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ÖZET  

Kur’ân’ın nüzûl sırasına göre tefsir edilmesinin bir tefsir yazım yöntemi olarak 

ortaya çıkması XX. yüzyılın ikinci yarısına denk düşmektedir. Bu yöntemi 

benimseyenler bununla Kur’ân’ın daha iyi anlaşılacağı iddiasındadırlar.   

 Bu çalışmada, nüzûl sırası esas alınarak yapılan tefsirlerin arka planı ele 

alınmış, nuzûl tertibine göre hazırlanmış et-Tefsîru’l-Hadîs, Fehmu’l-Kur’âni’l-

Hakîm ve Beyânu’l-Hak isimli tefsirler incelenmiş, metot ve içerik açısından 

birbirleriyle mukayese edilmiştir.    

 Tezimizin birinci bölümünde, tefsirin tarihçesi, nüzûl sırasına göre yazılan 

tefsirlerin arka planı, amaçları, faydaları ve bu tefsirlere yöneltilen eleştiriler ele 

alınmıştır.   

  İkinci bölümde et-Tefsîru’l-Hadîs, Fehmu’l-Kur’âni’il-Hakîm ve Beyânu’l-

Hak adlı tefsirlerin özellikleri ve tefsir usûlleri incelenmiştir. Âyet ve sûrelerin 

tefsirinde bağlamın önemi vurgulanmıştır.  

 Üçüncü bölümde ise her üç tefsirin rivâyet ve dirâyet tefsiri ile Kur’ân 

ilimleri yönünden özellikleri incelenmiştir.  

 Üç müfessir de Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri, Kur’ân’ın sünnetle tefiri, 

Kur’ân’ın sahâbe ve tabiîn sözüyle tefsiri ve nüzûl sebepleriyle tefsirine önem 

vermiştir. Nüzûl sebeplerine ilişkin rivâyetler belli ölçütlere göre değerlendirilmiştir.  



 

 

II 
 

 Her üç tefsirde, fikhî ve kelamî meseleler açıklanmış, müfessirlerin bilimsel 

tefsire yaklaşımları ortaya konmuştur. Ayrıca söz konusu tefsirlerin Kur’ân ilimleri 

yönünden özellikleri açıklanmıştır. Bu bağlamda müfessirlerin, Nesh, Muhkem-

müteşabih, Kur’ân kıssaları, i’cazu’l-Kur’ân ve hakikat-mecaz konularına 

yaklaşımları incelenip karşılaştırılmıştır. 
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ABSTRACT 

The emergence of the comment of Quran in the order of the Qur'an’s 

revealation as a commentary writing method coincide the second half of the century. 

Those who adopt this method claim that the Qur'an will be better understood. 

 In this study, the background of the exegesis on the basis of the order of 

revealation was examined, the at-Tafsîru’l- Hadīth, Fahmu’l-Qur’an al-Hakîm and 

Beyânu’l-Hak that their commentaries were prepared according to the order of 

revealation were examined, the method and content were compared with each other. 

 In the first part of our thesis, the history of the commentary, the background 

of the commentaries were written in the order of revelation and  are emphasized on 

their aims and benefits, the criticisms directed to these examiners are discussed.  

 In the second chapter, the methods, the characteristics, specialities of tafsir, 

at-Tafsîru’l- Hadīth, Fahmu’l-Qur’an al-Hakîm and Beyânu’l-Hak, were examined. 

The importance of context in the interpretation of verses and suras is emphasized. 

 In the third chapter, the characteristics of all three tafsir with the narration 

of verses and verses and their characteristics in terms of the science of Qur'an were 

examined. 

 The three commentators gave importance to the Qur'anic interpretation with 

the Qur'an, the commentary of the Qur'an with Sunnah, the Qur'anic commentary by 

words of the Companions of Moahammed (P.B.U.H) and the companions of the 

companions of Mohammed (P.B.U.H) and by the reasons of the revelation. The 
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ÖNSÖZ 

 Kur’ân, insanların dünya ve ahiret saadetini temin etmek maksadıyla yüce 

Allah tarafından yaklaşık yirmi üç yıl zarfında pasajlar halinde Hz. Peygamber’e 

nâzil olmuştur. Allah Resûlü, kendisine nâzil olan vahyi insanlara tebliğ ederken aynı 

zamanda anlaşılması güç âyetleri de tefsir ediyordu. Hz. Peygamber aralarında iken 

sahâbe, problemlerini ona arz ediyordu. Allah Resûlü’nün vefatından sonra sahâbe, 

problemlerini doğrudan Kur’ân’a arz etmek zorunda kalmış, yeri geldiğinde Kur’ân’ı 

tefsir etmeye ihtiyaç duymuştur. Sahâbenin bu çalışmaları sonucunda tabiûndan 

birçok meşhur müfessir yetişmiştir.    

 Tefsir, ilk zamanlarda hadis kitaplarında bir bölüm olarak yer almış iken, 

daha sonraları müstakil bir ilim halini almıştır. Müslümanlar büyük fetih 

hareketleriyle birlikte farklı inanç ve kültürlerle karşılaşmışlardır. Dolayısıyla farklı 

sorunlarla yüzleşmişlerdir. Yeni problemlere çözüm bulunması, yeni ihtiyaçlara 

cevap verilmesi ve Kur’ân’ın doğru anlaşılması için tefsire başvurmaları kaçınılmaz 

bir hal almıştır. Bunun sonucunda Kur’ân’ı yorumlayan hacimli tefsir kitapları telif 

edilmiştir.   

 Tefsirler, genel olarak mushaf tertibi esas alınarak hazırlanmıştır. Bu durum, 

XX. yüzyılın yarısına kadar bu sistem üzerine devam etmiştir. Ancak sonrasında 

Kur’ân’ın nüzûl sırasına göre yorumlanmasının daha faydalı olacağına ilişkin 

düşünceler ortaya çıkmıştır. Yani, Kur’ân mesajının daha iyi anlaşılması ve modern 

dünyaya daha canlı bir şekilde iletilmesi için nüzûl sırasını esas alan tefsir 

çalışmaları yapılmaya başlanmıştır. 

 Kur’ân’ın daha iyi anlaşılması ve daha iyi yaşanılması için en uygun yolun bu 

olduğu kabul edilmiştir. Bu sayede Kur’ân’ın iniş dönemi ve merhaleleri daha net bir 

biçimde izlenebilir ve “Nebevî Sîret” daha iyi anlaşılabilecektir. 

 Nüzûl sırası esas alınarak yazılan pek çok tefsir bulunmaktadır. Bunlardan 

özellikle üç eserin incelenme ve mukayesesi farklı bir önemi haizdir. Birincisi et-

Tefsîru’l-Hadîs adlı eserdir. Filistinli aksiyoner ve düşünür Muhammed İzzet 

Derveze tarafından hazırlanan söz konusu eser, nüzûl sırasına göre yazılan ilk tefsir 

kabul edilmektedir. İkicisi Fehmul-Kur’âni’l-Hakîm adlı eserdir. Faslı mütefekkir 
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Muhammed Âbid el-Câbirî tarafından hazırlanan bu eser, Hz. Peygamber’in hayatı 

eşliğinde yazılan bir tefsir kabul edilmektedir. Üçüncüsü ise Beyânu’l-Hak adlı 

eserdir. Akademisyen Mehmet Zeki Duman tarafından hazırlanan söz konusu 

çalışma, nüzûl sırasına göre yazılmış ilk Türkçe tefsir olarak kabul edilmektedir.    

 Zikredilen üç eser örnekliğinde nüzûl sırasına göre yazılan tefsirlerin 

mukayesesini amaçlayan bu araştırmanın tefsir ilmine bir katkı oluşturacağı 

düşüncesi bizi bu konuyu incelemeye yöneltmiştir. Çalışmamız, nüzûl tertibi esas 

alınarak yapılan tefsirlerin arka planının araştırılması, bu üç eserin genel 

özellikleriyle tanıtılması, bunların yöntem ve içerik açısından incelenip mukayese 

edilmesi, farklı ve özgün yönlerinin ortaya çıkarılması bakımından önemlidir.   

 Çalışmamızın tüm aşamalarında maddi-manevi desteklerini esirgemeyen ve 

rehberliğiyle şahsıma önemli katkılarda bulunan değerli danışmanım Prof. Dr. Hayati 

AYDIN’a şükranlarımı sunarım. Ufuk açıcı görüşleriyle araştırmamıza yön veren 

değerli hocam Prof. Dr. Ömer PAKİŞ’e, tezin olgunlaşmasında bize rehberlik eden 

Prof. Dr. Salih ARI’ya ve emeği geçenlere teşekkür ederim. Ayrıca bu çalışmanın 

okunması ve tashihinde emek sarf eden değerli arkadaşlarıma, özellikle Dr. Öğr. 

Üyesi İlhan Baran, Dr. Öğr. Üyesi Murat Kaya, Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Taşkın, Dr. 

Öğr. Üyesi Ramazan Korkut, Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Ülgen ve Dr. Öğr. Üyesi 

Mehmet Seyit Geçit’e, İngilizce-Türkçe çevirilerde yardımlarını esirgemeyen 

Sadullah Koç’a ve çalışmam boyunca bana sabırla destek veren eşim ve çocuklarıma 

teşekkür etmeyi borç bilirim.  

          

         Musa GÜLER 
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 1. GİRİŞ  

1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖNEMİ VE AMACI   

Tefsir, Kur’ân âyetlerinin ilâhi maksada en uygun şekilde izah edilme 

ameliyesidir. Tefsir tarihi sürecinde Kur’ân’ın sahih olarak anlaşılması için çeşitli 

metotlar uygulanmıştır. Farklı yöntemlere rağmen genel olarak tefsirler, mushaf 

tertibi esas alınarak yazılmıştır. Ancak yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

nüzûl sırasına göre tefsirler ortaya çıkmaya başlamıştır. 

 Bilindiği üzere sanayi devrimi ile beraber batı, ekonomik ve siyasi olarak 

dünyaya hâkim olmuş, İslam dünyası da bundan olumsuz etkilenmiştir. Bununla 

birlikte çok hızlı değişen modern dünyada, İslam toplumlarında baş gösteren 

problemlere çözüm bulmak amacıyla Kur’ân mesajının daha iyi anlaşılması 

faaliyetleri başlamıştır. Nüzûl sırasını esas alan tefsirlerin amacı da Kur’ân’ın daha 

iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Kur’ân’ın doğru anlaşılmasının en iyi yöntemi 

nüzûl sırasına göre tefsir olduğunu kabul edenler, bu yönde çalışmalarda 

bulunmuşlardır. Kur’ân’a yönelik bazı eleştirilere cevap aramak, Kur’ân’ın daha iyi 

anlaşılmasına zemin hazırlamak ve mesajının modern dünyaya daha etkili bir şekilde 

iletilmesini sağlamak için yirminci asrın ikinci yarısından itibaren nüzûl tertibini esas 

alan tefsir çalışmalarına başlanmıştır.  

 Kur’ân’ın nüzûl sırasına göre tefsiri, nüzûl dönemini iyi tahlil etmeyi ve buna 

göre Kur’ân’ın mesajını daha iyi anlamayı amaçlamaktadır. Bu yöntem Kur’ân’ı 

anlamada siyer bilgisinin etkin kullanılmasını gerektirmektedir. Dolayısıyla 

Kur’ân’ın nüzûl sırasına göre tefsir edilmesi, bir bakıma Kur’ân’ın nüzûl ortamını 

tanımaya yönelik çabalardır.  

Çalışmamızda, nüzûl sırasını esas alan et-Tefsîru’l-Hadîs, Fehmu’l-Kur’âni’l-

Hakîm ve Beyânu’l-Hak adlı eserler, yöntem ve içerik açısından mukayeseli bir 

incelemeye tabi tutulmuşlardır. Nüzûl sırasına göre yazılmış olan söz konusu bu 

tefsirlerin özgün yönlerinin tespit edilmesi ve konulara yaklaşım tarzlarının ortaya 

çıkarılması önem arz etmektedir.  
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et-Tefsîru’l-Hadîs’in müellifi olan Muhammed İzzet Derveze (1888-1984), 

Kur’ân ile Hz. Peygamberin hayatı arasında sıkı bir ilişki olduğunu, Kur’ân’ın Hz. 

Peygamber’in hayatında meydana gelen gelişmelerin çeşitli aşamalarını tümüyle 

yansıttığını ifade etmektedir.1 Bu anlayışla hazırlanan söz konusu tefsir, kendi 

alanında bir ilktir. 

Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm, Faslı mütefekkir Muhammed Âbid el-Câbirî (1936-

2010) tarafından nüzûl sırası esas alınarak hazırlanmıştır. Akademik çalışmalarını 

genel olarak felsefe alanında yoğunlaştıran ve çağdaş İslam düşüncesinde önemli bir 

konuma sahip olan Câbirî, söz konusu tefsirini hayatının sonlarına doğru yazmıştır. 

Câbirî, Kur’ân’ı Hz. Peygamber’den bağımsız olarak ele almanın mahzurlarına 

dikkat çekmiş, Kur’ân tefsirini siyer perspektifinde ele almanın gerekliliğini 

belirtmiş ve Kur’ân’ı anlamak için Peygamber siretîni, Peygamber’i anlamak için de 

Kur’ân’ı anlamak gerektiğini vurgulamıştır. Ayrıca Câbirî’nin söz konusu tefsiri, 

modern dönem tefsir faaliyetlerine bir katkı olarak görülmektedir.2  

Beyânu’l-Hak isimli tefsir ise Mehmet Zeki Duman (1952-2013) tarafından 

nüzûl sırası esas alınarak uzun bir araştırmanın neticesinde yazılmıştır. Ülkemizde 

uzun süre akademik çevrede tefsir alanında çalışan Duman, nüzûl sırasını esas alarak 

yazdığı tefsirinin önemini şöyle ifade etmiştir: “Her âyet/pasaj indirildiği zaman, 

zemin ve şartlar çerçevesinde anlaşılmaya çalışılmış; Mekke’de indirilen pasajlara 

Mekke’deki, Medine’de indirilenlere de Medine’deki tarihî bağlam göz önünde 

bulundurularak mana verilmiştir. Zira inzâl edilen her âyet/pasaj, evrensel niteliğiyle 

birlikte indirildiği zaman, mekân ve şartların arz ettiği ihtiyaca verilmiş ilâhî bir 

cevaptır.”3   

Çalışmamızın temel amacı, tefsir metodolojisi verilerinden yola çıkarak, konu 

edinilen tefsirlerde kullanılan yöntem ve yorumları mukayeseli bir şekilde ortaya 

koymaktır. Böylece ilgili tefsirlerin farklı ve benzer yönlerini ortaya koyarak, 

çalışmaları karşılaştırmak ve değerlendirmek suretiyle, söz konusu tefsirlerin 

                                                             
1 Muhammed İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs Tertibu’s-Suver Hasebi’n-Nüzûl, Dâru’l-Garbî’l-
İslamî, Beyrut, 2000, I, 9. 
2 Şahin Güven, “Muhammed Âbid el-Câbirî ve Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm İsimli Tefsirindeki 
Metodu”, Bilimname Düşünce Platformu, sayı: 20, 2011/ 1, Kayseri, 2012, 1. 
3 Mehmet Zeki Duman, Beyânu’l-Hak Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûl Sırasına Göre Tefsiri, Kayseri 
Gündem Gazetesi, 2. baskı, İstanbul, 20014, I, 23. 
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Kur’ân’ın sahih olarak anlaşılmasına ne düzeyde katkı sağladıklarını tesbit etmektir. 

Yapılan literatür incelemelerinde söz konusu eserlerle ilgili bazı çalışmaların olduğu 

ancak var olan bu çalışmalarda mukayeseli bir yöntemin kullanılmadığı görülmüştür. 

Her üç tefsiri karşılaştırmalı bir yöntemle ele aldığımızdan çalışmamızın özgün 

olduğu ve alana oldukça ciddi katkı sağlayacağını umuyoruz.  

1.2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÇERÇEVESİ 

Çalışmamız, et-Tefsîru’l-Hadîs, Fehmu’l-Kur’ân ve Beyânu’l-Hak adlı üç 

eserin incelenip karşılaştırılmasına dayanmaktadır. Sözkonusu bu tefsirler temel 

kaynaklarımız olup atıflar genellikle onlara dönük olmuştur.  

Araştırmaya konu edindiğimiz tefsirlerin en belirgin özelliği, nüzûl sırasına 

göre yazılmış olmaları ve çağımızda yazılmış olmalarıdır. Bu sebeple öncellikle 

tefsir tarihi hakkında özet bilgi aktardıktan sonra, nüzûl sırasına göre yazılan 

tefsirlerin arka planı incelenmiştir. Nüzûl tertibine dair yazılan tefsirlerin faydaları ve 

bunlara yönelik tenkitler ele alınmıştır.  

Bu üç eserin özellikleri ve yaklaşımları örneklerle açıklanmıştır. Çalışma daha 

çok belirli konular etrafında şekillenmiştir. İncelenen konular genellikle tartışmalı 

meselelerden seçilmiştir. Ulûmu’l-Kur’ân konularından nesh, muhkem-müteşâbih, 

i’câzü’l-Kur’ân, hakikat ve mecaz ile Kur’ân kıssaları ele alınmış, ilgili konular 

hakkında müfessirlerin görüşleri mukayese edilmiştir.   

Çalışmada müfessirlerin âyet ve sureleri tefsir etme yöntemleri örnek âyetlerle 

izah edilerek karşılaştırılmıştır. Eserlerde dikkat çeken bir husus ise her üç tefsirde de 

yoğun bağlam vurgusunun yapılmış olmasıdır. Bağlam konusu kısaca açıklandıktan 

sonra üç müfessirin bağlam yardımıyla âyetleri yorumlama usulleri tesbit edilmiştir.  

Eserlerin rivâyet ve dirâyet yönleri incelenmeye çalışılarak, rivâyet açısından 

kimi âyetlerin başka âyetlerle tefsir edildiği, kimi âyetlerin tefsiri için Hz. 

Peygamber’in sünnetinden izahlar getirildiği, kimi yerde sahâbe ve tabiîn 

görüşlerinden istifade edildiği görülmüş ve nüzûl sebepleri ile tefsire yaklaşımları 

incelenmiştir. İlgili tefsirlerde sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin hangi ölçütlere göre 

değerlendirildiği tesbit edilmiştir. 
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Tefsirlerin dirâyet yönü bağlamında öncelikle müfessirlerin fıkhî meselelere 

yaklaşımları incelenmiş, tartışmalı konulardan mürtedin hükmü, zina cezası ve recm, 

hastalıkta ve yolculukta Ramazan orucu hükmü ve Muta evliliği gibi konularda 

müfessirlerin yaklaşımları incelenmeye çalışılmıştır. Kelamî meselelerde ise hidâyet-

dalalet, şefaat ve rü’yetullah meseleleri ele alınmıştır. Bu bölümde ele alınan diğer 

bir konu ise üç müfessirin bilimsel tefsire yaklaşımlarıdır.  

Seçilen konularla ilgili müfessirlerin görüşleri zikredildikten sonra benzer ve 

farklı yönlerine dikkat çekilmiş, önemli görülen hususlar belirtilmeye özen 

gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Bunun yanı sıra, konularla ilgili farklı çalışmalara, 

klasik ve modern tefsirlere atıflarda bulunulmuştur. Ayrıca ulûmu’l-Kur’ânla ilgili 

eserler, nüzûl tertibiyle ilgili makaleler ve incelemeye konu edinilen tefsirlerle ilgili 

çalışmalardan yararlanılmıştır. Hadisler çoğunlukla temel hadis kaynaklarından; âyet 

meâlleri ise genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanıp yayımlanan Kur’ân-ı 

Kerîm Meâli’nden alınmıştır.  

 Bu tez bir giriş ve üç bölümden müteşekkildir. Tezin girişinde araştırmanın 

amaç ve metodu açıklanmıştır. Birinci bölümde tefsirin tarihsel gelişimi ve nüzûl 

sırasını esas alan tefsirlerin tarihsel araka planı ele alınmıştır. İkinci bölümde et-

Tefsîru’l-Hadîs, Fehmu’l-Kur’âni’il-Hakîm ve Beyânu’l-Hak adlı tefsirlerin 

özellikleri ve tefsir usûlleri incelenmiştir.  Üçüncü bölümde ise her üç tefsirin rivâyet 

ve dirâyet tefsiri ile Kur’ân ilimleri yönünden özellikleri incelenmiştir.   
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2.TEFSİRİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE NÜZÛL SIRASINI ESAS ALAN 

 TEFSİRLERİN TARİHSEL ARKA PLANINA GENEL BİR BAKIŞ 

2.1. TEFSİR VE TE’VÎL KAVRAMLARI 

 Tefsir sözcüğü f-s-r” veya“  رسف  s-f-r” kökünden gelen, tef’il babında bir“  رفس

mastardır. رسف  “fesr” sözlükte kapalı bir şeyi açmak, ortaya çıkarmak, beyân etmek 

anlamına gelmektedir.4 رفس  “sefr” ise üzerindeki örtüyü kaldırmak, ortaya çıkarmak, 

aydınlatmak gibi anlamlarda kullanılmaktadır.5 Buna göre beyân ve keşfetme 

manasına gelen tefsirin, “s-f-r” veya taklib yoluyla “f-s-r” den türetildiği kabul 

edilmiştir. Nitekim gece bitip ortalık aydınlandığında حبصلارفسا  “esfere’s-subh” tabiri 

kullanılmaktadır.6 Tefsir kelimesi Kur’ân’da, lugavî anlamda “açıklama” manasında 

kullanılmaktadır. Bu kullanım sadece tek yerde7 geçmektedir.8 Istılâhta ise tefsir, 

Kur’ân’ın lafızlarını Arap dili ve edebiyatı bakımından tahlil etmek ve kast edilen 

manaları ortaya çıkarmak9, beşerin gücü nisbetinde, Allah’ın muradına delaleti 

açısından, Kur’ân’ı araştıran ilim10 diye tanımlanmaktadır. Şüphesiz, müşkil olan 

lafızdan kast edilen şeyi keşfetmek, ilâhî beyân ile mümkündür. Bu nedenle sahih bir 

tefsir Allah ve Rasûlü’nün beyânına dayanan tefsirdir. Yani tefsirden maksat tevkifî 

olandır. Bunun dışındakiler te’vîl olarak değerlendirilir.11  

 Netice olarak tefsir; Kur’ân-ı Kerim ’i Arap dili ve edebiyatı açısından tahlil 

edip âyetlerin nüzûl zamanındaki bağlamlarını dikkate alarak kitap ve sünnet 
                                                             
4 Ahmed b. Fâris, Mu’cemu Mekâyîsu’l-Luğa, (Thk.: Abdusselam Muhammed Harun), Dâru’l-Fikr,  
Beyrut, 1979, IV, 504; Ebû’l-Fadl Muhammed b. Mukerrem İbn Manzûr, Lisânu’l-Arab, Dâru’s-Sadr, 
Beyrut, ty., V, 55. 
5 İbn Fâris, Mekâyîsu’l-Luğa, III, 82; İbn Manzûr, Lisânu’l Arab, IV, 367; Bedruddîn Muhammed b. 
Abdullah Zerkeşî, el-Burhân fî Ulûmi’l-Kur’ân, (Thk.: Muhammed Ebû’l-Fadl İbrahîm), Dâru İhyaî 
Kutubi’l-Arabî, Beyrut, 1957, II, 147.  
6 Celâluddîn Abdurrahman Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Matbaatu Hicâzî, Kahire, ty., II, 460; 
Muhammed b. Ebû Bekr b. Abdurrezzak, Muhtaru’s-Sıhâh, (Thk.: Muhammed Hâtır), Mektebetu 
Lübnan Naşirûn, Beyrut, 1995, I, 326.  
اًریٖسْفَت َنَسَْحاَو ِّقَْحلاِب َكاَنْئِج َِّالا ٍلَثَمِب َكَنوُتْاَی َالَو 7   “Onlar sana hiçbir misal getirmezler ki (buna karşılık) sana 
gerçeği ve en güzel açıklamayı getirmiş olmayalım.” Furkân, 25/33. 
8 Duman, “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler Açısından ‘Secavend’lerde Manaya Tesir Eden 
Önemli Üç Hata”, Tarihten Günümüze Kur’ân’a Yaklaşımlar, (edt.: Bilal Gökkır ve bşk.), İlim 
Yayma Vakfı Kur’ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul, 2010, 470 vd.  
9 Zerkeşî, el-Burhân, I, 13; Muhammed Hüseyin Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Mektebetu’l-
Vehbe, Kahire, 2000, I, 12, 14. 
10Muhammed Abdulâzîm Zurkânî, Menâhilu’l-İrfân fî Ulûmi’l-Kur’ân, (Thk.: Ahmet Zumerli), 
Kitabu’l Arabî, Beyrut, 1995, II, 6; Muhammed Ali Sabûnî, et-Tıbyân fî Ulûmi’l-Kur’ân, Âlemu’l-
Kutub, Mekke, 1985, 65. 
11 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yay., İstanbul, 2010, 20. 
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çerçevesinde açıklamak, âyetlerdeki hüküm ve hikmetleri ortaya koymak amacıyla 

yapılan ilmi faaliyettir.12 İnsanı Kur’ân’ın manasıyla buluşturmayı hedefleyen 

tefsirin13 Kur’ân ve sünnet çerçevesinde yapılması ve doğru delillere dayanması 

gerekmektedir, aksi durumda sahih bir tefsirden söz edilemez.  

