapça kökenlidir ve “asıllar, 
kökler” anlamındadır. İbn Manzur’un tanı-
mına göre usûl, bir şeyin kökü, dayanağı, 

asılları anlamındadır;1 yani tefsir ilminin 
asılları kastedilmektedir. Usulün, yöntem 
anlamında kullanılması son dönemde yay-
gınlık kazanan bir kullanımdır ve içerisinde 
usul geçen her eserin yöntemle ilgili olduğu 
sanılmamalıdır. Tedvin dönemini takiben 
erken dönemlerden itibaren tefsir usulüne 
giren bazı konular, usul başlığı altında ol-
maksızın örneğin Taberî’nin, İbn Atıyye’nin, 
Ragıb el-İsfehanî’nin, İbn Teymiyye ve di-
ğerlerinin mukaddimelerinde de yer almış-
tır.  Bu mukaddimeler tefsir usulü ve Kur’an 
ilimlerinin teşekkül ve tarihi gelişimini takip 
açısından önemli vesikalardır. 

Tefsir usulüne dair yazılan eserlerde çoğun-
lukla “Ulûmu’l-Kur’an” kavramı da kul-
lanılmıştır. Haris el-Muhasibi’nin “el-Akl 
ve Fehmu’l-Kur’an’ı” gibi farklı isimler de 
kullanılmıştır. Bu eserlerde başlıca vahiy, 
Kur’an’ın indirilmesi, Kur’an’ın faziletle-
ri, cem’i ve istinsahı, Yedi Harf ve kıraatler 
gibi Kur’an Tarihi içerisine giren konularla 
beraber Kur’an’ın literal yapısı ve üslubu ile 
doğrudan bağlantılı olduğu için örneğin ga-
rip, mecaz ve hakikat, haber ve inşa, tekitler, 
tahsis gibi Arap diline, gramer ve belagati-
ne dâhil birtakım dil konuları, yine müşkil, 
umum-husus, muhkem-müteşabih, nasih-

1. Bk. İbn Manzur, Lisanu’l-Arab, I-XV, Dâru Sâdır, Beyrut trz., 
c. XI, s. 16; Mütercim Asım Efendi, Kâmûsu’l-Muhît Tercü-
mesi, I-VI, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 
İstanbul 2013, c. V, s. 4327-4328. 
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mensuh, zahir-batın, icâzu’l-Kur’an, müb-
hemâtu’l-Kur’an, Kasasu’l-Kur’an, esbâbu’n-
nüzûl, aksâmu’l-Kur’an gibi mahiyet olarak 
Kur’an ilimlerine giren, hatta bir kısmı fıkıh 
ilmi içerisinde de mütalaa edilen konular ele 
alınıp işlenmiştir.2 Yine bugün tefsir tarihi 
başlığı altında ele alınan konular Tefsir Usu-
lü veya Kur’an İlimleri başlığı altında tedvin 
edilen birtakım klasik ve çağdaş eserlerin 
muhtevasına dâhil bulunmaktadır. 

Ayrıca malum olduğu gibi, geçmişte ve gü-
nümüzde garibu’l-Kur’an, Kur’an’da nesh, 
muhkem-müteşabih, Kur’an’ın icazı gibi 
Kur’an ilimleri ile ilgili her bir konuyu müs-
takil olarak konu edinip inceleyen eserler de 
mevcuttur. Bu çalışmaların hepsi, elbette ki 
Kur’an’ı anlama, âyetlerden hareketle Allah’ın 
maksadını açıklayıp yorumlama konusunda 
asırlar boyunca tefsir geleneği ve tecrübesi 
içerisinde birbirine eklemlenerek teşekkül 
eden, tefsir bilimi açısından ihmali mümkün 
olmayan önemli konulardır. Ancak, âyet ve 
sûrelerden kastedilen ilâhî maksadın kavran-
ması, ilâhî mesajın zaman ve şartlara göre ol-
gusal bağlantıları ile beraber değerlendirilip 
yorumlanması konusunda semantik ve her-
menötik gibi dil ve yorumbilim alanında çağ-
daş gelişmeleri de devreye sokarak doğrudan 
metodoloji ile bağlantılı analitik ve sistema-
tik çalışmalara ihtiyaç vardır.

Tefsir usulüne dair tedvin edilen klasik eser-
lerin genelinde tefsirlerin rivayet, dirayet, 
mezhebî ve fıkhî tefsirler gibi kategorilere 
ayrılmasının ötesinde metodolojiye dair sis-
tematik ve analitik değerlendirmelere, mü-
zakere ve münakaşalara rastlanmamaktadır. 
İlahi maksadı kavrama ve yorum noktasında 
takip edilmesi gereken temel kriterlerin ne-
ler olması gerektiği, Kur’an’ın akıl, hadisler, 
haberler, rivayet ve yorumlar karşısında ko-
numunun ne olacağı, yorumların değeri ve 
bağlayıcılığı, Kur’an bütünlüğünden ne an-
laşılması gerektiği vb. konuların derinliğine 

2. Örneğin bk. Haris el-Muhasibi, el-Akl ve Fehmu’l-Kur’an, 
tahk. Hüseyin el-Kuvvetli, Daru’l-Fikr, II. Baskı, 1978, s. 263-
503; Şah Veliyyullah ed-Dihlevi, el-Fevzu’l-Kebir fi Usulittefsir, 
çev. Mehmet Sofuoğlu, Çağrı yay. İstanbul trz. s. 3-96.

tartışılması, bu noktalarla ilgili tefsir zaafla-
rının gösterilmesi gerekir. 

Tefsir usulüne dair yazılan eserler genel gö-
rünüm ve muhtevaları ile değerlendirildi-
ğinde, daha çok farklı derecelerle birbirinin 
tekrarı mahiyetinde oldukları görülebilir. 
Geleneğin devam ettirilmesi ve korunma-
sı önemli olmakla beraber, doğrudan vahyî 
olan bilgiyle beşerî ve izafi olanın arasının 
ayrılması gerekir. 

Sonuçta tefsir usulüne dair verilen bilgiler, 
ele alınan konular, oluşturulan prensip ve 
nazariyeler beşer tarafından oluşturulmak-
tadır. Bunların mutlaklaştırılarak Kur’an’ın 
önüne geçirilmesi, Kur’an’ın izafi bilgiye 
mahkûm edilmesi anlamına gelir. Bu du-
rum, doğru anlama ve yorumun önünde 
ciddi bir engel oluşturabilir. Kur’an’ın nesh 
nazariyesine veya tarihsellik teorisine mah-
kûm edilmeye çalışılması; yani felsefî bir gö-
rüşü, nazariye ve teoriyi mutlaklaştırıp vahyi 
tâlî-izafi noktaya düşürmek bu söylediğimiz 
noktaya bir örnek teşkil etmektedir. Benzer 
şekilde örneğin Ragıb el-İsfehanî’nin müte-
şabihle ilgili sınıflama ve değerlendirmele-
ri daha sonraki usul çalışmaları tarafından 
kritik edilmeksizin örnek alınıp tekrarlan-
mıştır. Hâlbuki Ragıb’ın bu konudaki sınıf-
lama ve değerlendirmeleri3 esas alındığında, 
Kur’an’da neredeyse müteşabihlikle bağlan-
tısı olmayan hiçbir âyet kalmamaktadır. Bu 
durumda da Âl-i İmran sûresinin yedinci 
âyetinde Allah’ın muhkem olan âyetlerle 
müteşabih olanların arasını ayırmasını nasıl 
izah edeceğiz? 

Sonuç olarak geleneği inkâr mümkün değil-
dir. Onu bir ağaç gibi koruyalım, dondur-
maksızın geliştirip zenginleştirelim. Bu iş-
lem gelenek üzerinde birtakım budamaların 
gerçekleştirilmesini gerektirebilir. Ancak şu 
var ki, yanlış bir budama da ağacı tamamen 
kurutabilir. 

3. Bk. Ragıb el-İsfehanî, el-Mufredat fi Garibi’l-Kur’an, Mısır 
1961, s. 254-255.
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19. yüzyıldan bu yana Müslümanla-
rın yeniden inşa ve ıslah ça balarını 

besleyen; ıslah temelli toplumsal dönüşüm 
hareketlerine ufuk olan “Tefsiru’l Menâr”ın 
nihayet Türkçe çevirisi tamamlandı.

Menâr Tefsiri’nin Türkçeye çevrilmesinin 
geç kalmışlığı tabii ki tartışma konusudur. 
Ama bu ihtiyacı karşılamanın hem fikrî 
talep, hem niteliksel yeterlilik açısından, 
Türki ye Müslümanlarının olgunluğuyla da 
alakalı oldu ğu unutulmamalıdır.

Menâr Tefsiri, gelenekçi-taklitçi veya moder-
nist-işbirlikçi elitlerin yönetiminde ve öncü-
lüğünde daha da çaresizleşen Müslümanlar 
için vahiy den ve sahih sünnetten beslenen 
bir çare arayı şı idi. “Tefsiru’l-Kur’âni’l-Hâkim 
Tefsiru’l Menâr”, da ğılmakta olan ümmet ya-
pısını yeniden vahiyle ve fıtratla buluşturup 
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inşa etmeye ve Batı kuşat masına cevap ver-
meye çalışan ıslah hareketlerinin en önemli 
dayanağı idi.

Libya’nın ve Libya İhvan’ının önde gelen 
İslam bilginlerinden Bekir El-Beşir, 2013 
yılında “Ulustan Ümmete” Heyeti ile yaptı-
ğımız Libya gezisinde bize Bingazi’de kendi 
kimlikleri ve hareket hatlarıyla ilgili şu veciz 
ifadeyi kullanmıştı: 

“Bizler Cemaleddin Afani ve Muhammed 
Abduh’un Urvutü’l-Vüska, Muhammed 
Abduh ve Muhammed Reşid Rıza’nın 
Menar çizgisini takip eden Hasan El-Benna, 
Mevdudi, Takiyyuddin Nebhani, Seyyid Kutup 
hattına bağlı ıslah hareketiyiz; bu çizginin 
doğrularına sahip çıkan, zaaflarını aşmaya 
çalışan, şartlara göre içtihadi olarak kendimizi 
yenileyen, geçmişten geleceğe yeniden uyanış 
ve inşa amacıyla yürüyen Müslümanlarız.”

Bu tefsirin Türkiye’deki tevhidî uyanış süre-
cinin ilk adımlarını hissettiğimiz 1970-80’li 
yıllarda Türk çeye çevrilmesi çok fonksiyonel 
olurdu. Böyle bir çeviri olsaydı, edinilmesi 
için çokça emek sarf ettiğimiz ve bazı kere 
de bocaladığımız bilgi ve perspektif zaafla-
rımızın giderilmesinde, Kur’ani kavramların 
doğru kullanılmasında daha imkânlı olabi-
lirdik.

El-Menâr tefsiri Muhammed Abduh’un Ez-
her’de verdiği tefsir derslerinin Muhammed 

Reşid Rıza tarafından tedvin edilip geliştiril-
mesiyle yazılmaya başlandı. Tefsirin girişin-
de M. Reşid Rıza, tefsirin yazılış serüvenini 
anlatır. Bu anlatıya göre ken disi, Trablus’ta 
şer’i eğitimini alırken tasavvufi bir eğilim 
içindedir. Bir gün babasının evrakları arasın-
da el-Urvetu’l Vuska dergisinin bazı sayıla-
rına rastlar. Çözemediği ve cevap aramaktan 
kaçındığı birçok konuda cevap olan veya 
İslami planda cevap vermeye çalışan yazı ve 
tespitler kendisini oldukça etkiler. Cemaled-
din Afgani ile irtibat kurmaya çalışır. Ancak 
1897’de onun İstanbul’da vefat ettiğini öğ-
renir. Afgani’ye ula şamayınca onun halifesi 
olarak gördüğü Ezher Şeyhi Muhammed 
Abduh’la irtibat kurmak ve ona in tisap et-
mek ister.

Muhammed Reşid Rıza, Bilad-ı Şam’daki 
Trablus’ta İslami eğiti mini tamamlayıp ica-
zet aldıktan sonra Kahire’de Abduh’un ya-
nına gelir; kısa zamanda onunla yakınlaşır 
ve Kur’an tefsiri yazması konusun da ısrarcı 
olur. Bu büyük ıslah önderinden, Urvetu’l-
Vuska dergisinde yazdığı genel toplum sal 
içerikli makalelerde edinilen ruh ve aydın-
lığı, bir tefsir çalışması yaparak devam et-
tirmesini ister. Bu arada Urvetu’l-Vuska’dan 
öğrendi ği perspektifle ıslah ve İslami direniş 
çağrısını güçlendirmek amacıyla 1898 yılın-
da el-Menâr dergisini çıkartmaya başlar. 

El-Menâr dergisi ilk üç yıl 300-400 adet ba-
sılır; ama daha sonra Urvetu’l-Vuska’nın izini 
süren ve 20. yüzyılın başından itibaren ev-
rensel İslami uyanış ve ıslah hare ketlerinin 
taşıyıcısı olan İhvan-ı Müslimin’in, Cemaat-i 
İslamiyye’nin, Afrika Ulema Hareke ti’nin ve 
hatta Şia içindeki usulî çalışmaların bes-
lendiği en önemli havzalardan birisi ha line 
gelir. Abduh’un Ezher’de vermeye başladığı 
tefsir dersleri de ilkin bu dergide yayınlan-
maya başlar. Tefsir’in 6. Cildi yazılırken Mu-
hammed Abduh 1905 tarihinde vefat edin-
ce, Reşid Rıza, Abduh’un usulünü gözeterek 
ve kendi araştırmalarını derinleştirerek tefsir 
çalışmasını devam ettirir. Rıza yoğunlaşan 
talep üzerine derginin ilk sayılarını 1912’de 

AYETİN AYETLE TEFSİRİNİ 
ÖN PLANA ÇIKARTAN, 
KUR’AN’IN UYARICI-

MÜJDECİ VE ISLAH EDİCİ 
ÖZELLİKLERİNİ ESAS 

ALAN YENİ BİR TEFSİRE 
ŞİDDETLE İHTİYAÇ 
BULUNMAKTADIR.
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yeniden basmak zorunda kalır. Menâr Tefsi-
ri, daha sonra el-Menâr dergisin den ayrı ba-
sılmaya başlanır. 

İslam dünyasındaki fikrî ve siyasi çözülü-
şe ve Batı tehdidine karşı Menâr dergisinin 
yayını, ıslah programına meyilli genç ler ara-
sında İslami bilgiyi tahkik, sahih bilgi ve 
imanı eylemleştirme çağrısı olarak algılanır. 
Bu çağrıyı, 1935’te vefat eden Muhammed 
Re şid Rıza’dan sonra da devam ettirebilmek 
için İhvan-ı Müslimin’in kurucusu Hasan 
el-Benna, derginin yayınını sürdürmesi ve 
Menâr Tefsiri’nde işlenen konuların tekraren 
ele alınması amacıyla aktif çaba gösterir ve 
bazı sayılar yayınlanır. Ancak Mısır hükü-
meti 1941’de el-Menâr’ın yayın iznini kaldı-
rır ve yayınlanmasını yasaklar.

Menâr Tefsiri’nin İşlevi

Menâr Tefsiri’nin işleviyle ilgili tefsirin giri-
şinde şu üç önemli esastan bahsedilir: 

1. Hem sünnetullahı açıklamak hem de 
Müslü manların bugünkü halini sünnetullah 
çerçeve sinde değerlendirmek. 

2. İslam’ın siyasetten kültüre, dünya haya-
tından ahirete kadar hayatı kuşatan bütün-
cül bir din ol duğunu ortaya koyup, insanları 
zorla değil, ada let üzere kurulu bir şer’i ya-
pıya yönlendirmek. 

3. Müslümanların kardeşliğini hiçbir hükü-
metin veya ırk, soy, dil ayrılığının bozamaya-
cağı bilin cini yaygınlaştırmak. 

Rıza’ya göre rivayet tefsirlerinin büyük 
çoğun luğu aklı aydınlatıcı ve yüce maksat-
lara ulaş tırıcı değildir, hatta Kur’an’a perde-
dir. Oysa Urvetu’l-Vuska’nın ortaya koyduğu 
usule göre Kur’an’a bir hidayet kitabı ola rak 
yaklaşarak, ayetin ayetle tefsirini ön plana 
çıkartarak ve onun uyarıcı-müjdeci, ıslah 
edici özelliklerini esas alarak yeni bir tefsire 
şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır. Ancak böyle 
bir temele dayanan zindelikle çağın gerek-
leri ve gerçekleri kavranabilecek ve yeniden 
bir inşa ve ıslah ha reketi yükseltilebilecektir. 
Rıza’ya göre de ancak böyle bir tefsiri büyük 

ıslah öncüsü Muhammed Abduh yapabilir-
di. Nasıl ki kendi asırlarında İslam’ın anla-
şılması ve sorunların çözümünde İbn Tey-
miyye, İmam Gazali, Şatibi en önemli tah kik 
ve içtihat ehli kişiler idiyse, son asırlarda da 
bu payeyi Muhammed Abduh taşımaktaydı.

Muhammed Abduh ise “Kur’an’ın her yönden 
tefsire ihtiyacı yoktur; zaten birbirinin ihmal 
et tiği konuları tamamlayan birçok tefsir var-
dır.” demekteydi. Bugün “Yerde olanların 
hepsini, sizin için yaratan O’dur.” (2/28) 
ayetinin doğru anla şılmasına, Kur’ani nass-
ları ve Rasulullah’ın (s) sünnetini bugünkü 
şartlarda nasıl şahitleştire ceğimizle ilgili ça-
balara ihtiyaç bulunmaktaydı. Ayrıca Frenk-
lerin İslam’a yönelik ithamlarını ce vaplamak 
gerekmekteydi.

Kur’an’a yaklaşırken tarihi süreç içinde ak-
tarılan rivayetleri, gaybi planda olsun ameli 
planda olsun Kur’an’ın muhkem nasslarıy-
la ve Mütevatir Sünnet ile metin tenkidine 
tabi tutan Abduh, selefi dirilik yolunun an-
cak ıslah ve dirayet ekolü, dirayet tefsiri ile 
canlandırılacağı bilinciydeydi. Nass temelli 
görüşlerinin sağlamasını da, dirayet çizgisin-
deki selef alimlerinin görüşleriyle mukayese 
ederek, nesnel olarak kavramaya çalıştığı ya-
şanan sorunlar ve vakıa ile irtibatlandırarak 
gerçekleştiriyordu. 

Abduh’a göre Kur’an’a ve İslam’a arkalarını 
döne rek kirler üreten Müslümanlara rağmen 
Kur’an’ın ve İslam’ın temiz olduğu apaçık-
tı. Ama bu ger çeklik taklitçi olsun inkârcı 
olsun, kör olan kalp lere bir fayda sağlama-
maktaydı. Abduh’a göre istenildiği gibi bir 
tefsir yazılmaya çalışılsa ve çağdaş ulema ta-
kımına içinde bilmedikleri bir kitap ulaş sa 
bile, ondan muradın ne olduğunu akıl etme 
durumunda değillerdi. Bazı şeyleri de anla-
yacak olsalar büyük bir taklit ruhu ile redde-
diyorlardı. Kabul edecek olsalar; o takdirde 
de onu kendi ilim ve meşreplerine uygun 
düşecek şekilde tahrif ediyorlardı. Zaten ilk 
asırlardan itibaren de Kur’an ve Muhamme- Hamza

TÜRKMEN

TEFSİRU’L-MENÂR
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di Sünnet algılayışının başına bu tür şeyler 
gelmişti.

Ancak Reşid Rıza ısrarcıydı. Rıza’nın Ab-
duh’a yönelttiği talebindeki ısrarın özeti 
şuydu:

“Artık zamanımızda ıslahat düşüncesini 
hakkıyla takdir eden kişiler vardır. Her ne kadar 
bunların sayısı az ise de gün geçtikçe artacaktır. 
Yazma nız onların gidişatına rehberlik edecektir. 
Hak söz, her ne kadar kabul ve değerini takdir 
eden leri az olsa da mutlaka belleklerde kalır ve 
uy gun zemin bulması halinde de gelişir. Bu genel 
geçer doğal seleksiyon yasasının bir gereğidir. 
Nitekim el-Urvetu’l-Vuska böyle olmadı mı? 
Onun zayıf kâğıtları çoktan çürüdü gitti; fakat 
içindeki o güzel makaleler, büyük faydalar 
içeren yazılar dosyalarda olsun belleklerde 
olsun korunmakta değil mi?”

Ve sonunda Muhammed Abduh 1900 yılın-
da (H. 1317’nin Muharrem ayında) Ezher’de 
tef sir dersleri vermeye başladı. M. Reşid 
Rıza, Ezher’de verilen bu tefsir derslerini not 
aldı, daha sonra da hem bu notları ve hem 
de mana itibariyle aklında tuttuğu kadarını 
da yazıya ge çirip Abduh’un değerlendirme-
sine sundu. Reşid Rıza 1905’te Abduh’un 
vefatından sonra da Abduh’un usulünü gö-
zeterek ve kendi araştır malarını derinleştire-
rek tefsiri yazmaya devam etti. Farklı olarak 
da bir ayetin veya kelimenin anlaşılmasında 
âlimler arasındaki görüş ayrılık larının tetki-
kine ve ayetin başka surelerde geçen ben-
zerlerine geniş yer ayırdı. Rıza 1935 yılın da 
vefat ettiğinde Yusuf Suresi’nin 52. ayetine 
gelmişti. Menâr Tefsiri’nin Türkçe neşrinde 
ise tefsirin sonuna Muhammed Abduh’un 
Cezayir seyahati sırasında talep üzere kale-
me aldığı Amme Cüzü Tefsiri de eklenmiştir.

Kur’an’dan Yararlanma Yöntemi

Muhammed Re şid Rıza’nın Menâr Tefsi-
ri’nin Giriş Ön Yazısı, öncelikle Kur’an’ı ve 
Kur’an’dan yararlanma yöntemlerini Kur’an 

ayetlerini temel alan bir yaklaşımla izah et-
meye çalışmaktadır.

Tefsire Giriş yazısında ise Muhammed Ab-
duh, tefsir çeşitlerinden örnekler verdikten 
sonra dikkate alınacak bir tefsir çalışmasının 
ulaşması gereken mertebelerinden bahsedi-
yor. Abduh’a göre doğru ve yeterli bir tefsir 
çalışması için ulaşılması gereken yeterlilik 
konuları şunlardır:

1. Kur’an’daki kelime ve terkiplerin gerçek 
an lamlarını anlamak.

2. Kur’an belagati üzerinde durularak elde 
edi lecek olan meleke ile Kur’an’daki değişik 
üs luplara vakıf olmak.

3. Yaratılış konusu, insanın doğası, insanlık 
ta rihi, sünnetullah gibi “sosyal tarih”in (İlm-
i Ahvâl-i Beşer) konuları hakkında yeterli 
dü zeyde bilgi sahibi olmak.

4. Gaybi konularda zan’dan arınmış, subu-
tunda ve delaletinde kesinlik içeren ayetle-
rin temel ölçü edinilmesi.

5. Kur’an’ın insanlığı hidayete erdirme şekli-
ne, dolayısıyla kendi tarihî şartlarını kapsa-
yacak şekilde analitik bir Siret-i Rasul bilgi-
sine va kıf olmak.

6. Rasulullah’ın ve ashabının bilgi edinme 
yollarının, dünya ve ahiretle ilgili konularda 
davranış biçimlerinin bilinmesi.

Bu şartlar müfessirin hem akaid (inançlar) 
hem ahkâm (hukuk) alanında hikmet-i teş-
riyi kavra yabilmek içindir. Bu şartlara göre 
yazılmamış tefsir, kupkuru ve içi boştur. Bu 
tür çalışmalar cümlelerin irabından, lafızlar-
dan, ele alınan ibarelerin ima ve işaretlerine 
kadar tahlil dene melerinden kurtulamayan 
tefsirlerdir. Abduh’a göre hidayeti gösterici, 
sözün özüne yerleşti rilen hidayeti gerçekleş-
tirici çalışmalar yerine “nahiv”, “meanî” vb. 
gibi belli bir ilim dalına ait zihni jimnastik-
leri ifade eden çabalara, aslında tefsir demek 
bile uygun değildir.

Ayrıca namazlarımızda okuduğumuz ayet-
lerin manasını ve zikirlerimizin ne anlam 



Kur’ani Hayat
EYLÜL’14
SAYI 37

41

ifade ettiği ni bilmemiz gerektiğini belirten 
Abduh, Müslü manların zayıf düşmelerinin 
ve daha önce sahip oldukları hükümranlığı 
ellerinden çıkartmanın sebebini, Kur’an’ın 
hidayetinden yüz çevirmiş olunmasına bağ-
lamaktadır.

Kur’an’a yaklaşırken gelenekçi ve oryantalist 
ta assup ve ön yargıları aşmamız lazım gel-
diğini belirten müellifler, insan ve toplum 
gerçekliği ile tevhid bilincini her fırsatta tek-
rarlamaktadırlar. Nisa Suresi’nin girişinde 
kadının da erkeğin de ne dişil ne eril ola-
rak zikredilmeyen bir “nefis”ten yaratıldığı 
vahyî bildiriminden kalkarak insanın var 
oluş sürecine değinilen tefsirde, insanı doğ-
ru veya yanlış istikamette harekete geçiren 
saik ler ele alınmıştır. Özellikle Âl-i İmrân 
Suresi’nin 14. ayetinde insanın arzu duydu-
ğu kadınlar/eş ler, oğullar, mallar, rekabete 
konu olan metalar, hayvanlar ve ekinler bu 
bağlamda ele alınırken, sürekli olarak hayat-
taki imtihanımızın doğru yolu gösterilmeye 
çalışılmıştır. 

Ve Müslümanların zafiyet içine giren ümmet 
ya pılarını yeniden ıslah ve ihya etmek için 
salihlerin, şehitlerin ve sıddıkların taşıması 
gereken vasıflar 3. Cilt’te Âl-i İmran Sure-
si’nin 104-107. ayetlerin tefsirinde işlenmiş-
tir. Bu bölümde “Öncü Ümmet Nüvesinin 
Taşıması Gereken Vasıflar” başlığı altında 
Kur’an talebelerinin üstlenmesi gereken so-
rumluluklar şu şekilde sıralanmış:

1. Davette bulundukları şeyi tam olarak bi-
liyor olmaları.
2. Davette bulunulan kimselerin/muhatapla-
rın durumunun bilinmesi.
3. Genel tarih ilminin ortaya çıkış yollarının 
bi linmesi.
4. Ülkeler coğrafyasının bilinmesi.
5. Psikolojinin bilinmesi.
6. Ahlâk ilminin bilinmesi.
7. Sosyolojinin bilinmesi.
8. Siyaset ilminin bilinmesi.
9. Davette bulunulacak yabancı topluluklara 
ait dillerin bilinmesi. 

10. Davette bulunulacak toplumlarda yürür-
lükte bulunan ilim ve fenlerin bilinmesi.
11. Dinler ve mezhepler tarihinin bilinmesi.

Bu tespitlere bağlı olarak, “İstişarenin 
Şartları” ile “Hayırlı Ümmet Olmanın 
Şartları” üzerinde durul muştur. Bu tespit-
ler 20. yüzyıldaki tüm İslami ha reketler için 
ufuk açıcı olduğu kadar; adeta Sey yid Ku-
tub’un “Yeniden Kur’an Neslini İnşa Etmek” 
idealinin dayandığı kökü de ifade etmektedir.

Tefsirde “İslami Yönetimin Dayanakları”nın 
ve “Şura”nın “ulusal meclislerle” mukaye-
sesi gibi konular işlenirken, sömürgeciliğin 
mantığı ve ulusalcı eğimlilerin ifsadı da mü-
kerreren değer lendirilmiştir.

Tefsirde “Müteşabih” ayetler hakkında 
Kur’an bütünlüğü içinde eh lince (râsihun) 
yorum yapılabileceği üzerinde durulmuştur. 
Ancak bilenemeyecek mutlak gayb bilgile-
ri konusunda spekülasyona meyletmemek, 
yani gayba taş atmamak şartıy la farklı açı-
lardan bu tür ayetlerin yorumlanabileceğini 
gösteren tefsir, aynı zamanda gaybi konular-
da Kur’an’ın gösterdiği ölçülülüğü de rivayet, 
kelam ve fel sefe ekollerinin yaklaşımlarını 
müzakere ederek ortaya koyuyor. Özellik-
le Muhammed Abduh, gaybi konularda ve 
müteşabih ayetlerin yorumunda Rabbimizin 
“zan”ı yasaklayan “yakin” ifade eden nass’a 
ittiba etmemiz gerekliliğinin altını çiziyor. 

MENÂR TEFSİRİ HEM 
SÜNNETULLAHI 

AÇIKLAMAYI HEM DE 
MÜSLÜMANLARIN 
BUGÜNKÜ HALİNİ 

SÜNNETULLAH 
ÇERÇEVESİNDE 

DEĞERLENDİRMEYİ 
HEDEFLEMİŞTİR.

Hamza
TÜRKMEN

TEFSİRU’L-MENÂR
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Bu bağlamda “cennet ve cehennem”in ma-
hiyetinden “şefaat” bahsine kadar bir çok 
akaid konusu Kur’an bütünlüğü ve ölçüleri 
içinde değerlendiriliyor. Muhammed Ab-
duh, akaidle, gaybi konularla ilgili Kur’an’ın 
gösterdiği usulü sık sık hatırlatıyor.

Bu usule bağlı olarak da Rıza’nın mutabık 
olduğu gayb konusunda kesin ve delâleti 
açık muhkem nass’ı (subutu kati delaleti kati 
nass’ı) ön planda tutan yaklaşıma rağmen, 
seyrek de olsa bazı kere Kur’an’dan öğren-
dikleri usulle çelişir gibi algılanabilecek bazı 
yaklaşımlarına, yayıncı dipnotu koyarak 
hatırlatmalarda bulunuyor. Bu dipnotlarda 
da ya tefsirde gaybi konularda muhkem ve 
yakini ölçüleri önceleyen tespitlere ya da ko-
nuyla ilgili delâleti açık ayetlere gönderme-
ler yapılıyor.

Tefsir, kıssaların vakiliği ve tutarlı olarak al-
gılanmasından toplumsal yasalara, Kur’an’ın 
maksatlarına, ibadetlerle ilgili ölçü ve yak-
laşımların tahlilinden Hz. Muhammed ve 
diğer rasullerin konum ve özelliklerine, 
Muhammedi Sünnet’e ulaşma usulüne, 
güncel hayatımızı kuşatan fıkhi konulara 
ve Kur’an’ın anlaşılması çerçevesinde yapı-
lan metodolojik tartışmalara kadar hayatı-
mız ve kavrayışımızla alakalı birçok konuyu 
Kur’an’ın amaçları ve bütünlüğü içinde ele 
alıyor.

Menâr ve Islah Ekolüne İthamların Tutar-
sızlığı

Şii veya Sünni dünyadaki insanlarımız, ta-
rihî süreçleri içinde Kur’an-ı Kerim’in temel 
akaid kitabımız olduğunu ihmal edip, bazı 
kelamcıların veya felsefecilerin görüşlerini 
temel akaid kitabı konumuna yükseltmişler-
di. Ayrıca bu süreçlerde gaybi planda olsun 
amelî planda olsun Kur’ani kavramlarımız, 
bu tür akaid-kelam kitaplarında ve şer’i eği-
tim çalışmalarında anlam olarak değer kay-
bına uğramıştı. Dolayısıyla en başta Kur’ani 
kavramlarımızın muhtevasını aslına irca 
ederek tevhid inancımızı ve akaidimizi Rab-
bimizin bildirdiği kelime ve ölçülerle belir-
lemek ve kayıtlamak çok önemli bir ibadet 
haline gelmişti. 

Tefsirde, şer’i nasslara karşı Batılı değer-
lerin baskısıyla belirginleşen öykünmeci, 
sığınmacı modernist ve tarihselci müfsid 
tutumlara da; bu ifsada tepki vermek adı-
na mezhepçilik taassubu ile üretilen taklitçi 
yanlışlara da vahyin evrensel amaç ve hik-
metleri doğrultusunda önemli açıklamalar 
getirilmiş, cevaplar verilmiştir. 20. yüzyılda 
modernizmin etkisiyle Batılı paradigma-
nın ürettiği “beşerî evrensellik” adına faiz, 
taaddüd-i zevcat, kısas, had cezaları gibi ko-
nularda evrensel Kur’an nasslarını örtmeye 
veya yürürlükten kaldırmaya yönelik yakla-
şımlar da; bu konularda Kur’an dışı muhar-
ref gelenekçi-mezhepçi taklidçi yaklaşımlar 
da eleştirilmiştir.

Bu konularda Kur’an hükümlerini anlamak 
için “hadis” ve “rivayet” anlayışlarını Kur’ani 
ölçülere ve Mütevatir Muhammedi Sünnet’e 
göre belirlemeyen ve bağlı olduğu ekollerin 
taklitçiliğinden kurtulamayan gelenekçiler, 
Menâr ekolünü ve müelliflerini modernist-
likle suçlarken; “Dehriyyun’a Reddiye” ki-
tabını yazarak sosyalist ve seküler eğilimle-
re ilk defa cevap veren bu “ıslah ekolü”nü; 
Müslüman modernistler ve tarihselciler de 
“gelenekçilik”le itham edebilmektedirler.

REŞİD RIZA’YA GÖRE 
RİVAYET TEFSİRLERİNİN 

BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU 
AKLI AYDINLATICI VE 

YÜCE MAKSATLARA 
ULAŞTIRICI DEĞİLDİR, 

HATTA BUNLAR KUR’AN’A 
PERDEDİR.
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1. Gelenekçiler de; modernistliğin gele-
nekçilikle senteze giden kolunu ifade eden 
“milli dindar” bazı mahfiller de, Abduh’un 
vahyin gaybi ölçü ve sınırları dâhilinde bazı 
müteşabih ayetleri anlama çabalarını, mo-
dernistlikle itham edip haksız yaftalamalara 
gitmişlerdir. Bu itham konularından birisi de 
Fil Suresi’nin tefsirinde “ebâbil” kuşlarıyla 
Habeş ordusunun üzerine atılan “es-siccil” 
vakıasının yorumu üzerine yapılmıştır. Ve 
Abduh, “helak”ın modernist bir etkilen-
meyle, mikroplarla sağlandığını uydurmakla 
suçlanmıştır.

Oysa tefsirin 14. cildinde yayınlanan Fil Su-
resi ve tarihi vakıasıyla ilgili olarak Abduh, 
Habeşli lerin çiçek hastalığına yakalanmasını 
İkrime’nin ayrıca Yakub bin Utbe’nin farklı 
rivayetlerine da yandırmaktadır. Konuyla il-
gili kavramları da şu şekilde izah etmiştir: 

“El-ebâbil: Birbirlerini takip eden ör neğin 
kuş ve atlardan oluşan birlikler, gruplar. Et-
tayru: Havada uçan canlı. İster bu kuş küçük 
veya büyük olsun ister görünebilen varlıklar-
dan veya görünemeyen varlıklardan olsun 
fark yoktur. Es-siccil: Taşlaşmış çamur.” 

Söz konusu rivayetlere ve çözümlemelere 
da yanarak Abduh yorumunu şöyle tamam-
lamaktadır: “Bu mübarek sûre bize bu çiçek 
hastalığının Allah’ın rüzgârla birlikte gönderdi-
ği kuşlardan oluşan büyük bir bölük aracılığıyla 
ordunun üzerine düşen kuru taşlardan türediği-
ni açıklamaktadır. Bu sebeple senin bu kuşların, 
bazı hastalıkların mikroplarını taşıyan sivrisi-
nek veya sinek cinsinden olduğu, bu çamurdan 
taşların da rüzgârın taşıdığı ve bu hayvanların 
ayaklarına bağlanmış kuru zehirli bir taş oldu-
ğu şeklinde bir yoruma inanmanda bir sakınca 
yoktur.” Anlaşılacağı üzere Abduh yorumu-
nu akaidleştirmemekte, ayrıca vahyin gaybi 
ölçü ve sınırları dâhilinde yapmaktadır.

2. Gelenekçi kesimin Muhammed Abduh’a 
ve bağ lı olarak da Cemaleddin Afgani’ye yö-
nelttiği en önemli karalamalardan birisi de 
Mason olduk larıdır.

Afgani ve Abduh’un, Mısır’ın önde Müslü-
manlarıyla temas kurmak ve tebliğlerini ta-
şımak ama cıyla Mısır’daki Mason locasına 
girdikleri doğ rudur. Ancak o yıllarda Mason 
localarının işlevi hakkında İslam dünyasın-
da yazılmış hiçbir kayıt yoktur. Bu bilgisizli-
ğin merakı içinde ve bir se neyi geçmeyen bir 
sürede, her ikisi de ileri gelen Müslümanlar-
la temas kurmak amacıyla girdikleri bu loca 
içindeki işleyişi ve Masonların maksatla rını 
öğrenmişlerdir. Mısır’daki Mason locasının 
İngilizlerin Kabul Edilmiş Mason Locaları’nın 
bir uzantısı olduğunu kavradıktan sonra, 
loca içindeki muhataplarını uyararak ve tar-
tışarak bu çevre den ayrışmışlardır. Afgani de 
İngiliz Prensi’nin Kahire’ye geldiği bir Cuma 
günü Cuma nama zında bir hutbe irad ederek 
Mason locasından niçin ayrıldıklarını anlat-
mış ve Masonların em peryal amaçlar taşıyan 
iç yüzünü ifşa etmiştir. Bu konuda arkadaş-
larımızın Kahire’de Muam mer Ammara ile 
yaptıkları röportaj oldukça açık layıcıdır. Bu 
röportaj Haksöz dergisinin 1997/72. sayısın-
da “Afgani, İslami Uyanışın Öncüsü ve Temel 
Taşıdır” başlığı ile yayınlanmıştır.

* * *

El-Menâr Tefsiri, Marmara Üniversitesi İs-
lam Hukuk Anabilim Dalı Profesörü Meh-
met Erdoğan’ın başkanlığında Dr. Rahmi Ya-
ran, Dr. İbrahim Tüfekçi, Dr. Nusret Bolelli, 
Dr. Niyazi Beki ve Ali Rıza Temel’den oluşan 
bir heyet ta rafından çevrilmiştir. Ayrıca çe-
viriye sonradan Harun Ünal ve Oktay Altun 
katkıda bulunmuş lardır.

Menâr Tefsiri daha önceden Türkçeye akta-
rılsaydı ve bu tefsirde olduğu gibi Kur’an’da-
ki “şahitlik / şe hitlik” kavramını Rasulullah 
(s) döneminde al gılandığı gibi kavrasaydık, 
belki 30 yıl boyunca İslami mücadelede ve 
Siret’te “gizlilik konusu var mı yok mu” tar-
tışmalarıyla ve nass’ın ha kikatinden kopuk 
metod araştırmalarıyla vakit geçirmemiş ola-
caktık.

Hamza
TÜRKMEN

TEFSİRU’L-MENÂR
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EŞZAMANLI TEFSİR-SİYER OKUMASI:

CABİRİ VE DERVEZE’DEN -1-

Prof.Dr. Muhammed el-Cabiri yazdıklarıyla hadis, siyer ve 
Kur’an bağlamında ufkumuzun açılıp genişlemesinde esaslı 

katkılar sağlamıştır. “Siyer Eşliğinde Kur’an’ı Anlamak / Fehmü’l-
Kur’an / Nüzul Sırasına Göre Tefsir” adlı üç ciltlik eseri ile İzzet 
Derveze’nin üç ciltlik “Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı” 
adlı aynı değerde eseri eş zamanlı olarak okumanın yararlı olabi-
leceğini düşündüm. Yıllar önce Seyyid Kutub’un Fizılâli’l-Kur’an 
ile Mevlâna Şibli ve Seyyid Süleyman Nedvi’nin yazdıkları “Asrı 
Saadet (Ashabı Kiram-Tebligat ve Talimat)” eserlerini de eş zaman-
lı okumuştum ve çok yararlanmıştım. Şunu da belirtmeliyim ki; o 
okuyuşumun heyecanı, etkisi, meydana getirdiği bilinçlenme ve 
bilgilenmeyi hiç unutmuyorum. O zaman 20. asırda yaşayan bir 
kişi olarak sanki 7. asra ışınlanmış gibiydim. Dönemi, bağlamı ile 
algıladığım havası içinde doyasıya yaşadım. Eserlerin üslubu ile 
okuduğum dönemin siyasi ve ideolojik gidişatı da bunda etkili 
olmuş, bilgi ve bilinç ile birlikte heyecan ve coşkuyu yükseltmiş-
ti. Aynı algı ve duyguları benimle birlikte birçok insanın yaşadığı-
nı biliyorum. O zaman yaşadığım algı, duygu ve bilgilenmelerimi 
hayırlı bir aşama olarak değerlendiriyorum. 

Cabiri ve Derveze okumalarıma gelince; şu anda elimdeki ki-
taplar kadar sakinim. Daha bilinçli, tatlı bir heyecan ve duygu 
içinde doğruları olduğu gibi anlama ve öğrenme makamında ol-
duğumun farkındayım, elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun 
ki, Kur’an-ı Kerim’i tereddütsüz bir iman ile siret/siyeri de onun 
ışığı ve gözetimi altında gene ondan aldığım cesaretle Allah’a sı-
ğınarak okuyorum. Sadece okumakla kalmayıp yazımızın başlığı 
adı altında doğrudan alıntı ve sıralı notlardan oluşan değerlen-
dirmelerimi üç yazı ile Kur’ani Hayat’ın değerli okuyucuları ile 
paylaşmak istiyorum. Bu çalışma, bir kitap incelemesi ve kitap-
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ların birbirleriyle karşılaştırılması değildir. 
Yazılar, kitap adlarına göre iki bölümden 
oluşacaktır. Çaba bizden takdir Allah’tandır. 
Vallahu a’lem!

I- Fehmü’l Kur’an’dan alıntı ve 
değerlendirmeler:1

“Kendi çağımızda yaşayan kimseler olarak 
bizler, daimi asalet içerisindeki Kur’an ile 
kendimiz arasında bir bağlantı kurma imkâ-
nına sahip olabiliriz. Metnin asaleti derken 
onun Allah’tan inmiş olduğu halini kastet-
miyoruz, zira metin bugün bu anlamda eli-
mizdeki Mushaf’ta bütün asaleti ile mev-
cuttur. Bizim asaletten kastımız anlama ile 
ilgilidir. Buna göre metnin asaleti demek; 
onun, değişik görüşlere sahip tefsirciler ta-
rafından yazılmış olan tefsir kitaplarında yer 
alan bütün anlama biçimlerinden soyutlan-
mış hali demektir.” 8, 9.2

“Bu tefsirde söylediğimiz onca sözü birkaç 
kelime ile ifade etmek gerekirse, burada 
yaptığımız şeyin, ‘Kur’an’ı siyer ile siyeri de 
Kur’an ile yorumlamak’ olduğunu tereddüt 
etmeden söyleyebiliriz.” 16.

23 - Müddessir Sûresi Tefsirinden; “Mek-
keliler’e daha önce peygamber gelmediği 
için, onlar “ümmi” olarak adlandırılmışlar-
dır.” 33.

19- İhlâs Sûresi Tefsirinden; “Bu sûre, 
Muhammedi Davet’in Yüce Allah’ın isimle-
rinden olan “Rab” isminin yanı sıra benim-
sediği bir diğer ismi, “Allah” ismini ortaya 
koymaktadır. Tabi ki “Rab” ismi bu sûreden 
sonra da kullanılmaya devam edecektir.” 97.

1.  El Cabiri, Prof. Dr. Muhammed Abid, Siyer Eşliğinde 
Kur’an’ı Anlamak, Fehmü’l-Kur’an, Nüzul Sırasına Göre 
Tefsir, cilt:1, çeviren: Muhammed Coşkun, Mana Yayınla-
rı/İlim Yurdu Yayıncılık, İstanbul 2013.

2.   Alıntı sonlarındaki bu rakamlar, alıntının yapıldığı 
kitaplardaki sayfa numaralarıdır.

3.  Bu sayılar, Cabiri’ye ait Nüzul sıralamasındaki sıra 
numaralarıdır.”

22- Necm Sûresi Tefsirinden; “ Bu sûre sa-
dece Hz. Peygamber tarafından Kureyşliler’e 
karşı Kâbe’de alenen okunan ilk sûre olma-
sıyla değil, aynı zamanda İslâm inancının üç 
temel ilkesi olan “tevhid, nübüvvet ve ahi-
ret” esaslarını ortaya koyuyor olması açısın-
dan da önem arz etmektedir.” 114.

Not 1- Garanik olayı/meselesi ile ilgili Cabi-
ri, “Bize göre bu kıssa tamamen düzmecedir, 
çünkü bu hikâyenin anlatımı, sûrenin Habe-
şistan hicretinden sonra indirilmiş olmasına 
dayandırılmaktadır. Oysa Necm Sûresi Ha-
beşistan’a yapılan hicretten daha önce indi-
rilmiştir” diyor. 118-119.

30- Kıyamet Sûresi Tefsirinden; “Biz Fah-
reddin er-Razi’nin Kaffal’dan naklettiği görü-
şü tercih ediyoruz. Buna göre ‘dilini oynatma’ 
ifadesi ile başlayan âyetler Hz. Peygamber’e 
değil, hesap gününde bahane üreten insana 
hitaptır.” (63’ncü dip not). 174. 

33- Kâf Sûresi Tefsirinden; “Bu aşamadaki 
sûrelerde ve genel olarak tüm Kur’an’da ol-
duğu gibi burada da hem evrendeki düzen-
den dersler anlatılır hem de bunu tamamla-
yacak şekilde tarihten dersler verilir. Allah 
nasıl tabiatı belli bir düzen içerisinde yarat-
mışsa beşeriyetin hayatı da belli bir düzen 
içerisinde seyreder. Allah insanı yaratmış, 
ona iyi ve kötü yolu göstermiş ve istediği 
yolu seçip ona göre davranma özgürlüğü 
vermiştir. Hesap günü gelinceye kadar insan 
bu seçimi yapmakta serbesttir.” 185. 

NECM SÛRESİ İSLÂM 

İNANCININ ÜÇ TEMEL 

İLKESİ OLAN “TEVHİD, 

NÜBÜVVET VE AHİRET” 

ESASLARINI ORTAYA 

KOYUYOR.
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37- Kamer Sûresi Tefsirinden; “And olsun, 
Biz Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolay-
laştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?” 220.

Not 2- Bu sûrede aynı lafızla dört kez yine-
lenen 17, 22, 32, 40’ncı âyetler, Kur’an’ın 
kolaylaştırılmış olması mesajını taşıması ba-
kımından çok önemli ve anlamlıdır. Bu âyet-
lerin Kur’an’a yönelmemde çok büyük etkisi 
olmuştur. 

39- A’râf Sûresi Tefsirinden; “Kur’an ilk 
kez bu sûrede helal-haram konusuna de-
ğinmekte, İslâm öncesi Araplar’ın Kâbe’yi 
tavaf ederlerken yaptıkları bir takım adetleri 
yasaklanmakta, kötülük, hayâsızlık gibi şey-
ler eleştirilmektedir. Dolayısıyla bu sûre, bu 
zamana kadar inen sûrelerde esas olan nü-
büvvet, tevhit ve ahiret gibi inanç eksenle-
rine bir başka ekseni, “ahlak” eksenini ilave 
etmektedir. Böylece bu sûreden itibaren ah-
lak konusu Mekki Kur’an’da yer alacak ve 
Medeni Kur’an’da ifade edilen İslâm Şeria-
ti’ndeki yerini yavaş yavaş almaya başlaya-
caktır.” 258. 

Not 3- 172’nci âyette geçen “elest” ve “Kâlû 
belâ” konusunun Ehli Kitap Yahudiler’iyle 
ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu konu ile 
ilgili 113’ncü dip notta Zemahşeri’nin şu gö-
rüşü dikkat çekicidir. “Bu âyette temsil/sem-
bolik anlatım vardır. Yani Allah’ın insanların 
akıllarına tevhid ve rububiyetin delillerini 

yerleştirmiş, onları dalalet ve hidâyet ara-
sında seçim yapabilecek düzeyde donatmış 
olduğu söylenmekte, bu durum onları ken-
dilerine “şahit tutmakmış” gibi ifade edil-
mektedir.” 282, 283. 

 42- Furkan Sûresi Tefsirinden; “Kureyş 
eşrafı bir seferinde Hz. Peygamber’i Kâbe’de 
sıkıştırıp ondan mucizeler isterler ve şöyle 
derler; “Eğer dediğimiz mucizeleri yapmaz-
san, yani atalarımızı diriltmez, çevredeki 
dağları yürütmez, Allah’ı ve melekleri ge-
tirmezsen, o zaman Rabbine dua et, senin 
peygamber olduğunu doğrulayan bir melek 
göndersin. Sana saraylar, altından köşkler 
ve hazineler versin, şu muhtaç halden seni 
kurtarsın. Baksana çarşı Pazar geziyor, geçi-
mini sağlamaya çalışıyorsun. Eğer iddia et-
tiğin gibi gerçekten peygamber isen bunları 
yap ki, senin bizden üstün olduğunu, Allah 
katında değerli olduğunu anlayalım.” Hz. 
Peygamber ise bunlara şöyle cevap verdi; 
‘Bunları yapamam.’ 321. 

44- Meryem Sûresi Tefsirinden; “(Ey Mu-
hammed!) Biz, Allah’a karşı gelmekten sakı-
nanları Kur’an ile müjdeleyesin, inat eden 
bir topluluğu da uyarasın diye, onu senin 
dilin ile indirip kolaylaştırdık. (97)” 351. 

Not 4- Bu alıntıdaki 97’nci âyet Duhan 
44: 58’nci âyete benziyor. Her iki âyetteki 
Kur’an’ın kolaylaştırılması ifadesinden, ana 
dili Arapça olan ve Kur’an dili Arapça bilen-
ler için Arapça olarak, ana dili Arapça olma-
yanların da kendi dillerinde meal yapmayı 
ve yapılacak/yapılmış mealleri anlayabiliriz. 
Çünkü yeryüzündeki bütün insanlara Arap-
ça öğretemeyiz ve böyle bir mecburiyete 
insanları zorlamak doğru da değildir. Ayrı-
ca bu âyetleri, hem anlama hem de yaşama 
bağlamında düşünmeliyiz. Kasas Sûresi’nin 
(aşağıdaki) 85’nci âyetinin, Meryem 97 ve 
Duhan 58’nci âyetlerle birbirinin gerekçesi 
olduğunu söyleyebiliriz.

ALLAH İNSANI 

YARATMIŞ, ONA 

İYİ VE KÖTÜ YOLU 

GÖSTERMİŞ VE 

İSTEDİĞİ YOLU SEÇİP 
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49- Kasas Sûresi Tefsirinden; “Kur’an’ı 
sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönüle-
cek bir yere döndürecektir(85).”; “Farz kı-
lan” demek, “onu senin payın olarak veren” 
demektir. Nitekim miras paylarının dağıtıl-
masına “farz” kökünden gelen “feraiz” denir. 
(166. dip not)” 414.