 Te’vîl ise bir şeyi aslına döndürmek; inceden inceye düşünerek takdir edip 

değerlendirmek anlamlarına gelmektedir.14 Tef’il kalıbının iki yönlü bir anlam 

taşıdığı dikkate alındığında te’vîlin hem aslına döndürmek hem de amacına 

ulaştırmak anlamını barındırdığı söylenebilir.15 Diğer bir ifadeyle hem köke dönüş 

hem de maksada ulaşma anlamlarını barındırır. Bu ikinci anlamın meydana getirmiş 

olduğu iş ve oluşa te’vîl denir. A’raf sûresi 83. âyette16 olduğu gibi bir olay veya işin 

zamanı geldiğinde meydana gelmesi, tecelli etmesi te’vîl olarak adlandırılır.17 Kur’ân 

bütünlüğü içerisinde te’vîl; açıklama18, bir şeyin sebebi, içyüzü veya hikmeti19, bir 

işin akıbeti20, rüya yorumu21, sakındırılan azabın vukuu22 gibi anlamlarda 

kullanılmaktadır.23 

 Terim olarak te’vîl; âyetlerde geçen bir lafzı bir delil göstermek suretiyle aslî 

manasından alıp taşıdığı muhtemel manalardan birine nakletmek,24 âyetin siyak-

                                                             
12 Bkz.: Zerkeşî, el-Burhân, I, 13; Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, I, 12, 14.; Celal Kırca, Kur’ân’ı 
Anlama, Marifet Yay., İstanbul, 2010, 240; Muhsin Demirci, Tefsir Usûlü, İfav Yay., İstanbul, 2012, 
20. 
13 Hikmet Koçyiğit, Müfessirin Nitelikleri Üzerine, Pınar Yay., İstanbul, 2015, 42. 
14 Râgıb Isfehânî, el-Mufredât fi Garibi’l-Kur’ân, (Thk.: Muhammed Seyyid Keylanî), Dâru’l-Meârif, 
Lübnan, ty., 31.  
15 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, TDVY, Ankara, 2012, 214. 
16 “Onlar ise ancak, (görelim bakalım! diyerek) Kur’ân’ın bildirdiği sonucu (te’vîl ini) bekliyorlar. 
Onun bildirdiği sonuç gelip çattığı gün, önceden onu unutmuş olanlar derler ki: ‘Gerçekten 
Rabbimizin peygamberleri hakkı getirmişler. Şimdi bizim için şefaatçılar var mı ki bize şefaat etseler 
veya (dünyaya) döndürülsek de yaptıklarımızdan başkasını yapsak?’ Gerçekten onlar kendilerine 
yazık etmişlerdir. (İlâh diye) uydurdukları (putlar) da onları yüzüstü bırakarak uzaklaşıp 
kaybolmuşlardır.” A’râf, 7/83. 
17 Mustafa İslamoğlu, Kur’ân’ı Anlama Yöntemi Tefsir Usûlü, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2014, 289-
290. 
18Âl-i İmrân, 3/7. 
19 Kehf, 8/78.   
20 Nisâ, 4/59; A’râf, 7/53; İsrâ, 17/35. 
21 Yûsuf, 12/6, 21, 37, 44, 45, 100, 101. 
22 Yûnus,10/39. 
23 Daha geniş açıklama için bkz.: Duman, “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 472; Demirci, 
Tefsir Tarihi, İfav Yay., İstanbul, 2011, 25-26; Hayati Aydın, “Kur’ân’ı Nasıl Sahih Olarak Anlayıp 
Tefsir Etmeliyiz?”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İFD, sayı: 37, Konya, 2014, 11-12. 
24 Isfehânî, el-Müfredât fi Garibi’l Kur’ân 31; Muhammed b. Muhammed. b. Abdurrezzak el-Hüseynî 
ez-Zebîdî, Tâcü’l-Ârûs min Cevâhiri’l-Kâmûs, (Thk.: Mahmud Muhammed Tanâhî), Matbaâtu 
Hukumeti’l-Kuveyt, XXVIII, Kuveyt, 1993, 33. Geniş Bilgi içn bkz. Yusuf Şevki Yavuz, “Te’vîl ”, 
DİA, İstanbul, 2012, XLI, 27-28. 
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sibakına uygun olarak muhtemel manalardan birini tercih etmek25 veya “Allah’n, 

Kur’ân lafzında açık olmayan muradını,  kelâmın akışına, Kitap ve sünnet’e uygun 

düşecek tarzda ilgili lafzın muhtemel manalarından çıkararak açıklamak” diye 

tanımlanmaktadır.26  

 Kısaca te’vîl; bir delile dayanarak, herhangi bir âyeti veya kelimeyi zahiri 

manasından alarak içsel manalarından birine döndürme faaliyetidır. Bu, tam ve 

hatasız bir tefsir ameliyesinden sonra lafızdan elde edilen anlamın, âyette kastedilen 

mana olmadığı aklî veya naklî karinelerle sabit olduktan sonra devreye girer. Yapılan 

te’vîl kelamın anlam çerçevesi dışına çıkmamalı ve Allah’ın muradına ters 

düşmemelidir. Başka bir deyişle yapılan te’vîl âyetin siyak-sibakına, tarihsel 

bağlamına, Kur’ân’a ve sünnet’e uygun bir yorum olmalıdır.27  

 Anlamlarına ve süreç içerisindeki kullanımlarına bakıldığında tefsir ve te’vîl 

kelimeleri arasında sıkı bir ilişki olduğu görülmektedir. Hatta tefsir kelimesiyle 

alakası en çok olan kelimenin te’vîl olduğu söylenebilir. Öyle ki Kur’ân kendisinin 

anlaşılması için tefsirden ziyade te’vîli kullanmıştır.28 Bununla beraber bazen bu iki 

kelime birbirinin yerine de kullanılmıştır.29 Nitekim Taberî (ö. 310/922) de te’vîl 

kelimesini tefsir yerine kullanmıştır.30 Muhtemelen bu nedenle ünlü tefsirini Camiu’l 

Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân diye adlandırmıştır.  

 Tefsir ve te’vîl kelimelerinde keşfetme, manayı ortaya çıkarma ameliyesi söz 

konusudur. Buna göre “Nasta kastedilen ilâhî iradeyi keşfetme eylemi” 31 manasını 

barındırdığı düşünüldüğünde te’vîlin tefsirle yakın anlam ilişkisi daha iyi 

anlaşılacaktır. Tefsir ve te’vîli kullanılış bakımından aynı görenler olduğu gibi, bu iki 

kavramı farklı görenler de vardır. Buna göre tefsir, te’vîlden daha geneldir. Tefsir 

ekseriyetle lafızlarda, te’vîl ise manalarda kullanılmaktadır. Yani tefsir, Kur’ân 

metnini zahiri açıdan analiz eden ve te’vîle veri sağlayan bir araç mesabesinde olup 

                                                             
25 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 20. 
26 Isfehânî, el-Müfredât fi Garibi’l Kur’ân, 31;, Abdülhamit Birışık, “Tefsir ”, DİA, İstanbul, 2001, 
XL, 281.  
27 Demirci, Tefsir Tarihi, 26; Duman, “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 472-473. 
28 Mehmet Görmez, Sünnet ve Hadisin Anlaşılması ve Yorumlanmasında Metodoloji Sorunu, TDVY, 
Ankara, 2000, 20. 
29 Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerir et-Taberî, Câmiu’l-Beyân fi Te’vîli’l-Kur’ân, (Thk.: Ahmed 
Muhammed Şakir), Muessesetu’r-Risale, Beyrut, 2000, VI, 204; Zerkeşî, el-Burhân, II, 48-49. 
30 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 214- 215. 
31 Aydın, “Kur’ân’ı Nasıl Sahih Olarak Anlayıp Tefsir Etmeliyiz?”, 12. 
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âyetin sebeb-i nüzûlünü belirler ve kelimenin lugavî manalarını açıklar. Te’vîl ise 

âyet ve kelimelerin sırlarını ortaya çıkarır, âyetin muhtemel manalarından birisini 

belirler. Buna binaen tefsirin ilk aşama, te’vîlin ise ondan sonra ulaşılan anlam 

olduğu, bu sebeple tefsire dayanmayan te’vîlin isabetli olmayacağı ifade 

edilmektedir.32 

  Te’vîl bir delil sebebiyle lafzın muhtemel manalarından birisini tercih ettiği 

için kesinlik ifade etmezken tefsirde tek anlam olduğundan kesinlik söz konusudur. 

Çünkü tefsire konu olan naslarda tek anlam bulunmakta; bu da Hz. Peygamber ve 

sahâbeye dayanmaktadır. Te’vîl genellikle nasların içsel manalarında, tefsir ise 

lafızlarda olur. Tefsir açıklama, te’vîl ise yorumlamadır. Bu yorumlamada lafız 

vahyin maksadıyla uyumlu olmak zorundadır. Tefsir genellikle rivâyete, te’vîl ise 

dirâyete/akla dayanmaktadır. Fakat bu nakilden tamamen bağımsız, keyfi bir yorum 

değildir. Zira İslam’da keyfi yorumlar yasaklanmıştır.33  

2.2. TEFSİRDE SÖZLÜ RİVÂYET DÖNEMİ    

 Bu dönem Hz. Peygamber, sahâbe ve tabiîn dönemlerini kapsamaktadır. 

Kur’ân-ı Kerim, Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla Hz. Peygamber’e Arapça olarak 

yaklaşık yirmi üç yıl zarfında pasajlar halinde nâzil olmuştur.34 Hz. Peygamber’e 

indirildiği için Kur’ân’ı tebliğ ve açıklama görevi de ona verilmiştir.35 Çünkü Allah 

tarafından kendisine bildirildiği için Kur’ân’ın anlam ve maksadını en iyi o 

biliyordu.36 Ayrıca ilâhi mesaj Hz. Peygamber’e peyderpey gönderilmiştir. Aksi 

halde vahiy bir kitap şeklinde toplu inseydi, insanların onun emir ve hükümlerini 

gereği gibi anlamaları ve uygulamaları zor olurdu. Bundan ötürü indirilen vahyin 

                                                             
32 Bkz.: Zerkeşî, el-Burhan, II, 148-150; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 215; Görmez, Sünnet ve Hadisin 
Anlaşılması, 18; Koçyiğit, Müfessirin Nitelikleri Üzerine, 54. 
33 Zerkeşî, el-Burhan, II, 150; Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, (Sad.: İsmail Karaçam 
ve bşk.), Azim Dağıtım, İstanbul, 2011, I, 38-39; Demirci, Tefsir Tarihi, 31; İslamoğlu, Kur’ân-ı 
Anlama Yöntemi, 290; Ömer Pakiş, “Zerkeşî’ye Göre Mana, Tefsir ve Te’vîl ”, Dicle Üniversitesi 
İFD, VIII-2, Diyarbakır, 2006, 324 
34 Zerkeşî, el-Burhan, I, 288; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 37; Duman, Nüzûlünden Günümüze Kur’ân ve 
Müslümanlar, Fecr Yay., Ankara, 2013, 9. 
َفَتَی ُْمھَّلََعلَو ِْمھْیَلِا َلِّزُن اَم ِساَّنلِل َنِّیَبُتِل َرْكِّذلا َكْیَلِا اَنْلَزْنَاَو ِرُبُّزلاَوِ تاَنِّیَبْلاِب َنوُرَّك 35 “(O peygamberleri) apaçık belgeler ve 
kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) 
düşünmeleri için sana bu Kur’ân’ı indirdik.” Nahl,16/44. 
ُھَنٰاْرُق ْعِبَّتاَف ُهاَنْاَرَق اَِذاَف .Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir“  ھَنٰاْرُقَو ُھَعْمَج اَنْیَلَع َِّنا 36   O hâlde, biz onu 
okuduğumuz zaman, onun okunuşuna uy. ُ ھَناَیَب اَنْیَلَع َِّنا َّمُث  Sonra onu açıklamak da bize aittir.” Kıyâmet, 
75/17-19.  Ayrıca bkz.: Nahl, 16/44. 
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mana, maksat ve hükümlerinin bizzat Hz. Peygamber tarafından açıklanması 

gerekliydi.37  

 Hz. Peygamber, Allah’tan aldığı vahyi bir yandan insanlara tebliğ ederken, 

diğer yandan da sözleriyle açıklamış, eylemleriyle de en güzel şekilde örnek 

olmuştur. Kur’ân’ın parça parça indiği yaklaşık yirmi üç yıllık süreçte genel görüntü 

bu şekilde olmuştur.38 O, sahâbenin anlamada zorluk çektiği bazı âyetleri, 

Kur’ân’daki garib kelimeleri, mücmel, müşkil vb. ifadeleri açıklamış; kıyametin ne 

zaman gerçekleşeceği, ruhun keyfiyeti gibi gaybî konularda39 ise yorum 

yapmamıştır. Buradan hareketle denilebilir ki Hz. Peygamber, gerekli gördüğü kadar 

ve yeterli miktarda Kur’ân’ı tefsir etmiştir.40 Böylece tefsir faaliyetinin, Kur’ân’ı 

açıklamakla görevli Hz. Peygamber ile başladığı kabul edilmiştir. Zira Kur’ân’ı en 

iyi bilen ve açıklayan Hz. Peygamberdir, dolayısıyla tefsirin esas kaynağı da odur.41 

Bundan ötürü Peygamber’in beyân ve tefsirleri üzerine kimsenin söz söyleme hakkı 

olmaz.42 Çünkü Hz. Peygamber, tefsirinde sadece ilâhî maksadı açıklamıştır. Onun 

tefsiri ahkâmı beyân, övülen ahlakı şerh ve ona teşviktir.43 Hz. Peygamber, bazen bir 

âyeti okurken kendiliğinden açıklar, bazen muhatap olduğu soruları cevaplardı; 

bazen de bir hadis ile birlikte bir âyet okuyup Kur’ân’ın manalarını öğretirdi. 

Örneğin Hz. Peygamber herhangi bir vesile ile Kur’ân okurken âyetleri tefsir ettiğine 

dair rivâyet şöyledir: Adî b. Hatim dedi ki: Resûlullah, Tevbe sûresi 31. âyetini 

                                                             
37 Suat Yıldırım, “Peygamberimizin Kur’ân’ı Tefsiri”, Diyanet İlmi Dergi, XLVI, sayı: 2, 2010, 9-10. 
Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı tebliğ ve açıklamakla görevli olduğu Kur’ân’da açıkça belirtilmektedir. 

َنیٖرِفاَْكلا َمْوَْقلا ىِدْھَی َال َّٰهللا َِّنا ِساَّنلا َنِم َكُمِصْعَی ُّٰهللاَوُ ھَتَلاَسِر َتْغَّلَب اَمَف ْلَعْفَت َْمل ِْناَو َكِّبَر ْنِم َكْیَلِا َلِزُْنا اَم ْغِّلَب ُلوُسَّرلا اَھُّیَا اَی   “Ey 
Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O'nun verdiği peygamberlik 
görevini yerine getirmemiş olursun. Allah, seni insanlardan korur. Şüphesiz Allah, kâfirler 
topluluğunu hidâyete erdirmeyecektir.” Mâide, 5/67.    
38 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 40. 
39 Mesela, Hz. Ömer’den rivâyet edildğine göre Cibril, Peygamberimize İslam’ın, imanın, ihsanın ne 
olduğunu ve kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini sormuştur. Hz. Peygamber ilk üç soruyu 
cevaplamış, kıyametin ne zaman kopacağına dair yorum yapmamıştır. Bkz.: Ebû Abdillah Muhammed 
b. İsmail Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, (Tefsîr, 12, h.no: 4777), (Thk.: M. Züheyr b. Nasr en-Nasır, Dâru 
Tevkinu’n-Necat, Mısır, h., 1311; Muhammed b. Yezid b. Abdullah el-Kazvinî, İbn Mâce, es-Sünen, 
(İman, 9, h.no: 64), (Thk.: Muhammed Fuâd Abdulbâkî), Dâru’l-Fikr, Beyrut, ty.; Ebû İsâ 
Muhammed b. İsâ et-Tirmizî, es-Sünen, (İman, 4, h.no: 2610), (Thk.: Ahmet Muhammed Şakir ve 
bşk.), Mektebetu Mustafâ el-Babî Halebî, Beyrut, 1975. 
40 Ahmet Yazıcı, Klasik-Modern Yorum Açısından Bilmen ve Ateş Tefsirlerinin Mukayesesi, (Ondokuz 
Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Samsun, 2011, 22-23. 
41 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 39; Demirci, Tefsir Tarih, 55. 
42 Yunus Ekin, “Hz. Peygamber’in Tefsirinin Temel Nitelikleri” Diyanet İlmi Dergi, XXXVIII-1, 
2002, 59.  
43 Mehmet Soysaldı, “Kur’ân Tefsirinde Hz. Peygamber’in Yeri”, Fırat Üniversitesi İFD, sayı: 3, 
Elazığ, 1998, 275. 
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“(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamların, (Hıristiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem 

oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak bir olan Allah’a ibadet etmekle 

emrolunmuşlardır. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, onların ortak koştukları her 

şeyden uzaktır”  okuduğu sırada onun huzuruna vardım ve dedim ki: “Ey Allah’ın 

Resûlü bunlar, onlara ibadet etmiyorlardı ki.” Hz. Peygamber de şöyle cevap verdi: 

“Onlar, hahamlarına ve papazlarına ibadet etmediler, fakat onlar herhangi bir şeyi 

helal kılınca, öbürleri de onlara uyarak helal saydılar.” 44  

 Hz. Peygamber aralarında iken sahâbe tefsir faaliyetinde bulunmaz, 

anlamadakıları konuları ona arz ederdi. Hz. Peygamber’in vefatından sonra 

peroblemlerini doğrudan Kur’ân’a arzetmek zorunda kalan sahâbe, yeri gelince onu 

tefsir etmekten de geri durmazdı.45 Sahâbe, Kur’ân’ı anlamakta insanların en yetkini 

kabul edilmektedir. Zira Hz. Peygamber ile beraber yaşayan, vahyin indiği ortama 

şahit olan bu seçkin müminler, Kur’ân’ın anlaşılmasında önemli fonksiyon icra 

etmişlerdir. Bundan ötürü Kur’ân tefsirinin doğuşunda sahâbe tefsiri önemli bir yere 

sahiptir. Çünkü sahâbîlerin Arap dilinin üslûp ve incelikleri ile Arap örf ve âdetlerini 

iyi bilmeleri, eski medenîyetlerden ve felsefi akımlardan uzak kalmaları nedeniyle 

zihinlerinin berrak ve dillerinin fasih olması, sarsılmaz mutlak imana sahip oluşları 

ve sebeb-i nüzûle vakıf olmaları gibi özelikler onları Kur’ân tefsirinde önemli hale 

getirmiştir.46 Sahâbe Hz. Peygamber’in alternatif yorumlar için bırakmış olduğu 

alanda bir yandan rivâyeti esas alarak, bir yandan da kendi görüşleriyle Kur’ân’ı 

yorumlamışlardır. Böylece tefsirde rivâyet taraftarları ve dirâyet taraftarları olmak 

üzere iki eğilim ortaya çıkmıştır.47  

 Kur’ân’ı rivâyetle tefsir etmeyi tercih eden bir kısım sahâbîler, özelikle 

mübhem, mutlak, mücmel ve Müteşâbih nasları açıklama konusunda oldukça 

çekingen davranmış ve kendi re’yi ile tefsiri caiz görmemişlerdir. Onlar, nassları 

kendi tercihleri doğrultusunda anlamlandırmayı ilâhî iradeye müdahale olarak 

                                                             
44 Bkz.: Tirmizî, es-Sünen, (Tefsîr, 10, h.no: 3095).   
45 Subhî Sâlih, Mebâhis fi Ulûmi’l-Kur’ân, Dâru’l-İlim, Beyrut, 1988, 289.   
46 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 234; Ali Turgut, Tefir Usûlü ve Kaynakları, İstanbul, 1991, 225; Demirci, 
Tefsir Tarihi, 72. 
47 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 234; Demirci, Tefsir Tarihi, 73. 
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değerlendirmiş,48 dolayısı ile böyle bir yola girmekten uzak durmaya özen 

göstermişlerdir.49 Bu görüş taraftarlarını böyle düşünmeye sevk eden sebep Hz. 

Peygamber’in bu hususla ilgili bazı uyarılarıdır.50    

 Re’y ile tefsiri yasaklayan rivâyetlerin genel olarak Kur’ân’ı tefsir etmeyi 

değil, yeterli bilgi ve ehliyete sahip olmayanların Kur’ân âyetlerini arzularına göre 

tefsir etmeyi yasakladığı kabul edilmektedir. Yapılması gereken, tefsirle alakalı 

rivâyetlere başvurduktan sonra Kur’ân ve sünnet perspektifinde görüş belirtmektir. 

Kur’ân âyetleri üzerinde düşünmek, manalarını ve inceliklerini ortaya çıkarmak, 

başta âlimler olmak üzere tüm müslümanların kendi ehliyet ve kabiliyetleri 

nisbetinde yerine getirmeleri gereken bir görevdir.51 Zira yüce Allah, birçok âyette52 

insanların Kur’ân’ın manaları üzerinde düşünmesini, öğüt ve ibret almasını tavsiye 

etmektedir. Eğer Kur’ân üzerinde düşünmek, mana ve inceliklerini ortaya çıkarmak 

için gayret gerekmeseydi, o zaman Kur’ân’ın bizden istediklerini yapmak nasıl 

mümkün olacaktı. Öyle ise denilebilir ki re’y ile tefsiri yasaklayan rivâyetler, 

ehliyetli olmayan veya bilgisi olduğu halde Kur’ân’ı arzusuna göre yorumlayan 

kişilere yönelik uyarılardır.53 Tefsirin tarihsel gelişimine bakıldığında bu anlayışın 

başta sahâbe tarafından benimsendiği ve buna göre Kur’ân’ın yorumlandığı 

görülmektedir. Re’y ile tefsirde bulunan sahâbe, herhangi bir âyeti tefsir ederken 

öncelikle Kur’ân’a ve Hz. Peygamber’in sünnetine müracaat ederdi. Onlar, 

aradıklarını bu iki kaynakta bulamadıkları takdirde âyetleri re’yleriyle tefsir 

ederlerdi. Zira sahâbîler, anadilleri Arapçaya hâkim oldukları gibi Hz. Peygamber’in 

sünnetine de vakıftılar. Öte yandan vahyin indiği ortam ve şartları da iyi biliyorlardı. 