Not 5- “Farz kılan” - “onu senin payın ola-
rak veren” - “Feraiz”; İşte Kur’an, insan için 
budur! Bu noktada herkes ceddinden ken-
disine geçen mirası nasıl değerlendirdiğini, 
ona ne olarak baktığını gözden geçirebilir… 
Allah’ın mümine mirası: ne büyük bir ni-
met… Yüce Rabbimize şükürler olsun! 51- 
Hûd Sûresi Tefsirinden; “Rivayetler, siret-i 
nebevî’nin ve Kur’an’ın indiriliş sürecinin 
çeşitli yönlerini, detaylarını öğrenme açısın-
dan oldukça faydalıdırlar, ancak âyetleri an-
lama konusunda bu rivayetlere dayanmakta 
daha temkinli olmak gerekmektedir. Şu hal-
de rivayetlerde bu sûreyi daha iyi anlamamı-
zı sağlayacak malzeme bulunmadığına göre, 
elimizdeki tek şey, sûrenin kendi iç bağlamı 
ve önceki-sonraki sûrelerle olan ilişkisi, irti-
batı olacaktır.” 436

Not 6- Kur’an’ı anlama çabasında çok değerli 
ve önemli bir yaklaşımı anlatan yukarıdaki 
şu ifadeyi burada yinelemek istiyorum: “… 
sûrenin kendi iç bağlamı ve önceki-sonraki sû-
relerle olan ilişkisi, irtibatı …”

52- Yûsuf Sûresi Tefsirinden; “Rabbim! 
Gerçekten bana mülk verdin ve bana sözle-
rin yorumunu öğrettin (101).” 466

Not 7- 101’nci âyetteki “sözlerin yorumu” 
ifadesi, Yûsuf Sûresi ile ilgili geleneksel al-
gıya bakarak değerlendirildiğinde dikkat 
çekici, değil mi? Metindeki ifade şöyledir: 
“te’vîli’l-ehâdîs (6, 101).” Bu bağlamda klişe-
leşmiş geleneksel algılardan kurtulup sûreyi 
yeniden okumalıyız diye düşünüyorum.

II- Kur’an’a Göre Hz. Muhammed’in 
Hayatı’ndan alıntı ve değerlendirmeler:4

“Nisa ve Fetih sûrelerinde bazı âyetler var-
dır ki; birtakım Müslüman kadınların Me-
dine’ye hicret etmekten aciz kaldıklarını ve 
buna rağmen İslâm’a bağlılıklarını, karşı 
karşıya bulundukları tehlike ve kötü uygu-
lamalara, katı tutumlara rağmen sürdürdük-
lerini göstermektedir.” (Nisa 4: 75; Fetih 48: 
25). 130.

“Kesinlik ifade edecek dereceye ulaşan mü-
tevatir rivayetlerden biri de Peygamber’in 
akrabasından; Haşimoğulları’ndan ve Mut-
taliboğulları’ndan büyük bir kesim ataların 
dinine bağlılıklarını sürdürdükleri halde soy 
bağı ve asabiyet saiki ile pratikte ona yardım 
ediyor, onu destekliyorlardı. Onların bu 
desteklerinin, Müslümanlar’ın katı işkence-
lerine maruz kaldığı ve büyük çoğunluğu-
nun korumasız kaldığı bir sırada, Peygam-
ber’in(s) Mekke’de kalmasında büyük rol 
oynadığı bir gerçektir.” 149.

“Siret rivayetleri ve hadis kitapları Mekke 
liderlerinin ziyaretçilerden birine karşı ya-
pılan saldırı karşısında birbirleriyle sözleşe-
rek, bundan böyle Mekke’de zulme uğrayan 

4.  Derveze, İzzet, Asru’n-nebi/Kur’an’a Göre Hz. Mu-
hammed’in Hayatı, çeviren: Mehmet Yolcu, cilt: 1, 
Yöneliş Yayınları, İstanbul 1989.
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birini gördüklerinde onun hakkını kendi-
sine verene kadar onun yanında, zalimin 
karşısında yer alacaklarına yemin ettiklerini 
ve bu antlaşmanın Hilfu’l-Fudûl (Erdemliler 
Antlaşması) diye bilinen sözleşme oldu-
ğunu Peygamber’in (s) onunla ilgili olarak 
“Eğer onun gibisine tekrar çağırılsaydım 
kabul ederdim” buyurduğunu kaydetmek-
tedir.” 198.

“Bir ulusun herhangi bir asırdaki dili, ulu-
sun o asırdaki akli güçlerinin ölçütlerinden 
biridir. Çünkü dil, insanın zihnindeki dü-
şüncelerin ve anlamların, hissedilen deği-
şik ihtiyaçların ifade edilmesi için bir vası-
tadır.” 223. 

“Kur’an’da okuma ve yazma için gerekli olan 
kitap, kâğıt, yaprak, sahifeler, kalemler, mü-
rekkep, siciller/kayıt defterlerinden söz eden 
bir takım âyetler vardır. … Bu âyetlerin hep-
sinin Mekki olduğuna dikkat çekmeliyiz. 
İlk olarak bu âyetleri duyan kişileri temsil 
eden Mekke ahalisinin, onların anlamlarını 
ve kapsamlarını anladıklarını söylememiz 
herhalde en doğru açıklama olacaktır. ... 
‘Peygamberin asrında ve toplumunda yazma 
vasıtaları/araçları ağaç kabuklarını, kemikle-
rin yassı olanlarını, deri parçalarını, ince taş-
ları vs. aşmıyordu.’ Bu sözler ve yaklaşımlar, 
araştırma ve düşünme önünde duramayacak 
ipe sapa gelmeyen yaklaşımlardır. Şu anki 
bilimsel gerçekler onları çürütmüş bulun-
maktadır.)”. 246, 247. 

Not 8- Cabiri, “esâtîr” kavramından hare-
ketle Esâtîr-Satara-Satır/str, yani yazı, yaz-
mak, yazdırmak anlamındaki ilişkisi ile Tur 
52: 1-3, Kalem 68: 1-2 ve Furkan 25: 5’nci 
âyetlerle İbn-i Hişam’dan yaptığı iki rivayet 
çok isabetli ve açıklayıcı olmuş. Buna göre 
“esâtîri’l-evvelîn” sadece önceki masalları an-
latmakla kalmaz, aynı zamanda yazılı mater-
yali ve onlardaki içeriği de anlatır. 263. 

“Şu ana kadar geçen ve ileride gelecek olan 
Kur’an âyetleri kesin delillerle, kati bur-
hanlarla göstermektedir ki, kâfir Araplar’ın 
küfürlerinde, tuzak, aldatma ve zora koşma 
temeli üzerindeki tutumlarında, tavırlarında 
ısrar etmelerinin nedeni bilgisizlik, anlayış-
sızlık, geri kafalılık, kavrama yeteneklerinin 
gerilemiş, kıtlaşmış olması değildi. Onların, 
özellikle de şehirli olanlarının daha özel bir 
anlamda liderlerinin, büyüklerinin ve zen-
ginlerinin bu tutumu, sırf inat etmelerine, 
ısrarlarına, kin gütmelerine, gururlarına ye-
dirememelerine, benlik davası etmelerine, 
menfaatlerini, imtiyazlarını, konumlarını, 
statülerini ve nüfuzlarını yitirmelerinden 
korkmalarıydı. Bunların hepsine ilave ola-
rak özellikle Mekke’de uzun ya da kısa bir 
süre bu direnişe ve zorbalığa dayalı tutumla-
rı sergileyenlerin çoğu Müslüman olmuştur. 
İslâm’dan sonra, üstlenmiş bulundukları 
savaşlarda, fetihlerde, siyasi, idari, yargı ve 
hükümle ilgili eylemlerde, çalışmalarda üs-
tün bir deha ve maharete kavuştular. Geniş 
hayalleriyle, güzel uygulamalarıyla, temiz 
duygularıyla, ileri görüşlülükleriyle örnek 
şahsiyetler olmuşlardır.” 277. 

“Şirk inancının anlamı: Allah’tan başkası-
nı, ibadette, yönelişte, umutta ve korkuda 
Allah’a ortak koşmaktır. İslâm’dan önceki 
Arap müşriklerinin inancı böyleydi. Müşrik 
Araplar Allah’ın varlığını kabul ediyorlardı. 
O’nun yüce bir ulûhiyete ve büyük bir kud-
rete sahip olduğuna inanıyorlardı.” 359.  
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Fatih OKUMUŞ

İSLÂMOĞLU İLE 
HİTABI ANLAMA 
YÖNTEMİ ÜZERİNE

İslâmoğlu ile 
hitabı anlama 
yöntemi ve 
muhatabın 
âdâbı üzerine...

Sevgili dost, siz Kur’ani Hayat dergisinin bu 
sayısını elinize alıp bu söyleşiyi okuduğunuz 

sırada, Rabbim murad ederse, Mustafa İslâmoğ-
lu’nun yeni bir eseri de yayımlanmış olacak: 
“Kur’an’ın Anlamıyla Buluşma Yöntemi (Tefsir 
Usulü)”. Eserin örnek baskısını okuduktan sonra 
dergimiz adına İslâmoğlu Hoca ile bir musahabe 
gerçekleştirmek üzere sözleştik. Hoca’ya misafir 
olduk. Hem elmayı, inciri dalından yedik hem de 
bilgiyi ve hikmeti kaynağından içtik. Özlemiştik, 
hasret giderdik.

Mustafa İslâmoğlu’nun yeni eseri esasen Hoca’nın 
daha önce de farklı platformlarda dile getirdiği, 
meal-i şerifin başına derc ettiği usulün genişletilip 
detaylandırılmış hali. Bu haliyle eser bir tefsirin 
mukaddimesini andırıyor.

Sohbetimizin ana eksenini bu eserin muhtevası 
teşkil etti. Söyleşimize kulak misafiri olmayı arzu 
ederseniz lütfen buyurunuz. Ola ki okuyan daha 
iyi anlar ve yaşar.

Fatih OKUMUŞ

KUR’AN-I KERİM, İNSANI 
HAYATIN ÖZNESİ OLARAK 
İNŞA ETMEK MAKSADIYLA 

İNDİ. ZİRA YERYÜZÜNÜ 
İMAR İLE MEMUR 

KILINMIŞTI. SORUMLULUK, 
EMANET İNSANA 

VERİLMİŞTİ.
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- Allah insana niçin hitap etti?

Okumuş: Eûzu billahi mine’ş-şeytani’r-racim. 
Bismillahirrahmanirrahim. Sizinle hitabı an-
lama yöntemi ve muhatabın âdâbı üzerine 
konuşmak istiyoruz. Çünkü ortada bir “hitap” 
var, metinleşmeden önce, kitaplaşmadan önce 
“hitap” var, usulde de öyledir zaten, “hitab-ı 
ilahi” esas alınır. Muhatab da insan. Muhata-
bın âdâbı, hitaba yaklaşımı, hitap karşısında 
konumunu alması ana çerçevemiz. Öncelikle 
büyük bağlam veya “küllî nüzul sebebi” üze-
rinde durmak istiyoruz. Kur ’an-ı Kerim niçin 
nazil oldu? Allah insana niçin hitap etti?

İslâmoğlu: Kur’an-ı Kerim, insan hayatın öz-
nesi olsun diye, insanı inşa etmek maksadıyla 
indi. Zira insan yeryüzünde halife atanmıştı. 
Yeryüzünü imar ile memur kılınmıştı. Sorum-
luluk yani emanet insana verilmişti. İnsana ve-
rilen sorumluluğu insanın yerine getirebilmesi 
için insanın sorumluluk bilincine sahip olması 
lazımdı. Sorumluluk bilincine sahip olmadan 
sorumlu davranmak mümkin değildi. 

Sorumluluk bilinci de takvadır. Bilinçten söz 
edilen yerde bilgiye ihtiyaç vardır, çünkü bi-
lincin sermayesi bilgidir. Eğer “maye”nin başı 
sermaye bozuksa “kâr” da bozuktur. Bozuk 
bilgiden doğru bilinç elde edilmez. “Peki doğ-
ru bilgiyi nasıl elde ederiz?” sorusu esaslı bir 
soru... İlginçtir, son ilahi müdahale Kur’an 
vahyi ilk indiği beş ayette bu soruyla açar sah-
neyi. 

Esasen Rabbimiz insanı muhatap almakla, 
insana değer verdiğini gösterdi, zira bir şeye 
emek verirseniz, ona değer de verirsiniz. Hatta 
verdiğiniz emek verdiğiniz değerle orantılıdır. 
İnsan, Allah’ın emeğidir, hem de “ahsen-i tak-
vim” olan. Dolayısıyla siz bir ressamın aylarca 
üzerinde uğraştığı ve çok iddialı olduğu bir 
tabloyu bitirdikten sonra eliyle buruşturup, 
yırtıp çöpe attığını tasavvur edebilir misiniz? 
Peki neyi ister o ressam? Bu tablonun değe-
rinin bilinmesini, bu tablonun görülmesini, 
bu tablonun temaşa edilmesini ister... Rabbi-
miz insana emek vermiş, fakat insan ile tablo 
arasında mahiyet farkı var, tablo kendini bil-
mez, insansa hem Kendisini, hem de kendini 
bilebilir. Buna müsait, buna potansiyel olarak 
elverişli bir varlıktır. Bu anlamda Allah insa-
nı, sadece insan Kendisini bilsin, yani Allah’ı 
bilsin diye değil, asıl insan kendini bilsin diye 
muhatap almıştır. Zira insan kendini bilmedi-
ği zaman kötülük ediyor. Bu duruma zulüm 
diyor Kur’an. Bu kötülüklerin en büyüğü de 
şirk oluyor ve bu anlamda insanın yaptığı tüm 
zulümler dönüp insanı buluyor. İnsan insanın 
işte o zaman kurdu oluyor. Oysa “insan, insa-
nın cennetidir” bu anlamda. Rabbimiz hitabı 
ile insanı muhatap almakla insana tenezzül 
buyurmuş ve insanı gök sofrasıyla doyurmak 
istemiştir. 
Okumuş: Bir yerde acı gerçeklerle yüzleşmek 
yerine, tatlı yalanlarla yaşamayı ahlak haline 
getirmiş olmaktan söz ediliyor ve buradan da 
söz nüzul ortamını ne kadar bildiğimiz sorusu-
na getiriliyor ve daha da vahim olan bunu ne 
kadar merak ediyoruz? Bilebilmenin tarihî bir 
takım şartları olabilir ama, insanlar bunu me-
rak da etmeyebiliyorlar. Kur’an’ı doğru anla-
mak için, nüzul ortamını ve sebeplerini bilmek 
gerekiyor. Fakat bunları bilmeyi bir kenara bı-
rakın, merak dahi edilmediğini görüyoruz. Bu 
konu hakkında neler söylemek istersiniz?
İslâmoğlu: Maalesef bunca yıllık araştırma ve 
ilim talibi olma sürecimin beni getirip bıraktığı 
nokta bu, yani biz acı gerçeklerle yüzleşmek 
yerine tatlı yalanlar uydurmayı tercih ediyo-
ruz. Bu yüzden de özeleştiriyi sevmiyoruz, 
özeleştiri yapmayınca da değişmiyoruz. Bunlar 

ACI GERÇEKLERLE 
YÜZLEŞMEK YERİNE TATLI 

YALANLAR UYDURMAYI 
TERCİH EDİYORUZ. BU 
YÜZDEN ÖZELEŞTİRİYİ 

SEVMİYORUZ, ÖZELEŞTİRİ 
YAPMAYINCA DA 
DEĞİŞMİYORUZ.
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birbirinin devamı. Gerçekleri sevmiyorsanız, 
gerçekleri sevmemenin faturası özeleştiri yap-
mamak olarak çıkar. Özeleştiri yapmıyorsanız, 
bunun da bir faturası vardır: kendinizi de-
ği1ştiremezsiniz. Kendinizi değiştirmiyorsanız 
eğer, bu durumda dünkü yanlışlarınız bugün 
kaderiniz haline gelecek demektir. Yani dünkü 
yanlışınız ertesi gün mizacınız, ertesi gün kül-
türünüz, ertesi gün medeniyetiniz olacaktır. 
Dolayısıyla, görüyorsunuz, tatlı yalanları acı 
gerçeklere tercih edişimizin bize maliyeti çok 
büyük.
Bu anlamda biz yüzleşmelerden de kaçınıyo-
ruz. Hem kendimizle yüzleşmekten kaçınıyo-
ruz, hem ‘ötekiyle’ yani benle yüzleşmekten 
kaçınıyoruz, senle yüzleşmekten kaçınıyoruz, 
onunla yüzleşmekten kaçınıyoruz.
- “Yüzleşmelerden kaçınınca sözleşmelerden 
de kaçınıyoruz”
Dolayısıyla, bakın bütün bunların sonunda 
sözleşmelerden de kaçınıyoruz. Ve sözleşmele-
ri hiç sevmeyiz, şark toplumları olarak bizler. 
İslam toplumları olarak, hiçbirimiz sözleşme 
sevmeyiz. Maalesef bütün bu söylediklerimin 
tam tersi de Kur’an’ın emridir. Yani özeleştiri, 
Kur’an’ın emridir. Kur’an’da Allah Rasulu’ne 
defaatle “ve’stağfir lizenbik” emriyle günahı 
için Allah’tan bağışlanma dilemesi emrediliyor.
Okumuş: Tövbe!?
İslâmoğlu: Tövbe Allah’ın emridir. Ve bu emri 
Allah Rasulu hata yaptığında, kusur işlediğin-
de, Rabbini darılttığında değil, namaz kıldı-
ğında da yapmıştır.
Okumuş: Fabrika ayarlarına dönme, tekrar 
ayarlama gibi geliyor bana.
İslâmoğlu: Tabii ki. Hakikati sevmek, yalandan 
kaçınmak. Yani bırakın yalanı, zandan kaçma-
yı bir ilahi emir olarak görüyoruz Kur’an’da. 
Hattâ “inne’z-zanne la yuğni mine’l-hakki 
şey’a” (Zan hakikatten hiçbirşey içermez) di-
yor. “Zannın bir kısmı günahtır” diyor.
Okumuş: Hüsnüzan da buna dâhil, değil mi? 
İslâmoğlu: Aynen öyle. Hiçbiri, hiçbiri haki-
katten bir şey içermez. 
Okumuş: Hüsnüzan mazeret değil yani, niye 
zannediyorsun?

İslâmoğlu: Aynen öyle. Niye zannediyorsun? 
Yakin dururken niye zanna fit oldun? Aslın-
da yakine imkânın olmadığı, imkânsız olduğu 
durumda, o konuda yakine ulaşıncaya kadar 
ara bir yerde durayım diyorsan hüsnüzan ye-
rinde duracaksın ama geçici olarak. O arada 
da zannı terk edip yakine ulaşmak için elinden 
geleni yapman boynuna borç.

Oralardan ta sonuncu olana gelelim. Kur’an’da 
yüzleşmelerden kaçıyoruz, sözleşmelerden ka-
çıyoruz, en uzun ayet vadeli borçların yazıl-
masıyla ilgili.

Okumuş: Noterlik hukukunu düzenleyen ayet.

İslâmoğlu: Aynen öyle. Sözleşmeler çok ciddi 
yer tutar Kur’an’da. Yahu bu ayrıntının Kur’an 
tarafından böyle büyük görülmesinin sebebi 
nedir diye bazıları düşünür, bazı müsteşrik-
ler bunu anlayamazlar. Çok önemlidir. Bizi 
sözleşmeye alıştırmaya çalışıyor. Sözleşmeyi 
sevmeyen bir kültürden çıkarmaya çalışıyor. 
Tıpkı yazıyı sevmeyen bir kültürden çıkarıp 
yazıya alıştırmaya çalıştığı gibi. Bunlar çok 
önemli. Kur’an karanlık olarak görüyor bu du-
rumu, kucağında bulunduğu toplumun aklını, 
onu aydınlığa çıkarmaya çalışıyor.

- “İslam kelâmı bir masumiyet tezi uydurmuş”

Yine çok ilginçtir, bu anlamda bakınız Kur’an 
peygamberlerin kusurlarından bahsediyor, 
hattâ günahlarından bahsediyor. İslam kelâmı 
bir masumiyet tezi uydurmuş, ama bunu 
Kur’an’a rağmen yapmıştır. 

SEBEPSİZ YERE NÜZÛL 
YOKTUR. KUR’AN’IN 

BÜYÜK SEBEB-İ NÜZÛLÜ 
HAYATTIR, İNSANDIR. 

KIYAMETE KADAR 
GELECEK HER İNSAN 

KUR’AN’IN SEBEB-İ 
NÜZÛLÜDÜR.

Fatih OKUMUŞ

İSLÂMOĞLU İLE 
HİTABI ANLAMA 
YÖNTEMİ ÜZERİNE
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Mutezile zaten böyle bir masumiyet tezini ka-
bul etmemişti de, Sünniler içerisinden de bir 
tane Bakillani çıkmıştır.
Okumuş: Şiilerden zaten olamaz, altyapı mü-
sait değil. 14 masum olmadan nasıl Şii oluna-
cak?
İslâmoğlu: Şiiler bunun üzerine onu eklemişler 
zaten. Dolayısıyla masumiyeti peygamberleri 
de aşırarak imamlara, aileye teşmil etmişler. 
Kutsal aile mitosu ilave etmişler.
Kur’an Âdem’in isyan ettiğinden ve iğvâya ka-
pıldığından, Hz. Musa’nın “kendime zulmet-
tim” dediğinden ve kaza yumruğuyla adam 
öldürmesinden, üstelik haksız yere öldürme-
sinden, Hz. Davud’un tövbesinden, yani iş-
lediği bir şey üzere büyük tövbesinden, hem 
de Allah’ın O’na ders olsun diye yaşatacağı bir 
olaydan söz eder.
Yunus’un kaçışından... Kur’an’da ilk anlatılan 
kıssa da budur. Kalem suresi daha ilk sureler-
dendir. Yedinci sure bana göre.
Okumuş: Kaçarsan... kaçış yok!
İslâmoğlu: Yakalarım, diyor... 
Okumuş: Denize de dalsan, balığın karnına da 
girsen çıkarırım...
İslâmoğlu: Aynen öyle. Allah Rasulüne söyle-
niyor bu, başkasına değil. Sevgili Peygambe-
rimize (s) o kadar azar var ki, işte Abese’nin 
3. ve 4. ayetleri. Ben 1. ve 2. ayetlerin Allah 
Rasulü ile alakası olmadığı kanaatindeyim. 
Onun hakkında olmadığı kanaatindeyim. 3 ve 
4. ayetlerde “Ne biliyorsun sen, hadi o arına-

cak idiyse?” Yine “afalluhu ank” (Allah seni af-
fetsin) “lime ezinte lehum?” (Niçin onlara izin 
verdin?” Yani, onların başında bulunma, na-
mazını kılma... gibi bir çok ayet  münafıklarla 
ilgili. Yine “Velâ tekun li’l-hâinîne hasima” Nisa 
105’de (Sakın hainlere arka çıkma) gibi birçok 
ayet ortadayken bizim kendi günahlarımızla, 
kendi kusurlarımızla, bu bireyden tutun top-
luma, cemaate, ümmete, medeniyete, millete 
kadar yüzleşmeden kaçışımızla Kur’an’la iliş-
kimizi kesmemizin katsayısı aynı.
Okumuş: Nüzul sebeplerini merak etmeyince 
onlar da havada kalıyor... 
İslâmoğlu: Doğru. Bakın, nüzul sebeplerini 
merak etmememizin bir sebebi çok ilginçtir: 
Bu ümmetin resmî akâidi, Eş’ari akâididir. 
Adınca söyleyelim artık, eleştirilerde kaçamak 
yapmamaya söz verdik ne de olsa. Eş’ari akâidi 
bu ümmete sebepliliğin, sebep-sonuç ilişkisi-
nin Allah’ın kudretine aykırı olduğu gibi kor-
kunç bir yanlış tasavvuru zerk etti. Zehirledi 
bu ümmetin zihniyetini.
Onun içindir ki, sebebi nüzul bahsi bir türlü 
kurtulamadığımız, ama kurtulmak istediğimiz 
bir bahistir.
Okumuş: “Bunu da nereye koysak şimdi?” de-
diğimiz bir bahis...
İslâmoğlu: Tabii. Şimdi sebep nedir, sonucun 
anasıdır. Sonuç/netice nedir, sebebin evladıdır. 
“Sebeb-i nüzûl” bu terkibi ele alalım.
- “Kur’an’ın anası hayattır”
Okumuş: Hüsün-kubuh meselesine kadar da-
yanıyor. Eş’ari akâidine ters.
İslâmoğlu: Hem de nasıl ters. Nazil olanın bir 
sebebi var, yani Kur’an’ın bir anası var. Yani 
Kur’an sebepsiz inmiyormuş diyebiliriz. O za-
man Kur’an’ın anası nedir? Hayattır. Yaşanan 
hayat, yaşanmışlık. 23 senede parça parça in-
mesinin sebebi de budur. O zaman bir şeyin 
sebebinden söz ediyorsanız eğer, siz onun ne-
denlerinden söz ediyorsunuz demektir, öyle 
değil mi? Siz onun nedenselliğinden de söz 
ediyorsunuzdur.
Okumuş: Arap dilinde sebep kuyuya bir ipi sal-
landırıp çekmek... Yani gök kuyusuna ipi atı-
yorsunuz oradan bir şeyler iniyor.

SÖZÜ DOĞRU 
ANLAMANIN OLMAZSA 
OLMAZ BİR NUMARALI 

İLKESİ ASIL VE FER’ 
SIRALAMASINI DOĞRU 

YAPMAKTIR. KUR’AN İÇİN 
DE BÖYLE BİR SIRALAMA 

YAPABİLİRİZ.
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İslâmoğlu: Sizin ipinizi görünce oradan iniyor, 
ama sizin atmanız gerekiyor. Zaten Kur’an’da 
sistem böyle. Kur’an’da bu sistemin tersine bir 
şey bulamazsınız. Eylem hiyerarşisinde eğer 
kulun eylemiyle, Allah’ın eylemi bir pasaj, bir 
ayet veya birkaç ayet içinde anılıyorsa, hadi 
bilin bakalım kimin eylemi önce gelir? Kulun 
eylemi. Kesinlikle! İstisnası yoktur.
Yani nedir? “İn tensuru’llahe”
Okumuş: “Yensurkum”
İslâmoğlu: Yine, “Fezkuruni...”
Okumuş: “Ezkurkum”
İslâmoğlu: “Le in şekertum”
Okumuş: “Le ezidennekum”
İslâmoğlu: Onlarca ayet sayabilirim. Nedir bu? 
Sebep sensin, sonuç Allah’ın eylemi, sebep se-
nin eylemindir. Gerçekten de bu İslam eylem 
felsefesinin, İslam yapma felsefesinin dünya-
daki tüm felsefelerden farklı, tüm felsefelerden 
daha insana değer veren bir Kur’an eylem fel-
sefesi olduğunu gösterir.
Yani, sen başla ki, ben başlayayım diyor Allah. 
Bunlar olumlulardı, olumsuzlarda da böyle. 
“Felamma zâğû...”
Okumuş: “... Ezâğallahu kulûbehum”
İslâmoğlu: Dolayısıyla bu anlamda sebeb-i 
nüzûl nedir? Kur’an’ın sebebidir. Kur’an’ın 
anasıdır. Yani Kur’an bir sebep üzerine inmiş-
tir. O zaman şunu söylemeliyiz. Sebepsiz yere 
nüzûl yoktur ve Kur’an’ın büyük sebeb-i nüzû-
lü hayattır. Büyük sebeb-i nüzûlü insandır. 
Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek her insan 
Kur’an’ın sebeb-i nüzûlüdür aynı zamanda.
- “Allah’ın başladığı yerden”
Okumuş: Buradan da nüzûl sonuçlarına geçsek. 
Nüzûl sebepleri olaylar ise, nüzul sonuçları da 
ayetler oluyor. Bu bağlamda öncelikle “mus-
haf-ı şerif niçin nüzûl sırasına göre değil?” 
diye sormak istiyorum.
İslâmoğlu: Esasen nüzûl sırası Rabbimi-
zin sırasıdır. Çünkü nüzûl sırası dediğimiz 
sıra Kur’an’ın doğal iniş sırasıdır. Dolayısıyla 
Kur’an-ı Kerim’i kendi doğallığıyla okumak is-
teyenin bir tek yolu vardır, o da nüzûl sırasına 
göre okumaktır. 

Okumuş: Peki halihazırdaki tertibin bir fayda-
sı var mıdır? Öte yandan nüzûl tertibine göre 
okumanın avantajları nelerdir?

İslâmoğlu: Hâlihazırdaki tertibin ben saha-
be tarafından acilen büyükten küçüğe doğru 
dizilmiş olduğu kanaatindeyim.

Okumuş: Derli toplu olsun diye... 

İslâmoğlu: Derli toplu olsun diye büyükten 
küçüğe bir sıralama yapıyor. Hatta Tevbe’nin 
başına besmelenin konmamasının sebebi bile 
budur. Çünkü iki sureyi bir sure saymış Hz. 
Osman. Tek sure zannetmiş, İbn Abbas’a öyle 
zannettim demiş zaten soru üzerine. Dolayı-
sıyla bu tertibe bundan öte bir anlam yükleyen 
yanlış bir anlam yükler. 

Nüzûl sırasına göre okumanın avantajı ve 
öbürünün de dezavantajını söylemek lazım. 
Bir kere mushaf sırasına göre bir sıralamayı 
Kur’an’la ilk tanışan bir insanın eline verdi-
ğinizde Fatiha’yı okuyup sayfayı çevirince şu 
ayetle karşılaşır. “İnne’llezine keferû sevâun 
aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum” 

Okumuş: A haa!

İslâmoğlu: A haa! Ee ne oldu şimdi? Yani, 
uyarsam da, uyarmasam da müsavi ise, bir şey 
değişmeyecekse beni niye uyardın? Ben niye 
okuyayım değişmeyecekse? İşte orda kilitlenir, 
işte orda durur. Nitekim bunun örneklerini 
bana gelen insanlardan çok iyi hatırlıyorum. 
Ya bize gelemeyip de Allah etmesin bir daha 
seninle son buluşmamız diye bir kenara ko-
yanlar...

KUR’AN’IN ASLI 
MUHKEMİ, FER’İ 

MÜTEŞABİHİ; KEZA, 
ASLI MEKKİ’Sİ FER’İ 

MEDENİ’SİDİR. MEKKİ 
ASILDIR, ESASTIR, MEDENİ 

İSE ONUN AÇILIMIDIR.

Fatih OKUMUŞ

İSLÂMOĞLU İLE 
HİTABI ANLAMA 
YÖNTEMİ ÜZERİNE
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Dolayısıyla mushaf sırasının bir sakıncası bu. 
Nüzul sırasının avantajı ise, Kur’an 23 yıllık 
bir süreçte nâzil oldu ve tutarlı bir terbiye 
yöntemi içerir. Kendisi bir dil sürekliliğine sa-
hiptir. Aynı zamanda bir süreçtir. Terbiyenin 
zaten kelime kalıbı bir süreci ifade eder. Yani 
basitten alıp mürekkebe doğru aşama aşama 
ilerletmek. Kur’an da bunu yapmıştır.
Kur’an bu anlamda gerçekten de icazı olan 
bir kitaptır ve içinde hiç bir söz laf olsun tor-
ba dolsun diye söylenmediği gibi, öncelik ve 
sonralık sıralaması da çok bilinçli yapılmıştır. 
“Allah’ın önceliği nedir?” sorusunun cevabını 
siz nasıl bulacaksınız? Nüzul sırası gözeterek 
bulacaksınız.
Allah Rasulü de buna dikkat çekiyor. Hani 
“Nerden başlayalım ya Rasullah?” diyorlar ya; 
“Allah’n başladığı yerden” diyor. “İnne’s-Safa 
ve’l-Mervete min şea’iri’llah...” Bir tek Safa ve 
Merve kelimelerindeki sıralamaya dahi dikkat 
çeken Allah Rasulü, Rabbimizin dört katlı din 
binasının hangi katı temel, hangi katı çatı ol-
duğunun hiç mi değeri yok, hiç mi önemi yok?
Okumuş: Şu da olamaz mı? Kişiye göre, hani 
doktorlar bir reçete yazıyorlar ya, onun gibi 
Resulullah Efendimiz’in bazı tavsiyeleri var. 
Ailenize Nur suresini öğretin, filanca sureleri 
öğretin gibi. Bu toplumun ihtiyacına göre bir 
âlim çıkıp, şu sûreleri öncelikle okuyun gibi sı-
ralasa, ders kitabı gibi... Böyle şeyler de yapı-
labilir herhalde, mahzuru var mı?
İslâmoğlu: Hiç şüphesiz, biz genel konu-
şuyoruz. Kur’an’la ilk buluşacak insanlara 

ısrarla nüzul sıralamasını tavsiye ediyoruz. 
Zira Kur’an’la ilk defa buluşacak. Kur’an’ın 
önceliğini onunla muhatap olanın da görmesi 
lazım. Bu anlamda, peyderpey bir nesli nasıl 
inşa ettiyse onu da inşa edecektir. Ama kırk 
yıllık Müslümanı düşünürsek, o zaten Kur’an’ı 
okuyor. Ona böyle bir tavsiyemiz yok… 
Özel reçeteler, hattâ özel seçkiler sunabiliriz. 
Sûre seçkileri, ayet seçkileri... Çünkü hepsini 
okumak zor. Hele hele bir batılı insana vere-
cekseniz, uzak doğulu bir insana verecekseniz. 
Çok kısıtlı bir zaman ve çok kısıtlı bir imkân 
var... O kısıtlı imkân içinde Kur’an’dan seçimi-
nizi doğru yapmalısınız.
Okumuş: Buket gibi...
İslâmoğlu: Aynen öyle... Berceste ayetleri, ber-
ceste sureleri seçmelisiniz. Kur’an’ın içeriğini 
içine alan çok kısa sûreler var. Tüm içeriğini 
orda görürsünüz. İşte Fatiha gibi, işte İhlas 
gibi, işte Mâ’ûn gibi...
Okumuş: Hani eskiler “üç İhlas bir Fatiha 
okursan hatim sevabı kazanırsın” diye ina-
nırdı. Aslında bunların manasını anlarsan, 
Kur’an-ı Kerim’in ne demek istediğini anlar-
sın, özü ve özeti budur anlamındaydı...
İslâmoğlu: Doğru aslında. İhlas sûresi için, “o 
Kur’an’ın üçte biridir” buyurmuş Allah Rasu-
lü. Yani Kur’an’ın üçte birinin konusu İhlas 
sûresinin konusudur demek istemiş...
Okumuş: Mekki ve Medeni surelerin aslı, ahla-
ki, akidevi ayetler, ibadet ve muamelat ayetle-
rinin aslı, muhkemler de aynı şekilde müteşa-
bih ayetlerin aslı… Bu konuya biraz eğilsek...
İslâmoğlu: Bir kere asıl ve fer’ meselesi, bir 
şeyi ele alırken özellikle ele aldığınız bir hitap-
sa eğer, anlamaya konu bir hitapsa eğer, çok 
önemli oluyor. Hattâ usûlden öte bir esasa dö-
nüşüyor. Çünkü asıl ve fer’ meselesini doğru 
yerlerine oturtmazsanız eğer, fer’e asıl, asla fer’ 
muamelesi yapıyorsunuz, piramidi ters çevire-
biliyorsunuz.
Piramidi ters çevirdiğinizde, çalıyı tersten sü-
rüdüğünüzde lafı doğru anlamıyorsunuz. Lafı 
doğru anlamanın, sözü doğru anlamanın ol-
mazsa olmaz bir numaralı ilkesi orada asıl ve 
fer’ sıralamasının doğru yapılmasıdır.

VAHYİN DİLİ AYAĞINDA 
BULUNUYOR... BEŞERİN 
KONUŞTUĞU BİR DİLLE 

İNDİRİLMİŞ OLMASI 
VAHYİN BAŞIYLA DEĞİL, 
VAHYİN AYAKLARIYLA 

İLGİLİDİR.
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Peki Kur’an’ın içinde böyle bir sıralama yapa-
bilir miyiz? Yapabiliriz ki bendeniz ona cüret 
etmişim. Peki ben bu cüreti nerden almışım? 
Yine Kur’an’dan almışım. Kur’an’da Âli-İmran 
Suresi’nin 7. mübarek ayeti bu tasnifi zaten 
bize yapmış. Hattâ, Tâhâ suresinde “Onun 
vahyi tamamlanmadan sen acele ile hüküm 
verme” şeklinde ayet var.
Demek ki, Rabbimiz önce icmalen, ana hat-
larıyla kuralı koyan ayeti gönderiyor. On-
dan sonra da onu açıyor. Onun için Kur’an 
Kur’an’ın tefsiridir. Tefsirin bir numaralı ilkesi, 
Kur’an yorumunun bir numaralı ilkesi budur. 
Kur’an’ın en güzel tefsiri yine Kur’andır.
Zaten bu anlamda Furkan 33’te Kur’an’da tef-
sir kelimesinin geçtiği tek ayet yer alır. O tek 
ayette de tefsirin en güzelini Allah’ın yapacağı 
ifade edilmektedir. Burada tefsir Allah’a tahsis 
edilmemektedir, ama en güzelini Allah’ın ya-
pacağı ifade buyurulmaktadır.
Biz Kur’an’ın aslı olarak muhkemini, fer’i ola-
rak müteşabihini; aslı olarak Mekki’sini fer’i 
olarak Medeni’sini görürüz. Çünkü Mekki 
usuldür, asıldır, esastır. Medeni ise o esasların 
açılmasıdır. Yani bakarsınız ahlakla ilgili ayet-
ler Mekke’nin en başına aittir onu görürsünüz, 
çok ilginçtir, ama yasaklarla, emirlerle ilgili 
ayetler, yıllar sonra bir çoğu Medine’de in-
miştir. Bu hiç de garip değildir. Zira Kur’an’ın 
gönderiliş maksadı olan, Allah Rasulü’nün 
gönderiliş maksadı olan ahlakı tamamlama 
eğer öncelikli olarak yerine getirilmiyorsa öbü-
rünün yerine getirilmesi bir şey ifade etmiyor. 
Gösterişçi dindarlık zaten Kur’an’ın kınadığı, 
Mâ’ûn sûresinde lanetlediği bir şey. 
Kur’an’ı anlayacaksak eğer, mutlaka aslı aslın 
yerine, fer’i fer’in yerine koyacağız. Ne temel-
dir, ne talidir, ne aslidir, ne talidir onu bile-
ceğiz. Onun için muhkem ayetleri bilmeden, 
müteşabih ayetler hakkında ahkam kesmeye-
ceğiz mesela... Mekki ayetleri çok iyi kavrama-
dan, Medeni ayetler hakkında ahkâm kesme-
yeceğiz mesela... Bu çok önemli. Dolayısıyla 
Kur’an’ın anasını bilmeden Kur’an’ın çocukları 
hakkında konuşmayacağız. 
- “Kur’an Allahçadır”

Okumuş: Vahiy konusuna gelirsek... “Vahiy 
insanı hayatın atı olmaktan kurtarır, haya-
tın süvarisi yapar” diyorsunuz. Bir de “vahiy, 
kriptolu mesajlardır, her peygamber aynı me-
sajı alır, onu kendi diliyle okur”. Burayı biraz 
açabilir miyiz? Yani, Kur’an’ın mahluk olup 
olmadığı konusuna da girebilir, Arapça olma-
sıyla da ilgili olabilir.

İslâmoğlu: Vahyin bir kaynağına nispeti, bir 
de hedefine nispeti vardır. Hattâ, kadim ule-
ma inzal ve tenzil kelimelerinin farkı üze-
rinde dururken maalesef birini tek seferde 
inme, öbürünü de peyderpey inme olarak 
açıklamışlardır. Alakası yok. Ben bu iki keli-
meyi Kur’an’da böyle midir diye istikra yön-
temiyle karşılaştırdığımda alakasız şeyler çıktı. 
Örneğin yağmurun inzal edilmesinden söz 
eden ayet, yağmurun tek seferde inmesinden 
söz etmeliydi, Kur’an hiç desteklemedi bunu. 
Tek seferde de iniyor, çok seferde de iniyor. 
İnzal de, tenzil de oluyor dolayısıyla. Bu an-
lamda vahyin kaynağına nispeti ile vahyin ba-
şını ifade ediyor, vahyin ayağına nispeti, hede-
fine nispeti de vahyin ayağını ifade ediyor.

Vahyin ayağında bulunuyor dili... Beşerin ko-
nuştuğu bir dille indirilmiş olması vahyin ba-
şıyla ilgili değil, vahyin ayaklarıyla ilgilidir.

Okumuş: Önceki peygamberlere de vahiy kendi 
dilleriyle indirilmişti.

İslâmoğlu: Evet, onun için İmam Ebu Hani-
fe Arapça oluşunu Kur’an’ın asli unsuru say- Fatih OKUMUŞ
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mıyor, fer’i ve tâli unsur sayıyor ve bunu da 
Kur’anla ispat ediyor. 

Okumuş: Aynı mesaj...

İslâmoğlu: A’lâ suresinde “Bu mesaj İbrahim ve 
Musa’nın kitaplarında da var” diyor. Kur’an’da 
başka yerlerde de var bu mesajlar. Esasında 
İbrahim’in mesajında Arapça değildi, Musa’nın 
mesajında Arapça değildi. Demek ki vahyi va-
hiy yapan indirildiği dil değil, çıkartıldığı dil-
dir ve O da ‘Allah’ça’ dır.

Vahyin kaynağıyla kâinattaki yasalarının kay-
nağı aynıdır. O anlamda vahyin kaynağı tıpkı 
kripto gibidir. Günümüzün tüm elektronik, 
bilişim, tüm online sistemleri, tüm internet 
verileri, tüm görüntülü, sesli datalar, hepsi 
elektronikte bir ve sıfır (1/0) sistemi üzerinden 
gider. Esasında siz seyrettiğiniz bir filmi elek-
tronik altyapısına dönüştürün, yani ‘software’ 
haline getirin, orda siz bir ve sıfırdan başka bir 
şey görmezsiniz. Siz onu aslında film olarak 
seyredersiniz. Siz bir müzik dinlersiniz, şarkı 
dinlersiniz, siz şarkı dinlediğinizi düşünürsü-
nüz telefonunuzdan ama o şarkı aslında bir ve 
sıfır sistemiyle kodlanmıştır. Vahyin kaynağın-
daki kodu değişmez. O kod sizin peygambe-
rin lisanı ne ise o lisana dönüştürülür, çözülür. 
İşte bizim burada asıl altını çizmemiz gereken 
mesele: Biz vahyin ayaklarına o kadar yoğun-
laştık ki, vahyin başıyla irtibatımız kesildi. Ta-
biri caizse hattâ vahyin başını kestik, ayakları-
nın yanına koyduk. 

- “Vahiy insanın öznesi olursa insan da hayatın 
öznesi olur”

Okumuş: Vahiy insanı nasıl hayatın süvarisi 
yapar?
İslâmoğlu: Vahiy insanın öznesi olursa insan 
da hayatın öznesi olur. Vahiy insanın süvarisi 
olursa insan da hayatın süvarisi olur. Vahiyle 
insan arasındaki ilişki aslında atla süvari ara-
sındaki ilişki değil, iki insan arasındaki iliş-
kidir. İki özne arasındaki ilişkidir. Diyalojik 
ilişkidir, diyalogdur. Dolaysıyla vahiyle insan 
birbiriyle diyaloğa girer. O sorar, sen cevap ve-
rirsin, sen sorarsın o cevap verir.

Okumuş: “İstentikû’l-Kur’âne, feinnehu la 
yantık” (Kur’an’ı konuşturunuz, çünkü o ken-
diliğinden konuşmaz)...

İslâmoğlu: Ben bunu şöyle anlıyorum: soruyu 
sorarsın, o da cevabını verir, ararsın, o da seni 
arar ve buluşursunuz.

Okumuş: Tekrar ayağına doğru gelirsek ‘kavlu 
rasulin kerim”... Oradaki kavl ve rasul kimlere 
işaret eder? Kavil kimin, kelâm kimin?
İslâmoğlu: Esasen “kavlu rasulin kerim”... Or-
daki “rasul”, ister Cebrail deyin, ister Allah 
Rasulü deyin zaten durum değişmiyor. Asıl 
problem çözülmüş olmuyor. 

Oradaki problem, “Kur’an kerim bir elçinin 
nasıl kavli olur?” Allah’ın kelâmı olur, Allah’ın 
kavli olmaz. Kelâmla kavl arasında çok te-
mel bir fark vardır. Kavl her kombinezonuy-
la beraber sür’at ve hiffeti, kelâm ise tesir ve 
şiddeti ifade eder. Bu bir, ikincisi bu mubarek 
ayet içerisindeki anahtar kelime elçi kelimesi. 
Peki elçi dedikten sonra, sözün elçisi, aslında 
elçinin sözü değildir. Eğer elçiyse, sözün sa-
hibi elçi değildir. Sözün elçisi, taşıdığı sözün 
taşıyıcısıdır, sahibi değildir, demektir. Burada 
bu mübarek ayetin sonunda söylediği budur. 
Yani elçinin taşıdığı söz elçiye ait değildir, de-
mektir.