Hepsi aynı derecede olmasa bile sahâbîlerin en belirgin vasfı üstün bir idrak gücü ve 

sağlam inanca sahip olmalarıdır. Kur’ân âyetleri üzerinde düşünen ve gerekli 

                                                             
48 Mesela Hz. Ebû Bekir, “Allah’ın kitabına dair herhangi bir şeyi kendi fikrime göre tefsir eder veya 
anlamını bilmediğim bir şey hakkında konuşursam hangi arz beni üzerinde taşır, hangi sema beni 
üzerinde gölgelendirir” dediği nakledilmektedir. Bkz.: Taberî, Câmiu’l-Beyân, I, 78. 
49 Demirci, Tefsir Tarihi73. 
سابع نبا نع  رانلا نم هَدعقم أوبتیلف ھیأرب نآرقلا يف َلاق نم :لاق ملسو ھیلع هللا ىلص يبنلا نأ  50  “İbn Abbas’tan yapılan 
bir rivâyete göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kendi re’yi ile Kur’ân hakkında söz söyleyen 
ateşteki yerini hazırlasın” Bkz.: Taberî, Câmiu’l-Beyân, I, 78.  
51 Abdulbaki Güneş, Aklî Tefsir Hareketi, Ahenk Yay., Van, 2003, 77. 
 Andolsun biz, Kur’ân’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık, var“  ٍِركَّدُم ْنِم ْلَھَف ِرْكِّذِلل َنٰاْرُْقلا اَنْرَّسَی ْدََقلَو 52
mı düşünüp öğüt alan?” Kamer, 54/17; Ayrıca bkz.: Kamer, 54/22, 32; Müminûn, 23/68; Bakara, 
2/219.  
53 Ebû Hamid Muhammed el-Gazzâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn,  Dâru’l-Meârif, Beyrut, ty., I, 291. 
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gördüklerini tefsir eden sahâbenin, tefsirin gelişimine ciddi katkıları olmuştur.54 

Örneğin Abdullah b. Mesud’a göre Duhân, 44/16. âyetinde  اَّنِا ىٰرْبُكْلا َةَشْطَبْلا ُشِطْبَن َمْوَی 

 Onları o en şiddetli yakalayışla yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz“ َنوُمِقَتْنُم

öcümüzü alırız” geçen “büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün” ifadesinden maksat 

“Bedir savaşının yapıldığı gündür.” Abdullah b. Abbas’a göre ise söz konusu 

ifadeden maksat “Kıyamet günüdür.”55 Rahmân, 55/29. âyetini ٍنْاَش ىٖف َُوھ ٍمْوَی َّلُك  “O, 

her an yeni bir ilâhî tasarruftadır” Ebû Derdâ (ö. 32/652) zühd ve takva anlayışı ile 

şöyle izah etmiştir: “Günahları bağışlamak, sıkıntıları gidermek, bazılarını 

yükseltmek, bazılarını da olduğu yerde bırakmak O’nun şanındandır.”56 Bazı 

sahâbîler, Kur’ân’ın mufassal olarak bahsetmediği kıssaların içeriğini detaylı bir 

şekilde öğrenmek için ehl-i kitap mensubu iken İslam’ı benimseyen kişilere sorarak 

öğrenmek istemişlerdir. Bu durum, daha fazla sahâbe devrinin sonu ile tabiîn 

devrinde önemsenmiş ve tefsir üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. Çünkü bu 

dönemde ehl-i kitaptan alınan bilgilerin Kur’ân ve sünnet süzgecinden geçirilmediği, 

İslam inancına uymayan “İsrâiliyat” denilen bilgilerin tefsire girdiği kabul 

edilmektedir.57 Bu tür rivâyetlerin tefsire girişi Yahudi veya Hıristiyan olan 

bazılarının müslüman olduktan sonra eski kültürlerini bir müslüman olarak 

anlatmaları neticesinde gerçekleşmiştir.58  

 Özetle; sahâbe Kur’ân’a, Hz. Peygamber’in sünnetine, nüzûl sebeplerine, 

Arap şiirine başvurarak hem rivâyet hem de dirâyet metodunu kullanarak tefsire 

katkı sağlamıştır.59 Onlar bir mesele ile karşılaşıp müşkil durumda kaldıkları zaman, 

o meselenin çözümünü Kur’ân’da veya Hz. Peygamberin uygulamalarında ararlardı. 

Eğer bu iki kaynakta bir şey bulamazlarsa ictihada müracaat ederlerdi. Buna göre, 

sahâbilerin hem rivâyet hem de re’y ile tefsir yaptıkları söylenebilir.  

 Sahâbenin öncülüğünde açılan medreselerde yapılan ilmi faaliyetlerde 

çoğunlukla Arap olmayanlar ilim öğrenmiş, böylece tabiînden meşhur müfessirler 

                                                             
54 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 62; Demirci, Tefsir Tarihi, 72-77. 
55 Ebû Abdillah Muhammed b. Ebû Bekr Kurtûbî, el-Câmi’li Ahkâmi’l-Kur’ân, (Thk.: Hişam Semir 
el-Buhârî), Dâru’l-Âlemi’l-Kutub, Riyâd, 2003, XVI, 134.  
56 Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh,  (Tefsîr, 1, h.no: 4877). 
57 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 58-59. 
58 Abdullah Yücel, “İsrâiliyat”, Şamil İslam Ansiklopedisi, İstanbul, 2000, IV, 158. 
59 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 57 vd. 
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Araplardan ziyade, diğer toplumlardan meydana gelmiştir.60 Tabiînin tefsir ilminde 

temayüz etmeleri şüphesiz sahâbenin bu yolda gösterdikleri çalışmalar neticesinde 

olmuştur. Bu anlamda pek çok sahabinin ders verdiği Mekke, Medine ve Kufe 

medreselerinin büyük müffesir tabiînin yetiştiği önemli ilim mektepleri olduğu 

anlaşılmaktadır.61  

 Tabiînin tefsir kaynakları arasında sırasıyla Kur’ân, Hz. Peygamber’in 

sünneti, sahâbe sözleri ve sebeb-i nüzûl ilmi bulunuyordu. Örneğin onlar,  ictihad 

alanı dışında olduğu için mübhemat ve gaybî konularda sahâbenin görüşüne 

başvururlardı. Bazen de ehl-i kitabın görüşlerine müracaat ederlerdi. Böylece tabiîn, 

bir yandan söz konusu kaynaklardan yararlanırken, diğer yandan da aklî yaklaşımla 

Kur’ân’ı tefsir ederdi.62   

 Tabiîn döneminde Kur’ân, baştan sona âyet âyet tefsir edilmiş, âyetlerden bir 

takım hükümler çıkarılmıştır. Âyetlerde geçen bir kısım kelime ve tabirlerin izahına 

geniş yer verilmiş; tarihi bilgiler, fıkhî açıklamalar ve gayb âlemini tasvir 

mahiyetinde izahlar yapılmıştır. Şiirle istişhad metoduyla bazı lafızlar açıklanmış, 

Arapça orijinli olmayan ve Kur’ân’da bulunan kelimeler açıklanmış, kıssaların 

açıklanmasında İsrâillî rivâyetler nakledilmiştir.63 Tabiîn arasındaki anlayış 

farklılığına bağlı olarak tefsirde de ihtilaflı görüşler artmıştır. Tabiîn tefsirine örnek 

olarak şunları zikretmekte fayda vardır. Sa’id b. Cubeyr (ö. 95/713), Âl-i İmrân, 

3/97. âyetinde64  geçen ًالیٖبَس ِھْیَلِا َعاَطَتْسا ِنَم  “Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi” 

ibaresini “yol ve binek olarak” yorumlamış ve yol için bineği ve yeterli yiyeceği olan 

kimseye Hacc ibadetinin vacip olduğunu söylemiştir.65 Mucâhid (ö. 104/722), 

                                                             
60 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 90; Duman, “Tabiîn Döneminde Tefsir Faaliyeti”, Erciyes Üniversitesi 
İFD, sayı: 4, Kayseri, 1987, 230. 
61 Örneğin İbn Abbas’ın ders verdiği Mekke Medresesi’nde, Sa’d b. Cubeyr,  Mucâhid, Ata b. Ebî 
Rabah ve Tavus b. Keysan; Ubey b. Ka’b’ın ders verdiği Medine Medresesi’nde, Ebû’l Âliye er-
Riyâhî, Muhammed b. Ka’b el-Kurezî ve Zeyd b. Eslem; Abdullah b. Mes’ud’un ders verdiği Kûfe 
Medresesinde ise Alkame b. Kays, Mesruk b. el-Ecda, Esved b. Yezid, Mürre el-Hemedânî, Amir eş-
Şa’bî, Hasan-Basrî, Katade b. Diame, İbrahim en-Nehaî gibi pek çok âlim yetişmiştir. Bkz.: Duman, 
“Tefsir , Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 214. 
62 Demirci, Tefsir Tarihi, 88-89; Duman, “Tabiûn Döneminde Tefsir Faaliyeti”,  229-230. 
63 Duman, “Tabiûn Döneminde Tefsir Faaliyeti”, 230-232. 
َْعلا ِنَع ٌّىِنَغ َّٰهللا َِّناَف َرَفَك ْنَمَو ًالیٖبَس ِھْیَِلا َعاَطَتْسا ِنَمِ تْیَبْلا ُّجِح ِساَّنلا َىلَعِ ِّٰ{َو ا َنیَٖملا 64 ًنِمٰا َناَك َُھلَخَد ْنَمَو َمیٖھٰرْبِا ُماَقَم ٌتاَنِّیَب ٌتاَیٰا ِھیٖف
 “Onda apaçık deliller, Makam-ı İbrahim vardır. Oraya kim girerse, güven içinde olur. Yolculuğuna 
gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Kim inkâr ederse (bu hakkı 
tanınmazsa), şüphesiz Allah bütün âlemlerden müstağnidir.” Âl-i İmrân, 2/97.     
65 Taberî, Câmiu’l-Beyân, VI, 38. 
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Bakara, 2/65. âyetindeki66 َنیئساخ ًةَدَرِق اوُنوُك  “aşağılık maymunlar olun” ibaresininden 

maksadın kalplerdeki değişim olduğunu ifade etmiştir. İkrime (ö. 107/725) ve Katâde 

(ö. 117/735)’ye göre ise fiziksel bir değişim olmuştur.67 İkrime ise Bakara, 2/22. 

âyette68 geçen ًداَدْنَا ِِّٰ{ اوُلَعْجَت َالَف   “Allah’a eşler koşmayın” ibaresiyle ilgili olarak “eğer 

köpeğimiz olmasaydı, eve hırsız girerdi” gibi sözlerin bile şirke sebep olabileceğini 

söylemiştir.69  

2.3. TEFSİRDE TEDVİN DÖNEMİ      

 Tedvin sözlükte bir araya getirmek, toplamak gibi manaları ifade etmektedir. 

Terim olarak ise, ilk devirlerde nakledilen sözlü rivâyetleri düzenli bir şekilde 

kitaplarda toplamaktır. Bu tabiri, tefsire ait haberlerin yazılması anlamına gelen tefsir 

kitabeti ile karıştırmamak gerekir.70 

 Rasûlullah’ın bir kısım âyetler için yaptığı tefsir, sahâbenin manasını kapalı 

gördüğü bazı âyetleri tefsir ve tabiînin âyet âyet yaptığı tüm Kur’ân’ı tefsir 

çalışmaları yazıya geçirilinceye kadar sözlü nakil yoluyla aktarılmıştır. Tabiîn 

döneminde de tefsire dair haberler şifahî olarak nakledilmiştir. Nihayet tebeu’t- 

tabiîn döneminde tefsire dair bilgiler yavaş yavaş yazıya geçirilmiştir.71 Buna göre 

ilk yazılan tefsirin (ihtilaflı olmakla beraber) Rebi’ b. Enes (ö. 53/673)’in naklettiği 

Ebû’l-Âliye Rufey b. Mihran el-Basrî (ö. 90/709)’nin tefsiri olduğu kabul edilmiştir. 

Daha sonra sırasıyla Mücâhid b. Cebr el-Mekkî (ö. 103/721), Atâ b. Ebû Rabâh (ö. 

114/732, Muhammed b. Ka’b el-Kurazî (ö. 108/726)’nin tefsirleri yazılmıştır.72  

 Bununla birlikte “Tedvin asrı” diye adlandırılan dönem tebeu’t-tabiîn 

dönemine denk düşmektedir. Emevi Devleti’nin başına geçen ve seçkin bir şahsiyet 

olan Ömer b. Abdülaziz (ö.101/720) devrinde hadisler değişik bablar altında tedvin 

                                                             
َنیئساخً ةَدَرِق اوُنوُك ُْمھَل اَنْل  66 ُقَفِ تْبَّسلا ىِف ْمُكْنِم اْوَدَتْعا َنیٖذَّلا ُمُتِْملَع ْدََقلَو  “Şüphesiz siz, içinizden cumartesi yasağını 
çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, aşağılık maymunlar olun, demiştik.” Bakara, 2/65. 
67 Hafız İmaduddîn Ebû’l-Fidâ İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, (Thk.: Sami b. Muhammed 
Sellame), Dâru’t-Taybe, Riyâd, 1999, I, 288-290. 
68 وُمَلْعَت ْمُتْنَاَو اًداَدْنَا ِِّٰ{ اوُلَعْجَت َالَف ْمُكَل اًقْزِر ِتا َن َرَمَّثلا َنِم ٖھِب َجَرَْخاَف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم َلَزْنَاَو ًءاَنِب َءاَمَّسلاَو اًشاَرِف َضَْرْالا ُمَُكل َلَعَج ىٖذَّلَا   
“O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler 
çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın.” Bakara, 2/22. 
69 Taberî, Câmiu’l-Beyân, I, 369. 
70 Bkz.: Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 525-526. 
71 Demirci, Tefsir Tarihi, 98-99. 
72 Duman, “Tabiûn Döneminde Tefsir Faaliyeti”, 238. 
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edilirken tefsir de bu bablardan biri olarak yer almıştır.73  Yezid b. Harun es-Sülemî 

(ö. 117/735), Şu’be b. Haccac (ö. 160/776), Süfyan es-Sevrî (ö. 161/777) gibi bazı 

muhaddisler, hadisleri toplamaya çalışırlarken bu arada Hz. Peygamber, sahâbe ve 

tabiîne ait tefsir rivâyetlerini de bir araya getirmişlerdir. Böylece tefsir de hadis 

içinde bir bölüm olarak yerini almıştır. Tefsire dair bir araya getirilip yazıya geçirilen 

bu rivâyetler elbette Kur’ân’ın bütün tefsirini ihtiva etmemiştir.74  

 Tefsirin hadis kitaplarında bir bölüm olarak yer almasından kısa bir süre 

sonra müstakil bir ilim haline geldiği anlaşılmaktadır. Çünkü bu döneme kadar 

görülen tefsire dair bilgiler ancak Kur’ân’ın bir kısmının tefsiri olduğu kabul 

edilmektedir. Dolayısıyla Kur’ân’ı daha iyi anlamak için onun tümünün tefsir 

edilmesine ihtiyaç olduğunu düşünen bir kısım âlimler, müstakil tefsir kitapları 

hazırlamışlardır. İlk müstakil tefsirin kim tarafından yazıldığı konusu ihtilaflı 

olmakla birlikte bunun Mukatil b. Süleyman (ö. 150/767) olduğu kabul edilmektedir. 

Onun, tefsire dair nakilleri bir araya getirerek sûre ve âyet tertibine göre Kur’ân’ı 

tefsir eden ilk şahıs olduğu belirtilmektedir.75 

 Tedvin döneminin başlarında tefsirle ilgili birçok eser76 yazıldığı 

bilinmektedir.77 Bu dönem tefsirleri genel olarak, dilbilimsel özellikli olup bu 

tefsirlerde kelimeler sarf ve nahiv yardımıyla anlamlandırılmıştır. Yine bu tefsirlerde 

Kur’ân’daki müşkil, mübhem ve mücmel kelimelerin Arap dilindeki manaları ortaya 

çıkarılmıştır. Âyetlerin anlaşılmasında anahtar konumunda olan lafızların izahı için 

eski Arap şiirinden faydalanılmıştır. Âyetlerin nüzûl sebepleri,  kıraat ve nesh gibi 

konuların da ele alındığı bu tefsirlerde Kur’ân’ın her âyeti ele alınmamıştır. Bu 

tefsirlerde genelde âyet ve sûre tertibine bağlı kalınmıştır. Hicri IV. asra kadar gelen 

bu tefsirler, bundan sonra yerini geniş hacimli rivâyet ve dirâyet tefsirlerine 

bırakmıştır.78        

                                                             
73Suyûti, Tedrîbu’r-Ravî fi şerhi Takrîbi’n-Nevevî, (Thk.: Ebû Mu’âz Târık), Dâru’l-Asime, Riyâd, 
2003, I, 119; Hayati Ülkü, İslam Tarihi, İstanbul, ty., II, 185.    
74 Bkz.: Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, I, 14; Demirci, Tefsir Tarihi, 102; Güneş, Aklî Tefsir 
Hareketi, 86. 
75 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 153 vd. 
76 Mukatil b. Süleymân (ö. 150/767), Tefsîru’l-Kebir; Süfyanu’s-Sevri (ö. 161/778), Tefsîru’s-Sevri; 
Yahya b. Sellam (ö. 200/815), Tefsîru Yahya; Ferra (ö. 206/822), Meâni’l-Kur’ân; Ebû Ubeyde 
Ma’mer b. el-Müsenna (ö. 210/827), Mecazu’l-Kur’ân; Abdurrezzak b. Hemmam (ö. 211/828), 
Tefsîru Abdurrezzak 
77 Bkz.: Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 153-221; Demirci, Tefsir Tarihi, 104-110. 
78 Demirci, Tefsir Tarihi, 110 vd. 
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2.3.1. Rivâyet Tefsiri 

Tefsir tarihinde, tefsir faaliyeti ve bu faaliyet sonucunda meydana gelen 

tefsirler, genel olarak rivâyet tefsiri ve dirâyet tefsiri olarak iki kategoride 

incelenmektedir. 

 Tefsirle ilgili teorik bilgi veren ulûmu’l-Kur’ân, tefsir usûlü adı altında 

yazılan eserler ve tefsirlerin mukaddimelerine bakıldığında, tefsirin rivâyet-dirâyet 

olarak ayırımının, bugünkü biçimiyle ilk zamanlarda olmadığı, sonradan bu şekilde 

adlandırıldığı anlaşılmaktadır.  Mustafa Karagöz’ün tesbitine göre, ilk kez Süleyman 

b. Abdülkavî et-Tûfî (ö.716/1316) el-İksîr fi-İlmi’t-Tefsîr adlı eserinde rivâyet-

dirâyet ayrımına işaret etmiştir. Tufî’ye göre Kur’ân âyetlerinden bir kısmı herkesin 

anlayabileceği kadar açık iken bir kısmı ise anlaşılacak kadar net değildir. Bu tür 

âyetlerin te’vîl edilmesinde kesin aklî delil, Hz. Peygamber’den mütevâtir bir nass, 

icma veya sahâbeden bir açıklama olabilir ya da bunlardan hiç biri olmayabilir. Eğer 

zikredilen delillerden her hangi birisi varsa, kelamın zahirine uygun olsa da olmasa 

da bu delilin kullanılması gerekir.79  

 Tûfî’den sonra gelen Zerkeşî (ö.794/1392) ise tefsir kaynakları arasında rey 

ile tefsiri de saymaktadır.80 Zerkeşî’den yaklaşık bir asır sonra gelen ve Suyûtî’ye 

hocalık yapmış olan Kafiyecî (ö.879/1478) ise konuya önceki âlimlerden daha farklı 

yaklaşarak tefsir ilmini “Rivâyet Tefsiri ve Dirâyet Tefsiri” şeklinde ikiye 

ayırmaktadır.81  Me’sur veya menkul tefsir diye adlandırılan rivâyet tefsiri, Kur’ân, 

sünnet ve sahâbe sözü ile yapılan tefsirdir. Tabiîn sözü ile tefsirin rivâyet tefsiri mi 

yoksa dirâyet tefsiri mi olduğu konusunda ise farklı görüşler bulunmaktadır.82 Genel 

kanaate göre sahâbe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîndan gelen rivâyetlere dayalı yapılan 

tefsirlere salt rivâyet tefsirleri denilmektedir. Bu tür tefsirlerde sadece rivâyetler esas 

alınmış ve bunlar isnatlarıyla beraber zikredilmiştir.83  

                                                             
79 Süleyman b. Abdulkavi et-Tûfi, el-İksir fi İlmi’t-Tefsîr, (Thk.: Abdulkadîr Hüseyin),Mektebetu’l-
Kudsî, Kahire, 1998, 23 vd; Mustafa Karagöz, “Tefsirde Rivâyet-Dirâyet Ayırımının Ortaya Çıkışı ve 
Mahiyeti” Bilimname, Kayseri, V-2, 2004, 47. 
80 Zerkeşî, el-Burhân, II, 161; Karagöz, “Tefsirde Rivâyet-Dirâyet Ayırımı”, 48. 
81 Muhammed b. Süleyman Kâfiyeci, et-Teysîr fî Kavaid-i İlmi’t-Tefsîr, (Thk.: Mustafa Muhammed 
Hüseyin ez-Zehebî), Mektebetu’l-Adab, Kahire, ty. 33-34. 
82 Zurkânî, Menâhilu’l-İrfân, II, 13; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 524. 
83 Demirci, Tefsir Tarihi123. Nesaî (ö. 303/915)’nin hazırladığı Tefsîru’n-Nesâî ile Suyûtî (ö. 
911/1505)’nin hazırladığı ed-Durru’l-Mensûr fi’t-Tefsîr bi’l-Me’sur adlı eserler salt rivâyet tefirlerine 
örnek olarak zikredilebilir.  
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 Diğer taraftan tefsirlerde rivâyetlerle birlikte müfessirin kendi görüşlerine de 

yer verdikleri tefsirler hazırlanmıştır ki bunlara da dirâyetle karışık rivâyet 

tefsirlerleri denilmektedir.84 Genel olarak rivâyet tefsirleri, uydurma rivâyetleri 

barındırmaları, rivâyetleri tahkiksiz kullanmaları ve İsrâiliyata dair rivâyetleri 

kullanmaları yönüyle eleştirilmektedir.85      

2.3.2. Dirâyet Tefsiri       

 Dirâyet tefsiri rivâyetin yanında dil, edebiyat, şiir vb. bilgilere dayanılarak 

ictihad ile yapılan tefsirdir. Bu tefsir çeşidine “re’y ile tefsir”  veya “aklî” tefsir de 

denir. 86  Dirâyet tefsirinin yapılabilmesi için müfessirin, Arap dili ve belağatı başta 

olmak üzere, usûlu’d-dîn, usûlü fıkh, sebeb-i nüzûl, nâsih-mensûh vb. ilimlerde 

mutehassıs olması gerekmektedir.87 Ayrıca müfessir rivâyet tefsiri verilerinden 

yararlandığı gibi yer yer bu verileri eleştirir, rivâyetin ortaya koyduğu bilgiyi yetersiz 

bularak âyet ve sûreyi re’y ile tefsir eder, yani ictihat yapar.88   

 Bilindiği üzere vahyin ilk muhatapları olan sahâbîler Kur’ân’ın ana ilkeleri 

doğrultusunda sade bir hayat yaşıyor; Kur’ân’ın anlaşılması hususunda ciddi bir 

problemle karşılaşmıyorlardı. Bir sorunla karşılaştıklarında ise Hz. Peygamber’e 

müracaat ederek çözüm buluyorlardı. Fakat Hz. Peygamber’in vefatından sonra 

durum değişmişti. Artık Hz. Peygamber’e müracaat edip sorunlarına çözüm 

bulmalarının imkânı yoktu. Hayat da eskisi gibi sadeliğini korumuyordu.89 Zira 

sahâbe devrinde hızlı bir şekilde yayılan İslam dini, değişik milletlere mensup 

olanlar tarafından benimseniyordu. Bu arada eski kültürlerinin etkisinden tamamen 

kurtulamayan bu yeni Müslümanlardan bir kısmı önceki düşüncelerini İslamî kisveye 

büründürerek yayıyorlardı. Diğer taraftan felsefeyle ilgili kitapların tercüme edilmesi 

değişik görüşlerin ortaya çıkmasına neden oluyordu. Bunlardan etkilenen Hasan 
                                                             
84 Örnek olarak şu tefsirler zikredilebilir: Muhammed b. Cerir et-Taberî (ö. 327/923), Câmiu’l-Beyân 
fi Te’vîli’l-Kur’ân; İbn Ebî Hatîm (ö. 327/938) Tefsîru’l Kur’âni’l-Azîm; Begavî (ö. 516/1122), 
Me’âlimu’t-Tenzîl; İbn Âtiyye el-Endulusî (ö. 546/1151) el-Muharreru’l-Vecîz fi-Tefsîri’l-Kitabi’l-
Azîz; İbnu’l Cevzî (ö. 597/1201), Zâdu’l-Mesîr fi İlmi’t-Tefsîr;  İbn Teymiyye, (ö.728/1328) et-
Tefsîru’l-Kebîr ve Dekaiku’t-Tefsîr, İbn Kesir (ö. 774/1373), Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm. 
85 Geniş bilgi için bkz.: Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 528 vd.; Demirci, Tefsir Tarihi, 133 vd. 
86 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 601. 
87 Zehebî, et-Tefsîr vel Mufessirûn, I, 190-192; Sâbûnî, et-Tıbyân fi Ulûmi’l-Kur’ân, 100. Ayrıca bkz.: 
Halîd Abdurrahmân Akk, Usûlu’t-Tefsîr ve Kavâiduhu,  Dâru’n-Nefâis, Beyrut,  1986, 175 vd.   
88 Birışık, “Tefsîr ”, DİA, XL, 286. 
89 Demirci, Tefsir Tarihi, 152. 
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Basrî (ö. 110/728) gibi bir kısım âlim, farklı yorumlar yapmaya başlamıştı. İşte re’y 

ile tefsirin ilk örnekleri bu şekilde ortaya çıktığı kabul edilmektedir.90 Aslında 

birtakım âyetler bağlamında konuya bakıldığında re’y ile tefsirin ilk örnekleri Hz. 

Peygamber,91 sahâbe92 ve tabiîn döneminde93 görülmektedir. Buna göre şu 

söylenebilir: Örnekleri önceden görülse bile Hasan Basrî ve öğrencilerinin aklî 

yönelişleri, dirâyet tefsirini ortaya çıkarmıştır. Buna göre Hasan Basrî ve Katâde b. 

Diâme (ö. 117/735)’nin sonradan derlenip kitap halinde bir araya getirilen tefsire dair 

görüşleri ilk dirâyet tefsirlerinden kabul edilmiştir.94    

 Günümüzde artık anlamını kaybetmiş olsa bile, re’y ile tefsirin caiz olup 

olmadığı konusu etraflıca ele alınmış, bunu caiz görmeyenler olmuşsa da caiz ve 

gerekli görenlerin görüşü daha makul bulunmuştur.95 Bu bağlamda “Kur’ân âyetleri 

hakkında bilgisizce ya da hiçbir delile dayanmadan sadece kendi arzuları 

doğrultusunda söz söyleyenlerin men edildiği” görüşü ileri sürülerek re’y ile tefsirin 

caiz ve gerekli olduğu ifade edilmektedir.96 Kur’ân’ı memduh re’y ile tefsir edenler 

tedebbür âyetlerini delil göstermektedirler. Onlara göre re’y ile tefsir yapılmasaydı, 

Kur’ân’ı anlama ve yorumlama hususunda eksiklikler meydana gelirdi. Örneğin 

bugün ulaşılan dini hükümlerin çoğundan haberdar olunmazdı.97   

 Re’y ile tefsiri kabul edenler, bunu bir takım şartlara bağlamaktadırlar. Buna 

göre âyetlerin tefsirinde öncelikle Kur’ân’a müracaat edilir. Eğer aranan mana 

Kur’ân’da bulunmazsa sünnete müracaat edilir. Bundan sonra da sahâbe sözüne 

                                                             
90 Güneş, Aklî Tefsir Hareketi, 88-89. 
91 Hz. Peygamber, Adî b. Hâtim’in orucun başlama vaktini (imsak) tayin eden Bakara, 2/187. âyetini 
yanlış anladığını görünce, bu ifadedeki beyaz iplik ve siyah iplikle gecenin karanlığının ve gündüzün 
aydınlığının kastedildiğini söylemiştir. Böylece kişinin dikkatli olması ve aklını kullanması 
gerektiğini öğütlemiştir. Bkz.: Birışık, “Tefsîr ”, DİA, XL, 286. 
92 Nasr sûresinin tefsirini soran Hz. Ömer, İbn Abbas’ın yaptığı aklî yorumu beğenerek ona iltifat 
etmiştir. Bkz.: Birışık, “Tefsîr ”, DİA, XL, 286. 
93 Tabiîn müfessirlerden Mucâhid, َنیئساخً ةَدَرِق اوُنوُك ُْمھَل اَنْلُقَفِ تْبَّسلا ىِف ْمُكْنِم اْوَدَتْعا َنیٖذ َّلا ُمُتِْملَع ْدََقلَو  “İçinizden 
cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: Aşağılık maymunlar olun!” Bakara, 2/65. 
âyetini re’y ile şöyle yorumlamıştır: “Onlar fiziksel olarak maymuna dönüşmediler, sadece kalpleri 
mesh oldu.”  Bkz.: Taberî, Câmiu’l-Beyân, II, 168; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, I, 288. 
94 Birışık, “Tefsîr”, DİA, XL, 286. Dirâyet tefsirine örnek olarak şunlar zikredilebilir: Zemahşerî (ö. 
436/1044), el-Keşşaf an Hakâikî Ğavâmidi’t-Tenzîl ve Uyuni’l-Akâvîl fi Vucuhi’t-Te’vîl; Fahruddîn er-
Razî (ö. 606/1210), Mefatihu’l Ğayb; Ömer b. Mahammed Beyzâvî (ö. 685/1286) Envaru’t-Tenzîl ve 
Esraru’t-Te’vîl; Ebû Suûd (ö. 982/1574), İrşâdu’l-Akli’s-Selîm ila Mezaye’l-Kitabi’l-Kerîm; Alûsî (ö. 
1270/1854), Ruhu’l-Me’âni fi Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm; Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (ö. 
1361/1942), Hak Dini Kur’ân Dili; Tahir b. Âşur (ö.1393/1973),et-Tahrîr ve’t-Tenvîr. 
95Geniş bilgi için bkz. Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, I, 183-189. 
96 Demirci, Tefsir Tarihi,155; Birışık, “Tefsîr ”, DİA, XL, 286. 
97 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 601; Demirci, Tesfir Tarihi, 156 
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başvurulur. Çünkü sahâbe nâzil olan âyetlere şahit olmuştur. Şâyet talep edilen mana 

Kur’ân’da, sünnette ve sahâbe sözünde bulunamazsa, müfred lafızların, Hz. 

Peygamber zamanında nasıl kullanıldığına bakılır, lugat, ıstılah ve sarfına müracaat 

edilir. Bunlarla beraber yapılan izahların Hz. Peygamber’in sünnetine uygunluğuna 

dikkat edilir. Ne var ki dirâyet tefsirlerinin birçoğunda bu hususların ihmal edildiği 

görülmektedir.98  

 Kur’ân âyetlerinin yorumlanmasında takip edilen yöntem, tefsirlerin tasnif 

edilmesinde veya adlandırılmasında etkili olmuştur. Dolayısıyla bunların bir kısmı 

birden fazla başlık altına girebilmektedir. Meselâ, herhangi bir tefsir bir yönüyle 

mezhebî, bir yönüyle de dirâyet tefsiri olarak adlandırılabilir. İctimaî tefsir 

kategorisinde yer alan bir tefsir de, hem dirâyet hem de rivâyet yöntemlerini bir 

arada kullanabilir.99 Bu açıdan Abdulhamit Birışık, tefsiri sınıflandırmanın teorik 

açıdan bazı sakıncalarını şöyle ifade etmektedir: “…Kur’ân bir gaye için gelmiştir. 

Asıl gayesine göre anlaşılmalı ve o yolda tefsir edilmeye çalışılmalıdır. Aksi takdirde 

tercih edilecek tefsir yöntemlerinin Kur’ân’ın bu yönünü gölgede bırakması, onun 

amacı dışında bir sonuca ulaşılması söz konusu olabilir. Kur’ân tefsirindeki en 

önemli prensip Kur’ân’a ön yargısız yaklaşılması ve onun götürdüğü istikametin 

takip edilmesidir.”100 

 Netice olarak; tefsirde kullanılan bütün metotların temel amacı Kur’ân’ın 

anlaşılmasına katkı sağlamak olmalıdır. Bu amaca ulaşmak için başta sahih 

rivâyetlerin kullanılması, Kur’ân’a bütüncül yaklaşılması, Kur’ân ve sahih sünnetin 

ruhuna uygun yorum yapılması gerekmektedir. Dolayısıyla rivâyet-dirâyet 

ayırımından ziyade kullanılan rivâyetlerin ve yapılan yorumların Kur’ân ve sahih 

sünnete uygun olmasına dikkat edilmesi ve bu anlayışa ters düşen her çeşit yorumdan 

kaçınılması gerekmektedir.   

 

    

                                                             
98 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, I, 195; Zurkânî, Menâhilu’l-İrfân, II, 59-60; Cerrahoğlu, Tefsir 
Tarihi, 601.  
99 Birışık, “Tefsîr ”, DİA, XL, 285.  
100 Birışık, “Tefsîr ”, DİA, XL, 285. 
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2.4. MUSHAF TERTİBİNİ ESAS ALAN TEFSİRLER   

 Tefsir tarihine bakıldığında ilk dönemden yirminci yüz yıla gelinceye kadar 

farklı ekolde olmalarına rağmen müfessirlerin ortak yönü mushaf tertibini esas alarak 

tefsir yapmalarıdır. Şüphesiz bu gelenek ilk kez yirminci yüzyılda nüzûl sırasına göre 

yazılan tefsirlerin ortaya çıkmasıyla bozulmuştur.  

  Mushaf tertibinin saygınlığına halel gelmesin diye müfessirler, bu tertibe 

bağlı kalarak Kur’ân’ı tefsir etmişlerdir. Bundan ötürü, Muhammed İzzet Derveze 

nüzûl sırasına göre tefsir yazmaya başlamadan önce buna dair fetva arayışına 

girmiştir.101   

 İslam âlimleri, âyetlerin sûre içerisindeki dizilişinin tevkîfî olduğu hususunda 

görüş birliği içindedirler. Onlara göre bu tertib Cebrail’in Resûlullah’a bildirmesi 

doğrultusunda gerçekleşmiştir.102 Âyetlerin tertibinin tevfikî olduğu hususuyla ilgili 

pek çok delil zikredilmektedir. Nitekim Hz. Peygamber “Cebrail bana gelip ‘bu 

âyeti103 şu sûrenin şurasına koy’ şeklinde emretti” diye buyurmuştur.104 Ayrıca 

âyetlerin faziletiyle ilgili nakledilen kimi rivâyetler de âyetlerin sûre içerisindeki 

tertibibinin Hz. Peygamber’in işaret ettiği şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Hz. 

Peygamber’in “Her kim geceleyin Bakara sûresinin son iki âyetini okursa, bunlar ona 

kâfi gelir”105 şeklindeki açıklaması buna örnek verilebilir.  

 Âyetlerin tertibi konusunda ittifak halinde olan İslam âlimleri,  sûrelerin 

tertibi ile ilgili olarak farklı görüş serdetmişlerdir.106 Bu konuda ileri sürülen 

görüşleri üç grupta ele almak mümkündür. 

 Birincisi, sûrelerin mushaftaki tertibinin ictihâdî olduğu görüşüdür ki bunu 

savunanların başında İmam Mâlik (ö.179/795) gelmektedir. Ona göre sahâbîler Hz. 

Peygamber’den işittikleri şekilde Kur’ân’ı te’lif etmişlerdir. Ancak sûreleri kendi 

içtihatları doğrultusunda sıralamışlardır.107 Bu görüş sahipleri Hz. Ali, Abdullah b. 

                                                             
101 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 10-12. 
102 Suyûtî, el-İtkân, I, 167-168; Zurkânî, Menâhilu’l-İrfân, 192.  
103 Nahl 16/90. 
104 Ahmed b. Hanbel, Müsned, (Thk.: Şuayb Arnavûd ve bşk), Muessesetu’r-Risale, Beyrut, 1999, 
XXIX, 441.  
105 Ebû’l Hüseyin Müslim b. Haccâc, el-Câmiu’s-Sahîh, (Salât, 256, h.no: 808), Beytü’l-Efkâr ed-
Düveliyye, Riyâd, 1998; Ahmed b. Hanbel, Müsned, XXIX, 441. 
106 Suyûtî, el-İtkân, I, 170-173. 
107 Zerkeşî, el-Burhân, I, 257. 
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Mes’ud ve Ubeyy b. Ka’b gibi sahâbîlerin oluşturduğu mushafların farklı tertipte 

olduğunu savunmaktadırlar.108 Ayrıca Hz. Ebû Bekir döneminde derlenen mushafla 

Hz. Osman döneminde istinsah edilen mushaf arasında sûre tertibi açısından da 

farklılık olduğunu belirtmekte ve bu hususları kendi görüşlerine delil kabul 

etmektedirler.109 

 İkincisi, tertibin bir kısmının ictihâdî, bir kısmının ise tevkîfî olduğu 

görüşüdür. Bazı İslam âlimlerine göre sûrelerin büyük bir kısmı bizzat Hz. 

Peygamber tarafından, geri kalan kısmı ise sahâbe tarafından tertip edilmiştir. Bu 

görüşü savunanların başında Ebû Muhammed İbn Atiyye (ö. 546/1151) gelmektedir. 

Ona göre, “es-Sebû’t–Tıvâl”, “Havamim” ve “el-Mufassal” gibi gibi pek çok sûre, 

Hz. Peygamber tarafından tertip edilmiştir. Diğer sûreler ise mushaf yazılmaya 

başladığında tertib edilmiştir.110 

 Üçüncüsü ise sûre tertibinin tevkîfî olduğu görüşüdür. Ebû Ca’fer b. en-

Nehhâs, Ebû Bekr el–Enbârî, Begavî ve Âlûsî gibi İslam âlimlerinden bir gruba göre 

bütün sûreler Cebrail’in Hz. Peygamber’e gösterdiği şekilde sıraya konulmuş ve bu 

şekilde devam edegelmiştir.111 Zira, Hz. Peygamber her sene Cebrail ile Kur’ân’ı 

mukabele etmiş, son yılında ise söz konusu mukabele iki defa gerçekleşmiştir. 

Onlara göre bu durum sûre tertibinin ilâhî emir doğrultusunda gerçekleştiğini 

göstermektedir.112 Ayrıca özel mushafı olan sahâbîlerin kendi mushaflarından 

vazgeçip derlenen Mushaf’a113  uymaları, yani sahâbenin derlenen İmam Mushaf 

üzerinde icma etmeleri114 bu tertibin ictihadî olmadığını göstermektedir.115  

 Son görüşü savunanlara göre ne Hz. Peygamber zamanında yazılan Kur’ân 

tertibinde ne de ondan sonra cem ve istinsah edilen mushafların tertibinde herhangi 

                                                             
108 Suyûtî, el-İtkân I, 171; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 58. 
109 Demirci, Kur’ân Tarihi, İstanbul, İfav Yay., 2011, 137. 
110 İbn Âtiyye el-Endulusî, el-Muharraru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbil-Azîz,(Thk.: Abdüsselâm Abdu’s-
Sâfî), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1993, I, 46; Zerkeşî, el-Burahân, I, 257-258. 
111 Mehmet Kemal Atik, “Âyet ve Sûrelerin Tevkîfiliği Meselesi”, Erciyes Üniversitesi İFD, Kayseri, 
VI, 213-218. 
112 Muhammed Zâhid el-Kevserî, Makâlâtu’l-Kevserî, (Terc.: Ebubekir Sifil), İstanbul, 2015, I, 147. 
113 Vahiy kâtiplerince yazılan dağınık haldeki âyet ve sûrelerin iki kapak arasında toplanması işi Hz. 
Ebû Bekr döneminde gerçekleşmiştir. Hz. Osman döneminde ise sûreler Fâtiha ile başlayıp Nâs ile 
bitecek şekilde sıralanarak yazılmıştır. Sûre tertibinin nüzûl sırasından farklı olarak gerçekleştirilen bu 
düzenlemeye “mushaf tertibi”denilmektedir. Bkz.: Davut Aydüz, “Kur’ân-ı Kerîm’in İki Kapak 
Arasında Bir Mushaf Halinde Cem Edilmesi” Diyanet İlmi Dergi, XXXXVI- 2, 2010, 75-76. 
114 Zurkânî,  Menâhilu’l-İrfân, I, 288; Subhî Sâlih, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân, 73. 
115 Atik, “Âyet ve Sûrelerin Tevkîfiliği Meselesi”, 218. 
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bir farklılık söz konusudur.116 Çünkü Hz. Peygamber, inzâl olan vahyi ezberler, 

yazdırır, tebliğ eder, okur ve okutturdu. Böylece onun zamanında Kur’ân derlemesi 

kitabeten olmasa bile tilaveten tam olarak gerçekleşmiştir. Kur’ân’ın kitabî olarak 

derlenmesi ise Hz. Ebû Bekir’in hilafeti zamanında gerçekleşmiş ve Mushaf adını 

almıştır. Hz. Ebû Bekir’in halifeliği zamanında derlenen Mushaf,  Hz. Osman’ın 

halifeliği zamanında istinsah edilerek belli bölgelere gönderilmiştir.117 Böylece 

mushaf tertibi herhangi bir değişime uğramadan günümüze kadar ulaşmıştır.118 

Dolayısıyla Hz Osman zamanında istinsah edilerek günümüze kadar gelen mevcut 

mushaf tertibi ümmetin icmasına mazhar olmuştur. Bu sebeple çoğunlukla âlimler 

mushaf tertibine uymanın gerekliliğine inanmışlardır. Bu anlayışla hareket eden 

müfessirler mushaf tertibini esas alarak tefsir yapmışlardır.    

 Netice olarak; tefsir tarihinde farklı ekollere rağmen Kur’ân’ın bir bütün 

olarak tefsir edilişi mushaf tertibine göre yapılmıştır. Ancak yirminci yüzyıldan 

itibaren Kur’ân’ın nüzûl sırası esas alınarak yapılan tefsirler telif edilmiştir.  Diğer 

metotlarla yapılan tefsirlerde olduğu gibi nüzûl sırasını esas alan tefsirlerde de asıl 

amaç Kur’ân’ın manalarını en sahih şekilde ortaya koymak olmuştur.   

2.5. NÜZÛL SIRASINI ESAS ALAN TEFSİRLERİN TARİHSEL 

GELİŞİMİ 

 Tefsir tarihinde bidayetten beri İslam âlimleri sûre ve âyetlerin nüzûl 

sebeplerini, sûrelerin Mekkî-Medenî oluşlarını ve bunların tertibini bilmeyi 

Kur’ân’ın anlaşılması açısından önemli görmektedirler.119 Bu durum Kur’ân’ın nüzûl 

sırasına göre tertip ve tefsirinde her âyet ya da âyet grubu için bir sebeb-i nüzûl 

rivâyeti bulma gayretini de beraberinde getirmiştir.120 Dolayısıyla söz konusu durum 

sûrelerin nüzûl tertibine göre tefsirlerin yazılmasında etkili olmuştur.   

                                                             
116 Atik, “Âyet ve Sûrelerin Tevkifîliği Meselesi”, 201. 
117 Bkz.: Demirci, Kur’ân Tarihi, 114-129; Yaşar Kurt, “Kur’ân’ın Nüzûl Süreci ve Nüzûl Sırasını 
Esas Alan Tefsir Üzerine”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İFD, sayı: 33, Samsun, 2012, 27. 
118 Atik, “Âyet ve Sûrelerin Tevkifiliği Meselesi”, 201-218. 
119 Zurkânî, Menahilu’l-İrfân, I, 161. 
120 Hikmet Koçyiğit, “Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsir Edilmesi”, Hitit Üniversitesi İFD, XII-23, 
Çorum, 2013/1, 185. 
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 Nüzûl sırasına göre tüm sûreleri ihtiva eden tefsirlerin yazılmaya başlanması 

yirminci yüz yılın ortalarına denk gelmektedir.121 Ancak Kur’ân’ı anlama yöntemi 

olarak bu tefsirin geçmişi Hz. Peygamber dönemine kadar uzandığı kabul 

edilmektedir. Zira sahâbe nesli, yaklaşık yirmi üç yılda inen vahiy aracılığıyla 

eğitilmiştir. Sahâbîlerin inen her on âyeti öğrenip hayatlarına tatbik ettikten sonra 

diğer on âyeti öğrenmeleri, onların Kur’ân’ı nüzûl sırasına uygun bir yöntemle 

okuyup anlamaya çalıştıklarını göstermektedir.122 Bununla birlikte, Hz. Ali’nin 

Resûlullah’ın vefatından sonra bir süre evine kapanarak Kur’ân-ı Kerîm’i nüzûl 

sırasına göre cem ve tertip ettiğinden söz edilmektedir.123 Ancak İbn Nedim rivâyet 

zincirini de zikrederek aktardığına göre “Hz. Ali tarafından yapılan tertip şu 

şekildedir” kaydına yer verildiği halde sûre tertibiyle ilgili bir listeye yer 

verilmemektedir.124 Fakat Hz. Ali’nin nüzûl sırasına göre tertip ettiği bir mushafının 

olduğu ancak resmi mushafın oluşturulmasından sonra kendi mushafını imha ettiği 

söylenmektedir.125 Bu durum, aslında nüzûl sürecinin başlangıçtan beri 

önemsendiğinin bir göstergesidir.  Aynı şekilde, Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin İslam 

ordusunun İstanbul’u kuşatması sırasında yaşanan diyalogda Bakara, 2/195. âyetle126 

alakalı olarak tabiîn nesline yaptığı uyarı da sahâbenin Kur’ân’ı nüzûl sebebine, 

dolayısıyla nüzûl sırasına göre anlamayı önemsediğinin bir göstergesidir. “Mushaf 

tertibine göre yapılan tefsirler ve bu konuda telif edilen tefsirle alakalı eserlerde 

“Esbâb-ı nüzûl”, “Mekkî-Medenî sûreler” ve “Nâsih-Mensûh” gibi konuların yer 

alması da bir bakıma nüzûl sırasının önemsendiğini göstermektedir. Ulûmu’l Kur’ân 

ile yakından ilgili olanlar, baştan beri bu tür konuları ele alarak âyetlerin 

                                                             
121 Nüzûl sırasına göre tefsir yöntemi tefsir geleneğimizde ilk kez Muhammed İzzet Derveze ve 
Abdulkadir Molla Huveyş tarafından yirminci yüzyılda başlatılmıştır. Bkz. Koçyiğit, “Kur’ân’ın 
Nüzûl Sırasına Göre Tefsir Edilmesi”, 188; Okumuş, “Kur’ân-ı Kerîm’in Kronolojik Okunuşunun 
Muhasebesi”, Kur’ân Sempozyumu (14-15 Ekim 2006), İslami İlimler Dergisi, Nisan, 2007, 94; 
Kahraman, Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsiri, 71. 
122 Fethi Ahmet Polat, “Tefsirin Güncel Sorunları ve Örnek Türkçe Meâller”, Tefsir El Kitabı, (edt.: 
Mehmet Akif Koç), Grafiker Yay., Ankara, 2015, 249. 
123 Suyûtî, el-İtkân, I, 170. 
124 Muhammed b. İshâk Ebû’l-Ferec İbnu’n-Nedîm, el-Fihrist, Dâru’l-Meârif, Beyrut, 1998, 41. 
125 Mehmet Seyid Geçit, Tefsirde Hz. Ali, (Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Iğdır, 2013, 23. 
ِسْحُمْلا ُّبِحُی َّٰهللا َِّنا اوُنِسَْحاَوِ ةَُكلْھَّتلا ىَِلا ْمُكیٖدَْیاِب اوُْقلُت َالَو ِّٰهللا ِلیٖبَس ىٖف اوُقِفْنَاَو َنیٖن 126  “(Mallarınızı) Allah yolunda 
harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” Bakara, 
2/195. Rivâyet edildiğine göre düşman üzerine saldıran bazı askerlere, arkadaşları onları uyarıp kendi 
ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın demiştir. Bunun üzerini Ebû Eyyûb, âyetin nüzûl sebebini 
zikretmiş ve kendisini tehlikeye atmanın, malı Allah yolunda harcamamak ve cihadı terk etmek 
olduğunu ifade etmiştir. Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, II, 43. 
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anlaşılmasına katkı sağlayacak bilgilere ulaşmaya çalışmışlardır. Kur’ân âyetlerinin 

kronolojik açıdan değerlendirmeye tabi tutulduğunun farklı örnekleri de 

mevcuttur.127 Örneğin, ed-Dureysî’nin (ö.294/906) Fedâilu’l-Kur’ân adlı eserinde 

Mekkî-Medenî sûreleri  sümme” atıf harfiyle bir sıralamaya tabi tuttuğu ifade“  ّمث

edilmektedir. Buna göre 85 sûrenin Mekkî,  28 sûrenin ise Medenî olduğu kabul 

edilmektedir. Mekke’de inen ilk sûre Alak sûresi, inen son sûre ise Mutaffifîn 

sûresidir. Medine’de inen ilk sûre Bakara sûresi, inen son sûre ise Tevbe sûresidir. 