Okumuş: Elçi, temsil ettiği sultan adına konu-
şur. Mesela Osmanlı sultanının elçisi İran’a gi-
diyorsa ve Farsça konuşuyorsa...
İslâmoğlu: O verdiği mesaj elçinin mesajı de-
ğildir, padişahın mesajıdır. Onun için de o el-
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çiye davranış padişaha davranış olarak görü-
lür. 
Okumuş: Peki Kur’an-ı Kerim’in bu durumda 
nesi mucizedir?
İslâmoğlu: Evet bu esasen çok uzun bir bahis, 
i’caz’ul Kur’an başlığı altında çok kitaplar ya-
zılmıştır.
Okumuş: Biz i’câzu’l-Kur’an’ı icâzu’l-Kur’an 
olarak ifade etsek...
İslâmoğlu: Doğrudur. Doğrusu ‘icâzu’l-
Kur’an’dır. Mucize kelimesi bu dine dört yüz 
yıl sonra sokulmuş korkunç bir bidattir.
Bir düşünün hadis külliyatına bile girmekle 
geç kalmış, Concordance’ta bu kelimeyi bu-
lamazsınız. el-Mu’cemu’l-Mufehres li-Elfâzi’l-
Ehâdîs”te bu kelimeyi bulamasınız. Gireme-
miş. Kur’an’a zaten girememiş. Kur’an’da ayet 
vardır, yer ayettir, gök ayettir, Kur’an’ın birim-
leri ayettir, su ayettir, toprak ayettir ve Mu-
sa’nın elindeki asa ayettir. Başka bir şey yok.
Fakat siz mucize kavramını ehl-i kitaptan, 
Hristiyanlık’tan ödünç alıp da İslam kelâmına 
kattığınız andan itibaren iş karışmıştır.
“İcâzu’l-Kur’an”, az sözle çok şey ifade etmek, 
dahası, az formülle çok problem çözmek... Bir 
formülle bir milyon problem çözmek.
Okumuş: Cevâmiu’l-kelim...
İslâmoğlu: Kur’an i’câzı nedir diye bana sorsa-
nız, ben indiği günden bu güne kadar muhata-
bında gösterdiği etkidir derim. Öbür türlü et-
kisi zaten bir etki sayılmaz, o duygusal etkidir. 
Limbik sisteme hitap ediyor, ondan etkilenen 
müşrik Araplar vardı. Adam secde ediyordu. 
“Ne o Müslüman mı oldun?” diyorlardı. “Yok, 
belagati karşısında secde ettim” diyor. Dola-
yısıyla, o, alt beyine hitap eden etkidir. Böyle 
bir etki duygusallıktır. Kur’an’ın etkisi üst bey-
ne, kortekse, akla hitap eden etkidir ve işte o 
noktada indiği günden bu güne kadar şarktan 
ve garptan, cenuptan ve şimalden milyonlarca 
insanı, kadın ve erkeği peşine dökmeye devam 
ediyor.
Bu etki o kadar belirgin bir etkidir ki, insanın 
kendisini dönüştürme değiştirme potansiye-
linden, Kur’an’ın insani değiştirme potansiyeli 
çok daha fazladır. Ben kendimden bilirim. Val-

lahi benim kendimi değiştirmekte zorlandığım 
öyle hususlar oldu ki, Kur’an beni değiştirdi. 
Bunu ben bizzat gördükten sonra bir başka-
sından delile ihtiyaç duyar mıyım? Kur’an’a 
bakışımı ondan sonra gelin de bir başkasının 
bakışıyla kıyaslayın... Hani Mecnun’a demiş-
ler ya “Yahu, kara kuru bir kız, bunun nesine 
vuruldun?” Demiş ki: “Sen ona bir de benim 
gözümden bak!” Kur’an’ın farkına varmayan 
insanlara acıyorum. Demek ki, Kur’an onların 
üzerinde dönüştürücü ve değiştirici etkisini 
göstermemiş. Bu da kendinden kaynaklanı-
yor, Kur’an’dan değil. Kur’an’la bu düzeyde 
bir ilişkiye girmemiş, Mushaf’la ilişkiye girmiş, 
Kur’an’dan bekleneni Mushaf’tan beklemiş! 
Mushaf’la ilişkiye girilip Kur’an’dan beklenen 
beklenmez ki.
- “Din diye inandığımız şey çakma”
Okumuş: Müslümanlar neden Kur’an’la ilişki-
ye girmekten korkuyorlar? Değişiriz diye mi 
korkuyorlar?
İslâmoğlu: Aynen öyle, çünkü Müslümanların 
din diye inandıkları din, büyük kopuştan son-
raki uydurulmuş dindir.
Okumuş: Yani başa dönüyoruz. Acı gerçekler-
le yüzleşmek yerine, tatlı yalanlarla yaşamayı 
tercih ediyoruz.
Aynen öyle. Eğer insanlar imanlarını Kur’an’a 
arz ederlerse, iman diye taşıdıkları birçok 
şeyi atmak zorunda kalacaklar. Eğer insanlar 
Kur’an’a arz ederlerse kendilerini, kendilerin-
den de bir çok şey verecekler.
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Okumuş: Mezheplerini, mekteplerini, ideoloji-
lerini...
İslâmoğlu: Mezheplerini, mekteplerini, ideo-
lojilerini, takımlarını, aidiyetlerini, kimlikleri-
ni. Kur’an kimliğinizi alıyor. “Ver, veeer!” di-
yor. “Ya, bunu alma”, “Yoo, onu da ver” diyor. 
Pazarlık yok, vereceksin.
Adeta, ‘Ben sana kimlik vereceğim. Ben Al-
lah’ım. Seni Ben yarattım, bu da benim sözüm. 
Ben sana kimlik vereceğim. Bu kimlik sahte, 
Seni başkaları boyamış. Ben boyayacağım. Be-
nim boyamam için sahte boyayı tiner döküp 
sıyıracağım, sahte boyanın üstüne sürer miyim 
ben?’ diyor. 
Bunun için korkuyoruz. Gerçeklerle yüzleş-
mekten kaçıyoruz. Din diye inandığımız şey 
din değil, çakma, sahte, uydurma. Onun için 
de mesela adam onun üzerine bir ömür inşa 
etmiş ve bununla kalmamış, onu da kazanç 
kapısı haline getirmiş. Yani onun üzerinden 
geçiniyor. Şimdi ne yapacak, nasıl edecek? 
Değişmek zordur. Değişmek insanoğlunun 
tarihindeki en büyük hadisedir. Tüm pey-
gamberler değişim için gelirler. Bu, öze dönüş 
anlamında bir değişimdir… 
Okumuş: Aslında çok güzel sözler söylediniz, 
bunun üzerine bir söz söylenmez, ama bir de 
nesih problemine temas etseniz?
İslâmoğlu: Esasında Kur’an’ı anlama 
problemlerimiz vardır geleneksel olarak. Yani 
Kur’an’ın anlamıyla buluşmada zorluk yaşadı-
ğımız bir vakıa. Neden bu zorlukları yaşıyo-
ruz dersek eğer, Kur’an’ı anlama problemle-
rimizin temelinde yatan geleneksel bir takım 
bagajlar var. Geleneksel bir takım ön kabuller 
var. Bu ön kabullerden bir tanesi nesih mese-

lesi. Bir diğeri Yahudi ve Hristiyanlık kültürü. 
Yani Mesihiyat ve İsrailiyat. Nesih meselesini 
Kur’an klasik tefsirin ele aldığı manada almaz. 
Kur’an’da nesh kelimesinin içinde geçtiği ayet-
lerle nesih teorisini savunanların savunduğu 
tezin hiç bir alakası yoktur. Bu bir. İkincisi 
nesh teorisini savunanlar ne diyor? Bu Kur’an 
ayetinin hükmü iptal edilmiştir, şu Kur’an aye-
tiyle veya şu hadisle. Dine mesafeli bazıları da, 
“şu şu şu Kur’an ayetinin hükmü bu gün ge-
çersizdir” diyorlar. Peki, ne farkı var?
Okumuş: Hollandalı bir politikacı Geert Wil-
ders “Müslümanlar Kur’an’ın yarısını yırtıp 
atsınlar” dedi...
İslâmoğlu: Bunu diyenler şarktan da garptan 
çıkıyor, hatta İslam dünyasından da çıkıyor 
Bessam Tîbî gibi adamlar. Yani şu şu şu ayetleri 
görmezden gelelim, diyorlar. Biz bu adamlara 
köpürüyoruz, vay kâfir, vay zındık, vay mül-
hid diye. Ama Kur’an’ın içinden bazısı yüz, 
bazısı iki yüz, üç yüz, dört yüz, beş yüze kadar 
ayetin hükmünü geçersiz kılan nesih teorisini 
savunan adamları destekliyoruz. Bu nasıl bir 
şey Allah aşkına, bu ne yaman çelişkidir!
Asıl problem şudur: Bir ayetin hükmünün ge-
çerli olmadığına karar verme yetkisi bir beşe-
rin eline geçiyor. Peygamberimizden bir tek, 
bir tek rivayet şu ayet şu ayeti nesh etmiştir 
diye bir rivayet yok. Peki insanlara ne oluyor 
ki, Allah’ın kelâmı hakkında “Hükmü iptal 
edilmiştir” kararı verebiliyor? 
İkinci husus, nesih teorisinin ortaya atılması-
nın sebebidir: İki ayet arasında çelişki olduğu 
varsayımı… Bu daha korkunç, özrü kabaha-
tinden daha büyük bir durumdur bu. Çünkü 
bir ayetin bir ayetle hükmünü iptal etmek için 
iki ayetin arasında çelişki olması lazım. Çelişki 
olduğu varsayımından yola çıkılarak birinin 
diğerini neshettiği ayetlerin arasında hiçbir çe-
lişki olmadığını isbat eden çok güzel eserler ya-
zılmıştır. En güzellerinden bir tanesi Mehmet 
Said Hatipoğlu hocamızın çalışmasıdır. On-
larca ayeti alt alta diziyorsunuz, bakıyorsunuz 
ki hiç bir çelişki yok. Mesela “Fevelli veche-
ke şatra’l-mescidi’l-haram” (Yüzünü Mescid-i 
Haram’a dön) ayeti “Nerede bulunursanız bu-
lunun, yüzünüzü Allah’a dönün” ayetini iptal 
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edesiymiş. Ne alakası var? Gönlün kıblesi ile 
bedenin kıblesi aynı değil ki, hiç bir zaman. 
Kâbe’ye yönelen bedendir. Gönül kıblesi hep 
Allah’a yönelir. Yani biri aslında gönlün kıb-
lesinden bahseder. Çünkü Allah’ın durduğu 
bir yer yok ki. Bu Kur’an’ın temel akidesine 
aykırıdır, demek ki, Allah’a bir mekân izafe 
edemiyorsanız, gönlün kıblesinde bir yön iza-
fe edemezsiniz. 
Bu işte en içinden çıkılamaz, hiç olmazsa bu 
ayet nesih teorisinin içine alınır denen necva 
ayeti. Ne alakası var? Necva aynen bu gün de 
geçerlidir. Bu, o gün için bir terbiye aracı ola-
rak kullanılmıştır.
Okumuş: Bedel ödesinler...
İslâmoğlu: Münafıkları müminlerden seçip 
ayırmak için, yani Allah Rasulü’nden özel 
izin alıp onun vaktini çalıp, sonra dışarı çıkıp 
sırıtarak “ben özel görüşme yaptım da geliyo-
rum, yaa” diye bunu satacak olan iki yüzlü 
adamları ortaya çıkarmak için. Necva isteyen, 
özel randevu isteyen önce infak etsin, sadaka 
versin denildi. Bir günde olay çözüldü. Bu bir. 
İkincisi, bugün bizler de görüyoruz içinde 
yaşadığımız zamanda. Adam geliyor vaktimi 
çalıyor. Hiç bir ön hazırlık yapmamış. O soruya 
eğer bir tıklasa cevabına ulaşacak. Tıklamıyor. 
Bir zahmet etse de eserimi açsa bulacak. Ben 
de necva ayetiyle hükmediyorum. Ona diyo-
rum ki önce git, şu şu şu eserleri oku, ondan 
sonra halâ sorun kaldıysa o zaman özel görüş-
me talep et. İşte buyurun. O da bir bedel. Cid-
di olanla olmayanı ayıran bir bedel…
Yani, en kurtarmaz dedikleri ayetlerin dahi 
izahı var. Mesela kılıç ayeti denilen ayetle, gü-
zel öğüdü, güzel ahlakı, yumuşak davranmayı 
emreden yüz ayetin hükmü iptal olmuştur de-
niyor... Aman Allah’ım!
Daha vahim, daha korkunç bir şey ise, zanni 
bir delil olan hadisle, kat’i bir delil olan ayetin 
hükmünü iptal edilmesi. Hatta hatta ayet ha-
disi, sünneti iptal edemez, sünnet ve hadis, ki 
sünnet hadis demektir Şafii’ye göre, ayeti ip-
tal eder, diyorlar. Çok enteresan! Bu, piramidi 
ters çevirmek demektir. İşte orda artık saçınızı 
başınızı yolma aşamasıdır. Ondan sonra söz 
bitiyor!...

Okumuş: Biz de sözümüzü burada bitirelim, 
Allah razı olsun. Sizin bir ilaveniz var mı?
İslâmoğlu: İlavem şu. Bu eser Kur’an’ın anla-
mıyla buluşma yöntemi, Kur’an’ın anlamıyla 
buluşma meselesi bizim varoluş meselemiz. 
Eğer bu meseleyi ıskalarsak, biz bir daha za-
man ırmağında, bu ırmağı belirleyici bir özne 
olarak akamayacağız. Başkalarının belirlediği 
sularda çer çöp gibi akacağız. Dolayısıyla bi-
zim hayatın öznesi olmak gibi bir derdimiz 
varsa, Kur’an da bizim öznemiz olmak zorun-
dadır. Bu ise Kur’an’ın anlamıyla yeniden bu-
luşmadan olmaz.
Öbür taraftan şu anda ümmetin bir numaralı 
derdi nedir deseniz, tefrikadır derim. Şimdi ne 
yoksulluk, ne cehalet problemdir. Çünkü bil-
gi bir tık kadar yakın insanlara, yoksulluk ise 
Allah’ın izniyle bu ümmet o günlerden geldi 
geçti. Artık bu ikisinin yerini de tefrika aldı.
Peki nasıl vahdete kavuşuruz? Kaynağımız va-
hit olmadan biz vahdete kavuşamayız. Kaynak 
birliği sağlanmadan ümmet birliği sağlana-
maz, İslam birliği sağlanamaz. Bizim derdimiz 
dış güçler; İsrail, Amerika, İngiliz falan değil. 
Bunları yer yüzünden kaldırsanız bu ümmetin 
derdi bitmiş olmaz. Bu ümmetin belası kendi 
içindendir. Dolayısıyla bunlar başımıza nerden 
geldi diye soruyorsak, cevabı da Kur’an’dan al-
mak durumundayız. “Kul huve min indi en-
fusikum” (Kendi yüzünüzden geldi başınıza). 
Şu anda çektiklerimiz kendi yüzümüzden gel-
miştir ve bu çektiklerimizin reçetesi, ilacı da 
Kur’an eczanesinde mevcuttur. 

BİZİM HAYATIN ÖZNESİ 
OLMAK GİBİ BİR 

DERDİMİZ VARSA, KUR’AN 
DA BİZİM ÖZNEMİZ 

OLMAK ZORUNDADIR. BU 
İSE KUR’AN’IN ANLAMIYLA 
YENİDEN BULUŞMADAN 

OLMAZ.

Fatih OKUMUŞ

İSLÂMOĞLU İLE 
HİTABI ANLAMA 
YÖNTEMİ ÜZERİNE
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Fethi GÜNGÖR - Muharrem BAYKUL

Hasan Elik 
ile Kur’an’ı 

anlamada 
tefsirlerin rolü 

üzerine… 

Muhterem Hocam, Tevhit Mesajı’nın 
girişinde Kur’an-ı Kerim’i layıkıyla 

anlamak için meallerin yetersiz olduğu-
nu, mesajı kavramada tefsirin daha emin 
bir yol olduğunu savunuyorsunuz. Sizce 
tefsir ile meal arasındaki temel fark ne-
dir? 

Tefsir ile meal arasındaki farkı izaha çalış-
madan önce tefsirin ve mealin konusu olan 
Kur’an’ı tanımak lazım geldiğini ifade ede-
lim. Biz Kur’an’ı tanımadan, mahiyetini bil-
meden onu anlamaya çalışıyoruz. Kur’an’ın 
oluşumunu, yani vahyin beşerin dil ve algı 
özelliklerine göre inzalini iyi anlamalıyız. Bu 
özellik bilinmeden onu anlama yol ve yön-
temi manasına gelen tefsir ve meal üzerinde 
görüş bildirmek bizi istediğimiz neticeye gö-
türmüyor, götürmez.

Kur’an nasıl oluştu? O doğrudan ilahi buy-
ruklar mecmuası mıdır? Manevi dünyadan 
bizim dünyamıza inmiş bir deklarasyon 
mudur? Bir dikte midir? Yoksa yaşadığımız 
dünya ile ilgisi var mıdır? Kur’an-ı Kerim’in 
muhatapları varsa ki vardır ve birinci dere-
cede o muhatap vahyi telakki eden ve ashaba 
tebliğ edecek olan Hz. Peygamber’dir ve O, 
arzda/yeryüzünde yaşadığına göre Kur’an’ın 
bir ayağı yerdedir demektir, bu yönüyle 
Kur’an arzîdir, yani yeryüzüne aittir. 

O halde Kur’an yeryüzü ile gökyüzünün 
birlikte oluşturduğu (arzi ve semavi) bir di-
yalog, bir başka ifadeyle, Allah-insan (pey-
gamber) diyaloğudur. Nitekim Kur’an-ı Ke-
rim’de: “Yes’eluke’n-nâsu ani’s-sâ’ati: Ey elçim 
Muhammed! Senin peygamberliğine inan-
mayanlar, sana kıyametin ne zaman kopa-
cağını soruyorlar; sen de onlara de ki; “Kul 

2013 yazında okuyucuyla buluşan “Tevhit Me-
sajı, Özlü Kur’an Tefsiri”nin müellifi Prof.Dr. 
Hasan Elik ile, tefsirleri ele aldığımız 37. sayı-
mız için yaptığımız söyleşimizi, Kur’an’ı daha 
iyi anlamaya, tevhit mesajını benimseyip gere-
ğince davranmaya ve başkalarına güzel örnek 
olmaya katkı sağlaması duasıyla sunuyoruz...
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“BİZ KUR’AN AYETLERİNİN KİMİN HAKKINDA, 
NEREDE VE NE SEBEPLE NAZİL OLDUĞUNU 

BİLİYORDUK. BUNLAR BİLMİYORLAR, DOLAYISIYLA 
HERKES KENDİNE GÖRE BİR MANA ÇIKARIYOR.” 

(İBN-İ ABBAS)

diyebiliriz. Kur’an, sorulan soruları bazen 
açıkça zikrediyor; “yes’elûneke” şeklinde baş-
layan ayetlerde olduğu gibi. Çoğu zaman da 
sorular zımni olarak yer alıyor. “Kul, kul, 
kul” diye yüzlerce defa geçen ve söyle, cevap 
ver, meydan oku anlamlarına gelen bu ifa-
de, çoğu zaman bir sorunun, bir tartışmanın 
cevabı, izahı veya reddidir. Bu çok önemli. 
Bütün Kur’an’ı böyle düşünmemiz lazım. O 
halde Kur’an, yeryüzünün sorunlarını çöz-
meye yönelik -yeryüzünden maksat tabii ki 
insanlardır- yüce yaratıcının kullarına bir 
lütuf olarak, manevi bir rehber, bir mürşid 
olarak gönderdiği; insanoğlunun hayatını 
düzenlemeyi, temiz kılmayı, verimli ve bere-
ketli kılmayı amaçlayan bir hayat kitabıdır. 
Yani, mesele hayattır ve Kur’an bu hayatın 
içinde oluşmuştur. Bu hayatta; Bedir vardı, 
Uhud vardı, Hendek vardı, Hicret vardı, Hu-
deybiye vardı, Mekke’nin fethi vardı. Evet, 
Hz. Peygamber’in merkezde olduğu bir ha-
yat... İşte, Kur’an-ı Kerim’i anlamak ancak 
bu hayatı bilmekle, onun inişine sebep olan, 
inişini gerektiren ortamı, olayları bilmekle, 
anlamakla mümkün olur. İşe buradan baş-
lamak lazım.

Tevhit Mesajı’nda, Kur’an’ın lafzi çevirisi-
nin imkânsız olduğunu, bunun caiz olma-
dığını ifade ediyorsunuz. Bu kadar kesin 
bir yargıya varmada gerekçeniz ve delili-
niz nedir? 

innemâ ilmuhâ ‘indallâh; O’nun bilgisi Allah 
katındadır.” (Ahzab, 33/63). Soru nereden 
başlıyor? Arzdan/yeryüzünden. Cevap ise 
semavi. O halde vahiy, yeryüzü öncelikli, in-
sani taleplere cevaptır, çözümdür. Öncelikle 
Kur’an’ın bu yönünü dikkate almamız lazım, 
Kur’an tasavvurumuzu gözden geçirmemiz 
lazım. Bunu dikkate almadan Kur’an’a salt 
Allah buyruğu olarak bakıp yeryüzüyle, top-
lumla, indiği dönemle irtibatını kurmazsak 
onu anlamak için gerekli bilgilerden kendi-
mizi mahrum bırakmış oluruz. 

Bu husus, bu kadar önemli demek? 

Evet, soru neydi ki cevap bu olmuş? Kur’an-
ı Kerim; bütün soruları açıkça zikredilmese 
de cevaplar manzumesidir, mecmuasıdır, F. GÜNGÖR

M. BAYKUL

HASAN ELİK İLE 
KUR’AN’I ANLAMA-
DA TEFSİRLER
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Unutmayalım ki, Kur’an bir kitap değil bir 
hitaptır; yani kelâmdır, sözdür. Bir sözün; 
konuşulduğu ortamın dışında anlaşılması 
fevkalade zordur. Kaldı ki dilbilimcilere göre 
hiçbir dil başka bir dile birebir çevrilemez; 
ancak onun mana ve mesajı aktarılabilir. 
Mesele, Kur’an olduğunda bu durum daha 
çok önem arzetmektedir. Onun içindir ki, 
Kur’an’ın mesajını aktarmak üzere “tefsir” 
diye ilmî bir yöntem geliştirilmiştir. Lafza 
sadakat adına birebir çeviri çabaları, başarı-
lı olamamıştır. O halde Kur’an çevirileri söz 
konusu olduğunda dikkat edilmesi gereken 
en önemli husus, Kur’an’ın aslı itibariyle bir 
kelâm olduğu, bu kelâmın anlaşılması için de 
onun konuşulduğu vasatın dikkate alınma-
sı gerekliliğidir. Tefsir usulünde “Mekki” ve 
“Medeni” kavramları çok önemlidir. Bu ayet, 
bu sure Mekke’de mi indi, Medine’de mi indi 
sorusunun cevabıdır bu ifadeler. Meseleyi 
dikkatlice incelersek, bunun da hikmeti, söz 
konusu ayetin, hayatın hangi safhasında in-
diğini, dolayısıyla ne anlama geldiğini tespit 
etmektir. Yoksa ezber bir laf olarak Mekke’de 
inmiştir, Medine’de inmiştir demek bir an-
lam ifade etmez. Mekke’deki hayat nasıldı ki, 
bu ayet orada indi? Keza, medeni ayetler için 
de aynı husus mevzubahistir. 

Meallere dair neler söylemek istersiniz? 

Mevcut haliyle meal yazmak yeni bir olay-
dır. Son yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bunun 

çeşitli sebepleri, gerekçeleri var. Konuyla 
ilgili değerli çalışmalar mevcut. Geniş bilgi 
için bu çalışmalara başvurmak faydalı ola-
caktır. Benim bu konuda söyleyeceğim şey, 
tefsir tarihine baktığımızda böyle bir yön-
tem göremediğimizdir. İfade ettiğimiz gibi 
nazil olduğu ortam bilinmeden Kur’an tam 
olarak anlaşılamaz. Ancak bu yüzyılın orta-
larında anlaşılabileceği sanıldı ve bu konuda 
Türkiye’de bir tartışma başladı. O dönemin 
uleması genel olarak Kur’an’ın birebir lafzi 
çevirisinin yapılamayacağı kanaatine vardı. 
Elmalılı Hamdi Yazır üstad da bu görüştey-
di. Tefsirinin mukaddimesinde bu konudaki 
görüşlerini detayıyla anlatır. Buna rağmen 
kendisi Türkiye’de mealin öncüsü haline 
geldi ve bugün Türk dilinde yazılmış 270 
kadar meal olduğu tahmin ediliyor. 

Hocam, mealleri bir boşluğu doldurmak 
düşüncesiyle yapılmış çalışmalar olarak 
okuyabilir miyiz? Halkın da anlayabilece-
ği bir tefsir ve meal ortaya çıkarmak için 
-devlet siparişiyle yazdırılmış olsa bile- 
bugün de çok istifade edilen bir eser değil 
midir Elmalılı Tefsiri? 

Elmalılı’nın Tefsiri öyle, onu ayırmak lazım. 
Sorun mealde. Tefsirine bakıyorsun muhte-
şem! Meale baktığınızda kırık dökük... Bu, 
meal yazarıyla alakalı bir şey değil. Kim gi-
rerse girsin bu işe, sonuç budur. Âkif mer-
huma isnad edilen eksik meal için de aynı 
şey söz konusudur. Çünkü meal yazarının 
elinde kelimenin lügat manasının dışında 
bir şey yoktur. Ne nüzul bilgisi vardır, ne 
muhatap bellidir... Sadece kelimenin lügat 
manası! Dolayısıyla, biz burada meal çalış-
ması yapan arkadaşların, hocaların eleştiri-
sini yapmıyoruz. Meal mantığını irdeliyo-
ruz. Kaldı ki, o çalışmaların her birisi başka 
çalışmalara vesile olmuştur, kendilerinden 
sonrakilere zemin oluşturmuştur. Hepsine 
teşekkür etmek lazım. Ancak, bugün geli-
nen noktada bu çalışmaların yetersiz olduğu 
aşikârdır. Nitekim birkaç yıldan beri ilahiyat 
fakültelerinde Kur’an’ın nüzul sebebi, nüzul 

BİRİNCİ DERECEDE 
MUHATAP OLARAK VAHYİ 

TELAKKİ EDEN HZ. 
PEYGAMBER YERYÜZÜNDE 

YAŞADIĞINA GÖRE 
BU YÖNÜYLE KUR’AN 
ARZİDİR, YERYÜZÜNE 

AİTTİR.
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vasatı, Mekke dönemi, Medine dönemi vb. 
konularda sempozyumlar yapılmaktadır. 
Meal tecrübesini Türkiye doyasıya yaşa-
mıştır. Ama bugün Kur’an’ın muhtasar bir 
tefsirine çok ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç, dili 
Arapça olan müslüman toplumlarda da dile 
getirilmektedir. 

Tefsirle meal arasındaki farka dönecek 
olursak...

Meal mushafı, tefsir ise Kur’an’ı ve nüzul 
ortamını esas alır. Meal, kelimenin lügat 
manasından hareket eder. Tefsir ise birçok 
kaynaktan beslenir, muhatabı bulmaya çalı-
şır. Yani metin dışı, metin öncesi durumu da 
dikkate alır. Zira Kur’an’ın manasının önem-
li bir kısmı metnin, kelâmın dışındadır. 

Mealin bir diğer özelliği de, ayetleri bölerek 
kelime kelime manalandırmasıdır. Tefsirde 
ise asıl olan mesajdır, mana bütünlüğüdür. 
Tefsir usulünde şöyle bir kural vardır: lafız 
manaya tabidir, mana lafza değil. Bu zik-
rettiğimiz hususlar tefsir-meal mukayesesi 
açısından önemlidir. Bizce meal çalışma-
larında çoğu zaman kaçınılmaz olan mana 
eksikliği veya yanlışlığı -bunun son zaman-
larda istisnaları görülmektedir- bunlardan 
kaynaklanmaktadır. Bunların pratik sonucu 
olarak, bir ayetin bazen mealiyle tefsirdeki 
manası arasında hiçbir ilişki kurulamayacak 
kadar farklılık görülebilmektedir. 

Mesela, “fetteku’n-nârelletî vakûduha’n-nâsu 
ve’lhicârah” (Bakara 2/24) ayetinin mealdeki 
manası: “yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten 
sakının” şeklindedir. Tefsire baktığınız za-
man ayetin anlamının: “Ey müşrikler! Taştan, 
tahtadan yapmış olduğunuz bu putlar ve ona 
tapan sizler cehenneme gireceksiniz” şeklin-
de olduğu görülür. Gördünüz mü iki mana 
arasındaki farkı? Bir ayetin meale göre bir 
manası, tefsire göre başka bir manası olamaz. 
Ayetin mealde verilen manasını düşünecek 
olursak, “yakıtı insanlar ve taşlar olan cehen-
nemden korunun” ne demek? Bütün insanlar 

mı cehennemde yanacak? Taşların cehennem 
yakıtı olması ne demektir? Taşlar niye yan-
sın, bunun anlamı ne? Bu defa, ‘maksat taş 
kömürüdür’ vb. zorlamalar alıp başını git-
mekte ve böylece Tevhit kitabı olan Kur’an 
adeta zeminini kaybederek bilimsel açıkla-
maların referansı haline getirilmektedir.

Hocam, Elmalılı öncesinde de mealler yok 
muydu? Osmanlı döneminde yazılmış az 
da olsa mealler olduğunu biliyoruz. 

Evet varda. Ama bunlar, medreselerde, ilmi 
mahfillerde talebeye yahut erbabına yönelik 
“Şerhu Kelimati’l-Kur’an”; “Şerhu’l-Müfredat” 
gibi mushaf kelimelerinin lügavi izahlarını 
yapan çalışmalardır. Yani bu çalışmalar, bu-
günkü meal mantığıyla birebir örtüşen çalış-
malar değildir. 

Kur’an’ın nüzulüyle Allah Rasulü’nün si-
retinin ayrılmazlığına vurgu yapıyorsu-
nuz. Bunu okuyucularımız için biraz açar 
mısınız? 

Az önce kısmen söyledim ama ilave olarak 
şunu söyleyeyim: Siret Hz. Peygamber’in 
vahiy etrafında oluşan hayatı demektir. Bi-
liyoruz ki vahiy Hz. Peygamber’in risaletiyle 
Kur’an olmuş, Muhammed ibn Abdillah da 
Kur’an ile peygamber olmuştur. Kur’an’ın 
ilk muhatabı, mübelliği O. Dolayısıyla onun 

KUR’AN’A SALT ALLAH 
BUYRUĞU OLARAK BAKIP 
YERYÜZÜYLE, TOPLUMLA, 

İNDİĞİ DÖNEMLE 
İRTİBATINI KURMAZSAK 

ONU ANLAMAK İÇİN 
GEREKLİ BİLGİLERDEN 

MAHRUM KALIRIZ.

F. GÜNGÖR
M. BAYKUL

HASAN ELİK İLE 
KUR’AN’I ANLAMA-
DA TEFSİRLER
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hayatı Kur’an’la şekillenmiştir. Ona tabi olan 
sahabenin hayatı, sorunları, soruları, onun 
karşısında olan müşriklerin hayatları; savaş-
ları, barışları da onun yaşantısına göre şekil-
lenmiştir. Bu husus çok önemlidir. 

O halde, Hz. Peygamber’in hayatıyla Kur’an 
ilişkisini dikkate almadan Kur’an’ın manası 
anlaşılmaz, tefsiri yapılamaz. Bu durum-
da peygamber de anlaşılmaz. Maalesef, Hz. 
Peygamber ile Kur’an ilişkisi sağlıklı kuru-
lamıyor. Hz. Peygamber daha çok hadisler-
le ilişkilendiriliyor. Halbuki onun mutlak 
ve koparılamaz ilişkisi Kur’an’ladır. Çünkü 
O’nun peygamberliği Kur’an’la olmuştur. Bu 
ilişkiyi fevkalade diri tutmamız lazım. Bu da 
az önce konuştuğumuz gibi Kur’an’ın indiği 
ve Hz. Peygamber’in merkezde olduğu orta-
mı bilmekle mümkün olur.

Tevhit Mesajı’nın alt başlığını “Özlü 
Kur’an Tefsiri’ olarak belirlediniz. Bu 
akım yeni olmasa gerek. Tarihteki ve gü-
nümüzdeki örnekleriyle özlü Kur’an tefsi-
ri yöntemini anlatabilir misiniz? 

Biz bu tefsiri, muhteva olarak ilk yüzyıllarda 
yaşayan Mukâtil (v. 150 h.) Ebu Ubeyde (v. 
210 h.), Ferra (v. 307 h.), Taberi (v. 310 h.) 
ve Maturidi (v. 333 h.) tefsirlerine öncelik 
vererek; Zemahşeri, Razi, İbnü’l-Cevzi ve 
diğer tefsir kaynaklarından istifade ederek 
oluşturduk. Böyle bir tefsire ihtiyaç olduğu-

nu düşündük. Zira Kur’an’ı anlamak isteyen 
birçok insan, teknik malumatlarla dolu 20-
30 ciltlik hacimli tefsirlerden istifade edeme-
diklerini, bu sebeple meallere başvurdukla-
rını, fakat daha önce ifade ettiğimiz anlam 
ve anlatım yetersizlikleri sebebiyle önemli 
sorunlarla karşılaştıklarını ifade ediyorlardı. 

Özlü Kur’an Tefsiri’nde yöntem olarak Ta-
beri’den istifade edilmiştir. Erbabının malu-
mu üzere Taberi; ayetin icmali olarak hitap 
formunda tefsirini yapıyor, daha sonra ilgili 
rivayetleri zikrediyor. Diğer tefsirlerde genel 
olarak ayetler hikâye yöntemiyle tefsir edilir-
ken, Taberi’nin hitap formuyla tefsir etmesi, 
önemli bir fark teşkil etmektedir. Biz de her 
zaman içeriğine katılmasak da Taberi’nin 
yöntemini esas aldık. Maamafih, benim ka-
famda daha önceden beri hitap formuyla tef-
sirin Kur’an’ın üslubuna daha uygun oldu-
ğu fikri vardı, ancak bazı tereddütlerim de 
vardı. Taberi tefsirinde bu yöntemi görünce 
tereddütlerim zail oldu ve Tevhit Mesajı’nda 
bu yöntemi uyguladık. 

Uyguladığınız yöntem türedi bir yöntem 
değil yani?

 Asla, asla öyle değil. Sağlam örnekler olma-
saydı belki de biz buna cesaret edemezdik. 
Çünkü bu bir ilim dalı. Yeni usuller ihdas 
etmek öyle kolay da değil, çoğu zaman doğ-
ru da olmayabilir. 

İslam dünyasında yapılan meal ve özlü 
tefsir çalışmalarını da takip etmek gere-
kir. Sadece Türkiye’ye bağlı kalmamak 
lazım, öyle değil mi? 

Tabii ki. İslam dünyasındaki bu çalışma-
ları dikkatlice takip ettim ve bu yönteme 
yakın çalışmalar gördüm. Çünkü bütün 
müslüman toplumlarda- dili Arapça olan-
lar dahil- insanların, özlü bir tefsire ihtiyaç 
duyduklarını ifade ettiklerine şahit olduk. 
İslam ülkelerinde yapılan özlü tefsirlere şu 
örnekleri verebiliriz: Ürdün’de Ahmet Mek-
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ki’nin el-Mu’in isimli tek ciltlik tefsiri, Suudi 
Arabistan’da bir heyet tarafından yapılan et-
Tefsiru’l-Muyesser isimli tek ciltlik bir tefsir, 
Mısır’da el Ezher ulemasının yaptığı el-Mün-
tahab isimli tek ciltlik tefsir. İran’da da böyle 
bir tefsir çalışmasının yapıldığını biliyorum. 
Aslında Türkiye’de 1969 yılında yayınlanan 
Mehmet Vehbi efendinin Hulasatu’l-Beyan 
isimli tefsiri, Osman Zeki Bey’in 1878’de İs-
tanbul’da yayınlanan Tefsirli Kelâm-ı Kadîm 
(Osmanlıca) isimli eseri de bizim tefsirimize 
benzer çalışmalar olarak nitelendirilebilir. 

Özlü tefsirinizde 4 bin kadar kaynaktan 
istifade ettiğinizi belirtiyorsunuz. Neden 
bu kadar çok kaynağa başvurma ihtiyacı 
duydunuz? Anlamakta zorlandığınız ayet-
ler mi oldu?

İlk olarak bu çalışmanın; klasik kaynakların 
önemli ölçüde seçilmiş bir sunumu olduğu-
nun farkedilmesini amaçladık. İkinci olarak; 
tercih ettiğimiz görüş ve yorumların, ilgili 
okuyucuya tahkik imkanı vereceğini dü-
şündük. Manasını anlamakta zorlandığımız 
ayetler oldu, hatta bazı ayetleri anlayama-
dık; mevcut yorumlar da bizi tatmin etmedi 
bunu da dipnotta belirttik. 

Kur’an’ın kelâm oluşu, onun başka dillere 
çevrilmesi açısından ne anlama geliyor? 
Konuşma dilini bir başka dile çevirirken 
nelere dikkat etmek gerekir? 

Kur’an, aslı itibariyle bir kelâm olduğundan, 
konuşma dilinin tüm özelliklerini taşımak-
tadır. Örneğin; muhatap biliniyorsa adının 
zikredilmemesi, meram ifade edilebiliyorsa 
bazı kelimelerin hazfedilmesi gibi özellikler, 
gerektiğinde tekrarlar... Bu konuları; tefsir-
le meşgul olanların çoğu bilir, söyler, yazar 
ancak uygulamada bu özellik pek dikkate 
alınmaz. Onun için de Kur’an çevirilerinde 
sorunlar ortaya çıkar. Kur’an üslubunun bir 
başka özelliği de şudur: aynı manada bir-
çok farklı kelime kullanır. Örneğin; mümin, 

muhsin, muttaki... Bu kelimelerin hepsi 
nüzul dönemi müminlerini farklı üsluplar-
la tavsiften ibarettir. Bunu kavramayan bir 
Kur’an yorumcusu, bu kelimelerin her bi-
risinde başka başka manalar arar. Keza dö-
nemin müşrikleri için de kâfir, zalim; fasık, 
cahil gibi kelimeler kullanılır. Bunu farkede-
meyen kimse bu kelimelerin her birine ayrı 
ayrı anlamlar yükler. Kur’an’ın bir diğer üs-
lup özelliği de tekrarlardır. 23 yıllık nüzul 
döneminde Kur’an’ın mücadele ettiği şirk 
merkezli kötülükler devam ettiğinden, her 
vesileyle ve farklı üsluplarla bunlar dile ge-
tirilmekteydi. Bu incelik farkedilmezse her 
tekrarda ayrı bir anlam olduğu sanılarak ha-
taya düşülür. 

Tefsirin sizce tarifi nedir? İdeal bir tefsir-
de bulunması gereken özellikler nelerdir? 

Tefsirle ilgili çalışmalarda bu konuda çeşitli 
bilgiler var, ben onlara girmeyeyim. Benim 
anladığım şey şudur: isabetli ve tatmin edici 
bir tefsir için en temel şey, Kur’an’ın nazil ol-
duğu ortamı bilmektir. İbn-i Abbas’ın dediği 
gibi: “Eyne nezele, fîme nezele: nerede nazil 
oldu kimin hakkında nazil oldu?” Mesele 
bu. Nüzul dönemi için tefsir buydu. Son-
raki dönem uleması, Maturidi’nin de ifade 
ettiği gibi dönemin sorunlarına Kur’ani çö-
züm için sahabenin tefsiri üzerinden hareket 
ederler, yani tevil yaparlar. Sahabe tefsiri her 
dönem için kalıcı ve geçerli, tevil ise dönem-
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den döneme değişir. Yani tevilin ekseni nü-
zul dönemi tefsiri olmalıdır. Ancak, durum 
pek böyle olmamıştır. Sonraki dönemlerin 
tefsirleri bunu takip etmemiş; metin odak-
lı, dil ağırlıklı ve çağdaş meselelerle Kur’an’ı 
birebir ilişkilendiren çalışmalar ağırlıktadır. 
Bu da birçok sıkıntı ve ihtilaflara sebep ol-
muştur. Bu sıkıntı günümüz tefsir çalışma-
larında da kendini göstermektedir. Zira Ibn 
Abbas’ın da dediği gibi Kur’an yorumunda 
ihtilafın kaynağı nüzul vasatını bilmemek 
veya ona itibar etmemektir. O halde Tefsir-
de ihtilaf ve farklı görüşler, ciltler dolusu ki-
taplar ulemanın ilminin çokluğundan veya 
Kur’an’ın özelliklerinden kaynaklanmamak-
ta, nüzule eşlik eden olay, olgu ve muhatap-
ların bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Nitekim nüzul döneminde ilmi hüviyeti ol-
mayan bir insan dahi olayın şahidi olduğu 
için Kur’an’ı anlıyordu. Maturidi de bu ko-
nuda şöyle diyor: “Tefsir, Kur’an’ın nüzulü-
ne şahit olan sahabenin hakkıdır”. Daha 
sonraki ulemanın tefsir yetkisi yok. Onlar 
tevil yapar. Buna göre mushafı elimize alıp 
bugün kendi dil bilgimizle, kendi mantığı-
mızla, kendi kafamızla Kur’an tefsiri yapa-
mayız. Ancak, bu tefsirlerin ışığında güncel 
tevil ve yorumlar yapmak, yaşayan ule-
manın hem hakkı hem de görevidir. 

Yani Tefsirin bir tarih çalışması olduğunu 
unutmayarak Onu siyasi, bilimsel, ekono-

mik vb. çağdaş meselelerle doğrudan ilişki-
lendirmekten kaçınmak gerekir. 

Hocam, Kur’an’ı yanlış anlama konusu 
yeni değil. Başta tefsir ilminin sebep ol-
duğu, İsrailiyat gibi müktesebatın yol aç-
tığı anlama problemleri yok mu?

Evet. Yanlış anlama konusu yeni değil. Her 
dönemde egemen olan düşünce biçimle-
ri, mezhebî anlayışlar, siyasal yönelişler vb. 
şeyler kendi meşruiyetlerinin ve üstünlük 
iddialarının gerekçesi olarak Kur’an’ı refe-
rans göstermişlerdir. Bunlar, insanoğlunun 
zaaflarıdır. Her dönemde buna benzer şey-
ler görülmüştür. Bazı dönemlerde mucize ve 
keramet yoluyla olağanüstülüklerin öne çı-
karılması da Kur’an’ın yanlış anlaşılmasında 
etkili olmuştur kanaatindeyim. Günümüzde 
ise Kur’an’a bilimsel, siyasal, ekonomik vb. 
çağdaş değerler üzerinden yaklaşmak yan-
lış anlamalara sebep olmaktadır. Bütün bu 
hatalardan kaçınmak için Kur’an’a nüzul 
dönemini esas alarak yaklaşmak gerekmek-
tedir. Aksi takdirde herkes kendine göre bir 
mana verir ve bunun sonu gelmez. Siz öyle 
dersiniz öteki böyle der; dün siz böyle tefsir 
yaptınız yarın başka türlü yaparsınız. Zira 
insan aklı sürekli gelişiyor, değişiyor. O hal-
de ihtilaf etmemenin, yanlış anlamaya düş-
memenin temel şartı nüzul dönemine dair 
sağlıklı bilgiye itibar etmektir. O döneme 
ait olmayan, o dönemin bilgisine, kültürü-
ne inanç yapısına, içtimai yapısına aykırı 
güncel yorumlar, Kur’an açısından bakılın-
ca problemlidir; çoğu zaman isabetsizdir. 
Bugün Kur’an’a verdiğimiz manalar, nüzul 
döneminde de aynı manayı ifade etmesi 
lazım. Kriter budur. Mesela, Rahman sure-
sinde “merace’l-bahreyni yeltekıyân, beynehu-
ma berzahun la yebğıyân” ayetleri; “iki deniz 
birleştiği halde suları birbirine karışmıyor” 
şeklinde çevriliyor ve bunun bilimsel keşfini 
unlu denizci Kaptan Custo’nun yaptığı ka-
bul ediliyor. Bu, doğru bir yaklaşım değil-
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dir. Bu ayetin tefsiriyle ilgili Tevhit Mesajı’na 
bakılabilir. Şunu bilelim ki, Kur’an’ın bütün 
ayetleri nazil olduğu ortamda muhatapla-
rı tarafından anlaşılıyordu. Ayetlere bugün 
verdiğimiz mana o dönem için anlaşılır de-
ğilse, bu bir yanlış anlamadır. Fakat, dedi-
ğimiz gibi bu ayetin tefsirinden sonra çeşitli 
güncel yorumlar yapabiliriz. Ancak, Mushaf 
üzerinden bunu doğrudan yapamayız; tefsir 
üzerinden yapabiliriz. Önemli olan nokta 
bu. Bu bakımdan güncel olan şeylerin doğ-
rudan Kur’an’la irtibatlandırılması, onu yan-
lış anlamaya götürür. Unutmayalım ki, Mus-
haf üzerinden doğrudan güncel yorumlar, 
Kur’an’ı anlama adına doğrudan yapılmış 
hatalardır. Ama nüzul dönemini esas alan 
Kur’an tefsirinden hareketle tevil yoluyla bu 
konularda görüş belirtebiliriz, belirtmeliyiz. 
O halde Kur’an’la ilgili iki kademeli bir çalış-
ma söz konusudur. 

Kur’an’ı yanlış anlamaya götürecek bir baş-
ka husus da, bütün teferruatıyla her şeyi 
Kur’an’da aramaktır. Fer’i meseleler, başka 
çalışmaların konusudur. Kur’an her dönem 
için ve herkes için geçerli olan temel değer-
leri ortaya koyar.

Nedir temel değerler?

Tevhittir, insan haklarıdır, adalettir, haktır, 
hukuktur... Unutmayalım ki Kur’an; bütün 
peygamberlere ve kitaplara inanmayı em-
rettiğine göre Kur’an’ın anlattıklarıyla bütün 
peygamberlerin tebliğ ettiği ilkeler aynıdır, 
bunlar da ana hatlarıyla ifade ettiğimiz husus-
lardır. Kur’an sabit değerlerden bahseder. O, 
günden güne değişen şeylerden bahsetmez. 

Kur’an’ın ana konusunun tevhit olduğu-
nu sık sık vurguluyorsunuz. Özlü tefsi-
rinizin adını da Tevhit Mesajı koydunuz 
zaten. Tevhit tam olarak ne demek, bunu 
biraz açar mısınız? 

Tevhit, uluhiyetin niteliklerinden herhan-
gi birisinin hiçbir şeye ve hiçbir kimseye 

atfedilmemesi, onun kulu olan insanın da 
yaratıcısından başka hiçbir şeye ve kimse-
ye tazimde bulunmamasıdır. Yani Tevhidin 
manası Allah’ı birlemek olduğu gibi insanı 
da birlemektir. Tevhit deyince genellikle sa-
dece Allah’ın birliğini anlıyoruz. Bu tevhit 
anlayışı eksiktir. Bu ifadeyle ayni zamanda 
insanın birliğinin de kastedildiğini unut-
mamak lazım. Bu yanlış anlayıştan dolayı 
Müslüman Dünya -Kur’an adına Allah’ın 
birliğini savunup dururken paramparça bir 
durumda ise- tevhit anlaşılmamış demektir. 
Tevhidin icabı vahdettir. Yani Allah’ın birliği 
insanın birliğini gerektirir. Şimdi size tefsi-
rimizin giriş bölümünden şu cümleyi oku-
yayım: Kur’an’ın anlattığı tevhit, uluhiyetin 
birliğine olduğu kadar bütün varlıkların 
aynı ilah tarafından yaratılmalarından hare-
ketle insanlığın beşeriyet vasfındaki ortaklı-
ğına da vurgu yapmaktadır. Buna göre Allah 
insanın sahip olduğu bütün nimetleri bahşe-
den tek kudret olduğu için tazim ve takdise 
layık yegane mabuttur. Bu gerçeği göz ardı 
edip çeşitli saiklerle başka varlıkları tazim ve 
takdis ederek onları uluhiyete ortak kılan-
lar, Kur’an’ın ifadesiyle şirk koşanlar itikadi 
anlamda tevhit ilkesini parçaladıkları gibi 
bütün insanların birer beşer olmakla men-
sup oldukları birliği ve eşitliği de yadsımış 
olacaklardır. İste bizim tespit edebildiğimiz 
kadarıyla Kur’an’ın ana konusu bu manada 
tevhittir. Doğru bir tefsir bütün ayetlerin 
açıklamasında bu esası göz önünde bulun-
durmalıdır. Aksi takdirde her ayet sizi başka 
bir yere götürür, daha doğrusu siz ayetleri 
başka yerlere götürürsünüz...

Mekke’de uzun süre kalmış olmanızın 
tefsir çalışmanıza müsbet yansımaları ol-
muştur... 

İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitir-
dikten sonra 1977 yılında Arapça’yı Kur’an’ı 
kendim anlayabilecek seviyeye getirmek 
maksadıyla Mekke King Abdulaziz (daha F. GÜNGÖR
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sonra Ummu’l-Qura oldu) Üniversitesi’ne 
gittim ve 14 sene kaldım. Dil çalışmasından 
sonra tefsir ve hadis branşlarında yüksek 
lisans ve doktora yaptım. Ezher Üniversite-
si’nin son kuşağı denilebilecek önemli üs-
tadlardan istifade ettim. Bunlar arasında ha-
dis üstadı Ebu Zehv, tefsirde ise Ebu Sohbe 
vardı. Keza merhum Muhammed Gazali ve 
Muhammed Kutup da hocalarımız arasın-
daydı. Daha başka birçok üstaddan istifade 
ettik. 

Mekke’deki en büyük kazancım Hadis ve 
Tefsir branşlarının ikisinde de çalışmış ol-
mam. Yüksek lisansımı tefsirde, doktoramı 
hadiste yaptım. Doçentlik ve profesorlük 
çalışmalarımı tefsirde sürdürdüm. Tefsir-ha-
dis birlikteliği bana çok şey kazandırdı. Bu 
branşların Türkiye’de de birleştirilmesi yö-
nünde tekliflerde bulundum. Aksi takdirde 
hadis ve Kur’an adına birtakım tartışmalar ve 
sıkıntılar husule geliyor. Neredeyse Kur’an 
dini ve hadis dini olarak iki dinden bahse-
dilecek! Bir yanda Allah’ın dedikleri, diğer 
yanda peygamberin dedikleri! Bu sıkıntılar, 
Kur’an ve hadisin ayrı ayrı ele alınmasından 
çıkıyor. 

Bir diğer istifadem de Arap dilinin şifahi özel-
liklerini kavramam oldu. Bu da aslı itibariyle 
bir kelâm olan Kur’an’ı anlamamda önemli 
katkılar sağladı. Dolayısıyla bu tefsire de yan-
sıdı. Bu önemli bir husustur. Örnek verecek 
olursam; Kur’an’da sık sık “kul” kelimesi ge-
çer ve bu, Türkçe’ye “de ki” şeklinde çevrilir 
(bazı istisnaları olabilir). Halbuki bu kelime 
konuşma dilinde mevzuya göre tehdit anla-

mında, bilgilendirme anlamında, meydan 
okuma, rica etme anlamlarında kullanılır. 
Bunun gibi daha birçok örnek verilebilir. Bu 
durum, dilin kitabi özelliklerini bilmekten 
ziyade o dilin konuşulduğu toplumda bu-
lunmakla farkedilecek bir durumdur. 

Ayrıca Mekke’de uzun süren ikametim bana 
Kur’an’ın nazil olduğu coğrafyayı, torunla-
rı vasıtasıyla Kur’an’ın ilk muhataplarının 
özelliklerini kısmen de olsa tanıma imkânı 
verdi. Siyerden isimlerini okuduğum birçok 
kabilenin torunlarını tanımak, dedeleri hak-
kında belli ölçüde de olsa bir fikir verdi. Ör-
neğin; Mekke de ilk karşılaştığım Abdullah 
Kuraşi isimli şahıs ve kabilesiyle, siyerden 
öğrendiğim Kureyş kabilesinin hafızamdaki 
çağrışımı... 

 Hocam, son olarak eklemek istediğiniz 
bir husus var mı?

Meramımızı genel olarak ifade ettiğimizi 
sanıyorum. Tevhit Mesajı isimli tefsirimize 
ilgi gösterdiğiniz için Kur’ani Hayat dergisi 
mensupları olarak sizlere ve bu tefsire ya-
kın ilgi gösteren tüm okuyuculara teşekkür 
ediyorum. Bu çalışmada bana eşlik eden 
yüksek lisans ve doktora tezini danışmanlı-
ğımda tamamlayan başarılı akademisyen Dr. 
Muhammed Coşkun’a da teşekkür ediyor, 
çalışmalarıyla tefsir alanına önemli katkılar 
sağlayacağına inanıyor ve Kur’an’ı anlamaya 
yönelik çalışmalarının devamını diliyorum. 
Yeni yayınlanan “Tefsirde Sîret ve Nüzul İliş-
kisi” isimli doktora tezi bu alanda önemli bir 
eserdir. Birlikte başka çalışmalarımız da ola-
caktır inşaAllah.

Hocam, sizinle söyleşi talebimizi, izin-
li olduğunuz halde Marmara İlahiyat’ın 
yeni binasında gerçekleştirdiğiniz için 
çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun.

Ben teşekkür ediyorum, Allah hepimizden 
razı olsun. 

VAHİY HZ. PEYGAMBER’İN 
RİSALETİYLE KUR’AN 

OLMUŞ, MUHAMMED İBN 
ABDİLLAH DA KUR’AN İLE 
PEYGAMBER OLMUŞTUR.
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Haydar ÖZTÜRK

İKİ DENİZİN BİRLEŞTİĞİ YER:
KUR’AN VE AKIL

“Önyargı, aklın kör kuyusudur.”
(Mustafa İslâmoğlu)

Kur’an’ın en temel gayelerinden birisi 
insanın anlam arayışında ona yardımcı 

olmaktır. Büyük bir çaba gösterilerek bi-
linçsizce tekdüzeleştirilen modern hayat 
tarzları, anlamı insanın gündeminden sürüp 
çıkardı. Anlamdan oluşan boşluk ise, para, 
mevki, dünyevî idealler, fani ilgiler, fani sev-
giler vs. insanı nesne konumuna indiren şey-
lerle dolduruldu. Artık miras olarak alınan 
din yetmemeye başladı. Çünkü miras olarak 
alınan din “dondurulmuş din”di, yüzyıllar 
öncesinin insanına hitap ediyordu. Diğer bir 
tabirle bu dinin son kullanma tarihi geçmiş-
ti. Sorgulama süreci, İslâm ümmeti Kur’an’ı 
okumayla anlamayı birbirinden ayırmasıyla 
başladı. Kur’anî anlamda “Oku/ikra’” emri, 
aynı zamanda “anla, kavra ve anlat” demek-
tir. Birine “Oku” dedikten sonra ayrıca bir 
de “anla, kavra, anlat” demeye gerek yoktur. 

Anlam arayışı sorular üzerine bina edilir. 
Yani anlam arayışı bir tür cevap arayışıdır, 
fıtratı arayıştır, öze dönüştür. İnsan aklı; var-
lık, kâinat, yaratıcı, hayat, ölüm, ölüm son-
rası gibi gizemini koruyan konular etrafında 
dönüp dolaşır. Modern insan “soru”suz bir 
şekilde hayatını sürdürüyor, ama “sorun”suz 
bir hayata ulaşamıyor. Sorularını yitiren in-
san, anlamı da yitiriyor. Anlam arayışı, ya-
ratılış gayesinin farkında olan her insanın 
içinde vardır. Kur’an böyleleri için anlam 
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arayışına bir cevaptır. İslam dünyası birleşti-
rilmesi istenen iki şeyi ayırdığı için bugünkü 
trajik durumdadır. Kur’an’ın anlam dünya-
sıyla, insanın buluşması; vahiy ile aklın ke-
sişmedir. İki denizin birleştiği yerle vahiy 
ve aklın sembolize edildiğini düşünüyorum 
(Allahua’lem). Bu anlamda iki âyeti yorum-
lamaya çalışacağım.