Müellifin, Fâtiha sûresini hesaba katmayarak sûre sayısını 113 olarak tesbit ettiği 

ifade edilmektedir.128 Celâleddin es-Suyûtî (ö. 911/1505) de Kur’ân sûre ve 

âyetlerinin nüzûl sürecini, yani Mekkî-Medenî oluşlarını bilmenin önemli olduğunu, 

Mekkî b. Ebû Tâlib (ö. 437/1045)’in bu konuda müstakil bir eser yazdığını, bu 

eserinde Mekkî-Medenî ilmini bilmenin faydalarını zikrettiğini belirtmektedir.129  

 Bununla birlikte, nüzûl sırasına göre tefsirlerin yazılmasında oryantalistlerin 

Kur’ân kronolojisi üzerinde yaptıkları çalışmaların da etkili olduğu 

düşünülmektedir.130 Zira, Kur’ân’ın Hz. Peygamber’in zihninin bir ürünü olduğunu 

düşünen çoğu oryantalist bu konuda çalışmalarda bulunmuştur. Mesela, 

ondokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren bazı oryantalistler, Kur’ân’ın 

kronolojik sırasını belirleme girişiminde bulunmuş; Kur’ân’ı nüzûl sırasına göre 

okumak sûretiyle Hz. Peygamber’i ve onun zihin dünyasını anlamayı ve 

yorumlamayı hedeflemişlerdir.131 Oryantalistler, bu yöntemi kullanarak, Hz. 

Peygamber’in risâlet safhalarını, onun nasıl bir gelişme seyri takip ettiğini ve zamana 

göre davranışlarında uyumsuzluk olup olmadığını anlamaya çalışmışlardır. Sûrelerin 

kronolojik sıralamasını tesbit konusundaki oryantalist girişimler, genellikle Hz. 

Muhammed’in Mekke dönemindeki risaletine dair bilinen olaylara yapılan atıfları ve 

                                                             
127 Polat, “Tefsirin Güncel Sorunları ve Örnek Türkçe Meâller”,  229. 
128 Koçyiğit, “Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsir Edilmesi”, 186. 
129 Suyûtî, el-İtkân, I, 34; Mesut Okumuş, “Kur’ân-ı Kerîm’in Kronolojik Okunuşunun Muhasebesi”, 
96. 
130 Koçyiğit, “Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsir Edilmesi”, 187. 
131 Okumuş, Kur’ân’ın Kronolojik Okunuşu, Araştırma Yay., Ankara, 2009, 17; Geniş bilgi için bkz.: 
Esra Gözeler, Kur’ân Âyetlerinin Tarihlendirilmesi Sorunu ve Kur’ân’a Kronolojik-Olgusal Bir 
Yaklaşım (1Rebi’ül-Evvel-4Rebi’ül-Evvel Arası), (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2009, 109-153. 
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Kur’ân üslûbunu dikkate almışlardır. Kısacası, Kur’ân modern, edebi ve tarihi eleştiri 

yöntemlerine göre incelenmeye tabi tutulmuştur.132 

 Kur’ân kronolojisi üzerine çalışmalarda isimleri öne çıkan oryantalislerden 

bazılarını şöyle sıralayabiliriz: Gustav Weil (1808-1889), Theodor Nöldeke (1836-

1930), J. Medows Rodwell (1808-1900), Regis Blachere (1900-1973), John William 

Muir (1819-1905), Hartwig Hirschfeld (1854-1954), Richard Bell (1876-1952) ve W. 

Montgomery Watt (1909-2006). Söz konusu oryantalistler, Kur’ân kronolojisine dair 

çalışmalarında sûre tertibi oluşturmuş veya sûreleri Mekkî-Medenî olarak tasnif 

etmişlerdir.133     

 Selim Türcan’a göre müsteşriklerin Kur’ân’ın kronolojisi üzerinde yaptıkları 

çalışmalar Kur’ân tarihî açısından önemli görülse bile, bunu uygulamaya çalışanların 

objektif davrandıklarını söylemek mümkün değildir.134 Örneğin Kur’ân’ın kaynağı 

konusunda en radikal yaklaşımı gösteren John Wansbrough (ö. 2002), Kur’ân’ın 

uydurulmuş olduğunu düşünmektedir. On göre mevcut Kur’ân’ın son şeklini aldığı 

tarih, hicri ikinci asrın sonlarına denk düşmektedir. Dolayısıyla Müslümanların 

üçüncü halifesi Hz. Osman döneminde Kur’ân’ın toplanması ve çoğaltılmasına 

ilişkin verdikleri bilginin sonraki dönemlerin bir uydurması olarak görülmelidir.135 

Ayrıca Hz. Peygamber’in biyografisi ve Kur’ân’ın kaynağına dair çalışmalarda 

bulunan Sir William Muir’in, Kur’ân’ın Hz. Peygamber tarafından yazıldığını ve Hz. 

Muhammed’in gerçek bir Peygamber olmadığını iddia etmesi136 de olaya objektif 

yaklaşılmadığının göstergesidir. Oryantalistlerin Kur’ân’a yaklaşımılarını 

değerlendiren Selahattin Sönmezsoy da, onların Kur’ân hakkında şüpheler 

uyandırmaya çabaladıklarını ifade etmektedir.137  

 Oryantalistlerin ondokuzuncu yüzyılda Kur’ân sûrelerini nüzûl sırasına göre 

tertip etme hususundaki çalışmalarının yansımaları İslam dünyasında da görülmüştür. 

Örneğin Kur’ân, sûrelerinin nüzûl sırasına göre düzenlenmesiyle ilgili ilk çalışmalar, 

                                                             
132 W. Montgomery Watt, Kur’ân’a Giriş, (Çev.: Süleyman Kalkan), Ankara Okulu, 2006, 130. 
133 Gözeler, Kur’ân Âyetlerinin Tarihlendirilmesi Sorunu,114. 
134 Selim Türcan, “Kur’ân’ın İfade Kalıpları Nüzûl Kronolojisini Aydınlatabilir mi? Müzzemmil 
sûresi Örneğinde Bir Yöntem Denemesi”, Hitit Üniversitesi İFD, IX-17, Çorum, 2010/1, 68. 
135 John Wansbrough, Quranic Studies: Sources and Methods of Scriptural Interpretation, Oxford 
University Press, Qxford,1977, 44.  
136 Christine Woodhead, “Muir, Sir William,” DİA, XXXI, 2006, 94. 
137 Selahattin Sönmezsoy, Kur’ân ve Oryantalistler, Fecr Yayınevi, Ankara, 1998, 55. 
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o dönemde İngiliz sömürgesi altındaki Hindistan’da ortaya çıktmıştır. Bu Konuda 

çalışma yapanlar arasında Sait Yakup Han (ö.1940), Mirza Ebû’l-Fazl (ö.1956), 

Muhammed Ecmel Han (ö. 1969) ve Haşim Emir Ali (ö.1987) gibi isimler yer 

almaktadır.138 Söz konusu yazarların nüzûl sırasına göre hazırlamış oldukları Kur’ân 

mealleri modern dönemin bu alandaki ilk örnekleri kabul edilmektedir. Mirza Ebû’l 

Fazl’ın hazırladığı ve ilk baskısı 1991 yılında yayımlanan Kur’ân’ın İngilizce meali, 

tertip olarak -iki sûre hariç- Nöldeke’nin oluşturduğu tertiple aynıdır.139  

 Bu alanda çalışma yapanlardan biri de Sait Yakup Han’dır. Yakup Han, 

Hindistan’ın bağımsızlığı için yaptığı faaliyetler sebebiyle İngilizler tarafından 

tutuklanarak hapse atılmıştır. 1921-1923 yılları arasında hapiste kalan Yakup Han, 

bu süre zarfında Kur’ân üzerinde çalışmalar yapmış, muhtelif sûrelerde geçen 

konuları nüzûl sırasına göre tefsir ederek hazırladığı Kitabu’l-Hud adlı eseri 

yayınlanılmıştır. Daha sonra ise Muhammed Ecmel Han tarafından nüzûl sırasını 

esas alan Tertîbu Nüzûli’l-Kur’âni’l-Mecîd adlı eser hazırlanmıştır. Urduca yazılan 

bu eserde Ecmel Han, her sûreyi belli başlıklar altında toplamış ve bu sûrelerin ihtiva 

ettiği ilke ve esasları ortaya koymaya çalışmıştır. Nüzûl tertibini esas alarak 

Kur’ân’ın İngilizce tercümesini hazırlayan Hindistanlı diğer bir araştırmacı ise Mirza 

Ebûl Fazl’ın öğrencisi Haşim Emir Ali (ö.1987) olmuştur.140 Kur’ân’ın nüzûl sırasına 

göre sistematik meal-tefsir çalışmalarının başlamasında müsteşriklerin bu yöndeki 

çalışmalarının etkileri inkâr edilmez. Ancak Müslümanların bu yöntemi 

benimsemelerindeki asıl unsur, İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma bir 

çözüm bulma amacıdır.141 Zira sanayi devriminden sonra gelişen hayat şartları 

karşısında İslam dünyasının içerisinde bulunduğu duruma bir çözüm olması amacıyla 

Kur’ân ve onun anlaşılması meselesi üzerinde, yeni arayışların başladığı 

bilinmektedir. Bu amaca dönük olduğu anlaşılan Muhammed Abduh’un şu tesbiti 

kayda değerdir: “Tefsirden maksat; Kur’ân’ın, insanların dünya ve ahiret saadetini 

temin edecek biçimde anlaşılmasını sağlamaktır. Zira kitabın indirilmesindeki asıl 

amaç budur. Tefsirin en alt düzeyi onun, vicdanlara yüce Allah’ın azametini ve 

                                                             
138 Okumuş, Kur’ân’ın Kronolojik Okunuşu, 20; Koçyiğit, “Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsir 
Edilmesi”, 187. 
139 Mustafa Öztürk, Nüzûl Sırasına Göre Kur’ân-ı Kerîm Meali, Ankara, Ankara Okulu Yay., 2016, 
27-28. 
140 Okumuş, Kur’ân’ın Kronolojik Okunuşu, 20-21. 
141 Koçyiğit, “Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsir Edilmesi”, 187. 
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tenzih inancını yerleştirici, nefsi şerlerden alıkoyucu, hayra yönlendirici biçimde 

gâyet mücmel olarak açıklamasıdır” 142   

 Nüzûl sırasına göre tefsir yazma girişimlerinin de bu amaca yönelik olduğu 

söylenebilir. Zira nüzûl sırasına göre yapılan tefsirin esas amacı Kur’ân’ı merkeze 

alarak sorunlara çözüm bulmaktır. Diğer bir deyişle İslam dünyasının yeniden ayağa 

kalkmasının Kur’ân’a dönüş ile mümkün olacağına inananlar, bu tarz tefsiri 

önemsemektedirler. Nitekim tefsir tarihinde ilk kez Kur’ân-ı Kerîm’i nüzûl sırasına 

göre tertip ederek tefsir yazan kişi olarak kabul edilen Muhammed İzzet Derveze 143 

(ö.1984), bu yöntemin en faydalı yöntem olduğunu ifade etmektedir.144 Böylece bu 

yöntemi benimseyen müfessirler, nüzûl ortamını anlamayı amaçlamaktadırlar. Diğer 

bir ifadeyle, Hz. Peygamber ve sahâbenin yaşadığı çevreyi tanıyarak Kur’ân’ı 

anlamayı hedeflemektedirler.  

 Nüzûl sırası esas alınarak hazırlanan Kur’ân tefsirinin daha faydalı olacağı 

düşüncesiyle hareket eden bazı müfessirler, bu yönde çalışmalarda bulunmuşlardır. 

Bu yöndeki çalışmaların ilk örneği, 1960’lı yıllarda Filistinli çağdaş Kur’ân müfessiri 

Muhammed İzzet Derveze tarafından telif edilen et-Tefsîru’l-Hadîs Tertîbu’s-Süver 

Hasebe’n-Nüzûl adlı eseridir145 Derveze’yle aynı dönemde yaşamış ve Kur’ân’ı 

nüzûl sırasına göre tefsir eden bir başka âlim de Abdulkadir Molla Hüveyş Ali Gazi 

el-Furâtî ed-Deyrezurî146 (ö. 1978) olmuştur. Molla Hüveyş’in el-Beyânu’l-Me’ânî 

adlı tefsiri ile İzzet Derveze’nin et-Tefsîru’l-Hadîs adlı tefsiri aynı dönemde 

yazılmıştır. Her iki eser nüzûl sırasına göre yazılmış olmaları yönüyle benzer olsalar 

da sûrelerin tertibi ve tefsir yöntemleri bakımından farklılık göstermektedir.147 Yine 

                                                             
142 Muhammed Abduh-Muhammed Reşîd Rızâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakîm (Tefsîru’l-Menâr), 
Heyetu’l-Mısriyyetu’l-Âmmetu li’l-Kitab, Mısır, 1990, I, 10, 34.  
143 Okumuş, Kur’ân’ın Kronolojik Okunuşu, 20.   
144 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 10; Polat, “Tefsirin Güncel Sorunları ve Örnek Türkçe Meâller”, 
250.  
145 Okumuş, “Kur’ân-ı Kerîm’in Kronolojik Okunuşunun Muhasebesi”, 94. 
146 1880 yılında Suriye’nin doğu kısmında Fırat nehri kenarında yer alan Ânâ beldesinde dünyaya 
gelen Molla Huveyş, dini eğitim aldıktan sonra Suriye’de muhtelif şehirlerdeki mahkemelerde Hâkim 
olarak görev yapmıştır. Görevi yanı sıra Kur’ân ilimleri üzerinde araştırmalar yapmış, Hukuk ve 
Şeriat Fakültesi Öğrencilerine dersler vermiştir. Kürt asıllı ve sûfî eğilimli Molla Huveyş, 1987 
yılında Deyrezur’da vefat etmiştir. Bkz: Okumuş, Kur’ân’ın Kronolojik Okunuşu, 23-24.   
147 Okumuş, Kur’ân’ın Kronolojik Okunuşu, 25-26.  
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her iki tefsirde de birbirlerine atıf yapılmadığı gerekçesiyle, müfessirlerin birbirinden 

habersiz olarak tefsirlerini yazdıkları tahmin edilmektedir.148     

 Bu metoda göre hazırlanan diğer bir eser de Hz. Peygamber’in hayatını ve 

tedrici nüzûlün aşamalarını göz önünde bulundurarak Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirini 

gerçekleştirme iddiasıyla Suriyeli araştırmacı Es’ad Ahmed Alî (ö. 1979) tarafından 

yazılan Tefsîru’l-Kur’âni’l Müretteb olmuştur.149 Ancak yazar, bu eserinde âyetleri 

tefsir etmekten ziyade “kolay eğitim metodu” başlığıyla âyetlerden çıkardığı 

manaları gelişi güzel ifade etmektedir.150   

 Nüzûl sırasını esas alan bir diğer tefsir de Suriyeli âlim ve mütefekkir 

Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî151 (ö. 2004) tarafından telif edilen 

Meâricü’t-Tefekkür ve Dekâikü’t-Tedebbür adlı eseri olmuştur. el-Meydânî’nin 

tefsiri Mekkî sûreleri ihtiva etmekte ve on beş ciltten oluşmaktadır. el-Meydânî, 

Medenî sûrelerden Bakara sûresinin tefsirini yazarken vefat etmiştir.152 

 Ülkemizde de son zamanlarda nüzûl sırasına göre tefsir çalışmaları, kimi 

araştırmacılar tarafından önemsenmektedir. Nüzûl sırasına göre Türkçe yazılan ilk 

tefsir ise, Mehmet Zeki Duman (ö. 2013) tarafından kaleme alınan Beyânu’l-Hak 

Kur’ân-ı Kerim’in Nüzûl Sırasına Göre Tefsiri adlı üç ciltlik eser olmuştur. Müellif, 

eseri için “şu üç ciltlik eser, otuz iki yılı aşan mesleki hayattan, yirmi sekiz yıllık 

akademik geçmişin kazandırdığı tefsir bilincinin ve yaklaşık altı yıllık aralıksız bir 

                                                             
148 Melahat Akalp, Metodu ve Konuları İtibariyle Beyân’ul-Hak Tefsiri, (Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2013, 18. 
149 Tahâ Muhammed Fâris, Tefasiru’l-Kur’âni’l-Kerîm Hasebe Tertibî’n-Nüzûl, Dâru’l-Feth li’d-
Dirâsât ve’n-Neşr, Amman, 2011, 798. 
150 Fâris, Tefasîru’l-Kur’âni’l-Kerîm, 794. 
151 Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydanî, ilim ehli bir ailenin cocuğu olarak 1927 yılında 
Şam’da dünyaya gelmiştir. Küçük yaştan itibaren dini ilimler tahsil eden el-Meydânî 1950’de Ezher 
Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi’nde yüksek derece ile mezun olmuştur. İki yıl Hindistan’da dini 
bir eğitim kurumunda idarecilik yapmış, daha sonra Riyâd’a giderek iki yıl İmam Muhammed b. Suûd 
Üniversitesi’nde, ondan sonra otuz yıla yakın bir süre Mekke Ümmül Kura Üniversitesi’nde ders 
okutmuştur. Müfessir, 1997’de resmi görevini tamamladıktan sonra tefsir çalışmalarına devam 
etmiştir. Pek çok telif eseri bulunan el-Meydanî 2004 yılında Şam’da vefat etmiştir. Geniş bilgi için 
bkz: Necmettin Çalışkan, Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî ve Tefsiri,(Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2013, 17-68. 
152 Okumuş, Kur’ân’ın Kronolojik Okunuşu, 28; Necmettin Çalışkan, “Nüzûl Sırasına Göre Yeni Bir 
Tefsir: Abdurrahmân Hasan Habenneke el-Meydanî ve Meâricü’t-Tefekkur” Toplum Bilim Dergisi, 
2013, VII-14, 369. 
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çalışmanın ürünüdür” 153 ifadelerini kullanmıştır. Nüzûl sırasına göre Türkçe yazılan 

bazı tefsirleri de şöyle sıralamak mümkündür:  

1. Atilla Fikri Ergun, Tefsîru’l-Büşrâ İyi Haber Kur’ân Nüzûl Sırasına Göre 

Kur’ân-ı Kerîm Tefsiri Vahyin İlk Yılları. Bu eserde ilk yirmi bir sûre ele alınmıştır. 

2013 yılında Kibele yayınlarınca tek cilt halinde basılmıştır.  

2. Fahrettin Yıldız, Kur’ân-ı Kerim Tefsiri İnternet ortamında bulunup 

baskısı yapılmamıştır.154 

3. Hakkı Yılmaz, Tebyînu’l-Kur’ân. Onbir ciltten oluşan bu eser, İşaret 

Yayınları tarafından basılmıştır. Yılmaz, Mısır heyetinin hazırladığı tertibi esas 

alarak bu eseri hazırlamıştır.155 

4. Musa Şimşekçakan; Sözün Gücü İlâhî Vahyin Rehberliği. Bu tek ciltlik 

eserde sureler nüzûl sırasına göre tertib edilerek tefsir yapılmıştır. Eserde tefsiri 

yapılan ilk yirmi iki sûre şöyledir: Alak, Kalem, Müzzemmil, Müddessir, Fâtiha, 

Tebbet, Tekvîr, A’lâ, Leyl, Fecr, Duhâ, İnşirâh, Asr, Âdiyât, Kevser, Tekâsür, Mâûn, 

Kâfirûn, Fîl, Kureyş, Felak, Nâs ve İhlâs. Yazar çalışmasında Hz. Osman’a atfedilen 

Mısır heyeti tertibini esas almıştır.156  

5. Mustafa İslamoğlu, Nüzûl Sırasına Göre Hayat Kitabı Kur’ân Gerekçeli 

Meal-Tefsir. Düşün yayıncılık tarafında tek cilt olarak basılmış ve 1311 sayfadan 

oluşmaktadır.     

6. Şaban Piriş, Kur’ân Yolu İniş Sırasına Göre Anlam ve Tefsiri. Dört ciltten 

oluşan bu tefsir, 2006 yılında Arz Yayıncılık tarafından basımı gerçekleşmiştir.  

 Bunların dışında da Türkçe telif edilen meal-tefsir çalışmaları 

bulunmaktadır.157  

 Nüzûl sırasını esas alarak tefsir yapan müfessirler, bu metod sayesinde 

Kur’ân’ın sahih anlamına daha kolay ulaşılacağını düşünmektedirler. Bu sebeple ilk 

kez Muhammed İzzet Derveze sûreleri nüzûl sırasına göre tertip edip tam bir 

yazmıştır. Faslı müteffekir Muhammed Abid el-Câbirî de bu yöntemle meal-tefsirini 

kaleme almış, ancak muhtasar özellikte olan söz konusu tefsirde tüm âyetler 

                                                             
153 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 18. 
154 Erişim: http://darulkitap.kuranikerimde.com/Erişim Tarihi: 4 Mayıs 2018. 
155 Erişim: https://istekuran.net/sureler. Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2018. 
156 Bkz.: Musa Şimşekçakan, Sözün Gücü İlahi Vahyin Rehberliği, Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2014. 
157 Geniş bilgi için bkz.: Kahraman; Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsiri, 58-70. 
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açıklanmamıştır. Ülkemizde ise nüzûl sırasına göre ilk Türkçe tefsir yazma sıfatını 

elde eden müfessir ise Mehmet Zeki Duman olmuştur.  

 Netice olarak, daha iyi anlaşılması için Kur’ân’ın nüzûl sırasına göre tefsir 

edilmesi gerektiğine inanılmış, bu amaçla İslam dünyasında bu yöntemle Kur’ân-ı 

Kerim tefsirleri telif edilmiştir.   

2.6. NÜZÛL SIRASINI ESAS ALAN TEFSİRLERİN FAYDALARI  

 Şüphesiz âyetlerin nüzûl şartlarını bilmek ilâhî maksadın anlaşılması ve 

birtakım fıkhî hükümlerin ortaya çıkartılması açısından oldukça önem 

arzetmektedir.158 Ancak işârî ve tasavvufî tefsir ekolleri âyetlerin indiği ortamın 

şartlarını, yani sebeb-i nüzûl bilgisini pek önemsememişlerdir.159 Böylece bunlar 

tefsirde geniş yorum imkânı elde etmişlerdir.  

 Tefsir tarihinde mushaf tertibi esas alınarak Kur’ân tefsirleri telif edilmiştir. 

Bu gelenek yirminci yüzyılda Kur’ân’ın nüzûl sırasına göre hazırlanan tefsirlerin 

yazılması ile farklı bir boyut kazanmıştır. Nüzûl sırasına göre tefsir yazan ilk 

müfessir olduğu kabul edilen İzzet Derveze, bu yöntemle yazılacak bir tefsirin, 

mushaf tertibine zarar verip vermediği konusunu araştırdıktan sonra şu kanaate 

varmıştır: Tefsir tilavet edilen mushaf değil, fennî ve ilmî bir çalışmadır. Kur’ân’ın 

her bir sûresi de tek başına ele alınıp tefsir edilebilir. Bu sebeple söz konusu 

yöntemin mushaf tertibine zararı söz konusu değildir. Diğer taraftan Derveze, Hz. 