Kur’an’da imgesel ve simgesel anlatım, en 
yoğun şekilde Adem kıssasında görülür. 
“Âdem” biz insanları, “şeytan” içimizdeki 
Allah’tan uzaklaştırıcı kötülük dürtülerini, 
“ateş” hırs, şehvet, haset gibi dürtüleri, “ib-
lis” Allah’a güvenemeyen yanımızı, “mülk-
i la yeblâ” (yıkılmayacak servet ve iktidar) 
sahip olma hırsımızı, “şecere-i huld” (son-
suzluk ağacı) bunun için son sınırına kadar 
(bilgiyi, serveti ve iktidarı) toplamayı, birik-
tirmeyi ifade eder.1

1. ÂYET: RAHMAN 55/19-20:

“İki denizi (akıl ve vahiy) birbiriyle ka-
vuşsun diye salıvermiştir. Birbirine ka-
vuşmasını önleyen aralarında bir engel 
(benlik, yetersizlik, hat) vardır.” 

1. İhsan ELİAÇIK

Said Nursi’nin “Mecaz avama inince ha-
kikate dönüşür.” sözünden de anlaşılacağı 
gibi Kur’an’da imgeler, simgeler ve sembol-
ler konusuna Fransız kalan kimileri Kitab’ı 
hurafeler, mucizeler ve harikalar diyarına 
çevirmiş durumda… Kur’an’da sembolizm 
vardır, evet, ama bu helallerde ve haramlar-
da değil; daha çok metafizikî konuları kav-
ratmada, kimi kıssalarda ve hattâ kıssaların 
kimi tabir, kelime ve deyimlerindedir. Bu 
konular tefsir usulü kitaplarının mecaz-ha-
kikat, muhkem-müteşabih bölümlerinde 
uzun uzun ele alınır.2

Bu noktada yapılacak en büyük yanlış, 
Kur’an kıssalarının tümünü birer tarihsel 
hakikat veya tümünü kurgusal-fiktif anlatı 
kapsamında mütalaa etmektir. Kuşkusuz, 
Kur’an’da tarihsel gerçeklikleri inkâr edil-
mesi mümkün olmayan çok sayıda kıssanın 
mevcudiyeti bir mütearifedir. Bunun yanın-
da, Zülkarneyn ve Bilge Kul (Hızır?) gibi 
tarihin belli bir dönemine yerleştirilemeyen 
figürlerle ilgili anlatımlar da mevcuttur.3

“Âdem-İblis, Bilge Kul-Musa, Süleyman-Bel-
kıs, Zülkarneyn vb. kıssalara demitolojizas-
yon tekniğini uygulamak Kur’an’ın şânını 
haleldar eder mi?” sorusuna cevap vermek 
lüzumu hâsıl oldu gibi. Bize göre Kur’an’da-
ki bazı kıssaları demitolojize etme girişimi, 
ilâhî vahye inanç ve bağlılık temelinde hiç-
bir risk içermez. Çünkü Kur’an, sıkça te-
laffuz edildiği gibi bir tarih kitabı değildir. 
Tabiatıyla tarihsel malumat aktarma gibi bir 
hedef de gözetmemektedir. O, baştan sona 
dinî-ahlâkî bir mesajdır. Muhtevasını oluş-
turan bilgi malzemesi, tümüyle bu mesajın 
muhataplara açık ve anlaşılabilir bir şekilde 
aktarımına hizmet etmektedir.4

Geniş bir ilme ya da bilgiye sahip olan veya 
ilimde ya da bilgide geniş bir sahaya hakim 
olan kişiye de bahr/derya denir. Ettebahhur 
fil ilm/geniş bir ilme sahip olmak anlamına 

2. İhsan ELİAÇIK
3. Mustafa ÖZTÜRK, Kıssaların Dili, 99
4. Mustafa ÖZTÜRK, Kıssaların Dili, 98
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gelir. (Müfredât, Râgıb el-Isfahâni). Bu an-
lamda akıl/fıtrat ve vahiy iki deniz/deryadır. 
İttihat sırrıyla iki tane 1 yan yana gelse 11 
kuvvetinde olur. Fakat geçen İslami süreçte 
iki tane 1 hep alt alta toplatılarak 2 kuvve-
tinde bırakılmıştır. Hicri 3. asırdan sonra pa-
tinaj yapan İslam düşüncesi bunun en açık 
şahididir.

Bu iki su kütlesinin nitelikleri Furkan 
25/53’te verilir… Bu iki âyet, lafzi delaletin 
ötesinde mümin ve kâfirin iman ve küfrüyle 
alakalı olarak okunabilir. Yine, birbirine de-
ğen fakat karışmayan iki deniz bilinçaltı ve 
bilinçüstü olarak da yorumlanabilir.5

Âyeti, somut iki denizin birbirine karışma-
ması şeklinde yorumlayanlar, bilimi âye-
te doğrulatma çabası içine girmişlerdir. 
Kur’an’ın indiği dönemde deniz altında han-
gi incelemeler var ki, bununla işaret edilen 
denizlerin birinin suyu tatlı, diğerinin suyu-
nun acı olduğu sonucuna varılmıştır. Ya da 
sebebi nüzul olarak hangi sual üzerine bu 
âyet nazil olmuştur. Aynı durumda dünyada 
sadece (biri acı, diğeri tatlı suya sahip) iki 
deniz mi var? Birden fazla deniz varsa âyeti 
nasıl anlayacağız? Bilimden Kur’an’a bir seyr 
her zaman bizi doğru yoruma ulaştırmaya-
bilir fakat, Kur’an’dan bilime bir seyr daha 
sağlıklı ve Kur’ani bir yaklaşımdır. 

Ama bence bu âyetlerde daha derin bir şey 
söyleniyor, daha derin bir ahlaki ve insani 
karşılığı var. Ne bu karşılık? İman ve kü-
für. İki deniz, iki ayrı inanç, iki ayrı bakış 
açısı, iki ayrı hayat tarzı, adeta Mekke’deki 
Müslümanlar’a bir teselli bu. Siz küfür deni-
zi içindesiniz, fakat karışmıyorsunuz. Allah 
sanki aranızda bir duvar var gibi sizin imanı-
nızı koruyor. Mekke’deki ortamın bir ifadesi 
aslında. Karıştırmıyor sizi, sizin imanınızı 
görünmez duvarlarla koruyor. “..sedden ve 
min halfihim sedden feağşeynahüm fehüm 
lâ yubsırûn.” (Yâsin 36/9) adeta Yasin Sûre-
si’ndeki bu âyete bir gönderme. Önlerinde 

5. Mustafa İSLÂMOĞLU, Hayat Kitabı Kur’an 
Gerekçeli Meal Tefsir, 1070

bir set, arkalarında bir set var, göremezler, 
göremiyorlar. Dolayısıyla görünmez duvar-
larla Allah kendisine iman edenleri koruma 
altına alıyor. Sanki böyle bir ima var gibi ge-
liyor bana.6

Akıl ve vahiy, ikisi de derin bir ilim/bilgi sis-
temine sahiptir. Fakat akıl bilgi sisteminin 
doğru çalışması, vahiy bilgi sistemin akıl 
bilgi sisteminin üzerine kurulmasıyla müm-
kündür. Akıl altyapı, vahiy üstyapıdır. 

İslam düşünce tarihinde aklın vahiy karşı-
sında rakip gibi görülmesi, aklın işlevsel 
hale gelmesini engellemiştir. Allah’tan gelen 
vahiy karşısında aklın, böylesi bir otoriteye 
rakip olabilmesi zaten beklenemezdi. Akıl/
kalp vahyin taşıyıcısı idi. Zarf mazrufa na-
sıl denk düşebilirdi! Üstelik bütün soru(n)
ların kitapta cevabının yer aldığı tartışma 
götürmez bir öngörü haline geldikten sonra, 
akıl için sadece kitabı okuyup doğru olarak 
anlamaktan başka bir çıkar yol kalmamak-
taydı, öyle de oldu. Aklı rivayetin otoritesine 
teslim ettiğimiz gün zaten bu makus talihi 
kendi ellerlimizle meşrulaştırmıştık. 

Vahyin vahiy olduğunu değerlendirecek olan 
akıldır. Akıl sorumluluğun kaynağıdır. Aklın 
varlığı yeterli değildir, vahye ihtiyaç duyar. 

6. Mustafa İSLÂMOĞLU, Tefsir Dersleri
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“İnsana bilmediğini öğretti. İş, sanıldığı gibi 
değil! İnsan gerçekten azar. Kendisini her 
türlü ihtiyacın üstünde görmüştür.” (Alak 
96/5-7). Allah’ın niteliklerinin bir kısmını 
akılla bilebiliriz, bir kısmını bilmeyiz. İn-
sanlar arası ilişkileri düzenlemek ve adaleti 
ikame etmek ancak vahyin bilgisiyle müm-
kündür. Vahiy, insanın doğasının aklı yanılt-
masına engel olur. Hevanın saptırmalarına 
karşı vahyin uyarıları gereklidir. 

Aklın iyi çalışması ve vahiyle buluşma-
sının önünde engeller vardır. Onlar: 
Aklı küçümseme, eski bilgi, aklı kullanma-
mayı özendirme, aşırı duygusallık, aklın ki-
raya verilmesi, dinden çıkma tehdidi gibi.

Kur’an’da aklını kullanarak yanlışa düşmek 
diye bir kavram olmadığı gibi, Kur’an termi-
nolojisi, yanlışa düşmeyi, akıldan ayrı heva 
ve hevese tabi oluş olarak nitelendirir. Akıl 
nitelikleri ve fonksiyonlarıyla tanınır. Kur’an 
fonksiyonel akla dikkat çeker. Konuyla ilgili 
âyetler şunlardır:

“Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böyle-
ce onların akledebilecek kalpleri ve işitebile-
cek kulakları olsun. Çünkü doğrusu, gözler 
kör olmaz, ancak sinelerdeki kalpler köre-
lir.” (Hacc 22/46).7

“Hevalarını (arzularını) ilah edinen kimse-
yi gördün mü? O halde sen mi koruyucu 
olacaksın? Yoksa onların çoğunun söz din-
lediğini veya akıllarını kullandığını mı sa-

7. Bakınız Hucurat 49/3-5, Yunus 10/15-16, Yusuf 
12/7-10, 109, Araf 7/169, En’am 6/32, , 
Bakara 2/44-46, 75

nıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidirler, 
hattâ daha da şaşkındırlar.” (Furkan 25/43-
44). “… Allah, aklınızı kullanasınız diye size 
âyetlerini işte böyle açıklıyor.” Nur 24/61, 
Bakara 2/242.8 

Tarihte akıl konusunda iki aşırılık olmuş-
tur: Birincisi aklı mutlaklaştıran ve akla 
sorgusuz sualsiz teslim olan “akılcı” görüş-
tür. Bu tutum dengesizlik ve ifrattır. Çünkü 
akıl amaç değil, araçtır. Her araç amaçlaştı-
rıldığında yoldan çıkar. Akıl kendisini taşı-
yamaz olur. Tanrılaşır, küstahlaşır, haddini 
aşar, sınır tanımaz. Kur’an böylesi bir ak-
lın faaliyetine fikir diyor. Yani sığ ve hakkı 
verilmemiş düşünce. Müddessir Sûresi’nin 
18. âyet ve devamında anlatılan akıl buna 
örnek verir. (Kur’an’daki diğer bir tanımla-
ma ise tefekkürdür.. Derin ve hakkı verilmiş 
düşüncedir). İkincisi aklı atıl bırakan, onu 
çalıştırmayan ve kullanmayan, ona hep gü-
vensizlik besleyen, hattâ onu yeren dengesiz 
yaklaşım. Bu da tefrittir. Kur’an’da 800 yerde 
farklı formlarla akla, tefekküre, öğüt almaya 
atıf yapılır. Kur’an’ın bu kadar çok atıf yap-
tığı konu gerçekten azdır. Evet, akletmeden 
din yaşanmaz. Burada denge altın kural: 
Aklı dinin süvarisi değil, dinin atı yapmak 
lazım. Vahiy binici, akıl at, araba hayattır. 
Atı arabanın arkasına koşmamak lazım. Ama 
süvarinin sırtına da yüklememek lazım. Bu 
konuda dengeli tavır İbn Rüşd’ün ifadesiy-
le “Bir annenin iki memesinden emer gibi.” 
nakil ve aklı hikmet ve hakikatin iki memesi 
bilip onlardan beslenmektir. Birini kanser 
edip aldırmamaktır.9

2. ÂYET: KEHF 18/60-63:

60- Hani Musa, genç arkadaşına “Hiçbir 
güç beni durduramaz, ya iki denizin bir-
leştiği yere varırım, ya da yıllarca yol yü-
rürüm” demişti. 

61- İki denizin birleştiği yere vardıkların-
da yanlarındaki balığı bir kenarda unut-

8. Hadid 57/17, Âl-i İmran 3/118
9. http://www.mustafaislamoglu.com/
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tular, o da bir yeraltı deliğinden kayarak 
denize kaçtı. 

62- İki denizin birleştiği yeri geçtiklerin-
de Musa, genç arkadaşına, “Azığımızı ge-
tir bakalım, gerçekten bu yolculuğumuz-
da çok yorgun düştük” dedi. 

63- Genç arkadaşı Musa’ya “Bak sen! Ka-
yalığa vardığımızda balığı unutmuştum, 
bana onu hatırlatmayı unutturan mutlaka 
şeytandır, balık şaşırtıcı bir şekilde canla-
narak denize kaçtı” dedi.

Akıl ve vahyin birleştiği zamana ulaşın-
ca akılları vahye teslim oldu. Yola devam 
ederlerken akıllarını (balık) unuttuklarını 
hatırladılar. Aklı kullanmaya geri dönelim 
dediler. Sadece akıllarını kullanmanın yanlış 
olduğunu hatırlayıp gerisin geriye akıllarıyla 
vahye döndüler. Orada kendine ilim verilen 
bir kul buldular. 

“…balığı bir kenarda unuttular, o da bir 
yeraltı deliğinden kayarak denize kaçtı.” 
Yalnız bırakılan akıl (balık) rehbersiz kalınca 
hadiseler denizinde kaybolur gider.

Hadiselerin görünen ve görünmeyen yüzleri 
hakkında Kemal SAYAR şöyle der: Görünen 
her şeyin bir de görünmeyen bir yüzü var-
dır. İki deniz, akıl/fıtrat ve vahiy, varlık ve 
yokluk, hayat ve ölüm, yok oluş ve kalıcılık 
denizleridir. Geçmiş ve gelecek, karanlık ve 
aydınlık, geçici olan ile ebedi olanın deniz-
leridir. Ruhun yolculuğu zıtların birliğini 
arar. Bu yolculukta Bir Kul, Musa’ya eşyanın 
hakikatini gösterir, görünen her şeyin bir de 
görünmeyen bir anlamı olduğunu gösterir. 
Yapıp ettiği şeyler bilinen yargılara, ahlaki 
anlayışlara terstir. Ama sonunda anlarız ki 
bu eylemlerin derininde bir anlam, farklı ve 
derin bir görüş vardır. Bu aslında vehimler 
dünyasından hakikate yolculuktur. Bu yol-
culukta ego ölürken ruh hayat bulur. Ruhun 
doğumuna ebelik eden Bir Kul, yanılsamala-
rı yıkar ve ruhun arayışına anlam ve yön ve-
rir. Böylece öğrencisi yeni bir görüş kazanır, 
sıradan görünen eylemlerin altında yatan 
anlam ve derinlik bu görüşle keşfedilebile-
cektir.

Anlam arayışı, anlamlı bir hayatı gerektire-
cektir. Çünkü pratiğe geçmeyen felsefi bir 
anlam arayışını Kur’an reddeder. “Ey iman 
sahipleri! Yapmayacağınız şeyi neden söy-
lüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söyleme-
niz, Allah katında büyük bir günahtır.” (Saff 
61/2-3). Akıl ve vahyin referanslarıyla haya-
tın sosyal ve psikolojik unsurlarına çözüm 
yolları ortaya koyarak hayatı anlamlandı-
rabiliriz. Vahiy akla geniş bir alan açmıştır. 
Bu alanı tevillerle kapatmaya hiçbir yapının 
hakkı yoktur. Dogmalar, hurafeler, dine ek-
lemelerin temelinde hep aklı dışlamak veya 
teslim almak vardır.

Modern hayat tasavvurcuları insanlığı pe-
rişan etti, tabiatını bozdu. İnsan anlamını 
yitirince hayatı, varlığı da anlamsızlaştırdı. 
Kendisinin olmayanı kendisinin farz ederek 
dünyayı işgal edip dünyayı mülteci kampına 
çevirdi. Havayı-suyu zehir, uzayı çöplük etti. 
Ve şimdi dünyadan kaçmanın yolunu arıyor. 
Halbuki yüzünü de yanlış yere döndü. Vah-
ye/fıtrata/özüne dönecekti. Allah’tan değil, 
Allah’a kaçacaktı (fe-firrû ilallâh).

İnsanın en temel eğilimlerinden biri olan 
“iman/güven” kavramlarını, beşeri ideolo-
jiler; yani aklın kurguladığı sistemler çöze-
memiştir. Beşeri fikir ve ideolojiler, insanın 
varlık sorularına tatmin edici cevaplar vere-
memektedir. Nereden geldiğini, nereye gi-
deceğini, gideceği insanı nelerin beklediğini 
ya izah edememekte, ya da izahları kalpler 
tatmin edememektedir. Hiçbir beşeri fikir ve 
ideoloji, ölüm korku ve kaygısından insanı 
kurtaramamakta, insanı ölümle barıştırama-
maktadır. Yalnızca din şehadet gibi bir kav-
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ramı insan hayatına sokarak ölümü insanın 
gözünde güzelleştirebilmiş, insanın ölümü 
kabullenmesini kolaylaştırabilmiştir. 

İyi anlamlandırılmamış, dayatılmış ezber dinî 
bilgiler sahibine pek yarar sağlamaz. Çünkü 
böyle biri körü körüne bağlanmaya, içe ka-
panıp bağnazlaşmaya, tutuculuğa mahkûm 
olur. Ezber bilgileri en küçük itiraz rüzgâ-
rında savruluverir. Bilgileri sorgulama imkâ-
nı bulunca, bunları savunma gücünü kendi-
lerinde bulamazlarsa, kabullenmekte zorluk 
çekmekte veya kolaylıkla terk edebilmekte-
dirler. İnsan fıtratının tutarlılık arayışı/anlam 
arayışı, bireyin tabi tutulduğu eğitim ve elde 
ettiği bilgilerin niteliğiyle doğrudan ilgili-
dir. Ezberci bir eğitim, bu tutarlılık arayışını 
yok ederken, anlamlı öğrenmeyi gerçekleş-
tiren eğitim, bunu besleyip geliştirmektedir. 
Aklın kurgulayıp tanzim ettiği eğitim sis-
temleri akıl/fıtrat ve vahyi buluşturacak bir 
format geliştirmelidir.

Kur’an işlevsel akıl istediği için, akla atıf yap-
tığı her yerde, akıl kelimesini değil de taak-
kul (aklı işletmek) tâbirini kullanır. Kur’an 
bu konudaki uyarısını çok açık ve sert yap-
maktadır: “Allah, aklını işletmeyenler üzeri-
ne pislik atar.” (Yûnus Sûresi 10/100). 

İşlevsel aklın devrede olması için yaşadığı 
toplum tarafından üreten aklın önünün açıl-
ması gerekir. Ancak içinde olduğumuz du-
rum değerlendirildiğinde, üreten akılların 
söyledikleri, yazdıkları, adresine ulaşmamış, 

açılıp okunmamış mektuplar gibidir. Velev 
ki ölüme çare içersin! 

Hülâsa: Kur’an anlaşılmak için aklın arzı-
na nazil olmuştur. Mustafa İslâmoğlu’nun 
dediği gibi akıllar da anlamak için sözün 
arşına miraç etmelidir. Maksadımız mevcut 
meal ve tefsirlerle ve kendi yorumumuzla 
Kur’an’ın anlamlarının dondurulması değil, 
yeni anlamlara kapı aralamaktır. Rahman 
19 ve açılımı olarak yorumlanan Kehf Sûre-
si’nde geçen iki deniz ifadesinde suyu (mâu-
hu) ifadesi geçmediğinden âyet illa zahiri 
anlamına yorumlanacak diye bir şart yok-
tur. Kehf Sûresi’nin 53. âyetinin 52. âyetiyle 
olan bağlamına baktığımızda da iki deniz-
den biriyle kâfir (tuzlu ve acı) kastediliyor 
diyebiliriz. Rahman Sûresi’nin 19. âyetinden 
önce de insan anlatıldığına göre insanda bu 
anlamı aradığımızda da bunun ruh (can) 
ve beden olarak anlamak mümkün görü-
nüyor. Çünkü ruh ve beden iki deniz gibi 
birbirine geçiyorlar. Ruh bedene girince iki-
si birlikte inci gibi hakikatler çıkıyor. Anne 
yumurtası ve baba spermine de işaret ola-
bilir. Doğan çocuklar inciden değersiz mi? 
Bunlar inciden daha büyük nimetler değil 
mi? “el-bahreyn” kelimesinin başındaki “el” 
takısı marife/belirlilik için gelir. Bu her in-
sanın farkına varsın veya varmasın kedisine 
işaret ettiği anlamına gelir. Bu anlamlar met-
ne daha uygundur. Çünkü ontolojik varlık 
oluşları kesin olamayan cinlerin bu iki deniz 
nimetinden –inci, mercanla- istifadelerini 
açıklamak mümkün olmayacaktır. Ezberin 
tekrarından ibaret kalacaktır. 

İmam Cafer’e nispet edilen “Akıl içteki 
peygamber, peygamber dıştaki akıl.” sözü; 
akıl-vahiy bağlamını anlatan harika bir tes-
pittir. İçteki peygamber olan akıldan nasibi 
olmayanların, vahiyden bir hayır görmeleri 
mümkün değildir. Hayatın ve insanın ko-
muta merkezi akıldır. Vahiy ve aklın birleşip 
kucaklaşması nûr üstüne nûrdur. Nûr Sûre-
si’ndeki ‘nûr üstüne nûr’ (24/35) ifadesi işte 
bunu göstermektedir. Acı bir tespitle aklı ye-
niden dirilteceklere selam olsun! 

İNSANIN EN TEMEL 
EĞİLİMLERİNDEN BİRİ 
OLAN “İMAN/GÜVEN” 

KAVRAMLARINI, BEŞERİ 
İDEOLOJİLER; YANİ AKLIN 
KURGULADIĞI SİSTEMLER 

ÇÖZEMEMİŞTİR.
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ALLAH’IN MERHAMETİNİN 
EN BÜYÜK GÖSTERGESİ 
ŞÜPHESİZ KUR’AN’DIR. 
ZİRA, SAADETLERİN EN 
BÜYÜĞÜ OLAN ALLAH’I 

BİLMEK VE TANIMAK, 
ANCAK KUR’AN’LA 

MÜMKÜNDÜR.

cevdet111@hotmail.comCevdet IŞIK

Allah’ın merhameti sayesinde hayat var ol-
muştur. Neye bakarsak bakalım, O’nun 

merhametinin izlerini görürüz. Var olan her 
şey O’na tanıklık etmektedir. Bütün bir var-
lık âlemi O’nu terennüm etmektedir. O, “rah-
metin eşsiz membaı, sevgi ve şefkatin mut-
lak kaynağı”dır. Hayat, insan ve medeniyet 
O’nunla anlam kazanmaktadır. Günümüzdeki 
felaketlerin asıl sebebi, O’nu bilmeyişimiz ve 
O’nun bizlere indirdiği vahiyden uzakta oluşu-
muzdur. Şu dünyada “Allah’ın merhametinin 
en büyük ve belirgin göstergesi nedir?” diye 
sorulsa; şüphesiz Kur’an derim. Saadetlerin 
en büyüğü olan Allah’ı bilmek ve tanımak, en 
sahih şekliyle, ancak Kur’an’la mümkündür. 
O’nun, işinde merhametinin göstergesi, yarattı-
ğı canlı/cansız bütün varlık âlemi ve bu âlemin 
tabi olduğu barış ve ahenk düzenidir. O’nun 
sözünde merhametinin göstergesi ise, insanları 
karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirdi-
ği ilahi vahiydir. “Allah’ı bilen ve tanıyan neyi 
tanımamış; Allah’ı bilmeyen ve tanımayan neyi 
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tanımıştır?” Büyük bir zenginlik ve büyük bir 
yoksunluktur sözkonusu olan.
Bir ayrıcalıktır Allah’ı bilmek ve tanımak. 
“Mü’min” demek, bu ayrıcalığa sahip olan de-
mek. Mü’minlerin yanında, Allah’ın adı anıl-
dığı zaman, kalplerinde bir heyecan ve titre-
me meydana gelir. Aslında fıtratı bozulmamış, 
düşünme yeteneği körelmemiş her insanın ya-
nında, Allah’tan söz açıldığı zaman, bir merak, 
bir heyecan ve dikkatin oluşması gerekir. Zira 
O, sıradan bir varlık değil, her şeyin yaratıcısı 
ve sahibidir. O, bütün varlık âleminin kendisi-
ne şahitlik ettiği Rabbü’l-Âlemin olan Allah’tır.
Adı anıldığı zaman, insanda bir heyecan ve ür-
permeye sebep olan Allah, kelamı olan Kur’an 
sözkonusu olduğunda, daha bir dikkat ve he-
yecan oluşturması beklenir. Birinci durumda 
Allah zikredilmektedir. İkinci durumda ise 
Allah’ın kelamına muhatap olarak, bizatihi bir 
konuşma moduna girilmektedir. Böylece bir 
özne-nesne ilişkisi değil, bir özne-özne ilişkisi 
oluşmaktadır. İnsan, bu bilinç ve hassasiyet-
le Kur’an’a yaklaşınca, Kur’an da aklımıza ve 
gönlümüze dolayısıyla da hayatımıza nazil olur. 
Böylece Kur’an bir kılavuz kitap olarak hayatı 
inşa etmekte, hak ve sorumluluklarımızın bilin-
mesi bakımından yolumuzu aydınlatmaktadır.
Şu kesindir ki; Kur’an’a muhatap olmak, şeref-
lerin en büyüğüdür. Bu onur ve şerefi tatmak 
için, şüphesiz inanmak yani iman etmek ge-
rek. Onu gerektiği şekilde tanımak için baş-
vuracağımız kaynak yine kendisidir. Onu, la-
fız ve mana bakımından dilimize, aklımıza ve 
gönlümüze okutmalıyız. Böylece varlık sebebi 

hakkında yakini bir bilgiye sahip olabiliriz. 
Çünkü Kur’an’ın kime ve niçin indirildiğini, 
nasıl bir insan modeli oluşturduğunu ve neleri 
emredip neleri yasakladığını, bizatihi kendisi 
bizlere anlatmaktadır.
Sonsuz bir âlem içinde, hayat şartlarının oluş-
turulduğu küçücük bir dünya ve bu dünyada 
yaşayan sayısız canlı içinde kendisine sorum-
luluk verilmiş olan insan. İnsanın karanlıklar 
içinde kalarak zayi olmaması için, sonsuz güç 
ve merhamet sahibi olan Allah, insanı vahye 
muhatap kıldı. “İşte kendisi hakkında hiçbir 
kuşkuya yer olmayan bu ilahi kelam, takva sa-
hipleri için bir hidayet rehberidir.” (2/Bakara 
2). “Bu, bütün insanlığa iletilmiş tarifsiz bir bil-
diridir ve sorumluluk bilincini kuşananlar için 
de bir rehber ve öğüttür.” (3/Al-i İmran 138). 
Yani Kur’an, gerek Allah’a ve gerekse Allah’ın 
yarattıklarına karşı bir sorumluluk içinde olan-
lar için, doğru yolu gösteren bir rehberdir.
Kur’an, hakikati açık, seçik ve net olarak açık-
lar. Olan-bitenin, doğru olarak anlaşılma-
sı önemlidir. Doğru anlaşılmanın en önemli 
şartlarından birisi de dildir. İnsanın kafasını/
aklını kullanması için, söylenenin insanda bir 
karşılığının olması gerekir. İnsanların birbirle-
riyle olan ilişkilerinde ortak bir zeminin veya 
paydanın oluşması, kullanılacak olan dilin an-
laşılmasına bağlıdır. Bu sebepten vahiy hangi 
topluma inmişse o toplumun diliyle ve o top-
lum içinde seçilen bir elçi vasıtasıyla olmuştur. 
Aksi takdirde kendisine vahiy gelen toplumlar, 
gelenin ne olduğunu ve ne anlama geldiğini 
bilmeyeceklerdi. Bu durumda vahyin rehber-
liğinden de söz edemeyecektik. “Bunlar haki-
kati beyan eden kitabın (olan-biteni) açıklayan 
ayetleridir. Biz onu Arapça bir hitap olarak in-
dirdik: Belki bu sayede, kafanızı kullanırsınız. 
Bu Kur’an’ı sana vahyetmekle Biz, sana naklet-
tiklerimizi en güzel, en açık seçik bir biçimde 
nakletmiş oluyoruz: Oysaki sen, bu hitaptan 
önce (vahyin ne olduğundan) habersizdin.” 
(12/Yusuf 1,2,3).
Dünya hayatında yaptığımız tercihlerin bizi gö-
türeceği yer, ya karanlık ya da aydınlık olacaktır. 
Tercihlerimizi üç aşamada yapmaktayız. Birinci-
si, bir öğüt veya tavsiye sonucu tercihte bulun-
maktayız. İkincisi, bir dayatma sonucu tercihte 

MÜKEMMEL OLANA 
GÖTÜRECEK YOL, USUL 
VE ÖĞÜDÜ, ANCAK VE 

ANCAK MÜKEMMEL OLAN 
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ALLAH’TIR.
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bulunmaktayız. Üçüncüsü, içinde bulunduğu-
muz toplumdaki geleneksel yapının etkisinde 
kalarak tercihlerde bulunmaktayız. Tercihleri-
mizi birinci şıktakine uygun bir şekilde yapıyor-
sak, aklımız aktif bir durumdadır. Diğer ikisinde 
ise devre dışında veya pasif durumdadır.
Tercihlerimiz bizi mükemmel olana götürü-
yorsa akıbetimiz aydınlık, mükemmel olan-
dan uzaklaştırıyorsa akıbetimiz karanlık ola-
caktır. Unutulmamalıdır ki, mükemmel olana 
götürecek yol, usul ve öğüdü, ancak ve ancak 
mükemmel olan gösterebilir. Şüphesiz mü-
kemmel olan Allah’tır. O’nun bize işaret ettiği 
yol ve öğüt ise ilahi vahiydir. “Bu, bütün bir 
insanlığa yönelik ilahi bir öğütten ibarettir.” 
(68/Kalem 52). “Bu, insanlığı, Rablerinin ar-
zusuyla karanlıklardan aydınlığa; tüm övgü-
lerin muhatabı olan, o her işinde mükemmel 
olanın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz 
bir vahiydir.” (14/İbrahim 1). “Doğrusu size 
Allah’tan bir ışık ve apaçık bir Kitap gelmiş-
tir. Allah, rızasını gözetenleri onunla selamet 
yollarına eriştirir ve onları, izni ile karanlıklar-
dan aydınlığa çıkarır, onları doğru yola iletir.” 
(5/Mâide 16). Ayetler bize apaçık bir şekilde, 
Kur’an’ın tıpkı Nuh’un Gemisi gibi, kendisine 
tabi olanları her türlü felaketten emin kılarak, 
aydınlığa çıkarmakta ve sahil-i selamete ulaş-
tırdığını söylemektedir.
Bütün insanlık için ilahi bir mesaj olan Kur’an’ın 
en temel ve en esaslı ilkesi tevhiddir. Tevhidin 
özünü ve temelini oluşturan mesaj, Allah’ın bi-
ricik ve tek ilah olmasıdır. Bu temel ilke sıradan 
bir ilke değildir. Bu ilkenin bütün hücrelere 
nüfuz edebilmesi, derin bir kavrayışı gerektir-
mektedir. Buradaki en ufak bir zaaf veya sapma, 
doğrudan istikamete etki ederek, sonu karanlık 
olan neticelere götürebilir. Tevhid ilkesi Müs-
lüman şahsiyetin temel sütunlarından birisi ol-
duğu için, Kur’an kendisini bize anlatırken bir-
çok ayette işin önemini vurgulamaktadır. “Bu, 
insanlık için bir mesajdır: Artık onunla uyarıl-
sınlar ve bilsinler ki biricik ilah O’dur: Nihayet 
derin kavrayış sahibi olanlar, bunu hatırdan hiç 
çıkarmasınlar.” (14/İbrahim 52).
Tevhidi özümsemiş olan mü’minler için bir yol 
gösterici ve şifa olan Kur’an’ın (41/44), ağır 
ağır, düşüne düşüne, sindire sindire okunarak 

(17/106), içindeki hakikatlere ulaşılması ve 
böylece nankörlerden olunmaması çok önem-
lidir. (17/89) İnsanları en doğru yola ileten, 
hayırlı amelleri yapan mü’minlere pek büyük 
mükâfatları müjdeleyen Kur’an, mübarek bir 
kitaptır (17/9) . Kur’an’a uyan ve onun emir 
ve yasaklarına aykırı davranışlardan sakınan-
lara merhamet olunacaktır (6/155). Allah’ın 
rahmetinden ümit kesilmez şüphesiz. Yine Al-
lah’ın rahmetine bir sınır tayin etmek de bizim 
haddimiz değil elbette. Fakat Allah’ın rahme-
tini hak etmenin asgari şartları olduğunu da 
gözden ırak edemeyiz. Bu da O’nun emir ve 
yasaklarını benimsemek ve güç yetirebildiği 
kadarına uymaktan geçer. O’na şehadet etme-
yenler için, O’nu ilah olarak benimsemeyenler 
için, merhamet beklentisi içinde olmak, sade-
ce boş bir hayalden öte bir şey değildir.
Kur’an okurken, Kur’an’ın bize kendisini şu 
özellikleriyle tanıttığını görürüz.
1- İlahi kelâmı indiren Allah’tır (3/7). Eğer o 
Allah dışındaki bir kaynaktan gelmiş olsaydı, 
onda bir yığın çelişki olurdu. (4/82).
2- Kur’an, Ramazan ayında ve Kadir gecesinde 
inmiştir. (2/185, 44/3, 97/1).
3- Kur’an’ı, vahyin üssü olan Peygamber Efen-
dimizin kalbine, Cibril (Cebrail) indirmiştir. 
(2/97, 16/102, 26/193).
4- Kur’an, şeytanın veya herhangi bir kâhinin 
sözü değildir. (81/25, 69/42).
5- Kur’an, şiir olmadığı gibi, peygamberin 
sözü de değildir. Eğer peygamber söylenme-
miş sözleri Allah’a isnat etseydi, sağ kolundan 
yakalanır, şah damarı kesilir ve boynu koparı-
lırdı. (69/41,44,45,46, 36/69).

KUR’AN’A MUHATAP 
OLMAK, ŞEREFLERİN EN 
BÜYÜĞÜDÜR. BU ONUR 
VE ŞEREFİ TATMAK İÇİN, 
ŞÜPHESİZ İMAN ETMEK 

GEREKİR.
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6- Kur’an’ın sözlerinde bir çarpıklık olmadığı 
gibi, manasında da herhangi bir çelişki yoktur. 
Aksine inanan da inanmayan da yarın ne ile 
karşılaşacaklarını görsün ve bilsin diye, bütün 
ifadeler net ve açıktır. (18/1,2; 39/28).
7- Kur’an, ayetleriyle hakikati aktarır. Aynı 
zamanda hak ile batılı da birbirinden ayırır. 
İnsanların üzerinde anlaşmazlığa düştüğü hu-
suslarda yol gösterici olan bir kitaptır. (45/6, 
35/31, 2/185, 3/4, 16/64, 26/2, 86/13).
8- Kur’an, iman edip, sorumluluk bilincini 
kuşanmış kimseler için bir hidayet rehberidir. 
Her hükmünde tam isabet kaydeden bir ki-
taptır. Okunduğunda korkuların kaybolduğu, 
kalpleri yatıştırıp mutmain kılan Allah’ın hi-
dayetidir. İnanacak kimseler için kapsamlı bir 
doğru yol haritası ve rahmet pınarıdır. (2/185, 
3/138, 7/52,203, 14/1, 16/64,89, 27/2,77, 
31/2,3, 39/23, 41/44, 42/52, 45/11,20).
9- Kur’an kalplerde oluşabilecek her türlü ma-
nevi hastalık için bir şifadır. (10/57).
10- Kur’an, uydurulmuş bir söz değildir. Aksi-
ne daha önceki vahiylerden kendisine ulaşmış 
olan hakikatleri doğrular ve her şeyin daya-
nacağı temelleri açık seçik ortaya koyar. Yü-
rekten inanacak bir toplum için bir kılavuz ve 
rahmet olan bir hitaptır. (12/111).
11- Kur’an, bütün insanlığa bir uyarı ve öğüt-
ten ibarettir. (2/231, 3/138, 6/90, 7/2, 10/57, 
12/104, 20/3, 24/34, 29/51, 36/69, 38/87, 
50/45, 51/55, 69/48, 73/19, 74/54,55, 76/29, 
80/11,12, 81/27,28).
12- Kur’an’ın mesajları hikmet dolu mesaj-
lardır. Muhatabını hikmetle inşa eder. Sonuç 
itibariyle hükümlerinde tam isabet kaydeder. 
(3/58, 43/4, 36/2, 31/2, 13/37, 10/1).
13- Kur’an, mesajlarını kavrama yeteneği olan 
ve öğrenmeye gönül vermiş insanlara açıklar 
ki ibret alsınlar. Böylece isteyen kimseleri, 
Allah dosdoğru yola yöneltsin. (2/118,221, 
6/97,98, 12/1, 15/1, 16/89, 17/89, 18/54, 
22/16, 24/34,46, 28/2, 44/2).
14- Kur’an, hayat bahşeden bir mesaj, insanları 
doğru yola yönelten bir nurdur. (42/52, 64/8).
15- Kur’an, uyulması, takip edilmesi ve kendi-
siyle hüküm verilmesi gereken ilahi bir kanun 
ve şeriattır. (4/105, 5/48, 6/115,151,153, 7/3).

16- Kur’an’da anlamsız lakırdılar yoktur. O, 
feyiz ve bereket kaynağıdır. (86/14, 38/29).

17- Kur’an, en doğru yola yöneltir. Mü’minlere 
mükâfatı, inanmayanlara ise azabı haber verir. 
(17/9,10, 43/43, 72/2,).

18- Kur’an, sonu cennet ve cehennem olan 
müjdeleyici ve korkutucu ikazlarda bulu-
nur. (18/2, 19/97, 36/6,70, 25/1, 41/4, 26/7, 
46/13,14).

19- Kur’an, insanlara Allah tarafından gön-
derilmiş/indirilmiş bir bilinç kaynağı ve rah-
met pınarıdır. (7/203, 10/57,58, 12/111, 
16/64,89, 17/82, 27/77, 28/86, 29/51, 31/3, 
44/6, 45/20).

20- Kur’an, söylem, mana ve söz dizimi ba-
kımından eşsizdir. Onun bir benzerini yap-
makta/ortaya çıkarmakta insanlar acizdir. 
(2/23,24,62, 8/31, 10/38, 11/13, 16/103, 
17/88, 31/27).

Tanıma olayında iki şık dikkatimizi çekmekte-
dir. Birincisi, tanınması istenenin bizatihi ken-
disini tanıtmasıdır. Burada, kişi(özne) sahip 
olduğu özellikleri dolaysız olarak anlatır. Sa-
hip olduğu hususiyetleri belirgin çizgiler ola-
rak dile getirir. Varlık amacını ve sahip olduğu 
istikameti açıklar. İkincisi, tanınması istene-
nin başkası tarafından tanıtılmasıdır. Burada, 
tanıtıcının anlaması ne kadar ise tanıtması da 
o kadar olacaktır. Buradaki tanıtma işi dolaylı 
bir tanıtmadır. Kişi tanımak istediği ile karşıla-
şıncaya kadar, bu tanıtımla iktifa eder.

Kur’an’ı yukarıdaki perspektiften ele aldığı-
mızda, onun kendisini nasıl tanıttığı bizler için 
bağlayıcı bir esas halini almaktadır. Yukarıdaki 
yirmi madde, referans alınan ayetler doğrultu-
sunda oluşturuldu. Bu, Kur’an’ın kendi ifade-
leriyle kendisini bize tanıtması olup bir giriş 
mahiyetindedir. Doğrusu, Kur’an’ın tamamını 
defalarca, sindire sindire okumak ve bizlere 
sunduğu model insan durumuna gelmeye ça-
lışmaktır. Böylece insan, indirilmiş dini tanır 
ve tabi olur. Pek tabi uydurulmuş dinden ise 
uzaklaşmış olur.
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KUR’AN OKUMAK
KUR’AN’I OKUMAK1

I. Okuma Fiili ‘Anlama’dan Gerçekleşmez1

Türkiye toplumu Kur’an-ı Kerim’i genelde sevap kazanmak için 
okumaktadır. Halkın Kur’an okumaktan anladığı, “Kur’an pasaj-

larını belli bir nağmeyle telâffuz etmek”ten ibarettir; çeşitli müna-
sebetlerle Kur’an okunduğu/okutulduğu zaman, Kur’an’ın feyiz ve 
bereketinden istifade etmek maksat ve sâikıyle hareket edilmektedir. 
Anlamak, sevabı hiç de azaltmadığı halde, genelde işin kolayına ka-
çıldığı görülmektedir. 

Hazret-i Peygamber, kalabalık bir grubu sefere gönderirken, arala-
rındaki bir genci Bakara sûresini okuyabildiği için başlarına komu-
tan tayin etmiştir2. Müslümanlara elbette Kur’an’ı en iyi okuyan kişi 
rehberlik edecektir. Çünkü Kur’an-ı Kerim, dinin temel metni olma-
sı hasebiyle, toplumsal mekanizmanın işleyiş esaslarının gösterildiği 
dünyevî bir kılavuzdur. Kur’an’a iman eden dinamik bir toplum, el-
bette Kur’an’daki yasal düzenlemeleri en iyi bilen kişi tarafından yö-
netilecektir. Namazlarda topluluğa elbette Kur’an’ı en iyi okuyabilen 
kişi liderlik edecektir. Bu ‘okuma’yı anlamadan okuma olarak algıla-
mak iliklerimize işlediğinden, din adamı algısı; Kur’an’ı anlamasa da 
çeşitli müzik makamlarıyla okuyabilen, sesi-sadâsı, tavrı vs. olan ki-
şiler etrafında şekillenmiştir. Dini ritüellerin ruhtan soyutlanıp şekle 
indirgenmesi biraz da bu yanlış algı sebebiyledir.

“Sizin en hayırlınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerdir.”3 ve “Kur’an oku-
mada mahir olan kişi, erdemli dürüst yazıcılarla birliktedir.”4 buyuran 
Hazret-i Peygamber Kur’an ve okuma kelimeleri ile neyi kastedi-
yordu? Hazret-i Peygamber’in bu ‘okuyuş’tan, Kur’an harflerini gü-

1.  Bu makale, Kur’an Kılavuzu, Mutlak Gerçeğin Sesi (İstanbul: Ensar Neşriyat, 2013) 
isimli eserimizin ilgili kısımlarından özetlenmiştir.

2.   İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’ân, I, 35 (Tirmizî’den naklen).
3. Buhari, Fezâilü’l-Kur’an 21; Tirmizî, Sevâbu’l-Kur’an 15.
4. Buhari, Tevhid 52; Müslim, Müsâfirîn 244.
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zel telâffuz etmeyi anladığı söylenebilir mi? 
Kur’an’ın ilk muhatapları Araplar olduğuna 
göre; Kur’an okumaya yönelik nebevî teş-
vikler de öncelikle Arap kültür havzasındaki 
insanları muhatap aldığına göre, bu teşvikler 
Kur’an’ın anlaşılarak okunmasını kast ediyor, 
demektir; bir ‘okuma’ eyleminin gerçekleşebil-
mesi ‘anlama’ya bağlıdır. 

Kur’an’ı anlayarak okumak gerekmektedir; 
ama anlaşılan odur ki, çeşit çeşit anlamalar söz 
konusudur: Eksik, yanlış, aşırı, olağanüstücü 
anlamalara mukabil, gerçekçi, doğru, kapsamlı 
ya da etraflıca anlama, hattâ satır aralarını dahi 
okuyabilme… O halde, iş, anlayarak okumada 
da değil, nasıl anladığında ve anladıktan sonra 
ne yaptığında düğümlenmektedir. 

“Okuduğunu tahlil etmeyen, daha önce oku-
duklarıyla karşılaştırmayan, her an kendi ka-
fasını kullanmayan zekâsını mahveder. Oku-
mak, sayfanın bütününü, cümleleri, kelimeleri 
anlamaktır. Dikkat gevşeyince gölge düşünce-
ler kalır kafada. Çabuk okuyan dikkatini teksif 
edemez.” (Cemil Meriç). 

II. Anlıyoruz, Ama Neyi? 

Bugün herkes Kur’an’ın anlaşılarak okunma-
sı gerektiği noktasına gelmiştir. Ülkemizde 
Kur’an’ı anlamak isteyen okuyucunun önünde 
yaklaşık 200 tane meal bulunmaktadır; meal 
sempozyumları yapılmakta; Kur’an okuyucu-

suna Kur’an’dan azami faydayı nasıl sağlayabi-
leceği yönünde çeşitli usuller önerilmektedir. 
Buna göre; Kur’an-ı Kerim her tür laubalilik-
ten uzak, tarihsel kültür ve gelenek bir tarafa 
atılıp insanların kınamalarına kulak asmak-
sızın, zihnî meşgalelerden mümkün mertebe 
uzaklaşarak ve âyetlerin mânası üzerinde yo-
ğunlaşarak okunmalı; anlaşılmasında güçlük 
çekilen pasajlar Kur’an’ın bütünlüğü içinde 
değerlendirilmelidir. Ayrıca amaç, salt teorik 
bilgiler elde etmek değil, uygulamak olmalıdır. 
Kur’an’ın sadece ‘diri’leri uyarabileceği, sadece 
mânen diri olanlara fayda verebileceği bildiri-
lirken5 buna dikkat çekilmektedir. Kur’an’ın 
aynı âyetleri, müminlerin zihnî ve hissî has-
talıklarına şifa verdiği halde, kâfir ve müna-
fıkların sadece hüsranını artırmakta; mümin-
lerin imanına iman kattığı halde kâfirlerin 
inkârına inkâr katarak zihinlerindeki şüphe 
ve düşmanlığı pekiştirmektedir6. O halde, 
maddi-manevî kirlerden uzaklaşmak adına 
abdest alarak, temiz bir yerde, temiz giysilerle, 
oturur vaziyette kıbleye dönerek, çıkar amacı 
gütmeksizin, şeytanî düşüncelerden, art niyet-
lerden sıyrılarak, bedenin dinç, ruhun zinde 
olduğu bir sırada; özellikle seher vaktinde, 
okuduğu metnin anlamı üzerinde yoğunlaşa-
rak, ihlâs ve huşû ile ne okuduğunu kulakları 
duyacak kadar yüksek, ciddî ve içli bir sesle, 
yüzünden ve düzenli Kur’an okunursa ve öğ-
renilenler tatbik edilirse okurdan kaynaklana-
cak problemler büyük ölçüde önlenecektir. 

Okuyucuya verilen bu gibi taktikler -bir ölçü-
ye kadar işe yarayabilirse de- yeterli değildir. 
Çünkü bir İmam-Hatip lisesi hattâ sıradan bir 
İlâhiyat fakültesi öğrencisinin bile bilmediği 
bu gibi şeyleri halktan ve sıradan aydından 
beklemek fazla iyimserlik olacağı gibi, Kur’an 
metninden kaynaklanan birtakım zorlukların 
üstesinden gelebilmek, meal sınırlarını aşmak-
tadır. 

Kur’an’ı anlamak için; Kur’an metninin ya-
pısını, Kur’an’ın anlatım metodunu ve muh-
tevasını genel çerçevesiyle bilmek, Kur’an’ın 

5. YâSîn 36/70; Fâtır 35/22.
6. İsrâ 17/82. Ayrıca Mâide 5/64, 68 (İkisi de aynı kalıpla;
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sistematik bir kitap olmadığını dikkate al-
mak, ahkâm âyetlerini okurken iniş sebep-
lerini dikkate almak, tek bir meale bağlı kal-
mamak, meal okumada süreklilik ve Kur’an’la 
ilgili güncel konuların bilinmesi de gereklidir. 
Alelâde bir okuyuş, hele, Kur’an’ı okuduğu 
mealden ibaret zanneden bir kişinin Kur’an’a 
bakışını menfî yönde etkileyebilir.7

Fertlerin idrak ve bilgi seviyeleri Kur’an’dan 
yararlanma oranları arasında farklılık mey-
dana getirmekte; herkes Kur’an’dan aynı se-
viyede yararlanamamaktadır. İnsan kendi di-
linden bir meal ya da tefsir okuduğu halde, 
Kur’an’ın söylediklerini anlamayabilmektedir. 
Âyetleri teker teker anlasa bile, Kur’an bütün-
lüğü içinde kavrayamayabilmektedir. Çünkü 
Kur’an’dan yeterince istifade edememenin 
sorumlusu sadece mealler değildir. Kur’an’a 
yanlış yaklaşma başlığı altında özetlenebi-
lecek birtakım eksikliklere, yani usulsüz oku-
yuşlara dikkat edilmelidir. Mezhebî, ideolojik, 
zümrevî, siyasî, millî her tür önyargı ve çıkar 
endişesi, kişinin okuduğu metni algılamasını 
etkiler. Bu meal, tartışmasız mükemmel bir 
meal de olsa fark etmez. Türkçe mealler bir ta-
rafa, Kur’an’ın bizzat Arapça orijinalinde yüz-
lerce farklı okuyuş/anlayış yok mudur? 

Ayrıca, her anlama anlamak olarak değerlendiri-
lemez; iyi Arapça bilen ya da iyi bir meale sahip 
bir oryantalist Kur’an’ı pekâla anlamaktadır; fa-
kat bu anlayış kendisine ilmî faydanın ötesinde 
bir yarar sağlamıyor; iman etmesine vesile ol-
muyorsa, buna hâla anlamak denilebilir mi? 