Ali’nin nüzûl sırasına göre bir mushaf hazırladığına dair rivâyet bulunduğu, ne bu 

rivâyete ne de onun yöntemine yönelik herhangi bir tenkide rastladığını ifade eder.160 

Bununla birlikte benimsediği bu yöntemle, gayesinin sadece Kur’ân’a hizmet 

olduğunu vurgulayan Derveze, söz konusu yönteminin doğruluğunu belgelemek 

amacıyla dönemin âlimlerinden Suriye müftüsü Ebû Yüsr b. Âbidîn ile Halep 

müftüsü Abdul Fettâh Ebû Gudde’den fetva alır. 

 

 

                                                             
158 İshak Yazıcı, “Nüzûl Sebeplerini Bilmenin Kur’ân Tefsirindeki Önemi”, Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi İFD, sayı: 2, Samsun, 1987, 117. 
159 Mehmet Paçacı, Kur’ân’a Giriş, İsam Yay., İstanbul, 2006, 128.    
160 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 9-10. 
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 Ebû Yüsr Âbidîn’in konuyla ilgili fetvası şöyledir: 

 “Bir eserin telif ve tasnifi, kendilerinin münasip gördüğü şekillerde,  bildikleri 

bir takım yararlı hususları göstermeleri için yazarların amacına bağlıdır. Tefsir, âyet 

ve sûrelerin tertibinin zorunlu gözetildiği bir Kur’ân tilaveti değildir. Müfessir bazen 

herhangi bir âyetin anlamının daha iyi anlaşılması amacıyla onun yanındaki âyeti 

tefsir etmeden geçebilir. Sûrelerin tefsirinde de benzer durum olabilir. Bundan ötürü 

nüzûl sırasına göre tefsir yazmanın herhangi bir sakıncası bulunmamaktadır.”161 

 Abdul Fettâh Ebû Gudde ise konuyla ilgili Derveze’ye gönderdiği fetvada 

kısaca şöyle demektedir: 

 Nüzûl sırasına göre tefsir yazmanın sakıncalı görülmesi, onun, üzerinde icma 

edilen ve nesilden nesile tevâtürle gelen mevcut mushaf tertibine ters düşme 

endişesinden kaynaklanmaktadır. Nüzûl sırasına göre yazılan tefsir, tilavet amaçlı 

olursa ve mushaf tertibine alternatif hale gelirse doğru olmaz. Hâlbuki müfessir de 

okuyucu da böyle bir amaç peşinde değildir. Dolayısıyla bu tarz bir tefsirin 

yazılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Bilindiği gibi konulu tefsirde de sûre ve 

âyetler Mushaf tertibinden farklı olmaktadır. Bu açıdan, nüzûl sırasına göre yapılan 

tefsir de konulu tefsir gibi görülebilir.  

 Hz Osman döneminde tertib edilen mevcut mushaf üzerinde ittifak 

sağlanınca, hem tilâvette hem de yazımda bu tertibe uymak zorunlu olmuştur.  

Çünkü sahâbe uygulamalarına uyulması gerekli olduğu kabul edilmiştir. Bu hususta 

açık olan şudur ki tilavet amaçlı yazılan mushaflarda bu tertibe bağlı kalmak 

zorunludur. Ancak âyet ve sûrelerin tefsir edilmesinde mushaf tertibine bağlı kalma 

zorunluluğu yoktur. Bu konuda âlimler ittifak halindedir.162   

 İzzet Derveze, bu iki fetvaya binaen nüzûl sırasına göre yapılan tefsirin 

mushaf tertibine zararı olmadığına inanarak bu yöntemi uygulamaya başlamıştır.163 

Derveze, Kur’ân-ı Kerim’i anlamanın en iyi yöntemi, onun nüzûl sırasına göre tefsir 

edilmesi olduğunu düşünmektedir. O, bu hususta şunları ifade etmektedir: “Kur’ân-ı 

Kerim’i daha iyi anlamak ve ona hizmet etmek için en ideal yöntem nüzûl sırasına 

göre yapılan tefsir yöntemidir. Zira bu yöntem sayesinde hem nüzûl sürecinin 
                                                             
161 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 10. 
162 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 10-12. 
163 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 12. 
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dönemleri ve çeşitli merhaleleri daha iyi anlaşılabilir, hem de Hz. Peygamber’in 

hayatı aşama aşama izleme imkânı elde edilir. Ayrıca bu yöntem sayesinde okuyucu 

Kur’ân’ın nâzil olduğu ortamı, karşılaştığı şartları, yaşanan ilişkileri ve nüzûl 

sürecinde kullanılan kavramları daha kolay anlayabilir. Böylece Kur’ân’ın indiriliş 

hikmeti daha net ve berrak bir hale gelmiş olur.”164  

 Tefsirinde bu yöntemi uygulayarak bir kısım zayıf ve uydurma rivâyetleri 

kullanmaktan kaçınan Derveze, bazı müfessirlerin yaptığı gibi bu tür rivâyetleri sahih 

kabul ederek zor durumlara düşmekten korunmaya çalışmıştır. Örneğin Felak ve Nâs 

sûrelerinin Medenî olduğuna ilişkin rivâyeti, surelerin nüzûl zamanıyla uyumlu 

olmadığı gerekçesiyle reddetmektedir. Derveze’ye göre bu rivâyeti esas alan bazı 

müfessirler, Lebid b. el-A’sam tarafından Hz. Peygamber’e sihir yapıldığını, bu 

sihrin onda meydana getirdiği etki nedeniyle Felak sûresinin indirildiğini kabul 

etmek zorunda kalmışlardır.165 Derveze, Felak ve Nâs sûrelerinin Mekke döneminin 

ilk yıllarında indirilğine dair pek çok rivâyet bulunduğunu ifade etmektedir. Ona 

göre üslûbu ve içeriği de bu sûrelerin Mekkî olduğunu kanıtlamaktadır. Zira bu 

sûrelerde sadece sihir ve onun etkisi ile ilgili konulardan söz edilmemektedir. 

Bununla birlikte Falak sûresi’nde karanlıktan, haset yapanlardan ve tüm varlıkların 

şerrinden; sonraki sûre olan Nâs sûresinde ise insan ve cinlerin vesvesesinden 

Allah’a sığınmak gerektiği ifade edilmektedir. Buradan hareketle Derveze, Hz. 

Peygamber’e sihir yapıldığı ve onun bu sihirden etkilendiğine dair Hz. Aişe’den 

naklen Buharî ve Müslim tarafındanin rivâyet edilen hadis166 karşısında hayrete 

düştüğünü belirtmektedir.167  

 Bir kısım araştırmacıya göre sûrlerin nüzûl sırasına göre yapılan tefsir 

faaliyetinde gözetilen amaç, Mekkî-Medenî ayrımı ve bunun yararları hakkındaki 

mülahazaların daha kapsamlı halidir.168 Çünkü sûreler Mekkî-Medenî olarak 

                                                             
164 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 9. 
165 Bkz.: Fahruddîn Muhammed b. Ömer b. Hüseyin, er-Râzî, Mefâtihu'l-Gayb (Tefsîru’l-Kebîr), 
Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1985, XXII, 195;Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, X, 139-146. 
166 Bkz.: Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, (Bedi’l Halk: 11, h.no. 3268); Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, (Selâm, 
44, h.no, 2189). 
167 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 51-57. Hz. Peygamber’e sihir yapıldığını reddeden başka 
müfessirler de bulunmaktadır. Örneğin bkz.: Kadî Abdu’l-Cebbar b. Ahmed, Muteşâbihatu’l-Kur’ân, 
(Thk.: Adnan Muhammed Zârzûr), Dâru’t-Turas, Kahire, h., 1185, II, 708.   
168 Koçyiğit, “Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsir Edilmesi”, 195. 
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sıralandığı takdirde nasıh-mensûh âyetleri daha iyi bilinecek, teşri tarihiyle ilgili daha 

doğru bilgiye ulaşılacaktır.169      

 Nüzûl sırasına göre yapılan tefsirle Kur’ân-ı Kerim’in daha iyi anlaşıldığını 

belirten Abdulkadir Molla Hüveyş ise bu yöntem sayesinde okuyucunun Kur’ân’ı 

daha iyi anlayabileceğini, sebeb-i nüzûl rivâyetlerinde ve nesh meselesinde görüş 

ayrılıklarının ortadan kalkacağını söylemektedir.170 Abdurrahman Hasan Habenneke 

(ö. 1978) de nüzûl sırasına göre sûrelerin tefsir edilmesiyle Kur’ân’ın daha iyi 

anlaşılabileceğini düşünmektedir. Ona göre Kur’ân’ı, tarihsel bağlamı göz önüne 

alarak ve tedricilik esasına uygun şekilde yorumlama, ancak bu yöntem ile mümkün 

olabilmektedir.171 

 Çağdaş mütefekkir ve müfessir Muhammed Abid el-Câbirî ise Fehmu’l-

Kur’ân’ın mukaddimesinde tefsir yazma gerekçesini kısaca anlatmaktadır. Câbirî, 

tefsir ile ilgili yayımlanan farklı hacimde çok eser incelediğini ancak bu eserlerin bir 

kısmının tefsir kategorisine girebilecek nitelikteyken, bir kısmının ise tefsir sayılacak 

nitelikte olmadığını belirtmektedir. Kur’ân’ı anlama konusunda bir eser yazmayı 

düşündüğünü, ancak yaptığı araştırma sonucunda böyle bir eser yerine, bir tefsir 

yazmanın daha faydalı olacağı kanaatine vararan Câbirî,  bunu nüzûl sırasına göre 

yazmaya karar verir. Onu bu yöntemle tefsir yazmaya inandıran en önemli etken ise 

Şâtibî (ö. 790/1388)’nin el-Muvâfakât adlı eserinde geçen ve onun dikkatini çeken şu 

ifadeler olmuştur: “Medenî sûrelerin tam olarak anlaşılabilmesi için Mekkî sûrelerin 

üzerine bina edilmesi gerekir. Aynı şekilde Mekkî sûreler kendi aralarında Medenî 

sûreler de kendi aralarında nüzûl sırasına göre birbirlerinin üzerine bina edilerek 

anlaşılması gerekir. Aksi halde elde edilen anlam doğru olmaz.”172  

 Câbirî, “Kur’ân’ı nasıl anlayabiliriz?” sorusundan hareketle tefsir anlayışına 

açıklık getirmektedir. Ona göre Kur’ân’ı, sadece mevcut mushafın iki kapağı 

arasındaki sayfalardan ibaret görmek hatadır. Kur’ân, vahyin başlangıcından, Hz. 

Peygamber’in vefatına kadar geçen, yaklaşık yirmi üç yıllık bir sürece yayılmış bir 

                                                             
169 Zurkânî, Menâhilu’l-İrfân, I, 161. 
170 Mollâ Huveyş, Abdulkâdir el-Gâzî ed-Deyrezûrî, Tefsîru Beyâni’l-Meânî, Matbaatu’t-Terakkî, 
Dımaşk, 1962, I, 4. 
171 Necmettin Çalışkan, Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî ve Tefsiri, (Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 2013, 17. 
172 Ebû İsâk İbrahim b. Mûsâ eş-Şâtıbî, el-Muvâfakât fi Usûli’d-Dîn, (Thk.: Ebû Ubeyde Meşhûr) 
Dâru İbn Affân, Huber, 1997, IV, 256 vd.  
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metindir.173 Bu yüzden Kur’ân’ı tarihi seyriyle beraber anlamak, diğer bir ifade ile 

Kur’ân’ı siyer ile, siyeri de Kur’ân ile anlamak gerektiğini vurgulamaktadır.174 

Bununla beraber Câbirî, Kur’ân’ın anlaşılması açısından şu hususlara dikkat edilmesi 

gerektiğini belirtmektedir: Kur’ân’ı anlama sadece âyetlerle ilgili yapılmış pek çok 

tefsir ve yorumun okunup incelenmesi değildir. Kur’ân metninin bu yorumlardan 

ayrı tutulması gerekmektedir. Bundan maksat bütün bu yorumları yok saymak da 

değildir. Yapılan yorumları ait oldukları yere ve zamana ait kılmaktır. Böylece 

Kur’ân ile daha sağlıklı bir bağ kurmak mümkün olacaktır. Yani Kur’ân’ı doğru 

anlamanın önünde engel oluşturan değişik görüşlere sahip müfessirlerin kitaplarında 

yer alan bütün ideolojik görüşlerden soyutlanmak gerekir.175 

 Nüzûl sırasına göre Türkçe yazılan ilk tefsir olan Beyânu’l-Hak müellifi 

Mehmet Zeki Duman ise gerek kendisinin gerekse kendisinden önce Muhammed 

İzzet Derveze’nin yazdığı tefsirde, tertibi tevkıfî olan âyetlere hiç dokunulmadan, 

sadece sûreleri nüzûl sırasına göre ele alındığını belirtmektedir. Sûrelerin mushaf 

içerisindeki tertibini ictihadî gören Zeki Duman, farklı zamanlarda indirilmiş olsa 

bile, tüm müstakil pasajların, sûrelerin nüzûl sırasına göre tefsir edilmesi, “sahâbenin 

icma ettiği mushafın mevcut tertibini bozmak ve kutsiyetine(!) halel getirmek 

anlamına gelmediğini” ifade etmektedir. Ona göre Kur’ân’ın asıl tertibi pasajların ve 

sûrelerin indirildiği zaman ve mekânı önceleyen kronolojisine göre olanıdır. Mevcut 

mushaf tertibi yapıldığında sahâbe, kronolojik mushaflara sahipti.176 

 Zeki Duman, nüzûl sırasını esas alan tertibin, Kur’ân’ın bütünselliğine zarar 

verdiğini söyleyenlerin “bütünsellik”ten neyi kast ettiklerini anlamadığını ifade 

etmektedir. Müfessire göre, aslında kronolojik bir tefsir ile Kur’ân’ın yirmi üç yıllık 

tarihi süreç içerisindeki bütünselliği daha somut hale gelmiş olacaktır. Sûreler 

içerisindeki tertibe hiç dokunulmadığı için böyle bir tefsir, asla Kur’ân’ı tahrif etmek 

anlamına da gelmemektedir. Tefsir edilen metnin, araya giren açıklamalar sebebiyle, 

artık tilavet edilen mushaf olmaktan çıktığını belirten müfessir, aksi takdirde, bir kaç 

                                                             
173 Câbirî Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm, I, 10. 
174 Câbirî, Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm, I, 18; Ayrıca bkz.: Muhammed Emin Yıldırım, Nebevî Eğitim 
Modeli Daru’l-Erkam Vahyin İniş Sürecinde Şahsiyet Eğitimi, Siyer Yay., İstanbul, 2012, 143. 
175 Câbirî, Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm, I, 10-11. 
176 Duman, “Neden Yeni Bir Tefsir? Beyânu’l-Hak Adlı Eserimizin Özellikleri ve Tefsire Getirdiği 
Yenilik Hakkında Bir Deneme”, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, II-1, 2009, 108. 
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âyeti veya sûreyi tefsir eden bütün âlimlerin çabalarının, Kur’ân’ın bütünlüğüne zarar 

vermiş anlamına geleceğini hatırlatmaktadır.177  

 Nüzûl sırasını esas alarak tefsir yapan Zeki Duman, eğitim-öğretim açısından 

bu yöntemin daha faydalı olduğunu düşünmektedir. Ona göre iyice okunup üzerinde 

tefekkür edilsin, anlamları özümsenerek anlaşılsın ve tatbik edilsin diye yaklaşık 

yirmi üç yılda peyderpey nâzil olan Kur’ân-ı Kerim, eğitim ve öğretim ile insanın 

değerini ve kalitesini yükseltmeyi ve yeryüzünde medenî ve örnek bir toplum inşa 

etmeyi amaçlamaktadır.178 

 Zeki Duman, ilk muhatapları olması yönüyle sahâbenin Kur’ân’ı öğrenme, 

okuma ve hayatlarına tatbik etme yöntemlerini bilmenin sonraki nesillere örneklik 

oluşturacağı düşüncesindedir. Bu bağlamda Abdullah b. Mesud, Ubey b. Ka’b ve 

Abdullah b. Ömer gibi sahâbîlerin Kur’ân’ı okuma ve anlama hususunda takip 

ettikleri yönteme işaret eden şu rivâyeti zikretmektedir: “Biz Kur’ân’ı on âyet on 

âyet halinde okuyup öğrenirdik. Her on âyeti iyice okuyup muhtevasını iyice 

anlamadıkça ve hayatımızda uygulamadıkça Hz. Peygamber’e gelip yeni bir on âyet 

almazdık.”179 Mezkûr rivâyetten de anlaşıldığı üzere sahâbîler, indiriliş amacına ve 

metoduna uygun bir şekilde Kur’ân’ı tilavet ediyor, özümseyerek uygulamaya 

çalışıyorlardı.   

Zeki Duman, sahâbenin Kur’ân eğitimi ile örnek bir toplum haline geldiğini, 

takip ettikleri metodun tarihsel olmadığını, günümüz insanının da bu metod 

sayesinde örnek bir toplum haline gelmesinin mümkün olduğunu ifade etmektedir. 

Müellife göre Kur’ân-ı Kerim ile ilk karşılaşanların (henüz İslâm’a yeni girecek 

olanlar ve müslüman olup da Kur’ân’a aşina olmayanlar), ondan daha iyi 

faydalanmaları için nüzûl sırasına göre yapılan tefsiri takip etmeleri gerekmektedir. 

Çünkü bu yöntem aşamalı bir eğitim ve öğretim programını öngörmekte ve bu 

yönüyle de önem arz etmektedir.180  

Nüzûl tertibinin takip edilmesi gerektiğini düşünen Mehmet Zeki Duman,  

bunun gerekçesini ve önemini şöyle dile getirmektedir: “Biz de sûrelerin 

                                                             
177 Duman, “Neden Yeni Bir Tefsir ?”, 109. 
178 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 21-22. 
179Suyûtî, el-İtkân, II, 468; Duman, Beyânu’l-Hak, I, 22. 
180 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 22. 
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sıralanışında, sahâbenin, -teşbihte hata olmasın- ilk mektepten, hatta anaokulundan 

başlayıp üniversiteden mezun oluncaya kadar kademe kademe devam eden eğitim ve 

öğretim sürecini göz önünde bulunduran ve onların mümin kişiliklerini ve adalet 

vasfıyla birlikte en medenî niteliklerini, derece derece inşa edip insanlık kalitelerini 

yücelten indiriliş yöntemini esas aldık ve sûreleri nüzûl sırasına göre tefsir etmeye 

çalıştık…”181      

 Nüzûl sırasına göre Kur’ân-ı Kerim incelendiğinde öncellikle inanç ve ahlak 

konularının anlatıldığı, daha sonra ise dinin helal ve haramlarının ele alındığı 

görülmektedir. Zeki Duman da bu yöntemle,  Mekkî sûrelerde öncelenen inanç ve 

ahlak konuları benimsetildikten sonra Medenî sûrelerde geçen ahkâm âyetleri 

benimsetilerek inananların imanı pekiştirilmiş olacağını düşünmektedir. Müellif, 

muhtevaları itibariyle Mekkî sûrelerin önemli bir eğitim öğretim programı içermesi 

nedeniyle öncellikle bu sûrelerin öğrenilip uygulanması gerektiğini söylemektedir. 

Ona göre bu program ve Hz. Peygamber’in emsalsiz eğitimciliği neticesinde 

inananların, insani kimlik ve İslami kişilikleri derece derece yükseltilip inşa 

edilmiştir. Kur’ân’ı tebliğ ve tebyinle görevli olan Hz. Peygamber, Kur’ân’da geçtiği 

gibi hak-batıl, iman-küfür, tevhid-şirk, adalet- zulüm, güzel ahlak-rezalet, sevap-

ceza, cennet-cehennem gibi konuları sık sık tekrarlamıştır. Bunun neticesinde, şirki 

red edip tevhidi benimsemiş, hakka bağlı, hukuka saygılı, adalet ilkelerine göre 

davranan, görev ve sorumluluklarının bilincinde olan, güzel ahlak sahibi fertlerden 

müteşekkil yepyeni bir toplumun temeli atılmıştır. 182 Buna ek olarak Hz. Peygamber, 

Mekkî sûrelerin üzerine bina edilen Medenî sûreleri tebliğ edip örnek uygulamaları 

ile inananların insanî kimlik ve İslami kişiliklerini, ortamın ağır şartları ve ahkâm 

âyetleriyle destekleyerek sağlamlaştırmıştır. Böylece yüce Allah’ın övgüsüne mazhar 

olan ve insanlığa örnek gösterilen bir toplum183 meydana gelmiştir.184 

 Zeki Duman’a göre, Kur’ân’la tanışmış, Kur’ân hakkındaki bilgileri belli bir 

seviyede olan kişilerin mushaf tertibini takip etmelerinde bir sakınca yoktur. Ancak 

Kur’ân’la yei tanışmış ve bilgilieri bu seviyede olmayanların ise Kur’ân’ın nüzûl 

                                                             
181 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 22. 
182 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 23. 
183 Bkz.: Âl-i İmrân, 3/110; Bakara, 2/143. 
184 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 23. 
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sırasını esas alan meal/tefsir çalışmalarını okumaları daha yararlı olacaktır.185 Zira, 

cehaletle özdeşleşen bir toplumun içerisinden, insani ilişkileri ve Allah’a karşı 

sorumluluk bilinci gelişmiş bir neslin meydana gelmesi, Kur’ân’ı nüzûl sırasına göre 

bir yöntemle öğrenerek ve uygulayarak mümkün olmuştur. Ona göre mushaf tertibi 

ancak bu seviyeye ulaşan bir toplum için daha faydalı olacaktır. Müellif, çağımız 

insanından Kur’ân’a aşina olmayanları eğitmek, insanlarda belli bir imani şahsiyet 

oluşturmak için nüzûl tertibini esas alan Kur’ân meal/tefsirine şiddetle ihtiyaç 

olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre Hz. Ebû Bekir’in cem ettirdiği mevcut Kur’ân-ı 

Kerim’de 114 sûre, böyle bir insanî kimlik ve mümin kişiliğe sahip olan sahâbenin 

devam etmekte olan hayat tarzını koruyup sürdürecek biçimde tertip edilmiştir. 

Sözkonusu bu tertip Kur’ân ile ilk defa karşılaşacak olanlara göre düzenlenmiş 

değildir. Zeki Duman, tefsirinde sûre dizilişini, içinde yaşadığımız çağdaki inanan-

inanmayan bütün insanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, sahâbenin tebliğ 

sonunda eriştiği düzeyli hayat tarzını esas alan Kur’ân tertibine göre değil; onların 

başlangıçtaki eğitimsiz, öğretimsiz ve bilgisiz durumları göz önünde bulundurularak 

indirilen kronolojik sıralamaya göre tertip ettiğini söylemektedir. Zira, henüz 

Kur’ân’a aşina olamamış her okuyucu, Kur’ân’ın nüzûl tertibini takip ederek onun 

eğitim öğretim sürecini başından itibaren aşamalı olarak özümseyecek ve mümin 

kimlik ve kişiliğini kademeli olarak inşa edecektir. Böylece hakiki imana sahip 

olarak İslâm’ın hukukî, ahlakî ve sosyal hükümleri yadsımadan uygulamaya hazır 

hâle gelebilecektir. Çünkü ilim olmadan iman, iman olmadan da ahkâma riâyet 

olmaz. İlmi olan kişinin insafı, ahlakı ve adaleti yoksa imanı da olamaz, hukuka 

saygısı da. Ohâlde Kur’ân’ı okuyan kişide önce ilim, iman, ahlak ve sorumluluk 

bilinci oluşmalı, sonra da ondan adâlet ve haklara saygı beklenmelidir.186   

 Zeki Duman’ın nüzûl sırasına göre bir tertib ile Kur’ân’ı takip etmedeki 

ısrarı, eğitimde denenmiş ve başarılar getirmiş bir programı ihtiva etmesi 

nedeniyledir. Ona göre: “Kur’ân, tebliğin ilk gününden itibaren İslam’a giren 

herkesi, öncelikle şirk, inkâr, dinsizlik, ahlaksızlık, kuralsızlık, zulüm, batıl inançlar 

vb. yüklerden arındıran; kendi öz evladını diri diri toprağa gömecek kadar vahşi, 

kadınlara hak tanımayacak, köleler sınıfını insan saymayacak derecede gayr-ı insanî, 

                                                             
185 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 23. 
186 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 23. 
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zihin yapısından uzaklaştıran; onların yerine renk, ırk, cinsiyet, zengin, fakir, güçlü, 

zayıf farkı gözetmeksizin insana saygı gösteren; tevhid, güzel ahlak ve sorumluluk 

bilinci gibi âlî değerlerle ‘insanı’ yücelten ve eğitimli, kimlik, kişilik sahibi bir birey 

olarak topluma kazandıran mükemmel bir program uygulanmıştır. Bu program ve 

uygulamanın sonucunda yepyeni bir İslam dünyası, dünya tarihine çağ atlatan Asr-ı 

Saadet ve Sahâbe-i Kiram vücuda getirilmiştir. Akıl için yol birdir; bu gün de Türk 

okuyucusuna aynı program ve aynı yöntem neden uygulanmasın ki?”187 

 Görüldüğü gibi Zeki Duman, mevcut mushaf tertibinin Asr-ı saadet dönemi 

müslümanlarının tebliğ döneminin sonunda ulaştıkları hayat düzeyine hitap ettiğini 

savunmaktadır. Duman, günümüz insanının özellikle İslami eğitim düzeyleri geri 

olanların, tebliğ döneminin başında takip edilen kronolojik tertibe tabi tutulmaları 

gerektiği düşüncesindedir. 