Demek ki, her ‘anlayarak okuma’ istenen mâ-
nada gerçek bir anlama olmayabilmektedir. O 
halde, Kur’an gibi kamu içine, gönül kulağı-
na söyleyen bir Tanrı buyruğunu kavrayacak 
olan akıl; soyut akıl değil, sağduyu, içgüdü, 
gönül, sezgi soyundan canlı bir akıl olmalıdır. 
Kur’an’ın ölmez gerçekleri, kuru akılla değil, 
canlı yani ‘artistik ve filozofik akıl’la kavrana-
bilir. Bunun metodu da Kur’an’ın o aklı şaşır-
tan Tanrı işi doğasındaki sembollerin gerçek an-
lamlarını araştırmak; her belgeyi her buyruğu 

7. Halil Altuntaş, “Cami Dersleri Kapsamında Kur’an Meali 
Okuyacak Din Görevlilerine Bazı Notlar”, Diyanet ilmî dergi, 
XXXVI/2, Ankara, 2000, s. 59-76.

Kur’an’ın bütünlüğü içinde görüp anlamaya 
çabalamaktır. Şâyet Kur’an’da ‘duygu mantığı’ 
yerine, pozitif bilimlerde kullanılan kartez-
yen mantık kullanılacak olursa, Tanrı buyru-
ğu, gözümüze ‘anlaşılmaz, akıl erdirilmez bir 
karşıtlar, karışıklıklar yığını’ olarak görünür8. 
Çünkü yüce Allah’la nüzul devri Arap top-
lumu arasındaki bir dialog olarak, inzal edil-
diği ortamdan etkilendiği aşikâr olan Kur’an 
vahiyleri bir elmasın köşelerine benzer. Tek 
bir köşe elmasın tamamını yansıtmaz; elmasın 
tüm köşeleriyle bir bütün olarak görülmesi ge-
rekir. Böylece, konular Kur’an bütünlüğü için-
de değerlendirilebilecektir. 

Herhangi bir Kur’an âyetinin Kur’an bütün-
lüğü içinde değerlendirilebilmesi ciddi bir 
merak ve uzmanlık istemektedir. Kur’an, el-
bette sadece uzmanlara inzal edilmiş değildir. 
Kur’an’ın kılavuzluğu herkese açık olmakla 
birlikte, belli bir olgunluk; idrak, kabiliyet, 
bilgi ve birikim isteyen âyetler de mevcuttur. 
Kur’an’ın mübîn ve mufassal ana ilkelerini an-
lamakta herkes eşitse de çeşitli bilim dallarını 
ilgilendiren âyetlerin anlaşılıp yorumlanması o 
bilimlere âşina olmayı gerektirir. Genel taba-
kanın, Kur’an’ı müfessir ya da fakîh gibi anlaya-
mayacağı aşikârdır. 

8. Ismayıl H. Baltacıoğlu, “Kur’an çevirmeleri neden yanlışlar-
la doludur?” Yeni Adam, 758, 1957, s.1.

KUR’AN GİBİ 

GÖNÜL KULAĞINA 

SÖYLEYEN BİR 

TANRI BUYRUĞUNU 

KAVRAYACAK OLAN 

AKIL; SOYUT AKIL 

DEĞİL, SAĞDUYU VE 

SEZGİ SOYUNDAN 

CANLI BİR AKIL 

OLMALIDIR.

Murat SÜLÜN

KUR’AN OKUMAK
KUR’AN’I OKUMAK



Kur’ani Hayat
EYLÜL’14
SAYI 37

82

Bir metnin esas anlamının yanında elbette 
yan anlamları ve çağrışımları vardır. Hattâ ifa-
denin sahibi, bazı mesajlarını satır aralarına 
gizleyebilir. Ancak bir metnin herkesçe kabul 
edilmesi gereken (objektif) tek bir anlamı mı 
vardır, yoksa anlam herkesin idrak seviyesine 
göre değişen sübjektif bir şey midir? Bu soruya 
doyurucu bir cevap verilmediği takdirde, gü-
nümüzde iyice yaygınlaşan “Kur’an’ı anlayarak 
okuma”ya yönelik teşvik ve teşebbüsler iyi ni-
yetli birer iddia olmaktan ileri gidemeyecektir.

Hitap Dili - Kitap Dili Farkı

Öncelikle şunu belirtelim ki; Kur’an’ın kitap 
formatından ziyade sonradan yazıya geçirilmiş 
bir hitâbe olması; noktasız, virgülsüz, tırnak-
sız, paragrafsız olması; ifadelerin bağlamla-
rının Kur’an metninde belirtilmemiş olması, 
farklı okumaları imkân ve ihtimal dahiline 
sokmakta; bu da Kur’an ifadelerinin net ve 
doğru bir şekilde anlaşılmasını engelleyebil-
mektedir. Bu işaretlerin metinlerin anlaşılma-
sında büyük rolü vardır. Secavend işaretleri bu 
sorunu bir yere kadar çözmekte ise de yeterli 
değildir. 

İkinci olarak; “her âyetin zâhir, bâtın, had ve 
matla’ olmak üzere dört anlam katmanı bu-
lunduğu” şeklinde yaygın bir kanaat bulun-
makta; bu katmanlar daha da artırılmaktadır. 
Satır aralarını okuma olarak tanımlanabilecek 
bu okumalar, yine o metinden elde edilmekle 
birlikte, anlamadan çok çıkarsama (istidlâl/is-
tinbât) olarak adlandırılabilen daha üst düzey 
ama daha öznel anlamalardır. Bunların dışın-
da, metinden direkt olarak anlaşılmayan, fakat 
metnin kişiye yaptırdığı birtakım çağrışımlar 
mevcuttur (Örneği: Bir zafer âyetinden Haz-
ret-i Peygamber’in vefat tarihinin yaklaştığının 
çıkarılması). İddia sahipleri bu gibi anlam ve 
şifreleri, işaret ve sırları kendi sübjektif zihin 
sahaları çerçevesinde yakalamakta, bir başkası 
aynı metinde böyle bir anlam görememekte-
dir.

Nitekim Kur’an-ı Kerim, insan idraki ile bu-
luştuğu günden bu yana lügavî, kelâmî, fıkhî, 
işarî, içtimaî, fennî, mevzuî, felsefî, ilhadî, or-
yantalist… çeşitli okumalara tâbi tutulmuş-

tur. Herkes kendi mezhebi, meşrebi, hatta 
imanı doğrultusunda, çapıyla ve kabiliyetiyle 
de orantılı olarak aynı âyetlerden farklı mâna-
lar çıkaragelmiştir. Âyetler anlaşılırken farklı 
görüşlere ulaşılması bir dereceye kadar hoş 
karşılanabilir. Çünkü nüzul devresinden iti-
baren, ilk neslin, gerek âyetlerin inişine sebep 
olan olayları bizzat yaşamaları, gerek Hazret-i 
Peygamber’in rahle-i tedrîsinde öğrenim gör-
meleri, gerekse hassas dil ve belagat özellikleri 
sayesinde âşina oldukları sahih Kur’an anlayışı 
zamanla farklılaşabilir. 

İnsanlar şahsî idrak seviyelerine, yaşadıkları 
dönemlerin farklı maârif derecelerine ve mez-
hebî, meşrebî önyargılarına göre aynı ifadeler-
den farklı anlamlar çıkarabilmişlerdir. Yine, 
‘Bilim’in gelişmesine paralel olarak birtakım 
‘yeni’ mânalar ortaya çıkmıştır. Kaldı ki, nüzul 
çağı Arap toplumu Kur’an’ı anlamakla birlikte, 
aslında bu anlayış, kendi yaşadıkları dönemin 
olaylarıyla ve makâsıd itibariyle genel bir anla-
madır; kevnî bilimlerle ve tarihî olaylarla ilgili 
detayları anladıkları anlamına gelmemektedir. 
İlk muhataplar, Kur’an âyetlerinin lâfzî/literal 
anlamları ve gayeleri açısından pek bir sorun 
yaşmamakta idiyseler de âyetleri ilgilendiren 
tafsilâtta pekâla sorunlar yaşamışlardır. 

Farklı okuma ve anlama çabaları Kur’an’ı 
Kur’an olmaktan çıkaracak noktaya gelme-
melidir. Bu okuma ve anlamaların, Kur’an’ın 
‘söyledikleri’ olarak değil de ‘çağrıştırdıkları’ 
olarak düşünülmesi, işi belki biraz makulleşti-
rebilir; fakat bunlara yine de Kur’an’ın kendisi 
gözüyle bakılamaz. Kur’an tefsirinde söz sahi-
bi olanların dikkatsiz davrandıkları hususların 
başında, bu realitenin farkında olmamak gel-
mektedir.

İkinci yanlış ise nüzul sonrası dönemlerin 
ürünü olan Kelâm, Tasavvuf ve Fıkıh gibi ilim 
dallarının ‘terim’leştirdiği Kur’an kelimelerini, 
yorumcuların, bu bilimlerin etkisi altında an-
lamalarıdır. Oysa iyi bir okuyucu; inzâl sonra-
sı dönemde terimleşerek anlamı daralan ya da 
genişleyen lâfız ve ifadeleri, ilgili âyetin inzâl 
edildiği tabiî ortam (bağlam) çerçevesinde an-
layan kişidir. Çünkü Kur’an’ın gerçek anlamı, 
Hazret-i Muhammed ve toplumunun −yani 
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belli beşerî şartların çevrelediği ilk muhatap-
ların− idrâkine indirilendir. 

Kur’an vahiyleri salt lâfız ya da salt mâna ola-
rak değil, ‘lafız+mana’ olarak inzâl edilmiştir; 
Kur’an’ın sadece kalıp ve lâfızları değil, içerik 
ve anlamları da vahye dayanmaktadır. Lâfızlar 
anlamların giysi ve kalıplarıdır; anlam lâfızdan 
soyutlanamayacağı gibi, lâfız da anlamdan so-
yutlanamaz. Arapça bir lâfız ya da kalıp, dol-
durulan her anlamı taşıyabiliyormuş gibi gö-
zükebilir; ancak ‘ilkin vahyedilen aslî anlam’ın 
dışında kalan anlamlar ne kadar yüksek, işarî, 
fennî vs. olursa olsun Kur’an olmaktan çıka-
caktır. Onlar artık Kur’an değil, kişinin ken-
di anladıklarıdır; vahyedilen lâfız aynı ise de 
onunla birlikte vahyedilen ilahî anlam değiş-
tirilmiştir (bâtınî-işarî tefsirler bunun örnekle-
riyle doludur). 

Son olarak; ‘anlamada mâsîkalehin öne-
mi’ne dikkat çekmek isteriz. Kur’an’da tarihî 
bir tema işlenirken, acaba ısrarla onun öyle 
gerçekleştiği mi vurgulanmak istenmektedir; 
sözgelimi Âdem-İblis, Nûh, Hazret-i Yusuf, 
Ashâb-ı Sebt, Ashâb-ı Uhdûd ve benzerlerini 
konu alan kıssalar, tarihin belli dönemlerin-
de yaşanmış; hiç kimsenin bilmediği olaylara 
ışık tutmak için mi sevk edilmektedir, yoksa 
o şekilde gerçekleştiği kabul edilen vak’alar 
üzerinden insanlığa birtakım mesajlar mı ve-
rilmek istenmektedir? Bu soruyu doğru cevap-
lamak, pek çok anlama ihtilâfını giderebile-
ceği için, son derece önemlidir. Zira bir “ilahî 
muradı genel olarak anlamak” vardır, bir de 
“o âyette söylenen ara bilgileri anlamak” var-
dır. Bütünlük ilkesinden uzak lâfzî okumalar 
nasıl Kur’an’ın gayelerini anlamayı engelli-
yorsa, bu ‘ara bilgi’ler üzerinde yoğunlaşmak 
da asıl mesajı unutturabilmekte; detaylarda 
boğulma olarak nitelenen olgu gerçekleşebil-
mektedir. “Nûh’un 1000 küsür yıl yaşama-
sı” ve “Ashâb-ı Sebt’in maymunlaşması” gibi 
konulara değinen âyetleri sanki bu konuları 
özenle ve bilhassa iddia ediyormuş gibi anla-
mak gerekmediği gibi, bu tür konularda kılı 
kırk yarmaya da gerek yoktur; tıpkı Ashab’ın 
yaptığı gibi mâsîkalehi esas alan genel bir an-
lama yeterlidir. Buna bağlı olarak, ilgili ara 
bilgiler gerçekle bağdaşmadıkları gerekçesi ile 

hâşa! düzeltilmekte; evrilip çevrilmektedir ki 
bu çerçevedeki bazı konjonkturel değişimler, 
“yeni Kur’an/lar oluşturma” teşebbüsü olarak 
nitelendirilebilir9. 

III. Kur’an’ı Doğru Anlamak İçin…10

1. Kur’an okuru, ilahî kitap zincirinin son hal-
kası ile muhatap olduğuna kesin olarak iman 
etmelidir. Mahiyetini pek kavrayamasa da Al-
lah’ın çağlar üstü kelâmı ile yüz yüze olduğu 
gerçeğini hatırdan çıkarmamalıdır. Kur’an’a 
karşı duyulan güven (iman) ne kadar güçlü 
olursa, ondan istifade de o kadar fazla olur.

2. Kur’an okuru, okuduğu metnin insanlı-
ğa dünya-âhiret mutluluğunu sağlayacak te-
mel kaynak olduğuna inanıp güvenmelidir. 
Kur’an’ın, alelâde bir topluma dünyanın en bü-
yük medeniyetini kurdurmuş olduğunu, bunu 
bir kez daha başarabileceğini bilmelidir.

3. Okur, Kur’an okumaya başlarken, ondan 
azamî istifade adına belli bir hazırlık yapma-
lıdır. Kendine madden-manen çekidüzen ver-
meli; kendisinin, zümresinin ve toplumunun 
önyargılarından sıyrılarak, Kur’an’ın dedikle-

9. Ömer Özsoy, “Çağdaş Kur’an(lar) Üretimi Üzerine –Karı 
Dövme Olgusu Bağlamında 4. Nisa 34 Örneği-”, İslâmiyât, 
Ankara, 2002, V/1, 111-124.
10. Bu kısımda sıralanan maddelerin her biri ileriki dönemler-
de müstakil makaleler halinde tarafımdan kaleme alınacaktır.

OKUR, AKLINA GELEN 

HER MÂNANIN 

“KUR’AN” OLMADIĞINI 

BİLMELİ; KUR’AN’IN 

ASLÎ ANLAMLARININ 

PEYGAMBER VE 

ÇAĞDAŞLARININ 

ANLADIĞI MÂNALAR 

OLDUĞUNU 

UNUTMAMALIDIR.

Murat SÜLÜN

KUR’AN OKUMAK
KUR’AN’I OKUMAK
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rine teslimiyet göstermeli; kendi bildiklerini, 
kendi inandıklarını ona onaylatmaya çalışma-
malıdır. 

4. Kur’an gönül kulağına söyleyen bir ilahî 
buyruk olduğu için, soyut akıl ile değil, sağ-
duyu, içgüdü, gönül, sezgi soyundan canlı bir 
akıl ile okunmalıdır. 

5. Okur, Kur’an’dan herhangi bir parça oku-
duğunda, bunu Kur’an’ın nihaî görüşü imiş 
gibi algılamamalı, o konudaki diğer parçaları 
da göz önünde bulundurmalıdır. Kur’an ancak 
bu bütünlük içerisinde doğru anlaşılabilir.

6. Kur’an okuru anlamakta zorluk çektiği 
kısımları Kur’an Yolu, Mevdudi vb. tefsirlere 
başvurarak iyi anlamalıdır. Kur’an parçalarını 
yarım-yamalak, üstünkörü okuyarak doğru-
dürüst anlamadan diğer konulara geçmek in-
sanı zamanla derin açmazlara sürükleyebilir. 
Ancak bundan da önce, Kur’an’ın mahiyetini, 
içeriğini, amacını ve nasıl okunacağını göste-
ren bir kılavuzla işe başlaması yararlı olacaktır. 

7. Okur, Kur’an okurken aklına gelen her mâ-
nanın “Kur’an” olmadığını bilmeli; Kur’an’ın 
aslî/gerçek anlamlarının Peygamber ve çağ-
daşlarının anladığı mânalar olduğunu unut-
mamalı ve Kur’an okurken aklına gelen 
anlamları Kur’an’ın nüzul çağına vurarak sağ-
lamasını yapmalıdır. Okur, Kur’an’ın inzâline 
vesile olan 610-632 yılları arasındaki 23 yıllık 
süreci; Arap toplumunun evren algısıyla, ah-
lâk ve inanç yapısıyla, toplumsal düzen(sizliğ)
i ile, hukuk(suzluğ)uyla, savaşlarıyla vs. ne 
kadar iyi tanırsa, Kur’an’ın ne dediğini ve neyi 
amaçladığını daha iyi anlayacaktır. Bu döne-
min şartlarını iyi kavrayabildiği takdirde, yüce 

Allah’ın neyi, niçin emredip neyi, neden ya-
saklamış olduğunu daha iyi anlayacaktır.

Bu şıkkın bir başka boyutu da Kur’an-ı Ke-
rim’in canlı Kur’an Hazret-i Peygamber örnek-
liğinde okunup anlaşılmasıdır. Kur’an okuru, 
elindeki metni tebliğcisinden soyutlamamalı; 
onun biyografisini sahih Siyer kitaplarından 
-olağanüstülüklerden arıtarak; beşerî çerçeve-
nin dışına taşmaksızın- öğrenmeli; onun ev-
rensel ahlâkını özümsemeli, benimsemelidir. 

8. Kur’an’ın ilk muhatapları Araplar olmak-
la birlikte, okur, Kur’an’ın evrensel gerçekle-
rinin kendisini de muhatap aldığını göz ardı 
etmemelidir. Kur’an’ı kendi realitesinden ha-
reketle okumalı; yaşadığı itikadî, ahlakî ve 
sosyal sorunları her şeyden ve herkesten önce 
Kur’an’a arz etmeli; çözümleri onda aramalı-
dır. Kur’an’daki mümin, kâfir, münafık, mele’, 
mütref ve müstaz’af karakterlerinin ve bunla-
rın sergilediği tutum ve davranışların, tarihte 
kalmadığını, her çağın realitesi olduğunu asla 
unutmamalıdır. 

9. Kur’an okuru, elindeki kitabın 23 yıllık bir 
sürece dağılmış olarak inzal edildiğini, dola-
yısıyla alelâde bir kitap gibi bir çırpıda oku-
namayacağını bilmelidir. Bu tip okuyuşlarda, 
Kur’an rehberliğinden yararlanamamak bir 
yana, üstelik onun eşsizliği, güzelliği, ilahîliği, 
mucizeliği vb. konularda da şüpheye düşüle-
bilir. Okunan az sayıdaki Kur’an parçası ve bu 
evrensel pasajların reel dünyadaki karşılıkları 
üzerinde derin derin düşünüp iyice hazmedil-
dikten sonra yeni parçalara geçilmelidir. 

Okur, kendi durumunu; bilgi, idrak ve alâka 
seviyesini gözden geçirip ona göre bir okuyuş 
belirlemelidir. Birdenbire Kur’an’ın tamamıyla 
karşı karşıya gelmek yerine, vaktinin müsa-
adesine göre; kısa namaz sûrelerinden başla-
yarak, Kur’an’ın belli konulardaki mesajları-
nın yoğunlaştığı (ziplendiği) fazileti hakkında 
hadis bulunan Âyete’l-kürsî, Âmene’r-rasûlü, 
Huvallâhüllezî¸YâSîn, Tebâreke vb. özel pasajla-
ra ağırlık verebilir; bu tür Kur’an parçalarından 
oluşturulan “En’âm-ı Şerif” türü metinleri esas 
alabilir. Zira uzman bir İlâhiyatçıdan beklene-
bilecek Kur’an okuma tarzı, daha ilkokulu bile 
bitirmemiş bir rençberden ya da çeşitli eğitim 
seviyelerine sahip çiftçilerden, işçi, esnaf, avu-

KUR’AN’IN HERHANGİ 

BİR KONUDA NE 

DEDİĞİ, O KONUDAKİ 

BÜTÜN ÂYETLER 

DİKKATE ALINARAK 

TESPİT EDİLMELİDİR.
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kat, doktor veya iş adamlarından beklene-
mez. Tabiî, Kur’an’ın muhatabı sadece ilâhi-
yatçılar değildir. Toplumun bütün katmanları 
seviyelerine göre Kur’an’dan istifade etmeye 
çalışmalı; işin kolayına kaçmamalıdır.

10. Kur’an okuru; detaya girmemeli, kılı kırk 
yarmamalıdır. İlk Müslüman neslin yaptığı 
gibi Kur’an’ı az ve öz öğrenip hayata geçir-
meyi hedeflemelidir. Bu dinin hakim karak-
terinin bütün mahlukata karşı hoşgörülü, 
‘öteki’ne saygılı, kolaylıkçı bir din olduğunu 
unutmamalıdır. Bunun uzantısı olarak; inanç 
alanında akâid kitaplarını değil, Kur’an’da 
anlatılanları esas almalıdır. Çünkü bu kitap-
lara şahsî, zümrevî, mezhebî, siyasî kaygılar, 
âfakî kanaatler girmiş; basitlikten ve yalınlık-
tan uzaklaşılmıştır. Aynı illet, âyetlere alâkalı 
alâkasız birtakım anlamların yüklendiği, uz-
manlarının bile anlamakta zorlandığı dil tah-
lilleri ile ve olağanüstülüklerle dolu tefsirler 
için de geçerlidir. Kur’an mesajı tefsirlerden 
değil, bizzat Kur’an’dan alınmalıdır. Ahlâk ala-
nında da Tasavvufî eserlerdeki havâssa mah-
sus yüksek ahlâk değil, Kur’an’ın öngördüğü 
o sade Muhammedî ahlâk hedeflenmelidir. 
Sosyal alan (muamelât) hâkeza… Unutulma-
malı ki Kur’an’ın hukukî “ilke”leri, bugün he-
men bütün dünya hukuk sistemleri tarafından 
benimsenmiştir. Dolayısıyla, Kur’an’ın evren-
sel nuru, reel uygulama alanı var mı yok mu, 
insanlar buna hazır mı, bu uygulamaları hak 
ediyorlar mı, diye bakmadan üç-beş tane cezaî 
hükme (ukûbât) feda edilmemelidir. Ahlâk, 
itikat, ibadet, muamelât ve ukûbâttan oluşan 5 
katmanlı Kur’an piramidinin en dar, en küçük 
uç kısmındaki birkaç cezaî hükme reel hayatta 
yer açacağız, derken, koca bir piramidi topra-
ğa gömmemeli… 

11. Kur’an okuru, elindeki meal/ler ne ka-
dar başarılı olursa olsun, asıl Kur’an’ın, Arap-
ça orijinal metin olduğunu unutmamalıdır. 
Kur’an’ın orijinal metni ile yapıcı, dostane iliş-
kiler geliştirmeli, ona yabancılaşmamalı, onu 
gâyet düzgün okuyabilmelidir. Mübarek gün 
ve geceleri ya da sevgili bir yakınının vefatı-
nı vesile edinerek Kur’an okumalıdır. Kur’an’ı 
güzel bir eda ve tavır ile okuyanları dinleme-
lidir. Evlâtlarına, yakınlarına Kur’an’ı orijina-

linden okuyabilmeyi öğretmeli; bu yönde çaba 

sarf etmelidir. Kur’an’la ilişkilerine saygı ege-

men olmalıdır. Ama Kur’an-okur ilişkisinin bir 

Allah-kul ilişkisi olmadığını bilmeli; elindeki 

metnin, sonuçta ilahî bir rehber olduğunu ak-

lından çıkarmamalı ve bu evrensel kılavuzdan 

azamî istifadeyi sağlayarak dünyanın en ahlâk-

lı, en bilgili, en güçlü, en zengin, en itibarlı 

fertlerinden oluşan bir İslâm toplumu inşa 

etme yönünde çabalamalıdır. 

Sonuç Olarak…

Dünya ve ahiret mutluluğunu garanti eden Kur’an-

ı Kerim’den gereği gibi yararlanmak isteniyorsa;

Kur’an’ın herhangi bir konuda ne dediği, o ko-

nudaki bütün âyetler dikkate alınarak tespit 

edilmeli; 

Kur’an vahiylerinin birbirinden farklı iki devrede 

indirilmiş olduğuna dikkat edilmeli; 

Kur’an’ın bir âhiret rehberi olmaktan çok dünya 

hayâtında insanlara rehberlik ettiği unutulma-

malı; 

Yüce Allah’ın, kâinat kitabı aracılığıyla konuş-

mayı sürdürdüğü göz ardı edilmemeli, akıl ve 

bilime burun kıvrılmamalıdır.

BÜTÜNLÜK İLKESİNDEN 

UZAK LÂFZÎ OKUMALAR 

NASIL KUR’AN’IN 

GAYELERİNİ ANLAMAYI 

ENGELLİYORSA, ‘ARA 

BİLGİ’LER ÜZERİNDE 

YOĞUNLAŞMAK 

DA ASIL MESAJI 

UNUTTURABİLMEKTEDİR.

Murat SÜLÜN
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ORTAK İSMİDİR

Ahkâmü’l-Kur’an; ibâdat, muâmelât ve 
ukûbatla ilgili âyetlerin tefsirini konu alan 

ilim dalı olup bu dalda yazılan eserlerin ortak 
ismi olarak da kullanılmaktadır.1

Ahkâm âyetlerinin sayısı ve tasnifi konusunda 
âlimler farklı görüşler ortaya koymuşlardır. Bu 
âyetlerin sayısının 200 olduğunu söyleyenler 
olduğu gibi, 228, 317, 500 olduğunu söyle-
yenler de vardır. Ahkâm âyetlerinin sayısında-
ki ihtilafın temel sebebi, hangi âyetlerin ahkâm 
âyeti olduğuna dair kesin bir tarifin bulunma-
yışıdır. Bu sebeple bazı müfessirler doğrudan 
emir ve nehiy, dolayısıyla hukukî hüküm ifade 
eden âyetleri esas alıp sayıyı azaltırken, bazı-
ları bir kısım kevnî âyetleri de ahkâm âyetleri 
listesine dâhil edip sayıyı artırmıştır. 

Ahkâm âyetleri ikiye ayrılır: 

1- İçinde ahkâm bulunduğu tasrih edilmiş 
olan âyetler (Bakara, Nisâ, Mâide ve En’âm sû-
relerinde bu çeşit âyetler çoktur) 

2- Doğrudan doğruya bir hüküm ifade etme-
yen ve ancak istinbât2 yoluyla hüküm çıkarıla-
bilen âyetler. Bunlar da kendi aralarında başka 
bir âyete müracaat etmeye gerek kalmadan 
hüküm çıkarılabilenler ve ancak başka bir 
veya birkaç nas yardımıyla hüküm çıkarılabi-
lenler olmak üzere ikiye ayrılır. 

1. Bu makalenin yazılmasında Diyanet İslam Ansiklopedisinin 
“Ahkâmü’l-Kur’an” maddesinden de faydalanılmıştır. 

2. İstinbât: İctihat yoluyla naslardan hüküm çıkarmak anla-
mında bir fıkıh terimi.
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Ahkâm âyetleri ayrıca ihtiva ettikleri hüküm-
ler bakımından ibâdat, muâmelât ve ukûbat 
gruplarına ayrılabilirler. 
Ahkâm âyetlerini sayılarıyla birlikte şu şekil-
de gruplandırabiliriz: İbâdet hükümleri: 140, 
medenî hukuk: 140, ceza hukuku: 30, dev-
letler hukuku: 25, savaş ve barış hukuku: 22, 
muhakeme usûl hukuku: 13, anayasa ve idare 
hukuku: 10, mâlî hukuk: 10.
Tefsir ilminin ortaya çıkışından itibaren günü-
müze kadar telif edilmiş olan eserlerde ahkâm 
âyetlerinin tefsirine de yer verilmiş, bu âyetle-
rin ihtiva ettiği hükümlere ve fâkihlerin bun-
lardan çıkardığı farklı neticelere işaret edilmiş-
tir. Bunun yanı sıra, hicri III. asırdan itibaren 
özel ihtisas alanlarına yönelik tefsirlerin kale-
me alınmaya başlanmasından sonra, İslam hu-
kukçuları da özellikle kendi ihtisas alanlarını 
ilgilendiren ahkâm âyetlerinin tefsiri ile meşgul 
olmuş ve bu sahada müstakil eserler meydana 
getirmişlerdir.
Ahkâmü’l-Kur’an’a dair ilk eserin İmam Şa-
fiî tarafından hazırlandığı kabul edilir. Onun 
ahkâm âyetlerinin tefsirine dair görüşleri-
ni daha sonra Ahmed b. Hüseyin el-Beyhakî 
müstakil bir eserde toplamış ve bu eser Zahid 
Kevserî’nin mukaddimesiyle birlikte Kahire’de 
neşredilmiştir (1371/1952, l-ll). Daha sonra 
Hanefî, Şafiî, Mâlikî, Hanbelî mezhebine bağ-
lı fakihlerle Zeydiyye, İmamiyye ve Zâhiriyye 
âlimleri Ahkâmü’l-Kur’an’a dair çeşitli eserler 
kaleme almışlar ve bu eserlerde ahkâm âyetle-
rini tefsir etmişlerdir.
Ahkâmü’l-Kur’an alanında yazılmış bazı 
müstakil eserler 
Hiç şüphesiz ki Ahkâmü’l-Kur’an’a dair yazıl-
mış eserlerin sayısı bir hayli fazladır. Biz bura-
da birkaç tanesinin ismini zikretmekle yetini-
yoruz.
- Mukâtil b. Süleymân (v. 767), Tefsîru’l-Ham-
si mie âye mine’l-Kur’ân
- Yahya b. Âdem b. Süleyman (v. 818), Ahkâ-
mü’l-Kur’ân
- Muhammed b. İdris, İmam Şafiî (v. 819), Ah-
kâmü’l-Kur’ân
- Ebû Sevr İbrahim b. Halid el-Kel-
bî el-Bağdadî (v. 854), Ahkâmü’l-Kur’ân 

- Yahya b. Eksem b. Muhammed el-Mervezî 
(v. 857), Îcâbu’t-Temessük bi-Ahkâmi’l-Kur’ân
- Ebû Ömer ed-Dûrî Hafs b. Abdulaziz el-Ezdî 
el-Bağdadî (v. 862), Ahkâmü’l-Kur’ân
- Ebû Cafer Ahmed b. Muhammed el-Hanefi 
et-Tahavî (v. 933) Ahkamü’l-Kur’an
- Ebû Bekir Ahmed b. Ali el-Cessâs (v. 981), 
Ahkâmü’l-Kur’ân (Bu eser hakkında merhum 
Prof.Dr. Mevlüt Güngör “Cessâs ve Fıkhî Tef-
siri” konulu doktora tezi yapmış (1981), daha 
sonra bu tez “Cassâs ve Ahkâmu’l- Kur’an’ı” 
ismiyle Ankara 1989 yayınlanmıştır. 
- Ebû Ya’la el-Ferrâ (v. 1066), Ahkâmü’l-Kur’an
- Kiyâ el-Herrâsî (v. 1110), Ahkâmü’l-Kur’an
- Muhammed b. Abdullâh Ebû Bekir İbnü’l-
Arabî (v. 1148) Ahkâmü’l-Kur’ân 
- Abdülmün’im b. Muhammed b. Feres el-Gır-
natî (v. 1201), Ahkâmü’l-Kur’an
- Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed el-Kur-
tubî (v. 1273), el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân. 
Ayrıca bunlardan başka;
- Muhammed Ali es-Sâyis, Tefsiru Âyâti’l-Ah-
kâm 
- Sıddık Hasan Han (v. 1890), Neylü’l-Meram 
min Tefsiri Âyati’l-Ahkâm (Eser, Doç.Dr. Cü-
neyt Eren tarafından “Ahkamü’l-Kur’an Tef-
siri” ismiyle Türkçemize kazandırılmış, 2001 
yılında Ekev yayınlarından neşredilmiştir). 
- Konyalı Mehmed Vehbi (v. 1949), Ahkâm-ı 
Kur’âniyye (Eser, Prof.Dr. Muhittin Algül tara-
fından “Kur’an’dan Hayata Yansımalar” ismiyle 
sadeleştirilerek günümüz Türkçesine kazandı-
rılmış, 2006 yılında Yeni Akademi yayınların-
dan neşredilmiştir).
- Muhammed Ali es-Sabûnî, Ravâiu’l-Beyân, 
fî Tefsîri Âyati’l-Ahkâm mine’l-Kur’ân (Eser, 
“Ahkâm Tefsiri” ismiyle Mazhar Taşkesenlioğ-
lu tarafından Türkçemize kazandırılmış, Şamil 
yayınlarından 1984 yılında 1. baskısı, 2011 
yılında ise 2. baskısı yapılmıştır).    
- Celâl Yıldırım, Kur’ân Ahkâmı ve Mezhep 
İmamlarının Görüş Farkları. 
Ahkâmü’l-Kur’an alanında yazılmış başka 
eserler de mevcut olmakla birlikte, okuyucu-
larımızın dikkatini bu alana çekmek için bu 
listeyi yeterli görüyoruz. Ahmet COŞKUN

AHKÂMÜ’L 
KUR’AN
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Zeki TAN

TEKVİNÎ ÂYETLERE
SIRT DÖNMEK

Serlevha yaptığımız “âyetlere sırt dönme/kulak ardı etme”1 ifa-
desi Kur’an-ı Kerim’in geçmiş ümmetler için kullandığı ve 

rahatsız olduğu bir durumu ifade ediyor. Bu tablonun kıyamete 
kadar kimler tarafından tekrarlanırsa tekrarlansın Allah’ın sev-
mediği ve rahatsız olduğu bir duruş olduğu bilinmelidir. Çün-
kü âyetler “kulak ardı” edilsin diye değil “kulak kesilsin” diye 
gönderilir. 

Kur’an-ı Kerim’de çokça zikredilen kavramlardan birisi de 
“âyet”tir. Âyet;”açık alâmet, delil, ibret, işaret” gibi anlamlarda 
kullanılmıştır. Kur’an’da tekil ve çoğul şeklinde 382 defa geçer. 
Âyet kavramı, sinek, balarısı, yaprak, güneş, ay, deve, gece, gün-
düz, kadın, erkek, gemi, su, yağmur..., gibi Allah’ın yarattığı bü-
tün nesneleri ifade için kullanılır. Bütün bu nesnelere bakıldı-
ğında dini ve dini olmayan gibi bir ikileme/düalizme gidilmediği 
görülmektedir. 

Kur’an’a bakıldığında her bir nesne göstergedir. Her gösterge de 
kendini değil kendinden başkasını gösterir. Bu da gösteriyor ki 
“gösterilen” Allah’tır. Allah’ın, gönderdiği kitabın âyetlerine “teş-
riî âyetler”, yarattığı kâinattaki âyetlere de “tekvinî âyetler” 
denir.  İkisi birbirini tamamlar ve beraber mütalaa edilmelidir. 
Yoksa kitabın âyetlerini okuyanların kâinat âyetlerine sırt dönme-
leri toplumsal felaketin habercisi anlamına gelir. Kur’an-ı Kerim 
“Göklerde ve yerde ne mucizeler/ayetler var ki (insanoğlu) 
yanından geçip gider de onlara dönüp bakmaz bile”2 buyu-
rurken bu bütünlüğe sahip çıkılması gerektiğini anlatır. Güneş 
olmadan namaz vakitlerini, ay olmadan oruç vakitlerini tespit 

1. Âl-i İmran, 3/187.
2. Yusuf, 12/105.
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etmek mümkün değilken Kur’an ve kâinat 
birbirinden nasıl ayrılır? 

Ayetlerin sadece kitapta yazılı olanlardan 
ibaret olmadığını anlamak için etrafımıza 
bakmak yeterlidir. Her nesnenin âyet oldu-
ğunu anlarız. Her ikisinin sahibi olan Allah, 
kullarına mesajlarını hem yazılı hem de tek-
vini/görsel âyetler üzerinden vermektedir. 
İkisi birbirini tamamlar ayırdığımız zaman 
dinin hayata anlam ve renk katması müm-
kün değildir. 

Kadın ve Kevnî Bilgi 

Geçen gün odama iki bayan öğrenci geldi, 
“Hocam! Fakülte okuyoruz da çalışmaya-
caksak, okumanın, bu kadar bilgiyle uğraş-
manın ne anlamı var?” diye sordular. Öğren-
cileri dinlerken hatırıma yıllar önce Edirne il 
müftüsünün anlattığı şu anekdot geldi. Müf-
tü Bey şöyle anlatmıştı: “Bir sabah erkenden 
müftülüğe gittim. Sabahın erken saatlerinde 
bir yabancı bayanın beni ziyaret etmek iste-
diğini söylediler. Ben de “içeriye buyursun” 
dedim. Ziyarete gelen bayan, mimar mühen-
dis olup, Selimiye Camisini gezmek istedi-
ğini söyleyerek kendisine yardımcı olursam 
memnun olacağını söyledi. O zaman “cami 
rehberi” olmadığı için görev bana düştü. Ben 
de bayan mimar-mühendisi alıp camiye gö-
türdüm. Hanımefendi camiye yaklaştığında 
uzun süre dışarıdan baka kaldı. Nerede ise 
buradan ayrılmayacak sandım. Caminin fi-
ziki inşasıyla ilgili kısa bilgiler verdim. Ca-
miden içeri girdik. İçeride de caminin iç ya-
pısı ve donanımı ile ilgili bilgiler aktardım. 
Beraberce ana kubbenin alt tarafına geldiği-
mizde yukarıya doğru uzun süre baktı. Bir 
ara baktım, bayan merkezi kubbenin altında 
sırt üstü uzandı. Bu manzarayı görünce dü-
şünmeden edemedim “Camide yaklaşık beş 
senedir her hafta va’z ediyorum. Mimar mü-
hendisin kubbe karşısındaki hayranlığının 
onda birisi bile bende olmadı.”

Caminin ortasında bu halde yaklaşık bir saat 
kadar kaldı. 31,30 metre çapında ve 42,25 

metre yüksekliğindeki3 merkezi kubbe ba-
yan mimar mühendisi büyülemişti. Yerden 
kalktığında şunları söyledi: “Bu muhteşem 
kubbeyi bir beşerin yapmış olacağına ina-
nasım gelmiyor.” Bu, sanata olan aşkın ifa-
desidir. Mimar mühendisi büyüleyen sahip 
olduğu bilgidir. Bilgi insanın hayretini arttı-
rır. Mimar hanımefendinin bu tavrını gördü-
ğümde şu âyetin anlamını daha iyi anladım: 

“... Allah’a kulları içinde yalnızca (bunun 
hikmet ve amacını) bilenler hakkıyla say-
gı duyarlar...”4 İbn-i Abbas’ın dediği gibi 
“bilgi haşyet/ saygıdır.”

Mimar Sinan’ın inşa ettiği kubbeye karşı 
hayretini gizlemeyen bireylerin “Onlar üzer-
lerindeki göğe dönüp de bakmadılar mı? 
Onu nasıl inşa ettik ve ışıl ışıl bezedik; 
üstelik hiçbir eksik gedik bırakmadık!”5 
âyeti karşısında sırt üstü yatıp semaya bak-
mamalarının sebebi “tekvini âyetleri” okuya-
mamadır. Semaya uzanan âyetleri okumuş 
olsaydık, başımız sema gibi dik olurdu. 

Ziyarete gelen bayan öğrencilere bunları an-
lattıktan sonra şunları söyledim. “Hz. Âişe 
2210 hadis rivayet ederken bunun “maddi 
getirisi” olsun diye yapmadı. Bilginin insana 
manevi katkısı olduğundan yaptı.. Hz. Âişe, 
Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin kendisine kadın-

3. bk. Mülayim, Selçuk-Çobanoğlu, Ahmet Vefa, “Selimiye 
Cami ve Külliyesi” DİA, XXXVI, 430-434.

4. Fatır, 35/28.
5. Kâf, 50/6.
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larla ilgili fıkhı bilgiler için müracaat ettiği 
kimselerden oldu.6 

Bir kadın sahip olduğu “bilgi” sayesinde, ha-
yata bakışı, kıldığı namazı, tuttuğu orucu, 
yaptığı haccın (Medine’de bir hacı teyzenin 
“müftü efendi burada bir yatır var mı?” soru-
sunu unutamıyorum) deruni boyutu ve kali-
tesi farklı olur. Anlayarak okuduğu Kur’an’ın 
anlamı bilgi sahibi olmayanlara göre daha 
mana yüklü olur. Bir insanın hem mushaf’ta-
ki Kur’an’ı, hem de kâinat kitabını okuması 
sahip olduğu bilgisine göre değişir. 

Yıllar önce Kur’an Kursunda bir bayanın 
Fatiha Sûresi’nin tefsirini okuduktan sonra 
kıldığı namazdan aldığı hazzı anlata anlata 
bitirememesi unutmadığım tatlı bir anıdır.  
Fakat her şeyin ranta dönüştürüldüğü bir 
toplumda bilginin de ranta dönüşmesi veya 
dönüştürülmesi toplumun hayatiyetini yitir-
mesi anlamına gelir. 

Kevnî Kur’an; Kâinat 

Makro kozmik vahiy, sözsüz olan tekvini 
âyetlerin yani, kâinat kitabının okunması 
ile anlaşılabilir. Kainat okunmadığı zaman 
ekolojik denge ve eko-sistem anlaşılmaz ve 
sağlıklı okunmaz, okunmadığında da yanlış 
tefsir edilir. Selden şikâyet, lâvdan şikâyet 
ve zelzeleden şikâyetin sebebi kevnî âyetle-
ri okumayıp yanlış te’vil etmedir. Sel sula-
rına karşı tedbir almayanlar yağmura kızar. 
Yağmur yağmadığı zaman da yağmur dua-
sına çıkar. Tıpkı bunun gibi; evlerini yanlış 
yerlere inşa edenler depreme kızar. Deprem 
olmadığı zaman da deprem duasına çıkıla-
cağını söyleyen jeo-fizikçiler var. Kâinatta 
meydana gelen her kevnî hadisede hikme-
tini bilmesek de arka planı vardır. Kur’an’ın 
dediği gibi “... sizin hoşlanmadığınız bir şey 
sizin için hayırlı, sizin hoşlandığınız bir şey de 
sizin için şerli olabilir: Allah, sizin bilmedikle-
rinizi de bilir”7 Doğruyu ve reel olanı insanın 

6. Fayda, Mustafa, “Aişe” DİA, II/201-205.
7. Bakara, 2/216.

beğenisi belirlemez. İnsanlar beğenisini doğ-
ruya göre belirlemeli.8

Şair Lebid “Mele-i A’la’dan gelen bir mesaj olan 
kâinat satırlarının tefekkür ve teemmül edile-
rek, oradaki şu üstün hakikatin idrak edilmesi; 
Ey beşeriyet! İyi biliniz ki, Allah’tan başka her 
şey fani ve sona ericidir; bütün nimetler de er 
ya da geç, mutlaka yok olucudur” derken bu 
birlikteliğe dikkat çeker.  

Bediüzzaman eğitim sisteminin çarpıklığını 
soran öğrencilere şöyle der: “Kastamonu’da 
lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. 
“Bize Hâlık’ımızı tanıttır, muallimlerimiz Al-
lah’tan bahsetmiyorlar.” dediler. Ben dedim: 
“Sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi 
lisân-ı mahsusuyla mütemâdiyen Allah’tan 
bahsedip Hâlık’ı tanıttırıyorlar. Muallimleri 
değil, onları dinleyiniz!...”9 Özellikle genç 
liseli talebelere ders kitaplarındaki “tekvinî 
âyetleri” okumaları gerektiğini anlatır. Al-
lah’ı en iyi anlatan eserleridir. Allah kendi 
mahlûku olan insan tarafından “inkâr” edi-
lirken, kâinat tarafından ilahlığı “ilan” edil-
mektedir. Allah’ın isimlerinin varlık alanına 
çıkması, tecelli etmesi ancak kâinat sayesin-
de mümkün görünmektedir. Kâinat Müslü-
man’dır. Allah tarafından yaratılan/konulan 
yasalara uyduğumuz zaman kâinatın dilini 
okuyabiliriz. Dili okunmayan veya okunma 
becerisi gösterilmeyen bir tabiattan istifade 
etmek mümkün değildir. 

Kur’an’ın hayatın manevî yanıyla dünyevî 
yanı arasına herhangi bir ayırıcı sınır çekme-
diği, fakat bu iki alanı tek ve aynı realitenin 
değişik iki yüzü olarak değerlendirdiği göz 
önünde bulundurulursa bu husus daha iyi 
anlaşılacaktır. Pek çok âyetiyle Kur’an ina-
nan kişiyi tabiatı her yanıyla müşahede et-
meye ve onun değişik fenomenlerinde, bağ-
lı olduğu yasalarda Allah’ın yaratıcı etki ve 
kudretini fark edip kavramaya çağırmakta-
dır. İnsanı harekete geçiren sâikler, davranış-

8. İslâmoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, s. 74.
9. Nursi, Asay-ı Musa, s. 19.
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larının altında yatan içsel dürtüler hakkında 
derin ve sağlıklı bir görüş kazanması için 
onu tarihin verdiği ders üzerinde tefekkür 
ve teemmüle sevk etmektedir; ve bunun 
içindir ki Kur’an, kendisini “düşünenlere” 
hitap eden bir vahiy olarak nitelendirmek-
tedir. Kısacası, zihinsel (intellectual) etkin-
lik hem Allah’ın istek ve iradesini daha iyi 
anlamanın güvenilir bir yolu olarak, hem 
de -ahlakî bilinç ve duyarlıkla pekiştirildiği 
takdirde- Allah’a kulluk etmenin en sağlam 
ve güvenilir yolu olarak öngörülmektedir.10

Kur’an-ı Kerim “Vakti geldikçe insana, 
kâinatın uçsuz bucaksız ufuklarında ve 
bizzat kendi iç dünyasında mesajları-
mızı göstereceğiz. Ta ki bu vahyin tar-
tışmasız bir gerçek olduğu herkes için 
ortaya çıksın. Her şeye şahit olan senin 
Rabbin(insana) yetmedi mi?”11 buyurur-
ken parçalanmış zihin ve bilincin yeniden 
inşa edilmesi gerektiğini anlatır. Allah, ev-
ren ve insan ilişkisinin bütünlüğüne dikkat 
çekmektedir. Bilgi kutsaldan steril edilerek 
arındırılması halinde bilgi ahlaksız olur. İn-
sanlığın ihyası ve saadeti için üretilen bilgi 
ve teknoloji insanın şekâveti ve ihlâki için 
kullanılır. Metafizikten arındırılan bir bilgi 
kadar insanlık için tehlikeli bir şey yoktur.  

Burada âyetin işaret ederek gösterdiği nes-
neler var. âyetin kendisine değil âyetin gös-
terdiğine bakmak gerekir. Yoksa bir Çin 
atasözünde geçtiği üzere “parmak ay’ı göster-
diğinde, aptallar parmağa bakar…” ironisine 
düşeriz. 

Kur’an’ı canlı bir nesneye dönüştürürsek 
kâinat, kâinatı da kitaba dönüştürürsek 
Kur’an olarak karşımıza çıkar. Tarihi süreçte 
İslam âleminin tabiat bilimlerinde sıçrama 
yapamamasının (ki halen yapamadı) teme-
linde yatan husus hayata bütüncül olarak 
bakamamadır. Dini ilimler, dünyevi ilimler, 
din işleri, dünya işleri... şeklindeki bir düa-

10. Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, s. 386.
11. Fussilet, 41/53.

list yaklaşım toplumda krizlere sebep oldu-
ğu gibi toplumu da hayatın dışına itilmeye 
götürdü. Kâinat âyetlerine sırt dönenlerin 
kitabın âyetlerine sırt dönmesi sürpriz ol-
maz12. Hâlbuki İslam Allah’ın kâinatı yönet-
tiği sistemin adıdır. Kur’an’daki yasaları kim 
indirmişse kâinat yasalarını da koyan/yara-
tan odur. Vahiy kâinat yasalarını okumak 
için gönderilen yazılı beyanlardır. Bu beya-
nın olmazsa olmaz bir esası tevhittir. Tevhit 
sadece Allah’ın zatı için değil, bütün kâinat 
için geçerlidir. 

Kur’an-ı Kerim’de: “Dahası O’dur yeryü-
zünü uzatıp genişleten; yani (bir yan-
da) kalkmaz kımıldamaz dağlar dikip 
(öte yanda) nehirler akıtan; ve orada her 
üründen erkekli-dişili çiftler var eden, 
gündüzü geceyle örten... Elbet bütün 
bunlarda, düşünen bir topluluk için de-
rin mesajlar vardır.”13 âyetinde çiçekle-
rin ve meyvelerin erkek ve dişi olarak çift 
unsurlara sahip oldukları ve bir döllenme 
olayının gerçekleştiğine işaret edilmektedir. 
Âyette tekvini hususlara dikkat çekilip âyet-

12. İslâmoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, s. 453.
13. Ra’d, 13/3.
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ler üzerinde düşünmemiz gerektiğini anlatır. 
Bir başka âyette “Ve (aynı) dünyada birbi-
rine komşu (fakat bitki örtüsü ve doğal 
zenginlik açısından birbirinden farklı) 
kara parçaları, asma bahçeleri, ekinler, 
aynı kökten (çıktığı halde) çatal çatal ya 
da çatal kökten (çıktığı halde) tek göv-
de üzerinde yükselen hurma ağaçları... 
(Hepsi de) aynı suyla sulanırlar; fakat Biz 
onların her birine farklı bir lezzet vermi-
şizdir Elbet bütün bunlarda, (olaylar ve 
eşya arasında) bağ kuracak akla sahip bir 
topluluk için bitmez tükenmez mesajlar 
vardır.”14 buyurulmaktadır. Âyet aynı özden 
fışkıran çeşitlilik ve aynı amaca hizmet eden 
farklılığa vurgu yapmaktadır. Bir yandan 
Allah’ın yaratışındaki farklılıkların aslında 
bir zenginlik olarak anlaşılması gerektiğine 
dikkat çekerken, öte yandan bu zenginliğin 
kaynak ve hedef, illet ve amaç açısından bir-
liğine dikkat çekmektedir.15 Kesrette vahdet 
hakikatinin harika bir ifadesidir. Tek suyla 
beslenen çok çeşitli ürün... Aynı ırmaktan 
sulanan sayısız lezzet...  

İmam Şafiî Allah’ın yarattığı varlıklara bakıp 
da saygısını şöyle ifade etmektedir: “Allah 
ne kadar büyüktür ki, yarattığı dut ağacının 
yapraklarını koyun yer süt yapar, arı yer bal 
yapar, geyik yer misk yapar, ipekböceği yer 

14. Ra’d, 13/4.
15. İslâmoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, s. 457.

ipek yapar. Tadı, rengi, kokusu ve madde-
si bir olan bir şeyden bu kadar farklı gü-
zellikleri yaratır, bu yaratma ancak Allah’a 
mahsustur.” İnsan, önünde uzanan uçsuz 
bucaksız fezayı evveli ve sonu bilinmeyen 
zaman mefhumunu atomun ihtiva ettiği 
gizli enerjiyi, sayısız yıldızları ve etkenle-
riyle sonsuz kâinatı, mıknatısı, elektriği yıl-
dızların devamlı dönüşleri ve hareketlerini, 
çekim kuvvetini düşünecek olursa diyeceği 
şudur: İlim iman etmeyi ve Allah’a saygıyı 
gerektirir. İngiliz filozofu Bacon şöyle der: 
“Allah’ı inkâr etmek, nev’i beşerîn asale-
tini yıkmak olur.” Bugün beşerin ıstırapla-
rının yegâne sebebi kevnî âyetlerinin sahibi 
Allah’ı tanımazlık ve ona saygısızlıktır.