 Nüzûl sırasına göre yapılan okumanın Kur’ân’ın daha iyi anlaşılmasına bir 

takım faydalar sağladığına inanan pek çok müfessir ve araştırmacı bulunmaktadır. 

Örneğin Mustafa İslamoğlu da Kur’ân’ı okumaktan maksat anlam öncelikli bir 

okuma olduğu için nüzûl sırasına göre okumanın daha evla olduğunu ifade 

etmektedir. Ona göre bir hitap veya metin kendi bağlamında daha doğru 

anlaşılabilmektedir. Zira bir söz kendi bağlamında yanlış anlaşılabilme olasılığına 

sahip olsa da, o söz kendi bağlamından koparılıp anlatıldığında yanlış veya eksik 

anlaşılması kaçınılmaz olmaktadır. Nüzûl sırasına göre Kur’ân okumanın daha 

faydalı olduğunu düşünen İslamoğlu, bu okuma ile mushaf sırasına göre okuma 

arasında bir takım farkların bulunduğunu ifade etmektedir: 

 Nüzûl sırasına göre okuma, Kur’ân’ı doğal akışı içerisinde okumadır. Mushaf 

sırasına göre okumada bu doğallık kısmî olarak kaybolmaktadır. Vahyin yirmi üç 

yıllık nüzûlü sonucunda bir inşa süreci oluştuğunu ancak nüzûl sırasına göre bir 

okuma ile anlaşılabilmektedir. Zira mushaf tertibi bu konuda bir fikir vermemektedir. 

Vahiy, ilk muhataplarını bir noktadan ileri bir noktaya taşımayı hedeflemiş ve bu 

hususta başarılı olmuştur. Bu süreçteki üslûp ve içerikte oluşan değişim, ancak nüzûl 

sırasına göre okuma neticesinde anlaşılabilmektedir. Nüzûl sıralamasında muhteva 

ahlak, akaid, ibadet, muamelat şeklinde oluşur. Fakat Mushaf tertibinde bunu görmek 

                                                             
187 Duman, “Neden Yeni Bir Tefsir ?”, 107. 
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zordur. Oysa bu durum Kur’ân okuyucusunun zihin dünyasında dinin öncelik 

sırasının yanlış oluşmasına sebep olmaktadır. Kur’ân bilgisinde belli bir seviyede 

olmayan okuyucu sürpriz durumlarla karşılaşabilir ve bu bir terk edişle 

sonuçlanabilir. Örneğin mushafın ilk yaprağını çevirip“Şüphesiz, inkâr edenleri 

uyarsan da, uyarmasan da, onlar için farketmez; inanmazlar”188 âyetiyle karşılaşan 

ve “Öyleyse ben bunu niçin okuyorum ki” diyerek Kur’ân’la arasını ayıran kişiler 

olmuştur.189  

 Kur’ân tertibi üzerinde tartışmalara girmenin müminlere herhangi bir yararı 

olmadığını söyleyen İslamoğlu, mushaf tertibinin tüm mü’minlerin ortak kabulüne 

mazhar olduğu için korunması ve her türlü şaibeden uzak tutulması gerektiğini 

belirtmektedir. Ona göre, Müslümanların önünde iki tertip seçeneğinin olması 

zahmet değil, rahmet sayılmalıdır. Bu yüzden “Kur’ân’ı hangi tertibe göre okumalı? 

sorusuna cevap mahiyetinde şu söylenebilir: Hayatını ‘Mekke ve Medine Dönemi’ 

diye tasnif eden müminlere, Mekke döneminde nüzûl, Medine döneminde mushaf 

sıralaması tavsiye edilmelidir.”190 

 Nüzûl sırasına göre tefsir yapmanın bir takım farklı bakış açılarını 

geliştireceği, bu yönteme itibar edildiğinde büyük ölçüde toplumsal faydaların 

görüleceği ifade edilmektedir. Örneğin bir eğitimci, eğitim ilke ve yöntemleri, bir 

ekonomist yoksullukla mücadele ve gelir paylaşımının dağılımı, bir politikacı farklı 

grupları bir arada idare etme sanatı hususunda kendince zengin malzeme çıkararak, 

yorumlama imkânına bu yöntemle daha rahat ulaşabilmektedir. Nüzûl sırasına göre 

hazırlanan tefsirlerde farklı anlayışların ortaya çıkması da bir zenginliktir. Örneğin 

İzzet Derveze et-Tefsîru’l-Hadîs’te görüşlerini daha çok ıslah ekolünden etkilenerek 

ortaya koyarken; Abdulkadir Molla Hüveyş ise Beyânu’l-Meâni adlı tefsirinde daha 

çok tasavvufi bir yöneliş sergilemektedir.191  

 

 

                                                             
188 Bakara, 2/6. 
189 İslamoğlu, Kur’ân’ı Anlama Yöntemi, 46-47.  
190 İslamoğlu, Kur’ân’ı Anlama Yöntemi, 48. 
191 Koçyiğit, “Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsir Edilmesi”, 195. 
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2.7. KUR’ÂN’IN NÜZÛL SIRASINA GÖRE TERTİP EDİLMESİ 

FİKRİNE YÖNELİK TENKİTLER 

1950’li yılların başında Mısır’da Yusuf Reşîd isimli yazar, Kur’ân-ı 

Kerim’in nüzûl sırasına göre tertip edilmesi gerektiğine dair “Rettibu'l-Kur’âne’l-

Kerîm Kemâ Enzelehullâh”192 isimli bir makale yayınlamıştır. Bu makaleye ilk ciddi 

tepki Ezher Üniversitesi’nden gelmiştir. Ezher Üniversitesi Rektörü’nün talebi 

üzerine Yüksek Âlimler Konseyi üyesi Muhammed Abdullah Diraz “en-Nakdu’l-

Fennî li Meşrû’î Tertîbi’l-Kur’âni’l-Kerîm Hasebe Nüzûlih” isimli bir makale 

hazırlayarak Yusuf Reşîd’in önerisine reddiye yazmıştır.193  

 Asrımızın önemli fikir adamlarından ve Kur’ân’a vakıf düşünürlerden biri 

olan Abdullah Diraz söz konusu makalesinde, Yusuf Reşîd’in makalesini inceleyerek 

iddialarına cevap vermiştir.194 Biz burada makalenin tümü üzerinde durmayı gerekli 

görmüyoruz. Bir fikir vermesi amacıyla makalede ele alınan bazı hususları 

zikrederek konuyu değerlendirmeye çalışacağız.  

Yusuf Reşîd’in: “Mevcut Kur’ân tertibi fikirleri bulandırıyor, Kur’ân’ın 

nüzûlünden beklenen faydaları zayi ediyor. Kur’ân’ın nüzûlünden gözlenen amaç 

olan teşride tedric metoduna ters düşüyor, düşüncenin tabiî akışını bozuyor. Çünkü 

okuyucu Mekkî sûreden Medenî sûreye geçtiğinde şiddetli bir sarsıntıya uğruyor. 

İçinde bulunduğu ortamdan yabancı bir ortama hiçbir hazırlık olmadan geçiyor…”195 

şeklindeki iddialarına Abdullah Diraz haklı olarak şöyle itiraz etmektedir: Eğer 

yazarın bu iddiaları doğru ise Kur’ân’ın sûre tertibini gözden geçirmek yetmeyecek, 

bilakis Kur’ân’ın necm necm iniş sırasını bilip bu parçaları nüzûlüne uygun bir 

şekilde tertip etmek gerekecektir. Yani Medine’de inen vahiy pasajlarından önce 

Mekke’de inmiş olanları, her birinde de öncelik sırasına göre tertip etmek 

gerekmektedir. Kur’ân-ı Kerim’in nüzûl sürecinin tarihsel bir sûretinin olabilmesi 

                                                             
192 “Kur’ân-ı Kerîm’i Allah’ın inzâl ettiği üzere tertip edin” anlamına gelen “En-Nakdu’l-Fennî li 
Meşrûi Tertîbi’l-Kur’âni’l-Kerîm Hasebe Nüzûlih”adlı makalede Kur’ân’ın nüzûl sırasına göre tertib 
edilmesi fikrini edebi bir tahlille tenkit etmiştir. 
193 Abdullah Diraz, “En-Nakdu’l-Fenni li Meşruî Tertibi’l-Kur’âni’l-Kerîm Hasebe Nüzûlih”, 
Mecelletu’l-Ezher, XXII, h. 1371, 784-796. Türkçe tercümesi için bkz.: Muhammed Abdullah Diraz, 
“Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûl Sırasına Göre Tertip Edilmesi Teklifine Edebi Eleştiri” (Terc.: Ahmet 
Nedim Serinsu), Ankara Üniversitesi İFD, XXXVII, Ankara, 1997, 245-263. 
194 Diraz, “Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûl Sırasına Göre Tertip Edilmesi”, 265-263.   
195 Diraz, “Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûl Sırasına Göre Tertip Edilmesi”, 247. 
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için, mushafın âyet bazında da tarihlendirilmesi lazımdır. Hâlbuki Hz. Peygamber’e 

parça parça âyetler şeklinde inen Kur’ân-ı Kerîm, nüzûl sırasına göre dizilmemiş, 

Allah’ın muradı üzerine Hz. Peygamber’in gösterdiği şekilde tertip edilmiştir. Yusuf 

Reşîd kendisi de âyetlerin tertibinde nüzûl sırasının dışında bir metodun 

kullanıldığını kabul etmektedir. Öyle ise bir sûrede Mekkî ve Medenî âyetlerin yer 

almasını akıcı gören yazar, neden Medenî sûreden Mekkî sûreye geçişi akıcı 

bulmamaktadır.196  

 Kur’ân sûrelerinin de tevkifi olduğunu, Tevbe sûresinin, Enfal sûresinden 

sonra başına besmele konmadan yerleştirilmiş olması dışında âlimlerin kayda değer 

bir ihtilafı olmadığını söyleyen Abdullah Diraz, iddia sahibi yazarın, bu durumu 

idrak edemediğini ifade etmektedir. Ona göre, eğer yazar söz konusu durumun 

bilincinde olsaydı, sûre tertibinin muhafaza edilmesi gerektiğine inanırdı.197  

 Görüldüğü gibi Abdullah Diraz, âyetlerde olduğu gibi mushaftaki sûre 

tertibinin de tevkifi olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla mushaf tertibinin 

kudsiyetine inanmaktadır.  

 Abdullah Diraz, Yusuf Reşîd’in “Mekkî sûreden Medenî sûreye geçişte 

okuyucu şiddetli bir sarsıntıya uğruyor, siyaktan kopuk yabancı bir ortama tepeden 

inme sokuluyor”198 şeklindeki iddiasını şöyle değerlendirmektedir: Muhammed 

sûresinin “Hâmîm” sûrelerinden (40-46.sûreler) sonra gelmiş olmasını örnek 

göstererek, Medenî sûreden Mekkî sûreye geçişin uyumsuzluğa yol açtığı iddiasının 

kabul edilemez olduğunu, peşpeşe gelen bu sûrelerde her hangi bir uyumsuzluğun 

söz konusu olmadığını belirtmekte ve şunları zikretmektedir: “Biz iddia edilenin 

aksine bu iki sûrede insicamın, birbirine uyumun ve kaynaşmanın mükemmellik 

noktasını okuyucunun da hissettiği kanaatindeyiz. İşte biz, şimdi ifade ettiğimiz bu 

hakikati yazarın dikkatine sunacağız. Zat-ı âlileri Muhammed sûresinin ilk âyetini 

okusunlar:  

 َوُھَو ٍدَّمَحُم ىٰلَع َلِّزُن اَمِب اوُنَمٰاَو ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمٰا َنیٖذَّلاَو ُْمھَلاَمْعَا َّلَضَا ِّٰهللا ِلیٖبَس ْنَع اوُّدَصَو اوُرَفَك َنیٖذَّلَا

ُْمھَلاَب َحَلْصَاَو ْمِھِتائِّیَس ُْمھْنَع َرَّفَك ْمِھِّبَر ْنِم ُّقَحْلا  “İnkâr edenler ve Allah yolundan alıkoyanlar 

var ya; işte, Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır. İnanıp salih ameller 
                                                             
196 Diraz “Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûl Sırasına Göre Tertip Edilmesi”, 247-248. 
197 Diraz, “Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûl Sırasına Göre Tertip Edilmesi”, 247-248. 
198 Diraz, “Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûl Sırasına Göre Tertip Edilmesi”, 249. 
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işleyenlerin ve Muhammed’e indirilene -ki o Rablerinden gelen haktır- inananların 

ise Allah günahlarını örtmüş ve hâllerini düzeltmiştir.”199    

 Sonra da Muhammed sûresinden önce gelen Ahkâf sûresinin baş tarafını (1-5. 

âyetler) okusunlar:  

 َنیٖذَّلاَو ىًّمَسُم ٍلَجَاَو ِّقَحْلاِب َّالِا اَمُھَنْیَب اَمَو َضْرَْالاَو ِتاَوٰمَّسلا اَنْقَلَخ اَم ِمیٖكَحْلا ِزیٖزَعْلا ِّٰهللا َنِم ِباَتِكْلا ُلیٖزْنَت مح

 ىِف ٌكْرِش ُْمھَل ْمَا ِضْرَْالا َنِم اوُقَلَخ اَذاَم ىٖنوُرَاِ ّٰهللا ِنوُد ْنِم َنوُعْدَت اَم ْمُتْیَاَرَا ْلُق َنوُضِرْعُم اوُرِذُْنا اَّمَع اوُرَفَك

 َال ْنَمِ ّٰهللا ِنوُد ْنِم اوُعْدَی ْنَّمِم ُّلَضَا ْنَمَو َنیٖقِداَص ْمُتْنُك ْنِا ٍمْلِع ْنِم ٍةَراَثَا ْوَا اَذٰھ ِلْبَق ْنِم ٍباَتِكِب ىٖنوُتیٖا ِتاَوٰمَّسلا

 Hâ, Mîm. Kitab’ın indirilişi, mutlak güç“ َنوُلِفاَغ ْمِھِئاَعُد ْنَع ُْمھَو ِةَمٰیِقْلا ِمْوَی ىٰلِا ُھَل ُبیٖجَتْسَی

sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Biz, gökleri, yeri ve ikisi 

arasında bulunanları hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yarattık. 

İnkâr edenler ise, uyarıldıkları şeylerden yüz çevirmektedirler De ki: “Allah’ı 

bırakıp da taptıklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin, yeryüzünden neyi 

yaratmışlardır? Yoksa göklerin yaratılışında onların bir ortaklığı mı var? Eğer 

doğru söyleyenler iseniz bundan önceki bir kitap yahut bir bilgi kalıntısı olsun 

getirin bana. Allah’ı bırakıp da, kıyamet gününe kadar kendisine cevap veremeyecek 

şeylere tapandan daha sapık Kimdir? Oysa onlar, bunların tapınmalarından 

habersizdirler.”200 

 Ardından söylesinler bakalım: Bu iki ifade arasındaki ayrılık nerededir? 

Sonra Ahkâf sûrenin son âyetini okusunlar:   

 ْنِم ًةَعاَس َّالِا اوُثَبْلَی ْمَل َنوُدَعوُی اَم َنْوَرَی َمْوَی ُْمھََّناَك ُْمھَل ْلِجْعَتْسَت َالَو ِلُسُّرلا َنِم ِمْزَعْلا اوُلُوا َرَبَص اَمَك ْرِبْصاَف

َنوُقِساَفْلا ُمْوَقْلا َّالِا ُكَلْھُی ْلَھَف ٌغَالَب ٍراَھَن  “Ey Muhammed!) O hâlde, yüksek azim sahibi 

peygamberlerin sabretmesi gibi sabret. Onlar için acele etme. Onlar tehdit 

edildikleri azabı gördükleri gün, sanki dünyada gündüzün bir anından başka 

kalmadıklarını sanırlar. Bu bir duyurudur. Ancak yoldan çıkmış olan topluluk helâk 

edilir.”201 

  Şimdi de Muhammed sûresinin son âyetini okusunlar:  

 ُمُتْنَاَو ُّىِنَغْلاُ ّٰهللاَو ٖھِسْفَن ْنَع ُلَخْبَی اَمَِّناَف ْلَخْبَی ْنَمَو ُلَخْبَی ْنَم ْمُكْنِمَفِ ّٰهللا ِلیٖبَس ىٖف اوُقِفْنُتِل َنْوَعْدُت ِءَالُؤٰھ ْمُتْنَا اَھ

 İşte sizler, Allah yolunda harcamaya“  ْمُكَلاَثْمَا اوُنوُكَی َال َّمُث ْمُكَرْیَغ اًمْوَق ْلِدْبَتْسَی اْوَّلَوَتَت ْنِاَو ُءاَرَقُفْلا

                                                             
199 Muhammed, 47/1-2. 
200 Ahkâf, 46/1-5. 
201 Ahkâf, 46/35. 
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çağrılıyorsunuz. Ama içinizden cimrilik yapanlar var. Kim cimrilik yaparsa ancak 

kendi zararına cimrilik yapmış olur. Allah, her bakımdan sınırsız zengindir, siz ise 

fakirsiniz. Eğer O'ndan yüz çevirecek olursanız, yerinize başka bir toplum getirir de 

onlar sizin gibi olmazlar.”202 

  Sonra da araştırsınlar bakalım bu iki başlangıç arasında uyumdan ve bu iki 

sonuçtaki uyumdan daha güzelini bulabilecekler mi? Bu tenâsukun muhkem 

kılınmasının, her şeyi eşsiz mükemmellikte yaratan Allah’ın kudretine ait bir sûretten 

başka bir şey olmadığını görecekler mi?  

 ِعِجْرا َّمُث .ٍروُطُف ْنِم ىٰرَت ْلَھ َرَصَبْلا ِعِجْراَف ٍتُواَفَت ْنِم ِنٰمْحَّرلا ِقْلَخ ىٖف ىٰرَت اَم اًقاَبِط ٍتاَوٰمَس َعْبَس َقَلَخ ىٖذَّلَا

ٌریٖسَح َوُھَو ائِساَخ ُرَصَبْلا َكْیَلِا ْبِلَقْنَی ِنْیَتَّرَك َرَصَبْلا  “O, yedi göğü tabaka tabaka yaratandır. 

Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Bir kere daha bak! Hiçbir 

çatlak (ve düzensizlik) görüyor musun?” Sonra tekrar tekrar bak; bakışların (aradığı 

çatlak ve düzensizliği bulamayıp) âciz ve bitkin hâlde sana dönecektir…”203       

 Mushaf tertibinin oluşturulduğu ilk günden beri bu tertibe uyma ve onu 

koruma hususunda, Sünnî ve Şîî çevrelerde ihtilafın söz konusu olmadığını söyleyen 

Abdullah Diraz, söz konusu tertîbin kutsallığına hürmet gereği bütün âyet ve 

sûrelerin mevcut halinin korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Diraz, mushafın 

nüzûl sırasına göre tertîb edilmesi düşüncesi âyetler ve sûrelerdeki mevcut şeklinin 

tamamen değişmesini zorunlu hale getireceğini, hatta bu zorunlu durum âyetler 

hakkında daha da şiddetli olacağını ifade ederek mushaf tertibine mudahale 

edilmesine şiddetle karşı çıkmıştır.204 

 Görüldüğü gibi Abdullah Diraz, sözkonusu bu makalesinde mushaf tertibinin 

korunması gerektiğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla bu makale, Kur’ân’ın nüzûl 

sırasına göre tefsir edilmesi fikrine karşı değil, sahâbenin icmasıyla gerçekleşen 

mushafın sûre tertîbinin değiştirilmesine, alternatif mushaf oluşturulmasına karşı bir 

reddiyedir.   

 Muhammed Abdulazîm ez-Zurkânî de mushaf tertîbinin korunması 

gerektiğini ifade etmektedir: Kur’ân-ı Kerîm Hz. Peygamber’e indiği halde kendisi 

dahi nüzûl sırasına göre âyet ve sûre tertibini oluşturmamıştır. Mevcut mushaf tertibi 
                                                             
202 Muhammed, 47/38.  
203 Mülk, 67/3-4. 
204 Diraz, “Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûl Sırasına Göre Tertip Edilmesi”, 249. 
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çeşitli hikmetlere binaen oluşturulduğundan, buna hürmet gereklidir. Ayrıca Hz. 

Osman döneminde mevcut mushaf belirlendiğinde, şahsi mushafı olan sahâbîler 

kendi mushaflarını bırakmışlardır. Bu açıdan bakıldığında sahâbenin uygulamaları da 

hüccet kabul edilmelidir.205   

 Kur’ân-ı Kerîm bir bütün olarak değil, pasajlar halinde Hz. Peygamber’e 

inmiştir. Şâyet bir sıralama yapılacaksa, bu husus dikkate alınarak yapılmalıdır.   

Hâlbuki Kur’ân’ın tamamı için bunu gerçekleştirmek imkânsızdır.206 Örneğin ilk 

olarak Alak sûresinin ilk beş âyeti, sonra Müzemmil ve Müdessir sûrelerinin ilk 

âyetleri, bundan sonra ise Alak sûresinin geri kalan kısmı inmiştir. İşte bu durum 

âyetlerin nüzûl tertibini belirlemesini oldukça güçleştirmektedir. Dolayısıyla nüzûl 

sırasını esas alarak tefsir yapanlar sûre tertibini esas almışlardır.  