Hindistanlı Prof. İnamullah şöyle bir hatı-
rasını anlatır: Amerika’da bulunduğum za-
man, astronomi dünyasının tanıdığı, atom 
fiziğinin kurucularından Jean’la sık sık görü-
şürdüm. Bir gün sokağa çıktığımda yağmur-
lu bir havada üstadın süratle kiliseye doğru 
gittiğini gördüm. Koltuğunda bir şemsiye 
vardı. Yağmur sağnak, sağnak yağıyordu, 
ama onun bu olup bitenlerden haberi yok-
tu. Çok dalgındı. Yanına sokuldum farkına 
varmadı. Biraz beraber yürüdükten sonra 
havasını bozdum. Üstad! dedim. Galiba far-
kında değilsin yağmur yağıyor. O zaman an-
cak kendine gelebildi. Koltuğunun altındaki 
şemsiyeyi açtı başına tuttu. Şemsiyenin al-
tında beraber yürürken dedim ki; asrımızda 
dinsizlik moda haline geldi, ama görüyorum 
ki siz ilim dünyasında bir ufuk, bir kutup ol-
manıza rağmen hala kiliseye gidiyorsunuz? 
‘Bu soruya şu heyecanlı halimle cevap vere-
mem yarın evime gel sana bir çay içireyim, 
orada uzun boylu konuşalım’ dedi. Ertesi 
gün vakit kaybetmeden gittim... Odasına 
girdiğimde yumruklarını sıkmış masanın 
başında oturuyordu. Yanına oturduğumda, 
mekânlardan ve mekân içinde mekânlar-
dan anlattı. Buut içine giren buutları anlattı. 
Galaksilerin iç içe girişinden, bu muhteşem 
nizamın baş döndürdüğü ahenginin bozul-
mayışından, atomlardan nebulozlara kadar 
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hiç bir şeyde nizamsızlık ve gayesizlik ol-
madığını anlattı. Anlatırken coşmuştu, adeta 
başka bir âlemden inkişaf ediyor gibi, sanki 
bir ilhama mazhar gibi konuşuyordu. Dol-
muştu ve sözlerini şöyle tamamladı: “İna-
mullah, hayret ediyorum! Hayret ediyorum! 
İlmin gelişmesine rağmen, ilim irfan yuva-
larında inkârın hükümran olmasına hayret 
ediyorum.”

Ben tam taşı gediğine koyacağım zamanı ya-
kalamıştım. “Üstad” dedim. Şu tatlı sözlerini 
bir dakika kesersen sana tatlı bir şey anla-
tacağım. Durdu, sükûnetle beni dinliyordu. 
Ben içimden gelebildiği kadar, ruhuna gire-
bileceğim şekilde Kur’ân’ın bir âyetini oku-
maya çalıştım. Dedim ki: Hz. Muhammed’e 
(as) vahy edilen Kur’ân-ı Kerim’de bir âyet 
var. Allah şöyle ferman ediyor: “... Allah’ın 
kulları arasında ona yürekten saygı du-
yan ancak bilginlerdir.”16

- Bunu dediğim an irkildi ve birden bire:

- Bunu Muhammed mi söylüyor?

- Muhammed söylüyor, ama söz onun değil.

- Eğer bunu o diyorsa İnamullah, sen şahid 
ol, Muhammed Allah’ın evvelki elçileri gibi 
bir elçidir, dedi.”17 Tekvinî âyetler iyi okun-
duğunda teşriî âyetler hayata anlam katıyor. 
Hz. Peygamber’in (s) “Gerçekten bu Kur’an 
Allah’ın bir sofrasıdır onun sofrasın-
dan gücünüz yettiğince bilgi toplamaya 
çalışın”18 dediği sofrayı bütün yeryüzünde 
açıp bu “manevi bilgi” sofrasından kimse 
mahrum kalmamalıdır. Ancak, bundan her-
kesin Kur’an’ı tefsir edeceği anlaşılmasın. 

Hanım Müfessir Âişe Abdurrahman bu ko-
nuyu önemle vurgulayarak, “Kur’an’ı anla-
ma” ile “Kur’an’ı tefsir etmeyi” birbirinden 
ayırmaktadır. Ona göre “Kur’an’ı anlamaya 
çalışmak her insanın en tabi hakkı ve göre-
vidir. Kur’an’ı anlamaya hak kazanmak için 

16. Fatır, 35/28.
17. Tan, Zeki, Toplumun Yapılanmasında İlim ve İlim Adamı-

nın Rolü, s. 307.
18. Darimi, Sünen, “Fedailu’l-Kur’an”, 1.

kişinin dini ilimlere ve Arapça’ya da vakıf 
olması gerekmemektedir. Kur’an’ı yorumla-
mak, ondan çeşitli hükümler çıkarmak ise 
o alanda uzmanlaşmış kişilerin görevidir. 
Bunu bir misalle şu şekilde açıklar: “Sözgeli-
mi bir devletin kanunlarını herkes okuma ve 
anlama hakkına sahiptir. Ancak bu kanun-
ların yorumlanması yalnızca hukukçuların 
sorumluluğu altındadır. İşte bunun gibi, 
herkesin Kur’an’ı okuma ve anlama hakkı-
na sahip olmasına karşın, onu yalnızca uz-
manlaşmış kişilerin tefsir edip yorumlaması 
gerekir. Din ilimlerinde uzman bir kişinin, 
fen bilimleri ile ilgili çeşitli kitapları oku-
muş olması nedeniyle fizik, kimya, tıp vb. 
alanlarda konuşma yetkisi verilmemektedir. 
Dolayısıyla, uzman olmayan birinin Kur’an’ı 
yorumlamaya kalkışması da normal karşı-
lanmamalıdır. Aynı duyarlılık içinde Kur’an’ı 
okuduğunu ve anladığını iddia eden bir dok-
torun, fizikçinin ya da ziraatçının Kur’an’ı 
“tefsir” etmesi normal karşılanmamalıdır.” 
Kur’an’ı anlayan her Müslüman’ın onu tefsir 
edebileceği kanaatine sahip olan bazı aydın-
ları da eleştirmektedir.19

Âişe Abdurrahman’ın anlattığı hususlar şu-
nun için önemlidir. Bir tıp doktoru elbette 
Kur’an’ı okumalı ve anlamalıdır. Fakat bu, 
onun asıl görevi olan tıp uzmanlığını bırakıp 
tefsir hocalığı yapması anlamına gelmemeli-
dir. Bir ziraatçının, edebiyatçının, kimyacı-
nın, fizikçinin, biyoloğun Kur’an’ı okuma-
sı ve anlaması en tabii kulluk vazifeleridir. 
Fakat ihtisas alanlarındaki bilginin en az 
Kur’an âyetleri kadar “kutsal” olduğunu bil-
melidirler. İnsanı maddi-manevi “kemale” 
götüren her bilim dalı kutsaldır. İnsana hiz-
met noktasında cami ile okul, laboratuvar ile 
Kur’an kursu ikilemini din kabul etmez. Her 
alan dinidir. Çünkü kâinatta her alanın dü-
zenlenmesini sağlayan değerleri ve kuralları 
koyan sadece ve sadece Allah’tır. İnsanların 
kutsal dışı alanları icat etmeleri yanlış Allah 

19.  Koç, M. Akif, Bir Kadın Müfessir Aişe Abdurrahman ve 
Kur’an Tefsirindeki Yeri,  s.85-86 Zeki TAN
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tasavvurundan kaynaklanmaktadır. Allah 
“Bakın, Yaratan bilmez mi hiç? Zira o ilmiy-
le her şeye nüfuz eden, her şeyden haberdar 
olandır”20 buyururken Allah’ın kudretinin 
kapsama alanı dışında alan bulunmamak-
tadır. Kâinatın sadece bir karesi İlahi irade-
nin “Rezzâk” kapsama alanı dışına çıkarsa 
rızıksızlıktan ölür. İnsan her şeye muhtaç 
fakat yaratma gücü “sıfır”dır. İnsan bir balon 
dolusu havayı, bir avuç toprağı, bir bardak 
suyu yaratmaktan acizdir. 

İslam ümmetinin Kur’an âyetlerini okuyan 
ve tefsir eden, yaşadığı dönemdeki tefsir bil-
gilerinin günümüze gelmesini sağlayan Ta-
beri, yazdığı ansiklopedik tefsir sahibi Razi, 
kalem ve kelam sultanı Zemahşeri, hukuk 
âlimi Beydavi ve Nesefi... gibi âlimlerin yeni 
“versiyonlarına” şiddetle ihtiyaç vardır. 

Bir de kâinat âyetlerini okuyarak İslam üm-
metini içinde bulunduğu krizlerden kurtara-
cak; dünyanın dönüşü ile ilgilenip yaşadığı 
döneme adını yazdıran Biruni, batıya ışık 
kaynağı olan Bitruci, Çubuklu güneş saati 
yapan Câbir b. Eflah, kimyanın babası Câbir 
b. Hayyan, zooloji ilminin öncülerinden Câ-
hız, sekiz asır önce otomatik sistemin kuru-
cusu Cezeri, batıya matematik öğreten Ebu 
Kâmil Şucâ’, tarihçi ve coğrafyacı Ebu’l-Fida, 
insanlık dünyasına trigonometri, tanjant, 
kotanjant, sekant ve kosekantı kazandıran 
Ebu’l-Vefa’lara ihtiyaç vardır.21 Yaşadıkları 

20.  Mülk, 67/14.
21.  Döğen, Şaban, Müslüman İlim Öncüleri Ansiklopedisi, 

dönemi bilginin “altın dönemi” haline geti-
renler, tekvini âyetleri, insan ve insan top-
lumu âyetlerini okuyanlardır. Amerikalı Ya-
hudi tarihçe Martin Kramer bile eğer 1000 
yılında Nobel ödülleri veriliyor olsaydı hep-
sini Müslümanlar alırdı” der. 

Kutsaldan sterilize edilerek arındırılmış bir 
sosyal hayat hem batıda hem de bizde nasıl 
ki kaos ve krizlere zemin hazırlıyorsa, ilim-
lerin tevhidi –dini, dünyevi ayrımına gidil-
memesi- temin edilmediği sürece de insanlı-
ğın istikamet bulması zordur. Aynı zamanda 
aklın tutulması anlamına gelir. Buna kısaca 
‘Müslüman zihninin (aklının) kapanması’ 
diyebiliriz. Bunun anlamı şudur: 

Parlak dönemlerinde dünyaya açık, başka 
kültürlerden öğrenmekten ve etkilenmek-
ten korkmayan, özgüvenli, toleranslı, sadece 
klasik dinî kaynakları okumakla yetinme-
melidir. Allah’ın tabiat, kâinat, insan, insan 
toplumu kitabını da okumaya ve bilgi kay-
nağı olarak kullanmaya yatkın, yetkin ve 
yetenekli Müslüman aklının yavaş yavaş bu 
vasıflarını kaybetmeye başlaması ve zaman 
içinde bunun birikimli sonucu olarak içe ka-
panık, fasit bir dairede dönen bir akıl tipinin 
ortaya çıkması. Eğer bu tespit doğru ve an-
lamlıysa, temel tartışma konusu, ‘Müslüman 
zihninin (aklının) nasıl açılacağı’ olacaktır.22

Altında yaşadığımız gök kubbede söylenme-
yen söz, yapılacak iş kalmadı diyen hakika-
te kapısını kapamıştır. Zamanın değiştiğini, 
değişen zamanın ruhuna uygun söylemleri 
yeniden üretmek, ilahi metnin “Tefekkür et-
mez misiniz? Tedebbür etmeyecek misiniz? 
Akletmez misiniz?” uyarıları inananların ilk 
önceliği olmalıdır. Bu uyarıları “ilk öncelik-
leri” haline getirmeyenlerin dünyaya “öncü 
olmaları” asla söz konusu olamaz. Birinci 
sınıf, mütevâtir bir ilahi metne sahip toplu-
mun öncülük yap(a)maması ilahi iradenin 

s.44-91.
22. http://yenisafak.com.tr/yazarlar/atillayayla/muslumanlik-

ve-kapali-zihinlilik/38986; Erişim Tarihi: 12.08.2013
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razı olacağı veya olduğu bir fotoğraf ve yapı 
değildir. 

Sosyolog Ali Bulaç şöyle der: “İlk yaratılan 
kalem halen yazmaya devam ediyorsa, yani 
varlığın ve bizim bir parçası olduğumuz 
maddi tabiatın yaratılışı her an sürüyorsa, 
o ilk bilgi kaynağından bizim üzerimize 
bilgi akmaya da devam etmektedir. Nasıl 
ki yaratılış bitmemişse, vahyin bilgilendi-
rici rahmeti de sona ermemiştir. Nasıl var-
lık ucu açık bir cümle ise, Allah’ın Kelamı 
olan Kur’an–ı Kerim (Kelâmullah) de ucu 
açık bir cümle gibi her an kurulmakta, an-
lam inşa etmeye devam etmektedir. Çünkü 
tabiat yaratılmış kitap, Kur’an vahyedilmiş 
tabiattır ve her ikisi de ucu açık cümle ola-
rak devam etmektedirler. Bu açıdan Kur’an 
zaman içinde anlaşılabilecek İlahi bir bilgi 
değildir, her durumda sanki yeniden vahye-
dilmekte, insan ile Levh–i Mahfuz arasında 
epistemolojik köprü kurmaktadır. İnsan için 
Kur’an, varlık gibi ucu açık bir cümledir. Hiç 
kimse bu cümleye son noktayı koyabilmiş 
değildir.”23 

İlahi mesajın lafzı bir kez manası sonsuz 
kez inmeye devam etmektedir. Vahiyle inşa 
olmak isteyen her mümine, melekler, hida-
yet ve Furkan olan vahyin diriltici soluğunu 
kıyamete kadar indirmeye devam ederler. 
Vahyin her çağda geçerli olan dönüştürücü 
gücünün arkasındaki mucize budur.24 

İlahi mesaj “Göklerde ve yerde bulunan her 
varlık O’na muhtaçtır; her an O hayata ve var-
lığa dair her işe müdahildir.”25 buyurur. Hal-
lâk olan Allah’ın mahlûkata tecellisi bir an 
dursa, eşya var oluşunu sürdüremez. Sanki 
mahlûkat, Nefes-i Rahmani sayesinde nefes 
alan bir canlı gibidir. Allah’ın sürekli ve bi-
teviye yaratan Hallâk isminden inanan insa-
nın pay alması gerekir. O’nun yaratışı nasıl 

23. http://arsiv.zaman.com.tr//2002/12/04/yazarlar/alibu-
lac.htm; Erişim Tarihi: 05.08.2013.

24. İslâmoğlu, Hayat Kitabı Kur’an, s. 1283.
25. Rahman, 55/29.

ki her an tecelli ediyorsa, o tecelliler inanan 
insanın ahlakında da görülmeli.26

Kur’an “İnsanoğlu neden yaratıldığına bir bak-
sın. O, (üreme organlarından) fışkıran hayat 
tohumları içeren basit bir sıvıdan yaratıldı.”27 
der. Bir taraf “basit sıvı” diğer tarafta sahip 
olduğu beynin yaklaşık 20 milyar civarında-
ki hücre ve bunlar arasındaki bağlantılar he-
saplandığında yaklaşık 2,5 milyon gigabyte 
hafızaya sahip olup bunun da 300 yıl süren 
bir HD (yüksek çözünürlük) filmi kaydet-
mek28 anlamına gelen bir özelliği taşıması-
nı okuyamadık. Bu da gösteriyor ki, tekvini 
âyetleri okumanın sınırı yoktur. Tıpkı teşrii 
âyetleri yorumlamanın sınırı olmadığı gibi... 

Tefekkür ehlinin şu sözü ile bitirelim: “Ah-
lak ve fazilete dayanmayan, akıl ve vicdan 
havuzlarından beslenmeyen medeniyet, in-
sanlığın mutluluğuna değil, sadece birkaç 
zengin, birkaç da hevâperestin heveslerine 
hizmet eden gelip geçici bir şehrâyindir. Ya-
zıklar olsun, onun yanıp sönen ışıklarına al-
dananlara.” 

26. İslâmoğlu, Kur’an’a Göre Esma-i Hüsna, I/883.
27. Tarık, 86/5-6.
28. http://www.iha.com.tr/gundem/sinan-canan-insan-bey-

ni-300-yil-suren-hd-filmi-kaydedebilir/303458; Erişim 
Tarihi: 04.10.2013.
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Fehmi YAĞLI

TEFSİR OKUMALARINDAN 
NOTLAR

Tekvir Sûresi’nden Zihnime Yansımalar

Tekvir Sûresi’nden müthiş sahneler; göğün 
deri gibi soyulması, güneşin dürülmesi, 

yıldızların sönüp dökülmesi, dağların yürütül-
mesi, denizlerin fokur fokur kaynatılması… 
- Kıyametin sadece yerküre ile sınırlı olmadı-
ğını, ışığı yeryüzüne yansıyan en uzaktaki ga-
laksiyi de kapsayacak şekilde kâinata yönelik 
olarak gerçekleşeceğini Tekvir okumalarım-
dan öğrendim.
- Tekvir Sûresi’nde “sabaha”, “aydınlığa” dik-
kat çekiliyor. Güneşin ve yıldızların uzay 
boşluğundaki karanlığı aydınlığa dönüştür-
mediğine göre “aydınlığın” yerküremize has 
bir varlık ve özel bir ikram olduğunu zihinsel 
düşünce olarak zikredebiliriz.
- Peygamberimizin sahip olduğu bazı gaybla 
ilgili (idraki aşan bilinmeyen) bilgileri Kur’an 
bildirmektedir.
- Kur’an’da bahsedilen insan idrakini aşan bazı 
bilgilerin (gayb) bilim insanları tarafından keş-
fedilme imkânının bulunduğunu,
- Kur’an’ı anlama bakımından istisnai kişilerin 
idraki aşan hususlarda bir takım istisnai bilgi-
lere ulaşabileceğini,
- Kur’an, insanın sahip olduğu zihinsel düşün-
me yeteneğini tetikleyerek, kişiye zihinsel dü-
şünce dünyasında yeni kapılar açacağını,
- İnsanoğlunun aklını kaybetmesinin nedeni 
(doğuştan olmayan) Allah’tan başka bilinme-
yen varlıklardan korkmasından dolayı oldu-
ğunu, Tekvir Sûresi okumalarımdan zihnime 
yansıyan düşüncelerimin zikri olarak belirt-
mek istiyorum. Doğrusunu Allah (c) bilir.

T E F S İ R
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- Tekvir Sûresi’nde güneşin dürülmesi, yıl-
dızların dökülmesi, dağların yürütülmesi, de-
nizlerin fokur fokur kaynatılması gibi dehşet 
verici sahnelerle birlikte; “gebe develerden” ve 
“vahşi hayvanlardan” bahsetmesinin, farklı bir 
zaman diliminde çözülebilecek bir mesaj içer-
diğini söylemek mümkündür. Allahüa’lem.
- Allah’ı her daim anmakla şeytanları yuvala-
rında tutmanın mümkün olduğunu,
- Gaybın (insan idrakini aşan hususların) 
Kur’an’da verildiği kadarıyla sınırlı olduğunu, 
sınırları zorlamanın haddi aşmak olduğunu,
- İnsanoğlunun Kur’an mesajlarına gönlünü ve 
zihnini her daim açık tutması ve birbirlerini 
uyarması gerektiğini, Tekvir Sûresi okumala-
rımdan öğrendim.

A’lâ Sûresi’nden Zihnime Yansımalar
İlahi öğütten (zikr) kaçanların bedbaht (eşkâ) 
olacaklarını ve ateşin en şiddetlisiyle karşılaşa-
caklarını A’lâ Sûresi’nden öğrendim.
Rabbin isminden öğüt alanlar ve hayatı boyun-
ca Rabbin tarafında yer almayı ve yaptıkları 
hatalardan arınmayı başaranlar kurtulacaktır.
İnsan, yaratılıştaki güzelliğini ve sahip oldu-
ğu nimetlerin ne denli hayatiyet arz ettiğini, 
etrafındaki bitkileri ve hayvanatı gördüğü za-
man; Allah’ın kudretini, azametini ve rahme-
tini anarak yaratanını aklına getirebiliyorsa, 
Allah’ın okutup unutturmadıkları arasında yer 
almış demektir.
 Bizleri mutlu veya mutsuz eden hayatımızın 
her anında ve sonunda Allah’ın büyüklüğü-
nü ve yaratıcılığını hatırda tutmalıyız. Ondan 
samimi bir duygu ve düşünceyle yardım dile-
meliyiz. Başarılı olduğumuz hususlarda “ben 
yaptım” dememeliyiz. Başarısız kaldığımız iş-
lerde de “kader” deyip Allah’a havale ederek 
tembellik yapmamalıyız. Kendi ellerimizle 
yaptıklarımızdan sorumlu olacağımızın bilin-
ciyle bizlere hayat hakkı tanıyan Allah’a karşı 
ciddi ve dürüst olmalıyız.
Her yıl mevsimleri yaşarken bitkilerin yeniden 
yeşerip kuruyuşunu gözlemleyen insanoğ-
lu bu tabiat olayından öğüt almazsa bedbaht 
olacak, öldükten sonra ateşin en şiddetlisi ile 
karşılaşacak ve o ateşte ne ölebilecek ne de ya-
şayabilecektir. 

A’lâ Sûresi’nde bahse konu olan bedbahtların 
Kur’an ayetlerini ezberleyip de unutanlar ola-
bileceği hususunda Müslümanlarda bir anla-
yış vardır. Aslında A’lâ Sûresi’nde konu edilen 
bedbahtların, bir ömür boyu her yıl tekrarla-
nan tabiatın yeşermesi ve kuruması olaylarının 
çok kolay bir şekilde akılda kalabilecek, unu-
tulmasına imkân olmayan ve bu tabiat olayla-
rının Yüce Allah’ı anmanın ve tesbih etmenin 
en kolay yolu olmasına rağmen bundan ka-
çınan ve unutan insanların olacağı vurgulan-
maktadır. En doğrusunu Allah bilir. 
Vahyi anlamanın en kolay yolu, yeryüzündeki 
tüm bitki örtüsünün her yıl baharda tekrarla-
nan yeniden yeşermesi- canlanması, kış mev-
siminde ise kuruması- ölmesine bakıp düşün-
mektir. Bizler için gizli olan toprak altındaki 
tohumları ve o topraktan yeryüzüne açığa çı-
kanları da çok iyi bilen Allahu Teala’yı anarak 
tespih etmektir. 
Karşı karşıya kaldığımız, her ne hususta olursa 
olsun iki şıklı bir tercihtir. Tercihimizin biri-
si dünyayı, diğeri ahireti ilgilendirir. Şıkların 
hangisini tercih edeceğimizle ilgili sorumlu-
luk şahsımıza aittir. Dünyada yaşarken ahiret 
hayatını tercih etmenin kendi kararımıza bağ-
lı olduğu, ama maalesef insanların çoğunun 
dünyayı tercih ettiği ilahi bir tespittir. Mesela: 
Rızkımızı haram yoldan temin dünyayı, helal 
yoldan temin ahireti tercih olur. Cinsel ihtiyacı 
gidermede “nikâh” ahireti, “zina” dünyayı ter-
cihtir. Namaz vakti girdiğinde namazı kılmak 
ahireti, kılmamak dünyayı tercihtir. Öfkelen-
diğimizde sükûnet göstermek ahireti, öfkemi-
ze yenik düşüp kavga etmek dünyayı tercihtir. 
Bu örnekleri çoğaltabiliriz. 
Yüce Allah, bu dünyada bedensel lezzetler 
elde etmenin yollarını insanoğlu için imtihan 
vesilesi kılmıştır. Bedenî zevklere ulaşırken ila-
hi sınır ve kurallara uymakla ruhani zevk elde 
edilir. Bu şekilde elde edilen ruhani zevk dün-
yada ahireti tercih olsa gerektir. İlahi sınır ve 
kurallara uymadan elde edilen bedeni zevk ise 
dünyayı tercihtir. Doğrusunu Allah bilir. 
Tesbih: Yirmi dört saatlik zaman diliminde 
Allah’ın yüceliğini, kusursuz ve mükemmel 
oluşunu, aldığımız her nefesi O’na borçlu ol-
duğumuzu hatırda tutmaktır. Fehmi YAĞLI

TEFSİR OKUMALA-
RINDAN NOTLAR
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YAKUP, 
YUSUF VE 
KARDEŞLERİ

kurt yedi” yalanını söylemişlerdi… Yusuf, 
yalnızlık kuyusuna terkedilenlerin vahiy 
mühürlü misaliydi… Yakup, oğlu diri olma-
sına rağmen evlat acısı çeken bir baba, Yusuf 
ise babası sağ olan bir yetimdi…

Yusuf, köle pazarlarında satılacak, ama asla 
ruhu tutsak edilmeyecekti… Bir sarayda 
cinsel istismara maruz kalacak, ama o, asla 
hayasından ve ahlâki güzelliğinden taviz 
vermeyecek, bu yüzden zindanlara atılacak 
ama o zindanı medreseye çevirecek ve ızdı-
rapla pişerek, ahlâki güzelliği ile bulunduğu 
beldenin en önemli insanı olacaktı.

Yakub’un gözyaşlarıyla yavrusunun imza-
sını attığı topraklar ise gün gelecek kurak 
kalacak ve Yusuf’un ağabeyleri, yaşadıkları 
kıtlıktan dolayı Mısır’a yardım talebiyle gi-
decekler ve Yusuf onlara yardım edecekti.

Yakub gözlerini kaybetmişti ama Yusuf’un 
varlığını hissedecek ve ‘Yusuf’umun koku-
sunu duyuyorum’ diyerek yıllar sonra yav-
rusuna kavuşmuş olacaktı.

Yakup ve Yusuf kıssası bu hayata dair bir 
gerçektir. Yakup vefayı ve umudu, Yusuf 

Doğrusu, Yusuf ve kardeşlerinin (kıssa-
sında, öğrenmek) isteyenler için asla 

tüketip bitirilemeyecek kadar çok dersler 
vardır. (Yusuf 12/7).

Hasret bir ok misali dağlamıştı yüreğini… 
Gözyaşlarından toprağa Yusuf’un imzasını 
atıyordu o… Yusuf’un kokusunu arıyordu 
yağmur inerken göklerden… Toprağı koklu-
yordu, yavrusunun kokusunu duyarım diye 
ve rüzgârları dinliyordu, Yusuf’tan bir esinti 
gelir diye…

Yavrusunu kaybetse de umudunu yitirme-
mişti Yakup… Zira Yusuf Yakub’un, umut 
ise imanın çocuğuydu… Yusuflar kaybolsa 
da iman kaybolmazdı… Allah için imkânsız 
yoktu ve iman en büyük imkândı… Yakup 
biliyordu bittim dediğinde yettim diyen bir 
Rabbi olduğunu ve o bekliyordu yıllardan 
beri biricik yavrusunu… Acısını teslimiyetin 
kutlu sırrıyla bastırıyordu ve gözyaşından 
toprağa imzalar atıyordu…

Yusuf, vefasız ağabeylerinin zulmüne maruz 
kalmıştı… Onu bir kuyuya terk etmişti on-
lar… Sonra onlar babaları Yakub’a, “Yusuf’u 
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masumiyeti ve ahlâkı, kardeşleri ise hased, 
ihanet ve vefasızlığı temsil eder. Yakup vefa-
lı bir baba ve umudunu asla yitirmeyen bir 
iman abidesi… Gözlerini ve hatta gözünden 
çok sevdiği yavrusunu kaybetse de umudu-
nu asla yitirmeyen bir yiğit. Yakup umut ve 
Yakup vefa…

Yusuf’un ağabeyleri, hırsın, hasedin ve iha-
netin temsilcileri… Vicdansızlık onların en 
bariz özelliği… Kardeşlerini kuyuya atma 
cürmünü işleyebilecek kadar gözlerini hased 
bürümüş onların. Yusuf’un bedeni kuyuda 
ama onların vicdanları dipsiz bir kuyunun 
çakıl taşları… Cesedi kuyudan kurtarmak 
nispeten kolay ama vicdanları kuyudan kur-
tarmak oldukça zor…

Yusuf, imanın, ahlâkın ve yiğitliğin sem-
bolü… Bir de gurebayı temsil eder benim 
lügatimde… Yiğit olmak isteyen gariple-
re bir rehberdir o… ‘Ahlâkından asla taviz 
vermezsen kazanan sen olacaksın’ öğüdünü 
verir vahyin ebedi kelâmında… Yusuf, ‘be-
denin tutsak olsa da ruhun özgür olsun’ me-
sajıdır insanlığa…

Yakup yaşadığımız şu fani dünyada gerçek 
bir tablo aslında… Herkesin vardır bir Ya-
kup hikâyesi kendi öz hayatında… Yakup, 
Mekke’den Medine’ye hicret edenlerin hayat 
hikâyesi mesela… Kavuşmak için terk etme-
nin diğer adı… Yüreği kundaklanan ama bu 
yangını gözyaşlarıyla söndürmeyi başaran 
modern dünyanın tüm insanlarına bir reh-
berdir Yakup…. Özgürlüğü kundaklanan ve 
onu kanıyla söndüren ve malı istilâ edilen ve 
onu emeğinin teriyle söndürenleri de temsil 
eder kanımca…

Yakub’un çocukları ise tüm dünya zalimle-
rini hatırlatır bana… Ağlayanları değil, ağla-
tanları… Kavuşturanları değil, ayıranları… 
Vicdanı kuyularda kalmışları… Ebu Leheb-
leri, Utbeleri ve Şeybeleri… İmanı ve vicda-
nı kundaklayan tüm zalimleri… Müfterileri 
ve hainleri… Vicdanı bloke olmuş herkesi… 

‘Güçlü isem, her şeye hakkım var’ diyen dik-
tatörleri, ağaları ve beyleri… Aldatan zalim-
leri ve vicdan hokkabazlarını…

Yusuf ise iman ve özgürlük savaşçısı… Bede-
ni tutsak ama ruhu özgür onun… Yüreğinde 
imanından başka muska taşımayan bir yiğit 
o… Güzelliği dillere destan ama hakiki gü-
zelliği gönlündeki saffet… Onun suret gü-
zelliğini gören saray hanımları ellerini kes-
mişlerdi farkında olmadan bıçakla… Yürek 
saffetine şahit olsalardı gönülleri coşacak ve 
o bıçağı yüreklerine saplayacaklardı belki 
de…

Yusuf, gömleği arkadan yırtık olan… Yusuf, 
bir güzel insan… Onun için vahyin dilinde 
ölümsüz bir destan… 

Ey dost! Sen Yakupcasına ağla ve yeryüzü-
nün damarlarını gözyaşlarıyla besle… Umu-
dun imanın çocuğu olduğunun şuurunda ol 
ki, Yusuf gibi bir yiğidin olsun.

Ey dost! Vücudun çukurda olsa da umudu-
nu yitirme asla… Zira gerçek çukurda oluş 
Yusuf’un kardeşleri misalinde olduğu gibi 
vicdanen çukurda olmaktır. Vicdanı atlaya-
rak atılacak hiç bir adım başarı sayılmaz… 
Aldatan, gün gelir aldanır ve kaybedenler-
den olur, unutma…

Ey dost! Sen Yusuf ol ve dik dur her daim. 
Gün gelir de gömleğin yırtılırsa, arka yakan-
dan yırtılsın ve sen hep yüzünü Hakk’a dön. 
O halde sen de ya Yakup ol ya da Yusuf, ama 
üçüncüsü asla olma...

YUSUF, GÖMLEĞİ 
ARKADAN YIRTIK 

OLAN… YUSUF, BİR 
GÜZEL İNSAN… ONUN 
İÇİN VAHYİN DİLİNDE 

ÖLÜMSÜZ BİR DESTAN… 

Bilgin ERDOĞAN

YAKUP, YUSUF VE 
KARDEŞLERİ
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NEDEN BÖYLE BİR ZORLUKLA SINANDI ALLAH RASULÜ? 
YETMEMİŞ MİYDİ ‘ADAMLIĞINI’ İSPAT ETTİĞİ?

YUSUF’UN 
ÖRNEK 
ŞAHSİYETİ

Yusuf Peygamber kıssası Rasulullah’a (s) 
Taif dönüşü nazil olmuştur. O’nun (s) 

en zor zamanlarından biridir bu zaman… 
Taif’te aradığı yardımı bulamamış, üstüne 
üstlük hakarete uğramış, darp edilmiş, adeta 
canını zor kurtarmıştır. Taif’e gitme nedeni-
nin gerçekleşmediğine mi yansın, uğradığı 
hakaret ve şiddete mi, yoksa en zoru şimdi 
ne yapacağını bilememesine mi yansın! İşte 
böyle zor bir zamanda birçok dersi bir arada 
vermek için gelmiştir Yusuf Sûresi… Herke-
sin alacağı bir mesaj vardır Yusuf’tan ve Yu-
suf Sûresi’nden. 

İlk muhatabı olan Hz. Muhammed’e (s) 
ne mesaj vermiştir? Kolay zamanda herkes 
‘adam’ gibi davranır, mesele zor zamanda 
bunu başarabilmektir. Bak Yusuf’a, o her 
durumun adamıydı. Şartların olumlu oldu-
ğu zamanlarda da Yusufça bir duruş sergi-
ledi, olumsuz olduğu zamanda da… Rabbi 
de ona bu duruşunun mükâfatını hem bu 
dünyada hem de ahirette verdi… Sıra sende! 
Sen ne yapacaksın? Sen ânın mahkûmu mu 
olacaksın, yoksa âna mı hükmedeceksin?”

Neden böyle bir zorlukla sınandı Allah Ra-
sulü? Yetmemiş miydi ‘adamlığını’ ispat et-
tiği? Babasız, anasız, atasız kalmış, dahası 
bir de yârini yitirmişti. ‘Emin’ iken ‘mecnun’ 

olmuştu. En zorlu geçim sıkıntılarıyla karşı 
karşıya kalmış, daha sonra refaha kavuşmuş, 
ama sonunda hepsini yitirmişti. Bu durum-
ların hiç birinde duruşunu bozmamıştı. 
Daha iman nedir, kitap nedir bilmezken bile 
sağlam duruşunu korumuştu. Bunlar yeterli 
değil miydi ki, duruşuyla ilgili yeni bir sı-
nava tabi tutuluyordu. Allah Rasulü adeta 0 
(sıfır) noktasına getiriliyor, ‘bittim demesi’ 
sağlanıyor ve adeta ‘Haydi Yusuf gibi ol!’ de-
niyordu. 

Ya Rabbi, ne zordu Yusuf olmak! Nasıl Yusuf 
olunur Allah’ım? İnsan onu kuyuya atan kar-
deşleri için nasıl iyilik düşünür, düşünmekle 
kalmayıp bunu nasıl yapar? Nasıl yüzlerine 
bile vurmaz? Onu zindana atanlardan nasıl 
hesap sormaz? Makam sahibi olduğunda 
canlarına okumaz! Tüm bunları yapmadı, 
bir kez olsun ah etmez mi insan! Hâlbuki 
Yakup: “Ben derdimi ve hüznümü sadece Al-
lah’a arz ediyorum’’ (12 Yusuf/86) demişti. 

Aslında, ilk insanla başladı adam olma serü-
veni… Değil miydi ki Âdem’i tövbesi adam 
etmişti. Demek ki adam olunmadan iman 
edilmiyor; adam gibi bir iman olmadan Yu-
suf olunmuyordu. Hz. Muhammed (s) me-
sajı çok iyi anlamıştı. Mekke’nin fethi günü 
adeta “Anladım Allah’ım!” diyordu. O da 
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kardeşlerine Yusuf’un dediğini söylüyordu: 
“Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışla-
sın. O, merhametlilerin en merhametlisidir.’’ 
(12/92)

Yusuf Sûresi daha başından kendini ele ve-
rir. En güzelin, en açık ifadesi olan vahyin 
en güzellerinden bir güzeldir Yusuf Sûresi… 
Daha en başından güzel bir sözle başlar sûre: 
“Ey babacığım!’’ (12/4). Çocuk yaşta öyle-
sine güzel bir seslenişle seslenir ki babası-
na... Ayette iki önemli özellik; güvenmek ve 
güvenilir olmak işlenir hemen ardından… 
‘Babasına güvenen Yusuf’ gördüklerini sa-
dece babasıyla paylaşır. Zira güvenilir olan 
Yakup’tur. 

Güvenen Yusuf, güvenilen de Yakup olunca 
‘görülen’in tevili doğru yapılır: “Kardeşlerine 
anlatma…’’ (12/5). Güvene dayalı ilişkiler 
gereksiz açıklamalar yapmamayı gerektirir. 
Nitekim, insan Rabbinin güveninin eseridir. 
Rabbi insana güvendi, tenezzül buyurdu, in-
san da Rabbine güvendi ve imanı buldu.

“Sonra sana karşı tuzak kurarlar; çünkü şey-
tan insan soyu için apaçık bir düşmandır.’’ 
(12/5). Adam olanlar inşa sürecinden geçen-
lerdir. Baba oğlunu eğitmeye, yetiştirmeye 
devam ediyordu. Sakın yanlışı kardeşlerin-
den bilme, şeytandır insanın düşmanı yanlış 
ondandır.

Nasıl bir inşa tasavvuruydu bu?

İnsanı tanıtıyordu; kardeşlerin de olsa yanlış 
yaparlar, şaşırma…

Şeytanı tanıtıyordu; insana yanlışı ondan 
sadır olan dürtüler, istekler, eylemler yaptı-
rır ve insanın bu durumları onun en büyük 
düşmanıdır, bu da şeytandır.

Yusuf’a Yusuf’u tanıtıyordu: “Sen çok üst dü-
zey özellikleri olan bir insansın, bu yüzden 
kıskançlık batağına batanlar sana kötülük 
düşünebilir” diyor ardından devam ediliyor-
du: “Rabbimin seni seçmesi, sana olayların 
altında yatan gerçeği öğretmesi...” (12/6) bu 
kıskançlığın nedeni olabilirdi.

Kim olduğunu bilmek, “beni’’ tanımaktı me-
sele. Kendini tanımakla başladı Yusuf insan 
olma serüvenine. Çünkü kendini bilen Rab-
bini de biliyordu. Yakup bir evladın arkası-
nı yaslayacağı kaya gibiydi açık ve net; yol 
gösterici baba böyle olmalıydı zaten. Yusuf, 
yumuşak, “itaatkâr’’, saygılı iyi bir evlat… 
Bu sahnede herkes rolünden razıydı da bir 
kardeşler razı değildi. Çünkü şeytan insanın 
apaçık düşmanıydı. O da rolüne razı olma-
dığından Allah’a asi gelmiş, ateşten yaratıl-
masını bir üstün vasıf saymış, adeta Allah’a 
sen hangisi daha iyidir bilmiyorsun demişti. 
Şimdi aynı hastalık kardeşlerde de baş gös-
teriyordu. Yusuf gibi bir kardeşleri olduğuna 
sevinecekleri yerde onu hedef olarak görü-
yorlardı. Kendi niceliklerini Yusuf un nite-
liklerinden üstün sayıyorlardı. Zaten tam 
da şeytan işiydi kumaşın markasına değer 
biçmek, kumaşa değil… Onlarda şeytanın 
yaptığını yaptı. Hz. Âdem’i (as) kandırıp yok 
oluşunu izlemek isteyen şeytan gibi onlarda 
Yusuf’u yok etmek istedi.

Bir acı sahneydi bu sahne. Abileri babaların-
dan Yusuf’u istiyordu. Bize güven sözleriy-
le… “Neden Yusuf hakkında bize güvenmi-
yorsun?” (12/11). “Kendi dilleri kendilerini 
ele veriyordu. Neden başka bir kelime değil 
de burada “güven’’ seçilmişti? Çünkü yap-
tıkları iş tam da güvene ilişkindi. Yusuf’a 
yaptıkları babalarının onlara olan umudu-
nu yıkmıştı. Umut güven işiydi, güvenenler 
umut beslerdi... Sevgi bile ölçülü olmalıydı 
insanda. Ölçüsüz sevgi size sevdiğinizi sizin 
dilinizden çıkanı tuzak yapar da getirir kar-
şınıza… “…Sonra onu kurt kapar.’’ (12/13). 
Sevgide ölçü, öfkede ölçü, sevinçte ölçü, 
umutta ölçü, kahırda ölçü… Çünkü vasat 
ümmet olmanın gereğiydi ölçülü olma ve 
insan olma ölçüler üzerinden okunmalıydı 
hayatta. Ne kadar ölçülü bir duruşa sahipse-
niz o kadar insansınız aslında…

Şimdi Yusuf kuyuda; Yusuf mu acaba ku-
yuda? Kardeşler olmalı kuyuda, oğullarına 
üzülen Yakup da kuyuda... Kardeşlerin ku- Betül TUFAN

YUSUF’UN ÖRNEK 
ŞAHSİYETİ
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yusunun deliliydi kanlı gömlek. Kötünün 
hep bir nedeni yok mudur kötü olmakta 
zaten, eğer neden bulamazsa kendi bir ne-
den sadır eder o kulpa tutunmaz mı ki? 
Kardeşler de kanlı gömlek kulpuyla geldiler 
babalarına. Yusuf’un masumiyetini deliliydi 
bu gömlek; babanın kuyusuydu Yusuf Sûre-
si’nin 18. ayeti: “Olamaz” dedi, “Tasavvurla-
rınız size tumturaklı bir oyun oynayarak sizi 
yanıltmış olmalı…’’ Düşündüğünüz çirkin-
liği uygulamak size güzel görünmüş olamaz 
haykırışıydı belki Yakub’unki… İnsan olmak 
çirkini çirkin, yanlışı yanlış kabul etmeyi ge-
rektirirdi, kendinden bile olsa. “Artık bana 
düşen güzel bir sabırdır…’’ (12/18) yapacak 
başka şeyim olmadığından değil ha... Tamda 
yapacaklarım için sabretmem lazım… demiş 
gibiydi Yakup… Sabır direniş ve mücade-
leyse, sabrı Yusuf’un yokluğuna olmamalıy-
dı Yakup’un; asıl sabredecekleri yanındaydı 
çünkü...

Yusuf’un benliği kuyuya hiç düşmedi; ben-
liği kuyuya düşmeyenleri Rableri cismen bir 
kuyunun içinde olsalar dahi hemen oradan 
çıkarıverir. Bazen bunu kervan eliyle yapar, 
bazen salih bir kul, bazen Akabe biatı... Ku-
yudan nasıl çıktığınızın ne önemi var, önem-
li olan ne için çıktığınızdır. Yusuf Mısır’a adil 
bir sultan olmak için çıktı, Hz. Muhammed 
(s) ise Yesrib’i Medine yapmak için...

Yusuf‘u Mısır’ın azizlerinden biri az bir pa-
haya satın alıyordu. İnsan değerli olanı az 
bir pahaya satar çoğunlukla. Ahiret saadetini 
dünya gibi çok ucuz bir pahaya satmadı mı? 
Ve tüm bunlar Rabbin senaryosu gereği olu-
yordu. Senaryoya göre Yakub’un oğluna Yu-
suf, Yusuf’un babasına Yakup denilmesi için 
bu gerekti. Yani babasıyla anılan bir oğul, 
oğluyla anılan bir baba... Dünyanın saadeti! 
Baba oğula göz aydınlığı, oğul babaya. İşte 
bunun için babasının yanından alınıp, tek 
başına yetiştirilmeli, eğitilmeli, öğretilmeli, 
yaşatılmalıydı. Tek başına ayakta durabil-
mekti. Tek başına da yalnız olmadığını bilip 
dayanmaktı Rabbine… Ama insan bunu acı 
çekmeden öğrenemezdi. Denenmeden, sı-
nanmadan öğrenemezdi.

“Ve onu satın alan Mısırlı adam karısına dedi 
ki: Ona iyi bak! Bakarsın bize yararı doku-
nur ya da onu evlat edinebiliriz.’’ (12/21). 
Neydi Mısırlının böyle kısa zamanda Yu-
suf’ta gördüğü? Yoksa bu adam her köleye 
böyle mi derdi? Bunu bilmiyoruz. Yusuf’u 
köle almıştı, ama evlat edinmekten bahsedi-
yordu. Böyle kısa zamanda görebilmiş miydi 
ki ondaki Yusuf’u? Bilmiyoruz. Bilmemeler-
le dolu soruların ardından geliyordu: “İşte 
böylece Yusuf için o ülkede sağlam bir ze-
min hazırladık. Yine (bu şekilde) ona olayla-
rın doğru yorumunu öğrettik.” (12/21). Bize 
bildirilen Yusuf’un oraya neden gönderildiği 
idi. Nedenlerini bilmediğimiz zamanlarda 
da nedenleri bilen Rabbi vardı. Bu onun mu-
radıydı. (12/21).

Adam olabilmenin kuralları vardı! Eğitim-
den geçmeliydi, sıkıntı çekmeliydi, hamdı, 
yanmalıydı ancak o zaman pişerdi... Öyle de 
oldu! Çünkü “olgunluk çağına erişince ona 
bir muhakeme yeteneği ve bilgi (yönetimi) 
bahşettik…’’ (12/22). Neden? Cevap he-
men ardından geliyor: “Biz muhsinleri böyle 
ödüllendiririz.” (12/22). Neden Yusuf muh-
sindi? Yusuf Sûresi’nde “muhsin” beş yerde 
geçer ve her seferinde vurgu muhsin kavra-
mının başka bir anlam boyutunadır. Bu ilki 

“NEDEN YUSUF 
HAKKINDA BİZE 

GÜVENMİYORSUN?” 
(12/11).  KENDİ DİLLERİ 

KENDİLERİNİ ELE 
VERİYORDU. NEDEN 

BAŞKA BİR KELİME DEĞİL 
DE BURADA “GÜVEN’’ 

SEÇİLMİŞTİ?
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idi ve buradaki vurgu iyilikti. Yusuf’taki en 
büyük değer iyilikti, iyiliğindeki samimiyet-
ti. Bu yüzden de aziz, onu evlat edinmek is-
temişti. 

Ancak ana olması gereken kadın Yusuf’a yâr 
olma peşindeydi. Hem de çirkin bir şekil-
de… Analık nerde, bu kadın nerde? İşte bu 
fena düşüncesi onu bir ömür Yusuf’a hasret 
bıraktı. Belki saraylarda zevk ve sefa dolu bir 
hayatı oldu, ama Yusuf hep içinde bir yara 
olarak kaldı. Ve sûrenin sonlarında bu yara-
yı itiraf etti (12/51). Kanattı, kopardı, söküp 
atmaya çalıştı. Fakat Yusuf’u elde etmeye ça-
lıştığı sıradaki tutumu çok ilginçti kadının. 
Hiçbir ilkesi yoktu, gözü kördü, kulakları 
duymaz olmuştu. Kendi benliğine düşman, 
kendine yabancı, nefsine köle, kimdi köle 
Yusuf mu, azizin karısı mı? Özgürlük nef-
sin her istediğini yapmak mıydı, nefsi istese 
de yapmamak mı? Başından beri susan, iki 
ayaklı sabır olan Yusuf ikinci kez konuşu-
yordu. İlk konuşması babasına; kardeşleri-
nin yapacağı haksızlığı haber vermek içindi. 
İkinci kez ise kendine yapılan haksızlığa dur 
demek için konuşuyor Yusuf: “Allah’a sı-
ğınırım” dedi, “Çünkü o, benim efendim.’’ 
(12/23). Efendisi Allah olana kim ne yapabi-
lirdi ki? Öyle de oldu Yusuf’un yırtık gömle-
ği onun efendisine sadakatinin delili oldu… 
İhanet onda hiç güzel durmazdı zaten... O 
ihanet etmemeye programlanmıştı. Fabrika 
ayarlarıyla hiç oynanmamıştı Yusuf’un, o 
yüzden de onda fabrika ayarlarına dön tuşu 
hiç olmayacaktı… İnsan da dönmeli artık 
fabrika ayarlarına o yüzden böyle derin acı-
lar içinde... Kim iddia edebilir tüm sûre bo-
yunca Yusuf’un acıdan kıvrandığını? Hiç acı 
çekmedi mi ki? Acıların en büyüklerini ya-
şadı Yusuf, ama hayatı acıya kurban verme-
di… Olduğu gibi yaşadı, rolünü kabul etti, 
müdahil olması gereken yerde müdahale 
edip hayatını kendisi yönetti… Dâhili olma-
yacak olaylar karşısında sızlanmadı Yusuf. 
Selam dedi ve yoluna baktı; yola yatmadı, 
yolda kalmadı, yolu bozmadı. Yolun hakkını 

verdi, yolda onu Mısır’a adil bir sultan yap-
tı…

Yusuf kıssasında birde yoldan çıkanlar var; 
bunlar aşikâr. Birde yolsuzlar var… Aziz gibi 
hangi yolun yolcusu olacağına karar vereme-
yenler. Tuzakları görüp, yalanları fark edip, 
“Ey Yusuf! Sen bu olayı yaşamadın say.” 
(12/29) deyip yoldaki çamuru, pası, kiri, 
taşı örtenler… Bana dokunmayan yılan bin 
yaşasın deyip yılanın koynunda olduğunu 
fark edemeyenler… Türlü oyunlarla ellerde 
oyuncak olanlar... Bitmemişti bu kadının da 
tuzakları… Çünkü meydanı boş bulmuştu 
kadın, meydanı boş bırakmıştı aziz... ‘Bir 
kötülüğe böyle engel olunmaz’ın tarifiydi 
azizin tutumu ve olmadı da. Kadın şimdi 
daha güçlüydü, iyilik karşısında meydanlar 
onundu ya. Topladı tüm kötüleri kendi ya-
nında… Yusuf masum; Yusuf kimsesizlerin 
kimi olan Allah’la “Benim için hapis, bun-
ların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlı-
dır…’’ (12/33) diyordu. Özgürlüğü hapisliğe 
feda edip adam kalmayı seçiyordu.

Yusuf şimdi zindanda… Sûrenin bu kısmı-
na kadar Yusuf evlat oldu, kardeş oldu, köle 
oldu, şimdi arkadaş Yusuf anlatılıyor hem 
de arkadaşlarının dilinden. Kıssanın en be-
lirgin özelliği Yusuf peygamberi hayatın her 
alanında anlatması. Şimdi arkadaşları on-
dan başlarına gelenle ilgili yardım talebinde 
bulunuyor ve nedenini de muhsin olmasıy-
la açıklıyorlar. Böylece kıssada ikinci kez 

ADAM OLABİLMENİN 
KURALLARI VARDI! 

EĞİTİMDEN GEÇMELİYDİ, 
SIKINTI ÇEKMELİYDİ, 

HAM İDİ, YANMALIYDI, 
ANCAK O ZAMAN PİŞER VE 

OLGUNLAŞIRDI...
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muhsin kavramı geçiyor ve görünmek değil 
olmak vurgusuyla. Başka türlü arkadaşları 
ondan nasıl yardım isterlerdi ki? Sonuçta 
Yusuf, suç işlememiş bile olsa suçlanarak 
hapse atılmış biriydi. Kim inanırdı onun gibi 
bir kölenin ev sahibinin hanımına yâr olma-
dığı için burada olduğunu? İşte olmanın 
söylemekten daha yüce bir değer olduğunun 
deliliydi bu pasaj. Arkadaşları ondaki iyiliği, 
doğruluğu, özü sözü bir oluşu, hakikatler-
den beslenen bir duruşu görmüş olmalıydı-
lar ki böyle bir yardım talebinde bulundular. 
Peki, o ne yaptı? İlk önce onlara Rabbini ta-
nıttı. Bu sanki şunu demek gibiydi; ben de 
bu gördükleriniz var ya, hepsi Rabbimle bir-
likte olan yolculuğumun eseri... Hayat yol-
culuğunda Rabbini yoldaş edinene ne olur 
ki? Zindanlara düşer, ama mahkûm olmaz, 
prangalara vurulur ama zelil olmaz. Sonrada 
onları artık rüya olmuş gitmiş yolculukları-
nın sonuçlanacağı noktadan söz ediyordu, 
yolculuğu devam edecek olana bir nefeslik 
hatırlatmada bulunuyor ve o nefes onu uzun 
bir soluğa mahkûm ediyordu. Bir anlık ha-
taydı: “Efendinin yanında beni an.’’ (12/42) 
sözü. Ama o da insandı belki biz unuturuz 
diye bu da bize bir hatırlatmaydı...

Neyse ki kurtulan arkadaşı onu hatırladı, 
tam da efendisinin yanında andı... Kralın 
sorusuna cevap verme zamanıydı. O da ül-
kesinin yolculuğuna dair yardım istiyordu 

Yusuf’tan. Yani ülkesinin gidişatına ilişkin 
bir tevile ihtiyacı vardı kralın. Gördüklerinin 
rüya olmasının imkânı yoktu. Ülkesindeki 
sorunların temsili bir anlatımıydı, Rabbin 
mesajını çağlar üstü kılmanın bir anlatım 
tarzıydı bu. Çünkü mesaj yerel değil geneldi. 
Bundan dolayı da kral: “Onu bana getirin” 
(12/50) demişti… Ne isterse vereyim de-
mekti. Ancak Yusuf tek bir şey istedi: “Elleri-
ni kesen o kadınların derdi neydi?’’ (12/50). 
Ben masumum demenin bir çeşidiydi. Hem 
kendini temizliyordu Yusuf, hem de kadın-
ların temizlenmesine vesile oluyordu. Suçu 
kişiselleştirmiyor, kişiyi değil davranışı he-
def alıyordu. Amaç Rabbinin rızası olunca 
Yusuf zindandan çıkıyor, kadınlarsa kendi 
zindanlarıyla bağlarını koparıyordu. Tövbe 
zindanın çıkış anahtarıydı…

Buraya kadar hep ‘mağlupken nasıl Yusuf 
olunur’u anlatan Rabbimiz, şimdi ‘galipken 
nasıl Yusuf olunur’u anlatıyordu. Galipken 
de mi Yusuf olmak gerekti Allah’ım? Yusuf 
şimdi sarayda… Rabbine sadakatten ayrıl-
mayışının karşılığıydı bu ona ve üçüncü kez 
geliyor muhsin sadakat vurgusuyla... Sadık-
ların mükâfatı bu dünyada da.

Şimdi kardeşler de sarayda… Roller değiş-
mişti, eskiden güçsüz olanlar sultan olmuş, 
eskinin iktidar sahipleri bu sultana mecbur, 
sarayda. Tam bu sahne insana “Oh be! Şimdi 
Yusuf size hesap soracak” dedirtirken, o da 
ne? Yusuf erzak çuvallarının içine paralarını 
da koydurup onları Bünyamin’i getirme sö-
züyle geri gönderiyor babalarının yanına… 
Nasıl yani? Kızmayacak mısın, vurmayacak 
mısın? Hiç olmazsa bir iki sitemli söz söyle, 
olmadı bir ah et… Yok, hiçbiri yok onda... 
Çünkü başına gelenlerden hiç kimseyi so-
rumlu görmedi Yusuf. Hoş, başına bir şey 
mi geldi ki acaba ona göre! Bize dağ gibi gö-
zükenler onda bir çakıl taşı olmuş olmalı ki 
hayat serüveninde kendi atının süvarisi ol-
mayı hiç bırakmamıştı. Süvarisi olduğu bir 
atın yönünü ondan başka kim tayin edebi-
lirdi ki? Suçlamamasını belki anlayabilir in-

DAHLİNİN OLMAYACAĞI 
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san, ya ikram edişi? Galipken Yusuf olmak 
buydu demek ki. Rabbi de ona Bünyamin’i 
ikram etti. Bünyamin’in ikramı Yakup’a im-
tihandı. Onu geri almak için kardeşlerinin 
dilinden bir kez daha dökülüyordu muhsin 
ikram eden, kötülüğe iyilikle karşılık veren 
vurgusuyla… Ve büyük abide orda kalınca, 
kaybedilen evlat sayısı üçe çıkıyordu. Bizle-
re genel bir kural daha öğretiliyordu Yakup 
peygamber nezdinde; ‘tedbir alın, tedbirli 
olun.’ Her ne kadar ‘tedbir takdirin önüne 
geçmese’ de insana düşen tedbir almaktı. 
Kardeşlerin aldığı tedbir de takdirin önüne 
geçemedi ve babalarına geldiklerinde aynı 
sözle karşılaştılar: “Tasavvurlarınız size tum-
turaklı bir oyun oynamış’’ (12/83). Kardeşler 
aynı hatada ısrarcı, baba hâlâ onlara hatala-
rını anlatma peşinde; yanlış baktınız, yanlış 
gördünüz ve yanlışa alıştınız. Bu savrulmay-
la gene Yusuf’un karşısındalar, aman dile-
mek için. Vakit artık tamamdı onları tövbeye 
ısındırmış, tövbe kapısına getirmişti Yusuf 
ve açıkladı “Ben, kardeşiniz Yusuf’um!’’ 
(12/90) ve kıssada son kez geçiyordu muh-
sin sabır vurgusuyla… Ama bir fark vardı bu 
defa: “Ben muhsinim” ilk kez dökülüyordu 
Yusuf’un dilinden şükür edasıyla.

Böyle bir Yusuf’a böyle bir özür yakışırdı: 
“Doğruya doğru: Allah seni bize üstün kıl-
mıştır, biz de hataya gömülüp gitmişiz.’’ 
(12/91). Şimdi sûrenin, kıssanın insanlığın 
zirve ayetinde sıra: “Bugün size kınanıp ayıp-
lama yok! Allah sizi affeder, zira Allah mer-
hametlilerin en merhametlisidir.” (12/92). 
Bunu diyebilmek için insanın kocaman bir 
yüreği olmalı ve o yürekte Allah iktidar bul-
malı… Tüm kıssa bize Allah’ın yüreğinde 
iktidarda olduğu bir insan nasıl oluru anlat-
tı. İşte o insan Yusuf’tu, böyle yapılırsa Yusuf 
olunurdu... Rabbi de ona dünya iktidarını 
bahşederdi.

Şimdi iktidarını, kendi gibi yüreğinin iktida-
rını Allah’a ait kılmış biriyle paylaşma vak-
ti. Ve çıkarıyor iktidar gömleğini babasının 
önüne seriyor: “Şu gömleğimi götürün! Ba-

bamın yüzüne sürün, gözleri ışığına kavu-
şacaktır.” (12/93). Çünkü onun yokluğu ve 
buna kardeşlerinin sebep oluşu babayı derin 
bir karanlığa mahkûm etmişti. Kederini tes-
limiyetiyle dengelemeye çalışan bir babaydı 
o. Onu bu karanlıktan sadece çocuklarına 
dair güzel haberler çıkarırdı. O yüzden de 
Yusuf babasına kendi ve kardeşlerinin ha-
berlerini gönderiyordu ve tüm ailesini kendi 
yanına davet ederek onları servet ve iktidarı-
na ortak ediyordu. Muhteşem bir ana şahit-
lik ediyordu zaman… Yusuf’un hakkındaki 
tevil vukû buluyor bunun karşısında Yusuf, 
Rabbini tekbir ediyordu, onun sözleri şu 
ayetlerin tefsiriydi adeta: “Allah’ın yardımı 
ve fetih geldiğinde ve insanların bölük bölük 
Allah’ın dinine girdiğini gördüğünde, Rab-
bine hamd ederek tesbihte bulun ve O’ndan 
bağışlama dile. Çünkü O, tövbeleri çok ka-
bul edendir.” (110/1-2-3) ve Yusuf’un son 
sözleri bu ayeti tefsir etmek için geliyordu: 
“Rabbim! Gerçekten bana mülk verdin ve 
bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökle-
ri ve yeri yaratan! Dünyada ve ahirette sen 
benim velimsin. Benim canımı Müslüman 
olarak al ve beni iyilere kat.” (12/101). 

Yusuf’a, Yusuflara ana-baba olanlara, Yu-
sufça duranlara, Yusufça bakanlara, Yusuf 
olmak için yarışanlara, Yusuf’u anlayanlara, 
Yusufsuz yapamayanlara, Yusuf’un dostuna 
dost olanlara selam olsun. Rabbimiz onları 
desteklesin, sayısını artırsın… Bugün sana 
daha çok ihtiyacımız var Yusuf peygambe-
rim! 
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HÂTIRAT

BANA, “HACCA BİR 
ÇAĞIRAN OLACAK 
Kİ...” DEYİNCE, “ALLAH 
BENİ GÖNDERDİ SANA 
İŞTE!” DEMİŞTİM.

Yrd.Doç.Dr., Muş Alparslan Üniversitesi  
İslami İlimler Fakültesi Dekan Yrd.
dr.muratkayacan@gmail.com

Murat KAYACAN

HAC YOLUNDA 
DOKUZ GÜN

“Hac bu sene de çıkmazsa, umreye gi-
deriz inşallah” deyip dururken Alla-

hu Teala üç yıl önce (başvurumuzun üçüncü 
yılı olan 2011’de) bana ve eşime haccı na-
sip etti. Hac kurası Konya’da çıktı ama gidiş 
yaklaşık üç yıldır yaşadığımız Muş’tan oldu. 
Bu yazıda Muş’tan hac yolculuğuna çıkışımı-
zın dokuz gününe dair yaşadıklarımızı ak-
taracağım, fakat Medine’den Kâbe’ye doğru 
yola çıkışımız ve haccı ifa edişimize dair tut-
tuğum notlar yazıda yer almayacaktır. Yolcu-
luğumuzun o kısmı belki başka bir yazının 
konusu olabilir. 22.10.2011

Uğurlanma

Muş Havaalanına üç arabalık bir konvoyla 
gittik. Israrla servisle gideceğimizi söylesem 
de adını hatırlayamadığım Muş Şeker Fabri-
kası çalışanı ağabey, Muş Alparslan Üniversi-
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tesi İlahiyat (Şu anda İslami İlimler) Fakültesi 
Dekanı Fethi A. Polat Bey ve Temel İslam Bi-
limleri Bölüm Başkanı Mehmet Dinçoğlu (şu 
andaki başkanı Yrd.Doç.Dr. Ramazan Şahan) 
Bey bizi havaalanına getirdi. Onların bu has-
sasiyeti belki de bir gelenekten geliyor olmala-
rından ötürüdür. Akrabalarımı bir zihnimden 
geçirdim. Ana tarafından da, baba tarafından 
da ne hacca giden bir akrabamızı hatırlıyo-
rum ve ne de giden olmuşsa onu uğurladığı-
mızı. Herhalde bundan olmalı ki İstanbul’da-
ki yakın akrabalarım dahil hiç kimse Muş’taki 
komşularım gibi bizi uğurlamaya gelmeyecek 
diye tahmin ediyorum. Bu uğurlama işini 
inşallah ben de öğreneceğim yakınlarım da 
(Hanım Konya’daki eski ev sahibimiz Veysel 
Ak’ın eniştesini hacca uğurladığımızı hatır-
ladı. Hatta dönüşte de bizi Osman enişteleri 
yemeğe davet etmiş.). Muş-Ankara arası uçak 
yolculuğunda Diyanet’in hediye ettiği Hac-
cı Anlamak adlı kitabı bitirdim. Hanım bana 
orada o kitap hakkında sorular sordu, yanıt-
larım fena değildi. 23.10.2011

Medine’ye gidiyoruz

Medine uçağındayız. Uçak 300 küsur kişilik. 
04:00’da hareket etti uçağımız. 05:30’a ka-
dar uyumadan abdesti muhafaza etmek ko-
lay değil. Uçakta Kur’an okundu. Ardından 
dinlediğimiz uzun şiir Dursun Ali Erzincan-
lı’nın okuduğu ya da o üslupla kaleme alın-
mış vaaz içerikli başka bir şiirdi. Uçaktaki 
hatip, Peygamberimiz (s) henüz çocukken 
onu bir bulutun takip ettiğini söylüyordu. 

Medine’ye indik. İnmeden az önce önümüz-
deki yaşlı hacı adayının yanındakine söyle-
diği sözler şöyle idi: “Güzel olan Medine idi 
değil mi? Pek de güzel değilmiş.” Bölgenin 
volkanik dağlardan oluşması belki de olağa-
nüstülükler görmek için kendini hazırlayıp 
gelen hacı adayını belli ki hayal kırıklığına 
uğratmıştı.

Peygamberimiz’in, (s) Hz. Ebu Bekr ve Hz. 
Ömer’in kabirlerini hızlıca ziyaret ettik. 

Akşam ve yatsı namazları arası Mescid-i Ne-
bevi’de dersler yapılıyormuş. Katılmayı ar-
zuluyorum…

Van depremi havar havar!

Mescid-i Nebevi avlusunun kıble tarafında-
ki çıkışlarından birinin hemen karşısındaki 
otele geldiğimizde Van’da 7.2’lik bir deprem 
olduğu haberini aldık. Evi telefonla aradık. 
Deprem Muş’ta hasara yol açmamış hamdol-
sun ve az hissedilmiş. Vanlı öğretim üyesi 
dostumuz Erdal Eker’den de haber alama-
dım. İnşallah yakınları iyidir. Bir hacı adayı 
hanım, televizyonda haberleri görünce fe-
nalaştı. Aradığı telefon numaralarından da 
kimseyle görüşemeyince iyice endişelendi. 
Eşim herhalde onu odasına çıkardı. Yanlış 
anlamadıysam hac için gelirken çocuklarını 
Van’daki yakınlarına emanet bırakmış. Allah 
korusun! 24.10.2011

Mescid-i Nebevi’de namaz ve dua

Mescid-i Nebevi’ye sabah namazını kılmak 
üzere tek başıma gittim. Diğer vakitlerde 
cemaatin o kadar kalabalık olmayışı beni 

HACILARIN ÇOĞU 
KÂBE’YE SIRT DÖNMEYİ 

PEYGAMBERİMİZİN 
KABRİNE SIRT DÖNMEYE 

TERCİH EDİYORDU. 

Murat 
KAYACAN

HAC YOLUNDA 
DOKUZ GÜN



Kur’ani Hayat
EYLÜL’14
SAYI 37

108

şaşırttı. Giderken, “Millet sabah namazına 
uyanacak da, camiye gelecek de…” diye 
düşünsem de bu düşüncem isabetsiz çıktı. 
Hamdolsun! Ümmeti o saatte ayakta görmek 
güzeldi. Namaz sonrası hacılar grup grup 
toplanarak dua ettiler. Biz de Nebi’nin (s) 
mezarının karşısında toplanacaktık. Gördü-
ğüm kadarıyla buluşma mekânı olarak orayı 
belirleyen tek ülke biz değildik.

Suudlu polis, asker, görevli vs. dua eden ha-
cıların yönünü Kâbe’ye doğru çeviriyorlardı. 
Ancak uyarılanların çoğu Kâbe’ye sırt dön-
meyi Peygamberimizin kabrine sırt dönme-
ye tercih ediyordu. Her ne kadar Peygambe-
re ibadet niyeti taşımasalar da, doğru olan 
“kıbleye dönüp” dua etmek idi.

Ne zaman hurma alacağız?

Hala hurma alamadık. Birkaç alternatif be-
lirlesek de kandırılma endişemiz sürmekte. 
Hayırlısı… Bu konuya pek yoğunlaşmaya 
niyetimiz yok şimdilik.

Ya banka yoksa?

Medine’de Ziraat Bankası yokmuş. Hem 
hurma alıp kargoya vermek hem de haccı-
mız için –sanırım- kurban kesmemiz ge-
rekecek. Bu durumda Mekke’de de –bize 
Türkiye’de söylendiği gibi- Ziraat Bankası 
şubesi yoksa işimiz yaş!

Neyse ki, para sorunumuzu inşallah Ali Ak-
pınar Bey bugün yarın halledecek. Bin Türk 
Lirası borç alacağım. Allah razı olsun kendi-
sinden.

Sahih olmayan bir rivayet üzerine

İki Sivaslı hacı ile sohbet ettik. “Sen olma-
saydın âlemleri yaratmazdım.” sözünün sa-
hih bir hadis olmadığını söyledim. Sanırım 
“dekan yardımcılığım” dikkate alındığından 
sert bir itirazla karşılaşmadım. Hakkı söyle-
mede “makam” olumlu bir katkı sağlıyor.

Suud’da bir Suriyeli

Yahya Gavsani ile sözleştik. Yatsı namazı 
sonrası Quba kapısında buluşacağız, inşal-
lah…

Yahya Gavsani’nin sırtı ağrıyormuş. Daha 
sonra görüşmeyi umduğunu ifade ederek te-
lefonu kapadı. İnşallah çabuk iyileşir.

Diyanetin iyi niyeti

Şu anda camideyim. Yanımdaki Antalyalı 
hacı diğer illerin hacılarının da Ankara ak-
tarmalı geldiğini söylüyor. Rivayete göre 
kaynaşmamız için böyle yapıyormuş Diya-
net. Allah muhabbetimizi artırsın…

Suud’da hizmet sektörü

Kaldığımız oteldeki temizlik işçimiz Bang-
ladeşli imiş. Hizmet sektöründe başka ülke 
vatandaşları bolca mevcut burada anlaşılan.

Dedenin derdi

Sivas’tan hac için gelen Türkiye Cumhuriye-
ti Devlet Demiryolları (TCDD) emeklisi ağa-
bey, “Çocukları evlendirdik ama torunlardan 
başımızı alamıyoruz. Çocuklarımız onları 
başımıza bırakıp gidiyorlar. Hacca geldik de 
kafamız rahatladı.” dedi. Emekli olmayanın 
bir, olanın bin patronu var!

Yaşasın kütüphane buldum

En fazla bugün mutlu oldum. Çünkü kita-
bevi sandığım yerden kitap almaya niyetlen-
dim. Yukarı çıktığımda 08:00-22:00 arası 
açık olan Türkçe kitapların da olduğu söyle-
nen kocaman bir kütüphane ile karşılaştım. 
Kitapları arasında “Kur’an-ı Kerim’de Su” 
adlı Arapça bir çalışma ilgimi çekti. İçinde 
“Hz. Nuh Döneminde Su” adlı bir bölüm 
görünce kitabı okumaya ve Hz. Nuh konulu 

HER NE KADAR 
PEYGAMBERE İBADET 

NİYETİ TAŞIMASALAR DA, 
DOĞRU OLAN HACILARIN 

“KIBLEYE DÖNÜP” DUA 
ETMELERİDİR.
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çalışmam için notlar almaya giriştim. O vesi-
leyle Mescid-i Nebevi’nin üstünün de namaz 
için kullanıldığını öğrenmiş oldum. Kütüp-
haneden inerken Mısırlılarla tanıştım. Onla-
rı Hüsnü Mübarek’i devirdikleri için tebrik 
ettim. (Darısı darbeci Sisi’nin başına.)

Her eylem yeniden diriltir beni

Medine’ye gelişimizin 3. gününde Mescid-i 
Nebevi’nin bahçesini görünce saat 22:00’da 
aklıma gelen cümle: Burada ne eylem yapılır 
be!

Niyet iyi ama…

Türkiye’den gelen ve Mescid-i Nebevi’nin 
bahçesinde gördüğümüz tekerlekli sandal-
yede hac için gelmiş bir hanımdan izin ala-
rak onun fotoğrafını çektik. Amacım hacca 
gelmek konusunda gevşek davranan baba-
ma bu fotoğrafı göstermek idi. Hanımla bir-
likte o kadınla konuşurken birisi onu dilenci 
sandı ve ona bir miktar para bırakıp gitti. İl-
ginç bir sahne idi. Kadının durumunda biz 

olup dilenci zannedilseydik ne hissedeceği-
mizi tahmin etmek kolay değil. 25.10.2011

Uhud

Rehberimiz, “Uhud müşriklerin belinin kı-
rıldığı yerdir.” dedi. Ne var ki, Müslümanlar 
yenildi bu savaşta. Bayağı iyimser bir rehbe-
rimiz var demek ki! 

Uhud’da şehidlerin tümü Ensar’dan idi. Ya-
kınları definlerinin şehir merkezine yapıl-
masını istedilerse de, Peygamber (s) Uhud 
Dağı eteğine defnettirdi onları. “Kabir ziya-
reti ahireti hatırlatır.” diye şehitliğe yazı kon-
muşsa da kabirleri değil demir parmaklıkları 
görüyoruz.

İranlı olduklarını sandığımız hacılara hitap 
eden kişi Uhud okçular tepesinde Kerbe-
la’dan bahsediyordu! Tarih fanatizmi değil 
de ne bu?

Kıbleteyn ve Kuba Mescidi

Kıbleteyn mescidini ziyaret ettik. İyi ki ya-
şımız çok ileri değilken gelmişiz. Bu kalaba-
lıkta kaybolma riski var. Bakalım Mekke’de 
ne yapacağız? İngiltere’den gelen hacıların 
fotoğrafını çektim, teşekkür ettiler. (Atina’da 
(2014) Amerikalı ziyaretçilerin fotoğrafını 
çektiğimde bir hanım -muhtemelen ziyaret 
organizasyonunda sorumlu- sert bir tavır 
takındı, çektiğim fotoğrafların tümünü sil-
dim.)

Kuba Mescidi 1985’te tamamen yıkılıp ya-
pılmış. İlk defa yaptıkları bir şey duydum. 
Zira Mescid-i Nebevi civarında “restorasyon 
halinde” ufak mescidler var. Dedikleri doğ-
ruysa, aslında restorasyon gibi bir niyetleri 
yokmuş. Çünkü hacı adayları Mescid-i Ne-

HAKKI SÖYLEMEDE 
“MAKAM” ÇOĞU ZAMAN 

OLUMLU BİR KATKI 
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Murat 
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bevi’yi bırakıp sahabe adına yapılan o mes-
cidlerde namaz kılıyorlarmış. En azından 
bizimkiler yapar mı bunu, yapar tabi…

26.10.2011

Samsun’dan bir vaiz

Dün gece yaklaşık 23:45’e kadar kaldığımız 
otelin yemekhane kısmındaydım. Orada ha-
nımla çay içerken başka bir kafilenin akşam 
programına katıldık. Kafile başında sohbet 
eden Samsun vaizi Veysel Gazi’nin hacca 
yüklediği anlam güzeldi. Sohbetini bitirince 
birlikte çay içtik. Ehl-i Sünnetten uzaklaşıl-
dığından söz etti bize. 

Cemaat kaynıyormuş

Veysel Gazi Beyden ayırılınca birkaç Diya-
net görevlisiyle daha muhabbet ettim. Birisi, 
“Cami cemaati Kürtlere karşı içten içe kay-
nıyor.” dedi. Sanki Türkiye’de müstakil bir 
Türk ve Kürt cemaati söz konusu!

Dua

Medine’den herhalde 31 Ekim 2011’te ay-
rılacağız. Önce umre sonra hac görünüyor. 
Medine’den hacca gelenler için tesbit edilen 
mîkatta yani Zu’l-huleyfe denilen yerde ihra-
ma girecekmişiz. “Allah’ım bize makbul bir 
umre ve ardından da hac nasip eyle.” 

Hurma alabilecek miyiz?

Bugün inşallah kafile liderimiz rehberliğinde 
hurma bahçesine gidip hurma alacağız. Aca-
ba bizi getirdiği için ona hurmaları hediye 
mi edecekler? Ediyorlarsa o hediyeyi almak 
caiz mi diye merak ediyorum. 

Hurma almaya gittik. Ne var ki servisiyle 
geldiğimiz yerin değil az ilerideki “Osmanlı 
Pazarı”nın hurmalarını beğendik. Kalitesiz 
hurma satıcısının servisiyle gelip başka bir 
yerden hurma satın alırsak ayıp olur diye 
elimiz boş dönmeyi tercih ettik. Nasıl olsa 
Osmanlı Pazarı’nın telefonları hanımda var. 
Belki bugün öğleden sonra belki yarın ora-
ya gideriz. Ya da otelin yanındaki/altındaki 
yerden alırız.

Yeşil halı

İstanbul Orman Bölge Müdürü İbrahim Bey 
(Şu anda Orman Genel Müdürü), Mescid-i 
Nebevi içindeki “yeşil halı” üzerinde namaz 
kılabilmek için pratik bir yol bulmuş. Gel-
dik, inşallah nasip olur orada kılarız...

Nasip oldu, şu anda yeşil halı üzerindeyim. 
Suud polisi “sabır, vakar vs.” uyarısı yapmış 
olsa da az önce yer kapmak için feci bir ya-
rış gerçekleştirdik. O sırada iri yarı bir zenci 
kardeşimiz düştü ve cep telefonunu da alıp 
koşuya devam etmeye çalıştı. Yer kapmada 
başarılı olabildi mi bilmiyorum. Koşu ger-
çekten tehlikeliydi. Düşüp iri cüsseli hacı 
adaylarının ayakları altında kalabilirdim. Ya-
rışın sonunda yer kapabildim ama sanırım 
bir daha burada böyle bir yarışa girmem. Ye-
şil halı üzerinde oturacak bir yer bulsam da 
sağım ve solumdaki (Afrikalı herhalde) iki 
kişinin beni oluşan saf hizasına çekmeleri 
sayesinde yerleşebildim. Kimse yerimi talep 
etmesin diye de nafile namaz ve Kur’an oku-
ma eylemlerinde bulundum. Yer bekleyenle-
re yer vermenin iyi fikir olacağını düşünüp 
buraya yol bulmama vesile olan İbrahim 
Beye, “Kalkalım mı?” demek için omzuna 
dokunsam da muhtemelen, “Yer isteyen bir 

‘ÇOCUKLARI 
EVLENDİRDİK AMA 

TORUNLARDAN 
BAŞIMIZI ALAMIYORUZ. 
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GELDİK DE KAFAMIZ 
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hacı adayı olmalı.” diye düşünüp arkasına 
dönmeyince yerimi muhafaza ettim.

Hikâyeci hoca

İrşad programındaki hatibimiz, “Kişi sevdi-
ğini davet eder.” diyor. Yani “Allah sizi davet 
etti hacca geldiniz.” demek istiyor. Hikâyeci 
hocamız hacca gitmeyen padişahların duru-
mu hakkında ne düşünüyordu acaba bilmi-
yorum. 

Yine hatibimiz, “Beyazıd Bistami şeytana, 
‘Beni kandır!’ demiş. O da, ‘Ben demen ye-
terli, gerisi kolay!’ demiş.” şeklinde bir akta-
rımda bulundu. Bistami’nin, “Kendi şanımı 
tesbih ve tenzih ederim, benim şanım ne 
yücedir!” derken kullandığı “ben” acaba şey-
tani midir rahmani midir, merak konusu… 
İstanbul’da –kendi bilgilendirmesiyle- 
“hikâyeci hoca” denen bu hatip, “Allah, Bis-
tami’nin ve İmam Şibli’nin şefaatlerine bizi 
nail etsin.” diye de açık bir temennide bu-
lundu. Onları kim şefaatçi tayin ettiyse?…

Hatibimiz hayırlı bir evlattan bahsetti. Ba-
basını hacca gitmeye teşvik edip duruyor-
muş. Babası “Henüz çağrılmadım.” deyip 
hacca gitmeye meyletmiyormuş. Oğlu gece 
kalkıp “gaibten seslenir gibi” hafif bir ses ile 
seslenince babası hacca gitmeyi kabul etmiş. 
Oğlu gerçeği söyleyince babası, “Daha önce 
niye bunu akletmedin?” demiş. Allah’ın vah-
yinin çağrısını göz ardı edip, onun dışında 
“esrarengiz bir çağrı” bekleyen kişinin garip 
hali işte… Böyle biri ile ben de karşılaşmış-
tım. Bana, “Hacca bir çağıran olacak ki.” de-
yince, “Allah beni gönderdi sana işte!” de-
miştim.

Hurafe dolu bir ilahi

Şu anda hurafe dolu bir ilahi dinliyoruz. Bir 
hacı, “Ay, of!” diye bağırıp duruyor. Ayetlerin 
harekete geçiremediği, kalbini titretemediği 

adam hurafe dolu bir ilahi ile titriyor, aşka 

geliyor!

27.10.2011

Hayret ki ne hayret!

Bu sabah namazına gelirken dört gündür 
sabah namazının sünnetini kılmanın aklıma 
gelmediğini fark ettim.

Cennetü’l-bakî

Bugün sabah namazından sonra Cennetü’l-
bakî’yi gezeceğiz inşallah. Ayrıca hurma 
alma işini de bugün bitirmeyi umuyoruz. 
“Banka kartından para çekeriz.” diye geldik 
ama banka yok burada. Dardayız. Ali Ak-
pınar talep ettiğim kadar borç verdi ancak 
o miktar da “dikkat etmezsek” yetmeyecek 
gibi. Borç verecek birini daha bulmamız la-
zım, ümitliyim…

Cennetü’l-bakî denilen yerde mezarlar var 
ancak Suudlular orada hangi taşın hangi sa-

MESCİD-İ NEBEVİ’NİN 
BAHÇESİNİ GÖRÜNCE 
SAAT 22:00’DA AKLIMA 

GELEN FİKİR ŞU OLDU: 
BURADA NE EYLEM 

YAPILIR BE!
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habinin mezarına ait olduğunu söylemiyor-
lar. Kafile liderimiz Tekirdağ Müftü Yardım-
cısı Ali Kotan Bey, “Bizde bir Eyyub el-Ensari 
var. Onlarda on bin tane!” diyerek kabirlerin 
kutsanması tehlikesine işaret etti. Bu açıdan 
Suudluları tebrik etmek gerekiyor. Kafile 
başkanımızın verdiği rakamı müze ziyareti 
rehberi de vermişti.

Cennetü’l-bakî Vahhabi anlayışın yöneti-
minde olmasaydı, “sahabeye saygı” adı altın-
da Eyyup el-Ensari’nin mezarı türünden on-
lara da mezarlar yapılırdı herhalde. O zaman 
kabir ziyaretlerinden hac veya umreye vakit 
kalır mıydı, insan düşünmeden edemiyor.

Yeşil Kubbe ve Ravza-i Mutahhara

Yeşil Kubbe denilen yer Peygamber’in (s) 
devesinin çöktüğü ve Peygamber’e ev inşa 
edilen yerdi. Mescidin kıblesi önce Kudüs’e 
doğru idi. Medine’de cami yanında Suffe de-
nilen yer gölgelikti ve fakirler orada kalırdı.

Bize gösterilen tanıtım filmine göre, Peygam-
ber’in (s) mescidde hutbe verirken dayandı-
ğı kütük inlemiş Peygamber’in ona, “İstersen 
dünyada tekrar ağaç ol istersen cennette.” 
demiş, kütük cenneti tercih etmiş. Rehbe-
rin demesine göre kütüğün cennete gitme-
si kısmı dahil söz konusu hadis Buhari ve 
Müslim’de varmış. Urfa’da da balıklı göldeki 
balıkların cennete gideceği söylentisi var…

Hz. Muhammed’in (s) kabrinin bulundu-
ğu Ravza-i Mutahhara denen mekânın arka 

tarafında sağdan 2. direğe “Hz. Ayşe direği” 
denilirmiş. Çünkü orda oturur ve saatlerce 
dua edermiş. Bu direğin iki solundaki dire-
ğin adı da “serir” imiş.

Osmanlı döneminde Mescid-i Nebevi’ bir 
mihrab daha yaptırılmış. Nedeni, kendileri-
ni Rasulullah’ın secde ettiği yere layık gör-
memeleri imiş.

Büyük Selçuklular’ın Halep Atabeyi Nured-
din Zengi (1118-1174), döneminde Ehl-i 
Kitap’tan iki kişi Rasul’ün (s) cesedini çal-
mak istemiş. Rüyasında Rasul (s) Nureddin 
Zengi’ye görünüp, “Beni koru!” demiş. O da 
onları yakalamış. Zengi de Rasul’ün (s) me-
zarının dış tarafına 5m. derinliğinde kurşun-
dan ve daire şeklinde bir set yaptırmış. 

Seyyidlik 

Hz. Peygamber’in (s) üç cariyesi dahil on iki 
hanımından ikisi Mekke’de gömülü imiş. 
Oğulları hep yaşları küçükken vefat etmiş. 
Acaba bu erken vefatların hikmeti nedir? 
Seyyidlik kurumu oluşmasın diye mi? Ger-
çi Müslümanlar kız tarafından (Hz. Fatma) 
gelse de bir seyyidlik icat etmişler!

28.10.2011

Nihayet hurmaları alıyoruz

Tahir Ağabey, Kayserili esnaf ve ben hurma-
ları aldık ve Diyanet kargoyu bekliyoruz. 
Hurma satın alma işi çok sıkıcıydı. Kayserili 
ağabeyimiz alabileceğimizi düşündüğümüz 
hurmaları bir çuvala boşalttırdı. Kutuların 
ortasındakileri de altındakileri de gördü. 
Bundan çok rahatsız olan esnaf “Ticaretimi 
engelliyorsun.” havasına girse de, Kayserili 
ağabeyimiz, “Bu arkadaşlar yanlarında ben 
varım diye geldiler bu dükkâna.” diyerek es-
nafın adeta gazını aldı.

Yaşasın ilim

Mescid-i Nebevi’de “sesli kütüphane” kısmı 
varmış. 17 numaralı kapıyı bulacağım diye 
yanlışlıkla 34. veya 38. kapıya kadar yürü-
düm. O kütüphanede talebim üzerine bana 

EYYUP EL-ENSARİ’NİN 
MEZARLAR OLSAYDI, 

KABİR ZİYARETLERİNDEN 
HAC VEYA UMREYE 
VAKİT KALIR MIYDI, 

İNSAN DÜŞÜNMEDEN 
EDEMİYOR.
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el-Mektebetü’ş-Şamile adlı CD’nin 5559 cilt 
içeren versiyonunu hediye ettiler.

29.10.2011

Din’de samimiyet

Ravza’nın bayanlar girişinde hanımı bekler-
ken, hac üzerine kitap okuyorum. Az önce 
yetmiş yaşında dizlerindeki problemden 
dolayı yürümekte zorlanan ancak tekerlek-
li sandalye ile dolaşabilen hanımı Ravza’ya 
getiren beyi buradaydı. Bunları gördükçe 
babam aklıma geliyor. Ailemizde bir “hac 
kültürü”nün olmayışı dezavantaj. Veysel 
Gazi Bey sağolsun o amca ile teyzeyi getir-
miş. Bir saat kadar bekleyip gittiler. Teyze 
ziyaretini tamamlamış. 

Veysel Hoca, “Bana da el-Mektebetü’ş-Şa-
mile CD’sinden al, vaktim yok.” dedi. “Ta-
mam.” dedim. 

Kütüphane

Saat 12:20. İnşallah bugün Mescid-Nebe-
vi’deki kütüphanede ikindiden sonra iki-
si Hz. Nuh ve diğer ikisi de kıssalarla ilgili 
dört kitabı CD’ye kaydedip bana verecekler. 
Kütüphane çok güzel. Bu açıdan da Medine 
çok bereketli oldu. 

Kuba Mescidine gidenler

Kafilenin bir kısmı bugün, “Cumartesi ziya-
rete bir umre sevabı var.” diye Kuba mescidi-
ne gitti. Aslında irşad görevlileri bunu açıkla-
malı. Bu tür sözler söylenmiş olsa bile lafzen 
alınmamalı teşvik içerikli görülmelidir.

Vakitten kazanayım diye bir abdest ile iki 
namaz kılayım desem de hem zorlanıyorum, 
hem de vesvese peşimi bırakmıyor.

30.10.2011

Mescid-i Nebevi kütüphanesinden Nuh kıs-
sası ve genelde kıssalar ile ilgili CD’mi sabah 
aldım.

Medine’deki kitabevleri

Kafile liderimiz bana Mustafa İslamoğlu’nun 
eserlerini okumamı tavsiye etti, şaşırdım. 
Demek ki, Kur’an merkezli bir İslam anlayışı 
kafile liderimizi de etkilemişti. 

Medine’ye gelmişken kitapevlerini de geze-
lim dedik. Daru’z-Zaman adlı kitabevinin 
büyük olduğunu söylediler. Uzun bir yol-
culuğun ardından bulduk ama kötü dav-
randıkları için kısa sürede çıktık. Öncesinde 
uğradığım kitabevleri de minikti. Girişimler 
umutsuzdu.

Fuarı da gezdim. Kârlı çıkış belki de İbn 
Teymiye’nin kabir ziyareti ile ilgili kitabının 
hediye edilmesiydi. 

el-Beyk Restoran

Hanımla el-Beyk adlı restorana gittik. el-
Beyk Suud’da bir fast food zinciri. Kalitesiy-
le dünya çapında McDonald’s’dan daha fazla 
yaygınlık kazanabilir, kanaatindeyim. Resto-
ran, ana-baba günüydü ancak yine de yiye-
ceğimizi alabildik. Kaliteyi tutturmuş sahibi. 
Filistinliymiş. Kapıda tırlar vardı, deyim ge-
risini siz anlayın.

İhram giymeye doğru

Yarın sabah 9:30’da yola çıkacağız… Zü’l-
hüleyfe’de ihram ve ardından Mekke.

Bir hacı asansörde, “Ravza’ya birlikte gide-
lim.” dedi. Ben de ona, “Başka sevap seçe-
neklerini değerlendiriyorum. Mürekkebi 
şehit kanı gibi değerli olarak takdim eden ha-
disler var. Kütüphaneye gidiyorum.” dedim.

Kâbe’ye doğru gidiyoruz… Darısı henüz git-
meyenlerin/gidemeyenlerin başına…

MÜSLÜMANLAR KIZ 
TARAFINDAN (HZ. FATMA) 
GELSE DE BİR SEYYİDLİK 

İCAT ETMİŞLER!
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Peygamberin Görevi (Rolü)

Kur’an’a göre Hz. Muhammed (s) Allah (c) tarafından insan-
lara gönderilen son elçidir.1 Ondan öncede nice elçiler gelip 

geçmiştir.2 Hz. Muhammed’in de peygamber olarak diğerlerin-
den farkı yoktur. Onlar nasıl peygamberlik görevi ile yükümlü 
olmuşlarsa, Hz. Muhammed de öyle. Yani kendiliğinden değil, 
onu Allah görevlendirmiştir.3

Hz. Muhammed âlemlere rahmet olarak gönderildi.4 Tıpkı yeryü-
zünü dirilten, yerden her türlü bitkilerin çıkmasını sağlayan bir 
yağmur gibi. O acıma, şefkat, iyilik ve insanlık peygamberiydi. 
O, insanlara merhameti, iyilik duygularını, şefkati, sevmeyi ve 
güzel ahlâkı öğretmek için geldi. Allah’a nasıl kulluk yapılacağı-
nı, Allah’ın hangi hayat tarzından razı olduğunu göstermek için 
görevlendirildi. 

Hz. Muhammed Allah’ın elçisi olduğu göre O’nun İslâm adına 
söyledikleri ve Kur’an’ın uygulaması olarak ortaya koyduğu dav-
ranışlar Müslümanlar açısından önemlidir. 

Sünnet bir tanıma göre, Hz. Muhammed’in Kur’an’ı uygulamak 
ve hedeflerini bizzat göstermek üzere ortaya koyduğu söz, fiil ve 
onaylardır. Onun siyeri ise, bunlara ilaveten onun sıfatlarını kap-
sayan, peygamberlik öncesi ve sonrası hayatıdır.5

Hz. Peygamber’de birbiri ile çatışmayan iki boyutlu bir kişiliğinin 
olduğunu belirtmek gerekir. İnsan (abd) olarak Hz. Muhammed, 
peygamber (elçi) olarak Hz. Muhammed... Bu ayrım ifade etme 

1. Ahzâb 33/40
2. Âl-i İmran 3/144
3. Âl-i İmran 3/164. Şûra 42/51
4. Enbiyâ 21/105
5. Yusuf Karadavi, Sünneti Anlamada Yöntem, Kayseri 1998, s.46
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kolaylığı açısındandır. Yoksa bu asla Pey-
gamber’in iki çeşit alan yaşadığını ima etmek 
için değildir.6

Öyleyse Hz. Muhammed’in siyerini bu iki 
açıdan okumak gerekir. Onun hayatında 
olduğu kesin olan bir davranış, onun bir 
insan olarak olarak ortaya koyduğu bir dav-
ranış mı, yoksa Allah elçisi olması açısından 
koyduğu dini bir hüküm mü? Peygamberlik 
öncesi hayatı mü’minler için ne anlam ifade 
ediyor? Ya da ne kadarı örnek alınması ge-
rekir? 

Takdir edilir ki, bir kul olan Hz. Muahm-
med’in her yaptığının dinî olması ve Müslü-
manlar açısından bağlayıcı olması aklen de, 
dinen de mümkün değildir. Ancak onun pek 
çok davranışı, ahlâkı, hükmü, fetvası, uygu-
laması iman edenler açısından bağlayıcıdır. 

Siyeri, Hz. Muhammed’in bir kul olması açı-
sından okuyabilmek için öncelikle kul kav-
ramını, Kur’an’ın onun hakkındaki kul ve 
beşer vurgusunu, kendisinin bu konudaki 
tavrını gözden geçirmek gerekir. 

Kul Ne Demektir?

Sözlükte; ‘abd-kul’, hür olsun, köle olsun in-
san anlamına gelir.7

“a-be-de”; itaat etmek, alçak gönüllülük (te-
vazu) göstermektir. Başka bir ifade ile kişi-
nin bir kimseye isyan etmeksizin, ondan 
yüz çevirmeksizin, karşılık vermeksizin itaat 
etmesi demektir. ‘Abd’ bir başka açıdan ki-
şinin üstün gördüğü bir güç önünde itiraz 
etmeksizin itaat etmesi, kendi özgürlüğünü 
onun için terkedip tam bir bağlılıkla onun 
emrine girmesi anlamına gelir. İtaat eden 
kimse teşekkür borcunu ödemek üzere efen-
disine saygı gösterir, onu sever.

İslâm’dan önce efendilerine karşı bu şekil-
de olması gereken köleye ‘abd’ denirdi. Ca-
hiliye insanları ayrıca putlarına karşı böyle 

6. Fevzi Zülâloğlu, Temel Kaynağımız Kur’an, Ekin Yayınları, 
İstanbul 2002, s.255

7. İbni Manzur, Lisânu’l-Arab, 10/8. Firuzabâdî, el-Kâmusu’l-
Muhît, s.296

davranır, onların karşısında kendilerini ‘kö-
le-abd’ gibi düşünürlerdi. İslâm, bu şekilde 
bir boyun eğmenin, kayıtsız şartsız itaatin 
ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’a karşı ya-
pılabileceği gerçeğini getirdi. Çünkü bu bir 
kullukdur ve bu kulluk da ancak Âlemlerin 
Rabbine yapılabilir. İnsan da zaten bunun 
için yaratılmıştır.8

Terim olarak abd: Allah (c) insana ‘abd-kul’ 
demektedir. Bunun anlamı; insan Allah’a 
itaat etmek durumundadır. Kulun bu itaatı 
bilinçli bir itaat olduğu için o diğer varlıklar-
dan üstün olabiliyor. 

‘Abd’ kelimesinden gelen ibadet/ubûdiyyet 
kendini alçaltmak, kibrini yenip bunu açı-
ğa vurmaktır.9 Yani kulluk yapmaktır. İbadet 
veya ubûdiyyetin gerçek anlamı budur. Bu 
kullukta, itaat edenin yalnızca boyun eğip 
söz dinlemesi yeterli değildir. İtaat eden kul 
(abd), aynı zamanda önünde boyun eğdiği 
efendisinin yaptığı iyilikleri de bilir. Verdiği 
nimetlere teşekkür ederek kalpten ona bağ-
lanır. 

8. Hüseyin K. Ece, İslam’ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları 
İstanbul 2010, s.19

9.  Ragıb İsfehânî, el-Müfredât, s.479
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İslâm inancına göre insan kuldur, ve kul-
luk için yaratılmıştır (yani hepsi de Abdul-
lah’tır). Allah en Yüce Efendi (Mevlâ), insan-
lar ise değerli birer ‘abd’dirler.10

Allah cenneti kazanacak olan kimselere 
ibâdî-kullarım diye iltifat etmektedir.11 Hz. 
Muhammed, Allah’ın iman edenlere “Müs-
lüman ve Allah’ın kulları” ismini verdiğini 
bildiriyor.12

‘a-be-de fiili bir itaat anlamında da kullanı-
lıyor. İbrahim (as) babasına şöyle dedi: “Ey 
babacığım! Gel, şeytan’a itaat (ibadet) 
etme; çünkü şeytan O sınırsız Rahmet 
Sahibi’ne baş kaldıran biridir!”13 Şeytana 
ibadetten maksat onun kışkırtmalarına ka-
pılmak ve  telkinlerine uymak, ona itaat et-
mektir.14

Bir başka âyette Allah şöyle buyuruyor: 
“Ey Âdem’in evlâtları! Size emretmemiş 

10. Bakara 2/208, 286. Âl-i İmran 3/, 15, 20, 30, 150. 
Hacc 22/78. Mü’min 40/31, 44 ve diğerleri

11. Fecr 89/27-30
12. Tirmizî, Edep/78 (2863)
13. Meryem 19/44
14. İbni Atiyye, el-Muharriru’l-Vecîz, Beyrut 2002, s.1230. 

İbni Kesir, Muhtasar Tefsir 2/453

miydim: “Şeytana itaat etmeyin sakın!”, 
“Çünkü o size âşikar düşmandır.”15

‘Abd’ın (‘kul’un) Kur’an’daki Kullanımla-
rı: 

‘Abd-kul’ kelimesi Kur’an’da dört şekilde kulla-
nılıyor:

 Birincisi, İslâm hukuku açısından ‘abd-köle 
manasıyla. Bunun çoğulu ‘abîd-kullar” şek-
linde gelir. Yani hürriyeti olmayan, alınıp-
satılan, mülk haline gelen kimse. Özellikle 
savaş sebebiyle gündeme gelen esir olma 
durumu.16

İkincisi, yaratılış açısından ‘abd-kul’. Bu da 
her şeyin Allah’ın bir yaratığı olduğunu ifa-
de eder. Böyle bir yaratma yalnızca Allah’a 
aittir. “Göklerde ve yerde hiç kimse yok-
tur ki O Rahman’a abd-kul olarak gelecek 
olmasın.”17 Bütün insanlar ve hatta yaratık-
lar, cinler ve melekler Allah’ın kulları olma-
sına rağmen, Allah’ın ayrıca bazılarını ‘kul, 
Allah’ın kulu, kulumuz, kullarımız’ diye 
anması, bunun bir övgü sıfatı ve sınırlama 
olduğunu gösterir.

O’nun yarattığı her şey, yani bütün abd’ler 
(kullar) Allah’a itaat etmeliler. Bu itaat da ya 
isteyerek ya da zorunlu olur. İnsanların dı-
şındaki bütün varlıklar fıtratlarındaki yapı 
gereği Allah’a zorunlu olarak itaat ederler. 
Hiçbir yaratık Allah’ın kendileri için çizdi-
ği çizginin dışına çıkamaz.18 İnsan ise kendi 
iradesini kullanarak ya ibadet eder, ya da et-
mez. Melekler19 ve cinler de Allah’ın kulları-
dır.20 Kur’an, Allah’tan başkasını ilâh edinip 
onlara kayıtsız şartsız itaat edenlere (ibadet 
edenlere) ‘tâğutun kulları-abede’t-tâğut’ di-
yor.21

Abd olmak, Kur’an’da bir övgü sıfatıdır. Al-
lah kendi yarattığı insana ‘abd-kul’ demekte-

15. Yâsîn 36/60
16. Bakara 2/178, 221. Nahl 16/75
17. Meryem 19/93
18. Âl-i İmran 3/83
19. Nisâ 4/172)
20. Zariyât 51/56
21. Mâide 5/60
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dir. Bunun anlamı; insan Allah’a itaat etmek 
durumundadır. Kulun bu itaatı bilinçli bir 
itaat olduğu için onu diğer varlıklardan daha 
üstün bir yere çıkarır. 

Üçüncüsü, ibadet ve hizmet bakımından 
abd-kul. “(Orada) kullarımızdan bir kul 
buldular.”22 âyetinde kasdedilen böyle bir 
abd anlamıdır.23 Şeytan Allah’ın ihlaslı kul-
larını saptıramaz.24-25 İki âyette yine aynı 
manada kullanılıyor. 

Dördüncüsü ise, Hz. Muhammed’in bir sıfa-
tı olarak. Allah bir kaç âyette Hz. Muham-
med’e “kulu, kulum” diye hitap ediyor. 

Kul Olarak Hz. Muhammed

Kur’an beşer üstü bir elçiden değil insan ve 
kul bir peygamberden bahsediyor. 

‘Abd’ sıfatı Hz.Muhammed için ve diğer pey-
gamberler için de kullanılan övücü bir sıfat-
tır. Kur’an, Hz. Muhammed’in bir insan, bir 
kul oldugunu özellikle vurguluyor. Bunu da 
bir kaç formda yapıyor.

Birincisi; “abd-kul” kalıbıyla:

“Mü’minler eğer Allah’ın kuluna (Hz. 
Muhammed’e) indirilen Kitab’a iman edi-
yorlarsa; O Kitab’a göre hareket etmek 
durumundadırlar.”26

“Bütün insanlığa bir uyarı olsun diye ku-
luna hakkı bâtıldan ayırıcı bir ölçü (fur-
kan) indiren (Allah) noksan sıfatlardan 
münezzehtir.”27

Yine Kur’an, Peygamberimize kitap indiril-
diğinden söz ederken ‘kulumuza indirdi-
ğimiz’, ‘kulumuza indirilen’ demektedir ve 
Hz. Muhammed’i seçkin bir kul olarak an-
maktadır. 

22. Kehf 19/65
23. Ragıb İsfehânî, el-Müfredât, s.479
24. Hicr 15/40, 42
25. Abd-kul kelimesinin bu manada kullanıldığı diğer âyetler: 

Meryem 19/61. Furkan 25/63. Duhan 46/23
26. Enfâl 8/41
27. Furkan 25/1

“Bütün hamdler (övgüler)  Allah’a yakışır; 
O (Allah) ki, kuluna bu ilahî kelâmı indir-
miş ve onun anlaşılmasını güçleştirecek 
hiçbir çapraşıklığa yer vermemiştir:”28

“Böylece (Allah), vahyedilmesini uy-
gun gördüğü her şeyi  kuluna vahyetmiş 
oldu.”29

“Allah, kuluna yeterli değil mi?...”30 Bura-
da söz konusu edilen kul şüphesiz Hz. Mu-
hammed’tir. 

“Yarattıklarına benzemekten münezzeh, 
mutlak aşkın ve yüce O (Allah) ki, kulunu 
gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram’dan, 
Mescid-i Aksâ’ya, âyetlerimizden bir kıs-
mını gösterelim diye yürüttü…”31 Burada-
ki ‘abd-kul’ vurgusunun iki anlamı vardır: 

1. Her şeyden önce Hz. Muhammed bir in-
sandır. Her ne kadar ‘mirac’a yükselse de, 
kendisine vahiy gelse de, bazı mucizelere 
sahip olsa da; bütün bunlar aşkın olan, yüce 
kudret sahibi Allah’ın izniyle olmuştur. Yok-
sa bir insanın böyle bir şeyler yapmaya gücü 
yetmez. Müslüman’a düşen de Hz. Muham-
med’in ‘kul’; beşerî ve sınırlı olan kimliğini 

28. Kehf 18/1
29. Necm, 53/10. bir benzeri: Hadîd 57/9
30. Zümer 39/36
31. İsrâ 17/1
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aşkınlaştırmamak, onu insanüstü sayma-
maktır. 

2. Hz. Muhammed’e görevi açısından veri-
len değer. Hem görevi yüce, hem kulluk açı-
sından en mükemmel örnek. Öyleyse övül-
meyi, özellikle işaret edilmeyi hak ediyor.

Sübhan (Allah’ı noksan sıfatlardan tenzih 
etmek), nasıl ki İsrâ olayını tasavvur eder-
ken Allah’ın mutlak ve sınırsız zâtını içkin-
leştirmeyi (varlık seviyesine indirmemeyi) 
hatırlatıyorsa, bu ayetteki ‘kul’ vurgusu da 
Hz. Muhammed’in beşerî ve sınırlı kimliğini 
aşkınlaştırmamayı (ilâhlaştırmamayı) hatır-
latır.32 

İkincisi; “abdinâ-kulumuz” kalıbıyla:

“Eğer kulumuz’a (Hz. Muhammed’e) 
indirdiğimiz Kur’an’dan şüphe ediyor-
sanız, haydi onun gibi bir kitab getirin 
bakalım...”33 Savaşta alınan ganimetlerle 
ilgili paylaştırma yapıldıktan sonra “...(Gö-
zetmeniz gereken ölçü budur) eğer Al-
lah’a ve… kulumuza indirdiğimize inanı-
yorsanız…”34 deniliyor. 

Üçüncüsü; diğer peygamberleri söz konu-
su ederek:

32. Mustafa İslamoğlu, Nüzûl Sırasına Göre Meal, s: 390
33. Bakara 2/23
34. Enfâl 8//41

Diğer peygamberler kavimlerine şöyle de-
diler: “... Evet biz de sizin gibi insandan 
başka bir şey değiliz. Fakat Allah diledi-
ğine lutfeder.”35

Allah çok sabırlı olduğu için Eyyûb’u övü-
yor ve O’nun güzel bir ‘abd-kul’ olduğunu 
söylüyor. “Kulumuz Eyyub’u da an.”36 
Hz. Nûh için “Şüphesiz o şükreden bir 
kuldu.”37 deniliyor. Yûsuf için  seçkin ‘kul’ 
sıfatını kullanıyor.38 Hz. Davûd için “... o 
ne güzel kuldu.”39 deniliyor. Şüphesiz ki 
İbrahim, İshak ve Yakup Peygamberler de 
Allah’ın basiretli ve takvası kuvvetli kulla-
rındandı.40

Hz. İsa şöyle diyor: “Şüphesiz ben Allah’ın 
kuluyum, O bana kitap verdi ve beni pey-
gamber yaptı.”41 Onlar gibi elçi olarak seçi-
len Hz. Muhammed  de bir kuldu/insandı.

 

Dördüncüsü; beşer vurgusuyla:

İnsana, kadın olsun erkek olsun, bir kişi ol-
sun çok kişi olsun ‘beşer’ denilir. Çünkü onu 
diğer canlılardan ayıran bir takım özellikleri 
vardır. Kur’an, Allah (c) diledi ve insanı bir 
beşer olarak yarattı.42

Kur’an, insanın ve peygamberlerin bir beşer 
olduklarını vurguluyor. Hz. Muhammed de 
bir melek veya olağanüstü bir varlık değil, 
bir beşer/insan/ âdemoğlu idi. Onun bu sı-
fatının vurgulanması şüphesiz ki, ölümlü 
bir kimse aracılığıyla gönderilen mesajın 
ölümsüzlüğüne vurgudur: “De ki: Elbet 
ben de sizin gibi beşerim (ölümlü insa-
nım). Bana ilâhınızın tek bir ilâh olduğu 
vahyolunuyor...”43

35. İbrahim 14/11
36. Sâd 38/41
37. İsrâ 17/3
38. Yûsuf 12/24
39. Sâd 38/30
40. Sâd 38//45
41. Meryem 19/36
42. Hicr 15/28-29
43. Kehf 18/110. Bir benzeri: Fussilet 41/6
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Beşincisi: Onun insani özelliklerini öne 
çıkararak:

- Melek olmadığını söyleyerek:

O bir melek olmadığı gibi Allah’ın hazinele-
rine de sahip değildi, gaybı da bilmezdi. “De 
ki: Ben ne ‘Allah’ın hazineleri bana aittir’, 
ne de ‘gaybı ben bilirim’ demiyorum. Yine 
size ‘ben meleğim de’ demiyorum. Benim 
görevim sadece bana bildirilene uymak-
tır…”44

Bu pasaj, Hz. Peygamber’in herhangi bir 
şekilde ilahlaştırılmasını önlemeyi ve onun 
-kendisinden önceki bütün peygamberler 
gibi- yalnızca bir insan, Allah’ın mesajını in-
sanlığa iletmek için seçtiği bir kul olduğunu 
açıklığa kavuşturmayı amaçlar.45

- İnsanların arasından seçilen elçi de şüphesiz 
ki onlar gibi insan olur vurgusuyla:

“Allah, mesajlarını onlara iletmek, onla-
rı arındırmak ve onlara ilahî kelâmı ve 
hikmeti öğretmek için içlerinden ken-
dileri gibi (beşerden) bir elçi çıkararak 
müminlere lütufda bulunmuştur; halbu-
ki daha önce apaçık bir sapıklık içinde 
bulunuyorlardı.”46

Bir başka yerde Peygamber’e, Allah’ın yardı-
mı olmadan kendisine bir yarar sağlayama-
cağını, gaybı bilmediğini, sadece bir uyarıcı 
ve müjdeci olduğunu söylemesi isteniyor.47

Kur’an’da, Hz. Peygamber’in beşer oluşu 
konusunda ortaya konan sürekli vurgu, ya-
ratılmış hiçbir varlığın, az ya da çok hiçbir 
şekilde Yaratıcı’nın sıfat ve gücüne ortak ol-
madığı, olamayacağı konusundaki temel il-
kenin gereğidir.48

- Peygamberlerin ontolojik yapılarına işaret 
ederek:

Kur’an-ı Kerim, peygamberler hakkın-
da şunu söylüyor: “Biz onları yemeğe 
bile ihtiyaç duymayan varlıklar olarak 

44. En’am 5/50
45. Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, s.233
46. Âl-i İmran 3/164
47. A’raf 7/188
48. M. Esed, Kur’an Mesajı

göndermedik; dahası onlar ölümsüz de 
değildiler.”49 Demek ki bütün peygamber-
ler birer insandı ve hiç bir olağanüstü taraf-
ları, olmazları olduran güçleri yoktu. 

Hz. İsa’ya ve annesine kutsallık, giderek tan-
rılık yakıştırınlara cevap olarak Allah, Hz. 
İsa’nın sadece bir elçi olduğunu, annesinin 
ve kendisinin diğer insanlar gibi yeyip içtik-
lerini söylüyor.50 Bu zımnen ‘Hz. Muham-
med de böyledir’ demektir. 

İnkârcılar şöyle dediler: 

“… Bu ne biçim peygamber; (bizler gibi) 
yemek yiyor, çarşılarda dolaşıyor! Ona 
bir melek indirilmeli, kendisiyle birlikte 
o da uyarıcı olmalıydı! Yahut kendisine 
bir hazine verilmeli veya içinden yeyip 
(meşakkatsizce geçimini sağlayacağı) bir 
bahçesi olmalıydı.”51 Bu melek peygamber, 
olağanüstü güçlerle donatılmış peygamber 
tasavvurunu redtir. Şüphesiz böyle bir pey-
gamber tasavvuru, onun getirdiği mesajı ha-
yattan dışlamanın kurnaz bir yöntemidir. 

- Ölümlü olduğu hatırlatılarak:

Hz. Muhammed de her beşer gibi fâni idi. 
Kendisine takdir edilen süreyi yaşadı, eceli 

49. Enbiyâ 21/8. Bir benzeri: Furkan 25/20
50. Maide 5/75 
51. Furkan 25/7-8. Bir benzeri: Mü’minûn 23/33
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gelince de öldü. Ölenlerin her hangi bir şey 
yapması, faal olması artık mümkün değildir.

Kur’an şöyle diyor: “Muhammed yalnızca 
bir elçidir; ondan önce de (başka) elçiler 
gelip geçtiler, O halde ölür veya öldürü-
lürse, topuklarınızın üzerine geriye mi 
döneceksiniz?”52

Peygamberlerin hiç biri ölümsüz olmadığı-
na göre Hz. Muhammed de bu ilâhî yasa-
nın kapsamındadır. Zaten Kur’an bunu vur-
gulu bir şekilde söylüyor: “Şüphesiz sen 
de öleceksin, onlar da ölecekler. En so-
nunda kıyamette Rabbinizin huzurunda 
yargılacaksınız.”53

- Hz. Muhammed’in dilinden kul olduğu 
vurgusu:

Rasûlullah kendisine ‘Abdullah-Allah’ın 
kulu’ denilmesinden hoşlanır, dua ederken 
sürekli ‘Ya Rabbi, senin kulun...’  ifadesini 
kullanırdı.54

O toplum içinde tanınmayacak kadar öne 
çıkmayan, mütevazi, aşırı saygıdan çekinen 
biri idi. Hatta dışarıdan gelen bir elçi onu 
sahabe arasında tanıyamamış ve “İçinizde 

52. Âl-i İmran 3/144
53. Zümer 39/30-31
54. Mesela; Buharî, Deavât/2 (6306). Tirmizî, Deavât/15 

(3393). Nesâî, İstiğfar/57 (5524)).

Abdulmuttalib’in oğlu hangisidir?” diye sor-
mak zorunda kalmıştı.55

Kendisinden korkan bir bedeviye “Korkma, 
ben kral değilim. Mekke’de kurutulmuş et 
yiyen bir kadının oğluyum.” demişti.56

Hrıstiyanların Hz. İsa’yla ilgili tutumlarına 
bakarak ümmetinin şöyle uyarmıştı: “Hrısti-
yanların Meryem oğlu İsa’ya yaptıkları gibi, 
beni aşırı şekilde methetmeyin. Ben ancak 
Allah’ın kuluyum. Öyleyse bana ‘Allah’ın 
kulu ve Rasûlü’ deyin.”57

Ebu Musa el-Eşari’nin deyişi ile o, merkebe 
biner, (kaba) yün elbise giyer, koyun sağar, 
misafiri ile bizzat ilgilenirdi.58

Yine o şöyle buyurdu: “Ben kulun yediği gibi 
yer, kulun oturduğu gibi otururum. Çünkü 
ben de ancak bir kulum.”59

Peygamber’i diz çökmüş bir şekilde yemek 
yediğini gören bir bedevi şaşırarak “Bu otu-
ruş da neyin nesi?” diye sorunca; “Allah beni 
kerim bir kul yaptı, zorba ve muannit yap-
madı” diye cevap verdi.60

O hürmet adına da olsa kendisi için ayağa 
kalkılmasından hoşlanmaz, kalkmak iste-
yenleri şöyle uyarırdı. “Acemlerin birbi-
rine saygı için ayağa kalktıkları gibi siz de 
kalkmayın.”61

Hz. Muhammed elinden olağaüstü olaylar 
gelmeyen bir beşerdi. O bütün insanî özel-
likleriyle içinde bulunduğu toplumun ve 
sahabenin gözü önünde yaşıyordu. Zaman 
zaman kızıyor, seviniyor, aç kaldığı oluyor, 
kazanıyor, bazen mağlup oluyor, bazen unu-
tarak abdestsiz olduğunu hatırlıyor, bazen 
namazını geçiriyordu. Çünkü o bir insandı. 

55. Darimî, Tahâret/1 (658)
56. İbni Mace, Et’ıme/30 (3312). Hakim, Müstedrek 

3/48’den Bünyamin Erul, Sahabe’nin Sünnet Anlayışı, 
Ankara 2008 s.81. Siyeri Farklı Okumak, Mehmed 
Azimli, Ankara 2010 s.220

57. Buhârî, Enbiyâ/48 (3445). Darimî, Rekâik/68 (2787)
58. Heysemî, Mecme’u’z-Zevâid, 9/20’den Bünyamin Erul, 

Sahabe’nin Sünnet Anlayışı, Ankara 2008, s.81
59. Heysemî, 9/21’den, aynı yer
60. Ebu Davûd, Et’ıme/18 (3773). İbni Mace, Et’ıme/6  

(3263)
61. Ebu Davûd, Edeb/165  (5230)
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VE RASÛLÜ’ DEYİN.”
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Zaten insanları ilgilendiren yönü de bu değil 
mi? -Varsa şayet- onun beşeriyet üstü özel-
likleri örnek alınamaz ki.62

Şehâdet kelimesinde Hz. Muhammed’in Al-
lah’ın Rasûlü olduğunun söylenmesinden 
sonra, O’nun Allah’ın kulu olduğunun vur-
gulanması oldukça dikkat çekicidir. “ve eş-
hedü enne Muhammeden abduhu ve rasû-
lühu” diyen bir Müslüman şunları yapmış 
olur: Hz. Muhammed’i son elçi olarak tanı-
mış olur ve böyle inanır.  Onu kul olarak bi-
lir, onu aşırı yüceltmez, meleklik pâyesi ver-
meye kalkmaz. Onun Allah adına, Kur’an’ı 
pratize etmek üzere ortaya koyduklarına 
inanır ve hayatını ona göre düzenlemeye 
söz verir. Allah yolunda, ibadet ve ahlakta, 
ahirete hazırlanmada onu örnek alır ve onu 
izler. Onun yolunu sürdürmeye yani haya-
tını onun gibi imanına şâhid kılmaya çaba 
gösterir.

Siyere Hz. Muhammed’in Davranışlarının 
Bağlayıcılığı Açısından Bakmak:

Kur’an ona ısrarla kul dediğine göre onun 
siyerinin de bu açıdan okunması, anlaşılma-
sı ve alınması gerekir. Peygamberin misyo-
nunun tarihe terkedilmemesi için, her çağa, 
her şahsî hayata ve her coğrafyaya taşınabil-
mesi için, onun siyerinin hangi taraflarının 
bağlayıcı olduğu ve alınması gerektiği üze-
rinde durulmalıdır.

Kur’an, Peygamber’e tabi olunmasını emredi-
yor:

“De ki (ey Peygamber): “Eğer Allah’ı se-
viyorsanız bana tâbi olun ki Allah da sizi 
sevsin ve günahlarınızı affetsin; zira Al-
lah çok affedicidir, rahmet kaynağıdır.”63

Peygamber’e uymak düzlem farklılığından 
dolayı ontolojik olarak mümkün olmadığına 
göre, burada istenen onun ahlâkına ve is-
lâmî hayatına uymaktır. Peygamberi izlemek 
de aynıdır. İzleyen ile izlenen aynı düzlemde 
olması gerekiyor. İzlemek, iz sürmek, izini 
takip etmek, peşi sıra gitmektir. İzi olmaya-

62. Mehmet Azimli, Siyeri Farklı Okumak, Ankara 2010, s.19
63. Âl-i İmran 3/31 Bir benzeri: Nisâ 4/59, 80

nın izini sürmek, iz bırakmayanın izinden 
gitmek mümkün değildir.64 Peygamberin 
bıraktığı iz de onun İslâm adına ortaya koy-
duğu pratiklerdir. 

Kur’an Hz. Muhammed’i bir ‘şâhid’ olarak tak-
dim ediyor:

Hz. Muhammed bizzat Allah tarafından 
övülmüş, takdir edilmiş ve bütün zaman-
lara örnek gösterilmiş, onun vahye uyma 
ahlâkına uyma ümmete farz kılınmıştır. Pey-
gambere uymanın en önemli gerekçesi onun 
Kur’an’a uygun yaşamasıdır. 

Şâhid, tanık anlamına, hayatını imanına şa-
hit kılan ve çağına şâhid olan anlamına gel-
diği gibi, ‘örnek, model’ anlamına da gelir.65

Hz. Muhammed insanlığa bir şâhid olarak 
gönderildiği üç âyette vurgulanıyor.

“Ey Peygamber! Biz seni hakikaten bir şâ-
hid, bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak 
gönderdik.”66

Kur’an Hz. Muhammed’i en güzel örnek olarak 
takdim ediyor:

Peygamber hayatın bütün alanlarında vahyi 
uygulamada “en güzel örnek”tir.  

“Hakikaten, Allah’ın Rasulü’nde sizler 
için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşma-
yı bekleyenler ve Allah’ı çok zikredenler 
için en mükemmel bir örnek vardır.”67

Peygamber’in pek çok davranışı, uygulaması 
insanlık için örnek olmakla beraber, onun 
her davranışı kayıtsız şartsız örnek değildir. 
Onun örnekliğini bazı belli olaylara ve kendi 
zamanına ait görenler ile, günün her saatin-
de her yaptığı örnek alınmalıdır, sünnet bu-
dur diyenler isabetli değildir. Bu iki tutum 
ifrat ve tefrittir. 

Âyetteki “Peygamber’de sizin için örnek 
vardır” ifadesi zaten örnekliğin makul ve 
mümkün düzlemine işaret ediyor. Burada 
Peygamber sizin için her alanda örnektir de-

64. Mustafa İslâmoğlu, Üç Muhammed, İstanbul 2000, s.34
65. Mustafa İslâmoğlu, Meal, s.54
66. Ahzâb 33/45. Bir benzeri: Fetih 48/8. Müzemmil 73/15
67. Ahzâb 33/21 Hüseyin K. ECE
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nilmiyor. Peygamber’de sizin için en güzel 
örnek vardır deyip bir sınırlama getiriyor.68

Onun örnek alınması, üretilebilecek ahlâkî 
tavır ve davranışlarının yeniden üretilme-
si demektir. Tersi ise onu tüketmektir. Hz. 
Peygamber’i taklit etmek, onu örnek almak 
demek değildir. Kur’an’ın onu örnek gös-
termesinin elbette sebebi vardır. İnsanlar 
melekleri değil, kendi katagorilerindekileri 
örnek alabilirler.69

Kur’an Hz. Muhammed’e itaat edilmesini, karşı 
gelinmemesini emrediyor:

Kur’an’da ondokuz âyette Allah’a ve Pey-
gamber’e itaat birlikte geçiyor. Mesela; 

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Pey-
gamber’e ve sizden olan emir sahipleri-
ne (müslüman idarecilere) de itaat edin. 
Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz 
-Allah’a ve âhirete gerçekten iman ediyor-
sanız- onu Allah’a ve Rasûl’e götürün (on-
ların talimatına göre halledin); bu hem 
hayırlı, hem de netice bakımından daha 
iyidir.”70

Zaten vahiyle igili konularda Peygamber’e 
itaat, Allah’a itaat demektir. 

“Kim Peygamber’e itaat ederse Allah’a 
itaat etmiş olur; yüz çevirenlere gelin-
ce; Biz seni onlara bekçilik yapman için 
göndermedik.”71

Peygamber’e itaat etmemek kişiyi İslâmdan 
uzaklaştırır.72 Allah’a ve Peygamberine körü 
körüne itaat etmeyenler azabı hak ederler.73

O bugün yaşamadığına göre, ona nasıl itaat 
edeceğiz? Ona nasıl uyacağız? Onu nasıl ör-
nek alacağız? 

Burada karşımıza onun Sünneti veya onun 
siyeri, yani onun İslâmî hayatı çıkıyor. Onun 
siyeri hangi açıdan genelde insanları, özel-

68. Mustafa İslâmoğlu, Üç Muhammed, s.233
69. Mustafa İslâmoğlu, Üç Muhammed s.234
70. Nisâ 4/59. Ayrıca bakınız: Mâide 5/92. Enfâl 8/20-22, 

27, 46. Nûr 24/5,54
71. Nisâ 4/80
72. Âl-i İmrân 3/32. Nisâ, 61. Nûr 24/47-52
73. Tevbe 9/61, 63. Nisâ 4/42, 115. Mücâdele 58/5. Cin 

72/23

de Müslümanlar’ı ilgilendirir? Onun siyeri 
sünneti midir? Siyeri okumak ve anlamak, 
sünneti okumak ve anlamak mıdır? Siyer ile 
sünnet arasındaki bağlantı nedir? Siyerde 
dinî olan ile kişisel olan ayrımı var mıdır? 
Bu ayrımı neye göre yapabiliriz? 

Kur’an ona kul/beşer, yani insan dediğine 
göre onun siyerini örnek almak, onun ken-
di zamanında insan olarak yaptığı bir çok 
işi, kullanığı eşyaları, giyim kuşamını aynen 
taklit etmek midir? Deveye binmesi, sıcak 
iklim gereği cübbe türü beyaz elbise (fistan) 
giymesi, elle yemesi, basit kerpiç evde otur-
ması, toprak kap kullanması, saçını uzatıp 
veya kısaltması, falanca yemeği sevmesi, fa-
lanca yemeği sevmemesi onun sünneti mi-
dir, yoksa içinde yaşadığı toplumun âdetleri 
ve o günün imkanları mıdır? Peygamberin 
bu gibi davranışları dinen bağlayıcı olur mu? 

Eğer Peygamberin bütün hayatı (siyeri) sün-
nettir ve örnektir, her Müslüman bunu ha-
yatına taşımalıdır denirse orada iki büyük 
tehlike bizi bekliyor demektir. 

Birincisi, Peygamber örnek alınmaktan çı-
karılır. Zira  her davranışını, başka bir çağa, 
her kişiye ve topluma taşınması mümkün 
değildir. 

İkincisi, dinin insanı sorumlu tutmadığı 
amelleri ona dayatmış oluruz. Alet edevât-
tan tutun, elbise şekline, bina yapımından 
ev döşemesine kadar. Halbuki bunlar top-
lumdan topluma, devirden devire değişir. 
Bunlar doğrudan kullukla veya ahlakla ilgili 
şeyler değildir. Siyeri örnek almada bunların 
şekli önemli değil,  fakat ölçü ve ahlâk, bun-
ları elde etme, kullanma anlayışı önemlidir.

Söz gelimi Hz. Peygamber’in sevdiği yeme-
ği aynen yapıp yemeğe kalkışmak boş bir 
uğraş. Ama o yemeği helâlden kazanmak, 
âdapla yemek, besmele ile başlamak, nimeti 
verene şükür Peygamber’in sünnetidir. Evini 
Peygamber’in evine görünüş olarak benzet-
meye çalışmak boş bir iştir. Ama evi helâlden 
kazanmak, onu yuva yapmak, o evin içinde 
sükretmek, evi cennetten bir köşe yapmak 
farz kadar önemli peygamber sünnetidir. 
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Hz. Peygamber’in giydiği elbisenin aynısını 
giymeye kalkışmak yorucudur ve imkânsız-
dır. Hele bu din adına yapılırsa yanlış bir an-
lamadır. Ama o elbiseyi helâlden kazanmak, 
tesettüre riayet etmek, o elbise ile şükreden-
lerden olmak, elbiseyi Peygamber’in öğretti-
ği gibi kullanmak onun siyerinin örnek bir 
parçasıdır. 

Peygamber o günkü toplumda normal bir 
hayat yaşıyor, bildikleri ile amel ediyordu. 
Vahiy geldikten sonra gerek onun hayatında 
ve uygulamalarında, gerek içinde yaşadığı 
toplumda var olan ve tevhide/vahye aykırı 
bütün inançlar,  uygulamalar, ibadetler ya-
vaş yavaş yürürlükten kaldırıldı. Hz. Mu-
hammed pek çok davranışını ve uygulamayı 
sürdürüyordu. Eğer bir yanlış varsa veya ya-
pılan uygulama kullukla ilgili ise vahiy onu 
düzeltiyordu. O yüzden şöyle demek yanlış 
olmaz: Peygamber’in bir insan olarak yap-
tıkları değil, vahiy adına olan sözleri ve dav-
ranışları vahyin kontrolü altındadır. 

Bu demektir ki, siyerin vahyin kontrolü al-
tındaki kısmı Müslümanlar’ı ilgilendirir ve 
bağlayıcıdır. Hz. Muhammed’in peygamber 
olmasının gereği olarak ortaya koyduğu dav-
ranışlar bağlayıcılık açısından genelde iki kı-
sımdır. 

Birincisi, itaat edilmesi vacib (farz mana-
sında) fiilleri. Kur’an’da emredilen ve Pey-
gamber tarafından nasıl yerine getirileceği 
gösterilen bütün ibadetler ümmet için farz 
hükmündedir. Bunları, farzdan daha aşa-
ğı deyip hafife almak mümkün değildir. 
Haccın nasıl yapılacağı, namazın nasıl kılı-
nacağı, ezanın sözleri ve şekli, cenazelerin 
techiz-defin gibi işlemleri, şehitlerle ilgili 
uygulamalar, teyemmümün şekli gibi. Bu 
gibi ritüelleri Kur’an’da aramak gerekmez. 
Zira Kur’an ilkedir, sünnet uygulamadır.74 

İkincisi Peygamberin tavsiye nitelikli fiilleri-
dir. Peygamber kendisine emredilen bütün 
emirleri eksiksizce yerine getirdi. Buna ilâve 
olarak ona farz olan, ama ümmete tavsiye 

74. Fevzi Zülâloğlu, Temel Kaynağımız Kur’an, s.270-276

edilen bazı ibadetleri de ölene kadar yaptı. 
Ancak onun sürekli yaptığı bu gibi ibadet-
ler ümmet için bir fariza değil nafile ibadet 
hükmündedir. Mesela, farz dışındaki nafile 
namazlar, nafile oruçlar, teheccüd namazı, 
Kur’an tilaveti, itikâf ibadeti gibi. 

Bir beşer olarak, hatta içinde yaşadığı toplu-
mun âdeti olarak yaptığı, dinî boyutu olma-
yan, dinen mübah (sakıncasız) diyebileceği-
miz davranışlarının bağlayıcılığı yoktur. Bu 
gibi davranışları o yapıyor diye sünnet kılıfı 
ile dinî saymak isabetli değildir ve sünneti 
yanlış anlamaktır. 

Hz. Peygamber’in davranışlarının vahyin 
gereği ve bağlayıcılık açısından tasnife tabi 
tutulması daha sahabe zamanında başlamış-
tı. Kendisi bu konuda sahabileri uyardığı ve 
“Ben bir beşerim, vahiy gelmediğinde kendi 
görüşümle hükmederim, dünya işlerini siz 
daha iyi bilirsiniz.”,75 Medine’deki hurma 
tozlaştırma konusunda “Şüphesiz ben bir 
tahminde bulunmuştum. Beni tahminim-
den dolayı suçlamayın. Fakat ben Allah’tan 
bir şey bildirirsem onu alın. Çünkü ben Al-
lah adına asla yalan söylemem”76 diyordu. 
Sahabiler onun bazı davranışları karşısında 
tereddüte düştükleri zaman “Bu vahiy mi, 
sizin görüşünüz mü?” diye sorarlardı. Vahiy 

75. Müslim, Fedâil/140(6127)
76. Müslim, Fedâil/139 (6126)
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olduğu söylenince hemen yerine getirirlerdi. 
Bazen onun bir emrine canlarını feda eder-
ken, bazı emirlerinin teşvik ve tavsiye amaçlı 
olup olmadığını anlayıp ona göre davranı-
yorlardı. Hadis ve siyer kaynaklarından bu-
nun pek çok örneği vardır. 

Ancak İslâm Tarihi boyunca onun davranış-
larını ve siyerini bağlayıcılık yönünü şühe-
siz herkes aynı derece anlamadı. Bu konuda 
farklı görüşlerin olması da normaldir. Zira 
herkesin elindeki deliller ve o delilleri yo-
rumlama kriterleri farklı olabilir. Ancak Hz. 
Muhammed’in siyerinde öne çıkartılması 
gereken onun peygamberlik sıfat ve davra-
nışları olmalıdır. Zaten mü’minlere örnek 
gösterilen ve uyulması istenen yönleri de 
bunlardır.77-78 

Yusuf Karadâvî genelde siyer, özelde sün-
net konusunda şöyle bir tutuma dikkat çe-
kiyor: Sahabe döneminde yapılan tartışma, 
Hz. Peygamber’e ait bir davranışın bağlayıcı 
olup olmadığı, ya da ne derece (farz ve nafi-
le, mübahlık yönünden) olduğu değil, sün-

77. Murat Şimşek, Hz. Peygamber’in İctihad ve Tasarrufları, 
Ankara 2010, s.63

78.Hayreddin Karaman, Bağlayıcılık Bakımından Rasûlül-
lah’ın Davranışları, Hz. Peygamber ve Aile Hayatı içinde, 
s.134-135 ve Asr-ı Saadette İslâm, 1/290-292. Murat 
Şimşek, Hz. Peygamber’in İctihad ve Tasarrufları, Ankara 
2010, s.105-108.

net olup olmadığı ile ilgili idi. Ama sonraki 
dönemlerde Hz. Muhammed’in neredeyse 
bütün fiilleri/davranışları sünnet adını almış 
ve hangi sünnetin bağlayıcı, hangisinin bağ-
layıcı olmadığı tartılmaya başlanmıştır.79

Böyle bir tutum da şüphesiz sünnetin yanlış 
anlaşılmasına ve siyerin farklı okunmasına 
yol açmıştır. Bu yanlış anlamalar da ya Sün-
neti hayata aktarmada zorluklara, ya da sün-
neti dışlamalara sebep olmuştur.

Son Söz

Kur’an hayat kitabı, Hz. Muhammed’in pey-
gamberlik hayatı, yani siyeri Kur’an’ın ha-
yata dönüşen halidir.  Allah Kur’an’la haya-
tı nasıl inşa edeceğimizi öğretmek için Hz. 
Muhammed’i görevlendirdi.  Onun siyeri 
bu açıdan mü’minler için büyük bir imkan. 
Siyer Kur’an’ın hedeflerini, koyduğu ilkele-
rin uygulandığı zaman sonuçlarını somut 
bir şekilde bize gösteriyor. Siyer, saadetin 
dünyalık adresidir. İnsan said (mutlu) ol-
mak istiyorsa siyeri örnek almalı, onu kendi 
hayatına taşımalı ve bir model bilmeli. Şaki 
(bedbaht) olmak istiyorsa siyerle ilgilenme-
sine gerek yoktur. Saadetin diğer adı İslâm 
ise, onu hayat (uygulama) olarak ve örnek 
olarak insanlığın önüne koyan siyerdir.

Bu da şüphesiz Peygamber’in hayatının tü-
münü, bütün davranışlarını taklit etmek, ay-
nen tekrar etmeye kalkışmak değil; siyerin 
İslâm adına, Kur’an’ı hayata dönüştürmek 
amacıyla olanları, ibadet ve ahlâk olarak, ev-
rensel değerler sistemi olarak, Kur’an’a uy-
gun ibâdî olan uygulamaları örnek almaktır. 

Biz ‘beşer’ olan bir elçinin vahyin uygulama-
sı olan siyerini örnek almakla mükellefiz. İyi 
ki böyle. Kur’an ona ‘Yâsîn’ diye hitap ediyor 
ve bize insan olmanın iyi bir şey olduğunu 
ve Hz. Muhammed’in Allah’ın kulu ve Rasû-
lü olarak değerli olduğunu bir kere daha ha-
tırlatıyor.  

79. Mehmed Görmez, Sünnetin ve Hadisin Anlaşılması ve 
Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, Ankara 2000, 
s.278

HZ. MUHAMMED’İN 

SİYERİ’NDE ÖNE 

ÇIKAN, ONUN 

PEYGAMBERLİK SIFAT 

VE DAVRANIŞLARIDIR. 

ZATEN MÜ’MİNLERE 

ÖRNEK GÖSTERİLEN 

VE UYULMASI 

İSTENEN YÖNLERİ DE 

BUNLARDIR.



K İ T A P L I Ğ IK U R ’ A N

ALİ KOÇAK

TEFSİR USÛLÜ KAYNAKLARI

Dinin temel kaynağı Kur’an-ı Kerim, 
yüzyıllardır tefsir ve tevil edilmektedir. 

Kur’an’ı anlama çabasının bir yol haritası 
olan Ulûmu’l-Kur’an (Tefsir Usûlü) çalışmala-
rı ise, insan, dil, tarih ve coğrafyanın tekâmü-
lü ile vücud bulan bir ihtiyacın tezahürüdür. 
Vahyin lafız, mana ve maksat derinliklerine 
nüfûz etmeyi hedefleyen bu tür çalışmaların 
İslam medeniyetinin ilk asırlardan itibaren 
yapılmaya başlandığı görülmektedir.

“Akıl Kur’an’dır, Kur’an akıldır” diyen bü-
yük âlim ve ârif Hâris el-Muhâsibî’nin (781-
857) te’lif ettiği “Fehmu’l-Kur’an” adlı eseri, 
bu alanda ilk sayılacak değerdedir. Dahası 
İbn Teymiyye’den Şah Veliyullah Dihlevî’ye, 
Zerkeşi’den Suyutî’ye, Muhammed Abdul-
lah Draz’dan İsmail Hakkı İzmirli’ye kadar 
bir çok âlim bu alanda önemli eserler kale-
me almıştır. Bu alandaki çalışmalar, günü-
müzde daha da yoğunlaşmıştır. 

Biz burada tefsir usulü alanında kaynak ka-
bul edilen ve günümüze yakın dönemde te-
lif edilmiş bir kaç çalışmayı ele alacağız.

Cemaleddin el-Kâsımî; Kur’an’ı Anlamak

İlk çalışma Cemaleddin 
el-Kâsımî’nin (1866-
1914) tefsir ilminin 
temel meselelerini ele 
aldığı Kur’an’ı Anlamak 
isimli eseri. Bu çalışma 
Kâsımî’nin Mehâsinü’t-
Te’vil adlı on iki ciltlik 
tefsirinin usûlü nite-
liğinde ve girizgâhını 

teşkil ettiği dev eserlerden müstakil olarak 
da değerlendirilebilecek bir mahiyet arz edi-
yor. Kâsımî, tefsir ilminin genel kaideleri ve 
bahislerini derin bir vukuf ve itidal ölçüsüy-
le ele alıyor ve olabildiğince az tartışmalı for-
müllere bağlıyor. 

Eser, tefsir ilminin başlıca kaynaklarını ir-
deleyerek başlıyor. Bunun ardından sebeb-
i nüzul, nâsih-mensuh, kıraat ve israiliyyat 
konularını ele alıyor.

KUR’AN’I ANLAMA ÇABASININ BİR YOL HARİTASI OLAN TEFSİR 

USÛLÜ ÇALIŞMALARI, DİL, TARİH VE COĞRAFYANIN TEKÂMÜLÜ 

İLE VÜCUD BULAN BİR İHTİYACIN TEZAHÜRÜDÜR.
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Ele aldığı diğer konular: zahir-batın, gra-
mer, hitap, üslub, müşkilat, ümmilik, kıs-
salar, külli-cüzî hükümler, Kur’an ilimleri, 
Mekkî-Medenî karakter, tefsirde i’tidal, re’y 
ile konuşmak, şer’î deliller-aklî hükümler, 
mücmel, mecaz, mutlak-mukayyed, farz-va-
cib, tekrarların hikmeti, tefsir çeşitleri, icaz, 
yedi harf, Kur’an’ın cem’i süreci, Kur’an’ın 
ana konuları, Allah’ın sıfatları gibi konular 
ve bu konular hakkında kaideler... Kitap bo-
yunca konular işlenirken bir çok örneğe de 
yer veriliyor. 

Kâsımî’nin bu tür bir tarzı geliştirmesinde 
Şâtıbî’nin el-Muvâfakât adlı eserine dayan-
ması önemli rol oynuyor. Kitap boyunca 
Şatıbî’nin fikirleri kılavuz önermeler halinde 
ve yerinden oynatılmaz bir mantık örgüsü 
içinde Kâsımî’ye yol gösteriyor. Bu haliyle 
kitabı bir Şâtıbî ekolü ürünü saymak müm-
kün. 

Aynı zamanda İbn Teymiyye’den beslenen 
Kâsımî’nin selefî karakterli bu eseri, tefsir 
araştırmacıları ve okuyucuları için önemli 
bir imkân sayılmalıdır.

İzzet Derveze; Kur’anü’l-Mecid

İkinci çalışma İzzet 
Derveze’nin (1888-
1984) Kur’an’ı anla-
mada bir usûl dene-
mesi olan Kur’anü’l 
Mecid isimli kitabı.

Kur’anü’l Mecid, 
Kur´an tarihi ile ilgili 
araştırmaları içermesi 

bakımından özgün bir eser, Kur´an´ı anlama-
nın ideal yöntemini içermesi ve Derveze’nin 
tefsir metodolojisini aktarması bakımından 
da ‘Nüzul Sırasına Göre Kur’an Tefsiri’ (et-Tef-
sirü’l-Hadis) isimli çalışmasına bir mukaddi-
me niteliğindedir. 

Kur’anü’l Mecid, dört bölümden oluşuyor. 
Birinci bölümde Kur’an’ın vahyedilişi, üslu-

bu, çağrısı, karakteri, belagati ve ilk dönem 
tefsiri konuları ele alınıyor.

Derveze, eserin ikinci bölümünde Kur’an’ın 
cem’i, tedvini, yazımı, okunuşu, çoğaltıl-
ması, korunması, Mekkî ve Medenî surele-
rin karakteri ve mushafların imlası ile ilgili 
spekülatif bilgiler taşıyan rivayetlere bağlı 
olarak ortaya atılan soruları tartışarak ce-
vaplıyor. Bu çerçevede Kur´an´ın günümüze 
kadar korunarak geldiğinin akli ve Kur’ani 
delillerini de ortaya koyuyor.

Eserin üçüncü bölümünde Kur’an’ı anlama-
nın ve tefsir etmenin ideal yöntemi ele alını-
yor. Ayetlerin, Kur’an bütünlüğü gözetilerek 
ve sûrelerin akışı içerisinde anlaşılması ge-
rektiğini savunan Derveze, klasik tefsir ki-
taplarında yapılan metodolojik hataları, bu 
kitaplardan yaptığı alıntılarla gözler önüne 
seriyor ve konu ile ilgili ideal yöntemi ör-
neklerle somutlaştırıyor.

Eserin dördüncü bölümünde ise müfessirle-
rin kitaplarına ve metodlarına ilişkin görüş 
ve yorumlar ele alınıyor. Bu çerçevede kıssa-
lar, nüzul sebepleri, melekler, cinler, sembo-
lik ifadeler, batini anlamlar, Kur’an’ın mah-
luk olduğuna ilişkin ihtilaflar, re’yle Kur’an’ı 
tefsir etmenin yasaklanması, Kur’an’ın sade-
ce anlamının vahiy olduğu, Kur’an bir de-
fada indirildiği gibi meseleler hakkındaki 
görüşler irdeleniyor.

KÂSIMÎ’NİN ESERİNDE 
HADİS EKSENLİ 

SELEFÎ; DERVEZE’NİN 
ESERİNDE İSE KUR’AN 

EKSENLİ DİRAYET 
PERSPEKTİFİNDEN 
KAİDELER ORTAYA 
KONMAKTADIR.
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Abdulcelil Candan; Kur’an Tefsirinde 
Sapma ve Nedenleri

Üçüncü çalışma ise 
Abdulcelil Candan’ın 
(1959-2012) tefsire 
sokulan bi’dat, hurafe 
ve tahrifatın ele alın-
dığı Kur’an Tefsirinde 
Sapma ve Nedenleri 
isimli eseri... 

Dergimizin de yazar-
larından olan mer-

hum müellif, eserinin Giriş’inde Kur’an’ı 
Doğru Anlamanın Önemi başlığı altında ta-
rih boyunca İslam toplumlarının bu alanda-
ki serencamını dile getiriyor.

Eserin birinci bölümünde İslam Ahlakında 
Yanlışı Düzeltmenin Önemi başlığı altın-
da emr bi’l-ma’rûf ve nehy ani’l-münker, 
Kur’an vahyinin mahiyeti, Kur’an vahyinin 
korunmuşluğu ile ilgili olarak ortaya atılan 
şüpheler, tahrif biçimleri, tefsir çeşitleri ele 
alınıyor. 

Eserin ikinci bölümünde Tefsirde Görülen 
Sapma Nedenleri başlığı altında art niyet, 
taassub ve taklid, siyasî çıkarlar, bilimsel 
gelişmelere Kur’an’dan referans bulmaya ça-
lışmak, gaybi konularda gereksiz ayrıntılara 
dalmak, cifr hesabı (ve 19 hurafesi) gibi ko-
nular irdeleniyor ve örneklendiriliyor.

Eserin üçüncü bölümünde ise Tefsirde Sap-
ma Alanı başlığı altında Allah inancıyla bağ-
daşmayan yorumlar, Kur’an metni ile ters 
düşen yorumlar, Peygamberlik kurumuyla 
bağdaşmayan yorumlar, sahih sünnete mu-
halif yorumlar, dilden kaynaklanan hatalar, 
siyak ve sibak göz önünde bulundurulma-
dığı için meydana gelen sapmalar, aşırı te-
vilden kaynaklanan sapmalar, zahir-batın 
dengesi sarf-ı nazar edilmediğinden kaynak-
lanan sapmalar, nesih çerçevesinde görülen 
sapmalar, nüzul sebebi göz önünde bulun-
durulmamaktan kaynaklanan sapmalar, he-

lal-haram ve ahkam ile ilgili olarak yapılan 
tefsir sapmaları, tarihi verilerle bağdaşma-
yan sapmalar, reenkarnasyon çerçevesinde 
yapılan sapmalar gibi konular ele alınıyor ve 
örneklendiriliyor.

Candan, Sonuç bölümünde şu tespitleri dile 
getiriyor: “Tefsirde sapmaya düşmemek nere-
deyse imkânsızdır. Ancak en az hata ile çıkmak, 
özellikle taassub ve taklidden uzak durmaya 
bağlıdır. Taassub ve taklid tefsirde sapmaya gö-
türen en önemli iki faktördür. Bunların dışında 
Arapça’yı iyi kullanmama, gereksiz ayrıntılara 
dalma, müfessirin kendi ilim sahasının dışına 
çıkması, her çıkan yenilik için Kur’an’dan refe-
rans bulmaya çalışması tefsirde sapmaya götü-
ren diğer önemli nedenlerdir.” (s.238).

Çalışma boyunca, sapmaya gitme nedenleri 
sıralanırken, özellikle de sapmanın en çok 
gerçekleştiği konular örneklendiriliyor; tahlil 
ve değerlendirmeleri yapılıyor. Candan, bu 
alanda daha noktasal ve derinlikli eserlere 
ihtiyaç duyulduğunu da dile getiriyor.

***

Bu üç eser, bir yönüyle birbirlerini tamamlı-
yor diyebiliriz, şöyle ki; Kâsımî’nin eserinde 
selefî (hadis eksenli) perspektifinden, Der-
veze’nin eserinde dirayet (Kur’an eksenli) 
perspektifinden kaideler ortaya konulurken, 
Candan’ın eserinde de her iki alanda kaide-
lere rağmen, tarihsel süreç içinde pratikte 
vuku bulan problemler (bi’dat, hurafe, tah-
rifat) örneklendiriliyor.

Diğer taraftan, özellikle yeni başlayanlar için 
bu hayat-memat meselesi konunun girişi sa-
dedinde Dücane Cündioğlu’nun Kur’an Te-
dkikleri üst başlığı ile kaleme aldığı Kur’an’ı 
Anlamanın Anlamı (1995), Anlamın Buharlaş-
ması ve Kur’an (1996), Sözün Özü: Kelâm-ı 
İlâhî’nin Tabiatına Dâir (1996), Sözlü Kül-
tür’den Yazılı Kültür’e: Anlam’ın Tarihi (1997) 
eserleri ile Prof.Dr. Mustafa Öztürk’ün 
Kur’an ve Aşırı Yorum (2003), Kur’an’ın Mu-
tezilî Yorumu (2004), Tefsirde Ehl-i Sünnet ve ALİ KOÇAK

TEFSİR USÛLÜ 
KAYNAKLARI
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Şia Polemikleri (2009), Kur’an, Tefsir ve Usul 
Üzerine -Problemler, Tespitler, Teklifler- (2011) 
gibi bu alandaki önemli eserleri okuyucula-
rımıza salık verebiliriz. 

Hatırlatmak istediğimiz bir eser de Fehmü’l-
Kur’an’ın (2013) müellifi Muhammed Âbid 
el-Câbirî’nin (1936-2010) klasik dönemde 
ele alınan sorunları yeniden ve yeni bir ba-
kış açısıyla ortaya koyduğu, ilave sorularla 
daha geniş ufuklara ulaşmak üzere Kur’an 
ilimlerine dair meselelere eğildiği, uzun yıllar 
sürdürdüğü inceleme, tetkik ve tahkiklerini 
ortaya koyduğu Kur’an’a Giriş (2012) isimli 
eseridir. Bu eserinde günümüz muhayyilesine 
Kur’an-ı Kerim’i irdeleyen Câbiri, bir taraftan 
Kur’ân’ı ideolojik kullanımlar ve istismarlar-
dan uzak tutmaya, diğer taraftan Kur’an ev-
renine yaklaşımlarda epistemolojik bir tenkit 
metodu ile akletmeye çağrı yapıyor.

Câbirî’nin mukaddimede üzerinde durduğu 
en önemli konu, Kur’ân’ı anlama çabamızda 
onu hem kendisiyle, hem de bizimle çağdaş 
hâle getirme meselesidir. Câbirî, Kur’ân’ı hem 
kendisiyle, hem de bizimle çağdaş hâle getire-
rek anlama metodolojisinin temeline ‘Kur’ân’ı 
Kur’ânla açıklama’ prensibini koyuyor.

***

Buraya kadar ele aldığımız eserler ve onların 
dikkat çektiği referanslar gösteriyor ki tefsir 
usulü, Müslümanların düşünce geleneğinin 
tekamülüne paralellik arz ediyor. Buradan 
da anlıyoruz ki her bir ilmin usulünde za-
man içinde yenilenme şart gibi görünüyor.

İste bu minval üzere  “tecdid-i füru yetmez, 
tecdid-i usul lazım” diyen Mustafa İslâmoğlu 
hocamız, yazımı süren tefsirine hazırladığı, 
Kur’an’ın Anlamıyla Buluşma Yöntemi baş-
lıklı  mukaddimesi bir “Tefsir Usulü” mesa-
besinde ve  tamamlanma aşamasına gelmiş 
bulunuyor. Bu mukaddime, ana hatlarıyla 
şu başlıkları içeriyor: 

Birinci Bölüm: Bağlam (Dış Bağlam: Büyük 
Nuzül Sebebi, Kur’an’ın Nuzül Ortamı; İç 

Bağlam: Tertip; Kur’an’ın Tertibi, Surele-
rin ve Ayetlerin Tertibi, Mekkî ve Medenî 
Kur’an, Mekkî ve Medenî Üslubun Özellik-
leri). 

İkinci Bölüm: Vahiy (Vahiy Nedir, Kur’an 
Nedir – Ne Değildir?, Kur’an’ın Dili, İcaz, 
Kur’an’ın Maddi Unsurları, Kur’an’ın Ana 
Konuları). 

Üçüncü Bölüm: Anlam (Kur’an’ın Anlamıyla 
Buluşmak, Akıl ve Kur’an, Kur’an’ı Anlamak 
Farzdır, Kur’an’ı Nasıl okumalı?)

Dördüncü Bölüm: Dil - Lafız - Mana - Maksat 
(Dilin Kökeni, İsimler ve Fiiller, Kıraatler, 
Delalet Bahsi, Muhkem-Müteşabih, İstikra).

Beşinci Bölüm: Yorum (Anlamın Yolculuğu, 
Aşırı Yorum, Klasik Yorum, Nesh Sorunu, Üç 
Yorum Tarzı, Doğru Yorumun İlkeleri, Yoru-
mun Tarihi ve Tefsirler, Tercüme ve Meal).

İslâmoğlu hocamızın Kur’an’ın Anlamıyla 
Buluşma Yöntemi başlıklı bu kapsamlı, eleş-
tirel ve inşâi çalışması, daha bir çok konu-
yu etraflıca ele alıyor ve asrın idrakine yeni 
şeyler söylüyor. Mevzubahis tefsir usulünün 
en temel özelliğinin kurgu (kitabi) değil in-
sani (hitabi) bir yöntemi, araçları ve amaç-
ları ile ortaya koyduğuna şahit olmaktayız. 
Bu önemli tesbitlerden bir çoğu maddeler 
halinde bu sayının başyazısında özetlenmiş 
bulunuyor. Yeni bir usule Bismillah...

CÂBİRÎ, KUR’ÂN’I HEM 
KENDİSİYLE, HEM DE 

BİZİMLE ÇAĞDAŞ HÂLE 
GETİREREK ANLAMA 
METODOLOJİSİNİN 
TEMELİNE ‘KUR’ÂN’I 

KUR’ÂNLA AÇIKLAMA’ 
PRENSİBİNİ KOYUYOR.