 Sûrelerin nüzûl sırası esas alınarak yapılan tefsire yönelik eleştiriler de 

bulunmaktadır. Bu bağlamda kaç sûrenin Mekkî ve kaçının ise Medenî olduğu 

hususunda bir ittifak yoktur. Örneğin Übey b. Ka’b’a göre sûrelerin 87 tanesi Mekkî, 

27 tanesi Medenî’dir. Suyûti’ye göre sûrelerin 82 tanesi Mekkî, 20 tanesi Medenî, 12 

tanesi ise ihtilaflıdır. Mısır Meliki Ahmet Fuâd’ın görevlendirdiği bir heyet 

tarafından hazırlanan mushafa göre ise sûrelerin 86 tanesi Mekkî, 28 tanesi ise 

Medenî’dir.207    

 Mekkî ve Medenî konusunda sûreler üzerinde görüş birliğinin olmayışı208 ve 

birden çok nüzûl tertibinin mevcut oluşu,209 nüzûl sırasına göre bir tertip üzerinde 

karar kılmayı zorlaştırmaktadır. 210 Diğer taraftan nüzûl tertibi ile ilgili kesin bir sûre 

sıralamasının bulunmaması211 ve nüzûl tertibine dair birden fazla listenin bulunması, 

eleştiri konusu olmaktadır. Zira bu listelerde sûre tertibinde birçok farklılıklar dikkat 

çekmektedir.212 Bu durum, müelliflerin kendi tertip listelerini oluşturmaktan 

kaynaklandığını göstermektedir.213  Nüzûl sırasına göre yapılan tefsir çalışmalarında 

tarihsel arka plan, kimi zaman fazla önemsendiği için yapılan tefsirin bazen Kur’ân 
                                                             
205 Zurkânî, Menâhilu’l-İrfân, I, 288. 
206 Suyûtî, el-İtkân, I, 85 vd. 
207 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 62.  
208 Suyûtî, el-İtkân, I, 36 vd. 
209 Suyûtî,  el-İtkân, I, 171. 
210 Okumuş, Kur’ân’ın Kronolojik Okunuşu, 96. 
211 İslamoğlu, Kur’ân’ı Anlama Yöntemi, 42. 
212 Nüzûl sırasına göre hazırlanan listeler için bkz. Tablo1.  
213 Geniş bilgi için bkz: İslamoğlu, Kur’ân’ı Anlama Yöntemi, 42-43. 
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bağlamının dışına çıkmasına yol açmıştır. Öte yandan nüzûl sebepleri hakkında çok 

az bilgiye sahip olmamız, bu tefsirin pratikte gerçekleştirilmesini zorlaştırmaktadır. 

Nihâyet bu yöntemi esas alarak eser yazanların, yaşadıkları dönemin değer 

yargılarından uzaklaşmaları kolay görülmemektedir. 214   

 Bu tarz tefsirlerde zaman zaman sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin etkisinde 

kalınarak âyetlere meal verilmiştir. Örneğin bu yöntem esas alınarak hazırlanan 

Beyânu’l-Hak tefsirinde âyetlere meal verilirken, o âyetlerin nüzûl sebebi olduğu 

söylenen rivâyetlerin etkisinde kalındığı ve bu yüzden rivâyetlerin âyet meallerine 

serbest bir şekilde yansıtıldığı ifade edilmektedir. Örneğin Bakara sûresi 275.  َنیٖذَّلَا

 âyetini Müellif, “Riba/faiz   ّسَمْلا َنِم ُناَطْیَّشلا ُھُطَّبَخَتَی ىٖذَّلا ُموُقَی اَمَك َّالِا َنوُموُقَی َال اوٰبِّرلا َنوُلُكْاَی

yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimseler gibi mezarlarından kalkacaklar” şeklinde 

tercüme etmiştir. Ancak âyetin orijinalinde “Mezardan kalkmak” diye bir ifade 

olmadığı, ayrıca diğer birkaç mealde de parantez içinde dahi olsa böyle bir eklentinin 

bulunmadığı belirtilmiştir.215 Bu âyette, faizcilerin dünyadaki durumlarına işaret 

edildiğini söyleyen müfessirlerden İbn Âtiyye (546/1151), zalimce kolay kazanma 

hırsının faizcileri deliler gibi davranmaya sevk ettiğini, âyette bu durumun şeytanın 

çarptığı kişilere benzetildiğini ifade etmektedir.216  Dolayısıyla âyetteki “Şeytanın 

çarptığı gibi kalkar”   ifadesinin mecaz olduğu anlaşılmaktadır. 

 Nüzûl sırasına göre yazılan tefsirlerde genellikle sûrelerin girişinde sûreyi 

tanıtıcı mahiyette bir takım bilgiler yer almaktadır. Mesela Beyânu’l-Hak adlı 

tefsirde her sûrenin meal tefsirinden önce, dikkatleri sûrenin tarihi anlam ve bağlamı 

üzerine yoğunlaştırmak için sûrenin tarihi/ kültürel arka planı, eğer varsa sebeb-i 

nüzûl rivâyetini belirtmek sûretiyle özet bilgi verilmektedir. Ancak nüzûl sırasını 

esas alarak yazılan bazı tefsirlerde bu durum abartılı bulunup tenkit edilmektedir.217 

Mesela Hayat Kitabı Kur’ân218 adlı meal-tefsir çalışmasına yönelik yazılan bir 

makalede yapılan eleştirilerin bir kısmı sûre tanıtımıyla ilgilidir. Buna göre Bakara 

                                                             
214 Polat, “Tefsirin Güncel Sorunları ve Örnek Türkçe Mealler”, 250. 
215 Naif Yaşar, “Beyânu’l-Hak Adlı Meâl-Tefsir Üzerine Bir Eleştiri”, Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi İFD, sayı: 2, Rize, 2012, 209-210.   
216 İbn Atiyye, el-Muharraru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, I, 372. 
217 Koçyiğit, “Kur’ân’ın Nüzûl Sırasına Göre Tefsir Edilmesi”, 198. 
218 İslamoğlu, Nüzûl sırasına göre Hayat Kitabı Kur’ân-Gerekçeli Meal-Tefsir , Düşün Yay,. İstanbul, 
2012,  
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sûresi aynı zamanda Kur’ân’ın fihristi niteliğindedir.219 Hicr sûresi her açıdan bir 

bütünlük teşkil eder.220 Meryem sûresinde asıl amaç, Hz. Peygamber’in şahsiyetini 

inşadır221 vb. ifadelerin itina ile seçilmediği ifade edilmektedir.222   

  Bu tür tenkitlerin sadece nüzûl sırasına göre yapılan tefsirlere has olmadığı 

bilinmelidir. Her çalışmaya yönelik eleştiri yapılabilir. Olumlu tenkitlerin faydası da 

inkâr edilemez. Bu sebeple pek çok faydası olduğu kabul edilen bu tarz tefsirleri, 

Kur’ân’ın sahih manalarına ulaşma amacına yönelik önemli çalışmalar olarak 

değerlendirmek lazımdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
219 İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’ân, 697. 
220 İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’ân, 471. 
221 İslamoğlu, Hayat Kitabı Kur’ân, 171. 
222 Halis Demir, “Hayat Kitabı Kur’ân-Gerekçeli Meâl-Tefsir Üzerine”, Atatürk Üniversitesi İFD, 
sayı: 36, Erzurum, 2011, 156-157.   
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3. ET-TEFSİRU’L-HADÎS, FEHMU’L-KUR’ÂNİ’L-HAKÎM VE BEYÂNU’L-

HAK’IN GENEL ÖZELLİKLERİ VE TEFSİR USÛLLERİ 

3.1. ET-TEFSÎRU’L-HADÎS  

3.1.1. Müellifinin Hayatı, İlmî Kişiliği, Kur’ân ve Tefsirle İlgili Eserleri   

 Muhammed İzzet Derveze223 1887 yılında Filistin’in Nablus şehrinde 

dünyaya gelmiştir.224 Ataları “el-Ferihat” aşiretine mensup olup Ürdün’den Filistin’e 

göç etmişlerdir.225 Derveze, ilk, orta ve lise öğrenimini Nablus’ta tamamladıktan 

sonra 1903’ten 1918 yılına kadar Osmanlı Devleti’ne bağlı Posta Telgraf 

İşletmesi’nde çeşitli kademelerde görev yapmıştır.226 1922-1927 yılları arasında 

Nablus’ta Medresetu’n-Nehceti’l-Vataniyye adlı okulda; 1927-1932 yılları arasında 

ise İdaretu’l-Evkafi’l-İslamîyye’de müdürlük yapmıştır.227 1936-1939 yılları arasında 

süren Filistin Arap ayaklanmasını bahane eden İngilizler, bölgeyi işgal ederek 

Yüksek İslâm Meclisi’ne ve İslâmî vakıflara el koyunca, Derveze de görevinden 

alınmıştır. Bundan sonra Derveze memuriyete bir daha dönmemiştir.228  

 İzzet Derveze, resmi görevini sürdürdüğü yıllarda siyasi çalışmalarda 

bulunmuş ve çeşitli siyasi oluşumlarda aktif görev almıştır. I. Meşrutiyet’in (1876) 

ilanından sonra Osmanlı Devleti’nde gelişen fikir ve düşünce hareketlerine ilgi 

duyarak bu alanda yayınlanan dergileri takip etmiştir. Bu arada İttihatçıların gizli 

neşriyatını da okuyarak bunlardan etkilenmiştir. II. Meşruiyet’in (1908) ilanından 

sonra Jön Türkler’in devamı olarak faaliyet sürdüren İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne 

üye olmuş, fakat Arapların aleyhine bir yapı olduğunu fark edince 1909 yılında söz 

konusu cemiyetten ayrılmıştır. Bundan sonra Nablus’da Muhalif İtilaf Partisi’ne 

geçerek bu partide sekreterlik görevini üstlenmiştir. Bununla birlikte, Arap 

                                                             
223 “Derveze” Arapça terzi anlamında olup “derraze” kökünden gelmektedir. Bu lakap, kumaş 
ticaretiyle uğraştığı için dedesi Hızır Bey’den kalmıştır. Bkz.: Mehmet Yolcu, “Ebû Zuheyr 
Muhammed İzzet Derveze Hayatı, Mücadelesi ve Başlıca Eserleri”, İnönü Üniversitesi İFD, IV-2, 
2013, 62. 
224 Mustafa Dibağ, Biladûna Filistîn, Dâru’t-Talia, Beyrut, 1965, 97. 
225 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, X, 23. 
226 Derveze, Kur’ân Cevap Veriyor, (Terc.: Abdullah Baykal), İstanbul, 1988, 7; Zekeriya Kurşun, 
“Muhammed İzzet ed-Derveze”, DİA, IX, İstanbul, 1994, 187. 
227 Ferîd Mustafâ Süleymân, Muhammed İzzet Derveze ve Tefsîru’l-Kur’âni’l-Kerîm, Mektebetü’r-
Ruşd, Riyâd, 1993, 33-34. 
228 Kurşun, “Derveze”, DİA, IX, 18. 
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vilâyetlerinde Adem-i merkeziyetçi idareler oluşturmak isteyen çeşitli parti ve 

cemiyetlerin kuruluşuna öncülük etmiştir. 1911-1937 yılları arasında Arap İlim 

Cemiyeti, Merkeziyetsizlik Partisi, Kudüs’te Arap-Filistin Konferansı, Suriye 

Umumi Konferansı, Anayasa danışmanlığı, Arap Bağımsızlık Partisi, Arap-Filistin 

Cemiyeti ve Filistin Yüksek Arap Kurulu, Filistin Direniş Hareketi gibi ilmî ve siyasî 

oluşumlarda kurucu üyelik ve sekreterlik gibi görevlerde bulunmuştur.229 

 İzzet Derveze, maddi imkânsızlıktan dolayı çalışmak zorunda kalsa da siyasî 

ve ilmî faaliyetlerde bulunmaktan geri durmamıştır. Özel gayreti sonucunda dil, 

edebiyat, şiir, tarih, sosyoloji, felsefe, tefsir, hadîs, fıkıh, kelam gibi pek çok alanda 

kendisini geliştirmiştir. Muhammed Abduh, Mustafa er-Rifâi, Ahmed Şevkî, 

Veliyyuddîn Yeken gibi dönemin çağdaş âlim ve düşünürlerin eserlerini incelemiştir. 

Seyh Mustafa Hayyâd’dan fıkıh, Şeyh Süleyman es-Serbavî’den hadis, Şeyh Musa 

el-Kudûmî’den de sarf ve nahiv okumuştur. Ayrıca Muhammed Reşîd Rızâ, Satı’ el-

Husarî, Hayruddîn ez-Ziriklî gibi ilim adamlarıyla görüşmüş ve onların 

düşüncelerinden etkilenmiştir. 230  

 Derveze, 1937-1939 yılları arasında Şam’da Filistin direniş hareketini 

yönlendirdiği iddiasıyla Fransız güçleri tarafından tutuklanıp beş yıl hapse mahkûm 

edilmiştir. Hapisteki on altı ayını Kur’ân’la ilgili çalışmalar yaparak geçiren 

Derveze, bu arada, elli iki yaşında Kur’ân’ı hıfzetmeyi başarmıştır. Bu süre zarfında 

Kur’ân çalışmalarına daha yoğun bir şekilde eğilerek dikkatini Resûlullah’ın risalet 

öncesi dönemine çevirmiş, o dönemin inanç ve yaşam biçimini anlamaya çalışmıştır. 

Bu bağlamda Hz. Peygamber’in hayatı ve Kur’ân tefsiri üzerindeki çalışmalarını 

hızlandırmıştır.231 

 İngiliz ve Fransız güçleri Suriye’yi işgal ederek baskılarını artırınca Derveze 

Türkiye’ye kaçmak zorunda kalmıştır. Ancak izinsiz giriş yapması sebebiyle bir süre 

hapsedilmiş, daha sonra da Bursa’da ikamete mecbur bırakılmıştır. 1941-1945 yılları 

arasında yaklaşık dört yıl Türkiye’de kalan Derveze, Bursa ve İstanbul’daki 

                                                             
229 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, X, 24; Kurşun, “Derveze” DİA, IX, 187; Belek Japarakunov, 
“Muhammed İzzet Derveze’nin Asru’n-Nebî ve Siretu’r-Resûl Adlı Eserlerinin Tefsir Yönü”, (Ankara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü YayınlanmamışYüksek Lisans Tezi), Ankara, 2009, 4-5. 
230 Demir, İzzet Derveze’nin Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 21-22. 
231 Yusuf ESEN, İzzet Derveze’nin Siretu’r-Resûl’üne Göre Kur’ân’da Hz. Muhammed, (Erciyes 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kayseri, 2013, 7.   
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kütüphanelerden yararlanarak tefsirinin müsveddesini hazırlamıştır. Derveze, İkinci 

Dünya savaşı sona erince bağımsızlığını ilan eden Suriye’ye dönmüş; tefsirini 

tamamlamak üzere çalışmalarına devam etmiştir. 1963 yılında Şam’da tefsirinin ilk 

baskısı gerçekleşmiştir. Daha sonraki yıllarda sağlık sorunları yaşayan müfessir, 

1984 yılında doksan yedi yaşında Şam’da vefat etmiştir.232 

 Hayatını, İslamî mücadeleye ve Kur’ân’a adamış bir âlim ve düşünür olan 

İzzet Derveze, aynı zamanda Filistin meselesi uğruna mücadele vermiş,  bu uğurda 

sürgünlere, yaralanmalara, tutuklanmalara ve mahkûmiyete maruz kalmış önemli bir 

aksiyon adamıdır. İlmî faaliyetlerden geri kalmayan Derveze, edebiyat ve tarih 

alanında da eserler vermiştir. Derveze, elli yaşından sonra daha çok Kur’ân’ı 

anlamaya dönük çalışmalar yapmıştır. Islahatçı düşünürlerden etkilenerek 

düşüncelerini şekillendirmiştir. Örneğin Hz. Peygamber’in mucizelerine 

yaklaşımında, Garânik olayını uydurma görmesinde, Mi’rac’ın ruhen gerçekleştiğini 

düşünmesinde, Muhammed Hüseyin Heykel (ö. 1956) ile; kıssa, emsâl, va’d, va’îd 

gibi konuları Müteşâbih olarak değerlendirmesinde Muhammed Ferîd Vecdî (1954), 

Ahmed Zeki Paşa (ö. 1934), Mustafa Sabri (ö. 1954) gibi âlimlerle benzer görüşlere 

sahiptir.233 Bununla birlikte genel olarak Derveze’nin ıslahatcı düşünce yapısına 

yakın olduğu söylenebilir.  

 Derveze, Kur’ân ve tefsir başta olmak üzere edebiyat, tarih, siyasî ve ictimaî 

konulara dair elli civarında eser yazmıştır. Müellifin bu alanlara ait pek çok çeviri ve 

makalesi de bulunmaktadır. Burada sadece Kur’ân ve tefsire dair eserlerini 

belirtmekle yetineceğiz.  

1. Asru’n-Nebî ve Bîetuhu Kable’l-Bi’se: Sûverun Muktebesun mine’l-

Kur’âni’l-Kerîm, Daru’l-Yakazati’l-Arabî, Şam, 1946. Bu eserde, Hz. Peygamber ve 

önceki dönem ele alınmıştır. Eser, Siretü’r-Resûl ile birlikte Kur’ân’a Göre Hz. 

Muhammed’in Hayatı adıyla Mehmet Yolcu tarafından Türkçeye çevrilmiştir.234 

2. Sîretü’r-Resûl Müktebesun mine’l-Kur’ân, I-II, Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-

Arabî, Kahire, 1948. Bu eserde Kur’ân’a göre Hz. Peygamber’in hayatı anlatılmıştır.  

                                                             
232 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, X, 25-26. 
233 Yolcu,  “Ebû Zuheyr Muhammed İzzet Derveze”, 65- 68.  
234 Derveze, Kur’ân’a Göre Hz. Muhammed’in Hayatı, (Terc.: Mehmet Yolcu), Düşün Yay., 2012. 
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3. el-Kur’ân ve’l-Yehûd, Şam, 1949. Kur’ân’a göre Yahudiler’in durumları 

ve ahlakları anlatılmıştır. 

4. el-Kur’ân ve’l-Mer’e, el-Matbaatu’l-Asrî, Sayda, 1951. Eserde Kur’ân’nın 

kadına verdiği önem anlatılmıştır.  

5. el-Kur’ân ve Damânu’l-İctimâî, el-Matbaatü’l-Asrî, Sayda, 1951. Bu 

eserde Kur’ân ve sosyal dayanışma konusu ele alınmıştır.  

6. el-Kur’ân’ul-Mecîd, el-Matbaatu’l-Asrî, Sayda, 1952. Kur’ân ilimleri ve 

tefsir usûlu hakkındaki bilgileri içeren bu eser, et-Tefsîru’l-Hadîs adlı eserinin birinci 

cildine alınmış olup tefsirin mukaddimesi hükmündedir. Bu eser Vahdettin İnce 

tarafından Kur’ân’ı Anlamada Usûl adıyla Türkçe’ye çevrilmiştir.  

7. et-Tefsîru’l Hadîs Tertîbu’s-Suver Hasebe’n-Nüzûl adlı eserinin ilk 

baskısı I-XII, Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabî, Kahire, 1961-1963; Diğer baskısı ise I-X, 

Dâru’l-Garbi’l-İslâmî, Beyrut, 1421/2000 yılında gerçekleşmiştir. 235   

8. ed-Dustûru’l-Kur’ânî ve’s-Sünnetu’n-Nebevîyye fî Şuûni’l-Hayat, I-II, 

Dâru İhyâi’l-Kutubi’l-Arabî, Kahire, 1966. Bu eserde siyasi, hukuki, mali, sosyal, 

ailevi ve etik konular, Kur’ânî ilkeler ve Hz. Peygamber’in sünneti çerçevesinde ele 

alınmıştır.  

9. el-Kur’ân ve’l-Mübeşşirûn, Şam, 1972. Bu eserde, Kur’ân ve Îslam 

hakkında yalan yanlış bilgiler yayan misyonerlere cevap verilmektedir. 

10. el-Kur’ân ve’l-Mulhidûn, Şam, 1973. Bu eserde, Kur’ân, Îslâm ve Hz. 

Peygamber hakkında yanlış bilgiler yayan ve çeşitli iftiralarda bulunan ateistlere 

cevap verilmektedir.  

11. el-Cihad fî Sebilillah fi’l-Kur’ân ve’l-Hadis, Dâru’l-Yakazati’l-Arabî, 

Şam, 1975. Bu eserde Îslâm’da cihad konusu ele alınmıştır. Eser, Allah Yolunda 

Cihâd adıyla Ali Aslan tarafından Türkçe’ye çevrilmiştir.  

3.1.2. Et-Tefsîru’l-Hadîs’in Özellikleri 

 Muhammed İzzet Derveze, Türkiye’de ikamete mecbur bırakıldığı yıllarda 

(1941-1945) Bursa ve İstanbul’daki kütüphanelerde yaptığı araştırmalar neticesinde 

                                                             
235 Demir, Derveze’nin Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlama Yöntemi, 25-27; Yolcu, “ Ebû Zuheyr 
Muhammed İzzet Derveze”, 70-80.  
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et-Tefsîru’l-Hadis’in müsveddesini hazırlamıştır.236 Müellif, Suriye’ye döndükten 

sonra kaynaklarını yeniden gözden geçirerek nüzûl sırasına göre hazırladığı tefsirini 

tamamlamıştır. İnceleme konumuz içerisinde yer alan eserin, ilk olarak 1961-1963 

yılları arasında 12 cilt halinde Daru İhyaî’l-Kutubi’l-Arabî tarafından Mısır’da birkaç 

baskısı yapılmıştır.237 Söz konusu eser, 7 cilt halinde bir kurul tarafından Türkçe’ye 

çevrilmiştir.238 Çalışmamızda, Dâru’l-Garbi’l-İslamî’nin 1421/2000 yılına ait 10 

ciltlik baskısı esas alınmıştır. et-Tefsîru’l-Hadîs Tertîbu’s-Suver Hasebe’n-Nüzûl adlı 

tefsirin bazı özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür: 

1. Bu eser, nüzûl sırasına göre telif edilen ilk tefsirdir.239  

2. Tefsir ve Kur’ân’a giriş mahiyetinde olan, tefsir usûlüne dair ilkelerin 

geniş bir şekilde yer aldığı el-Kur’ânu’l-Mecîd, et-Tefsîru’l-Hadîs’in bir 

mukaddimesi mesabesindedir..240  

3. Tefsirde Kur’ân’ın ihtiva ettiği Hz. Peygamber’in hayatı ve yaşadığı 

çevreyle ilgili sahnelere dikkat çekilmiştir. Zira Kur’ân’ın çoğu âyetlerinde Hz. 

Peygamber’in hayatından ve İslam’a karşı çıkanlarla mucadelesinden 

bahsedilmektedir. Ayrıca Hz. Peygamber’in yetiştiği toplumun gelenek ve inançları 

ile Kur’ân’ın vahyedilişi arasında güçlü bağlar bulunmaktadır.  Dolayısıyla Kur’ân’ı 

doğru anlayabilmek için bu hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.241 

Örneğin, Duha sûresi ilk beş âyetinde Hz. Peygamber’in desteklenip rahatlatıldığı 

ifade edilirken, son üç âyetinde ise Allah’ın nimetleri karşısında şükretmesi, 

yetimleri gözetmesi, dilencilere karşı iyi söz söyleme ve yardım etmesi gerektiği 

belirtilmiştir. Üslûp ve içeriği sûrenin Hz. Peygamber’in sıkıntı çektiği şartlarda nâzil 

olduğu ve erken döneme rastladığını göstermektedir. Söz konusu sûrede Hz. 

                                                             
236 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs I, 6. 
237Okumuş, Kur’ân’ın Kronolojik Okunuşu, 47; Demir, Derveze’nin Kur’ân’ı Anlama ve Yorumlama 
Yöntemi, 23, 25. 
238 Eserin Türkçe çevirisi için bkz.: Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs Nüzûl Sırasına Göre Kur’ân Tefsiri, 
(Terc.: Saban Karatas, Ahmet Çelen, Mehmet Çelen, Ekrem Demir, Ali Arslan, Muharrem Önder, 
Vahdettin İnce, Mustafa Altınkaya, Mehmet Baydas, Ramazan Yıldırım), I-VII, Ekin Yay., İstanbul, 
1998; Eser, Düşün yayıncılık tarafından da basılmıştır. Ancak eserin Türkçe çevirisinde kimi yerde 
kısaltma yoluna gidilmiştir. Örneğin Felak sûresinin tefsirini karşılaştırmak için Bkz.: et-Tefsîru’l-
Hadîs, II, 45-58; Türkçe çevirisi; I, 245-248.  
239 Okumuş, Kur’ân’ın Kronolojik Okunuşu, 23. 
240 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 25-278. 
241 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 142-146. 
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Peygamber’in çocukluk döneminde yaşadıklarına, gençliğinde geçirdiği ekonomik ve 

psikolojik durumuna dikkat çekilmektedir.242  

4. Kur’ân’ın dili ve üslûbunun kolay olduğu ifade edilmiştir. Derveze’ye 

göre Kur’ân’ın dili, zor, karmaşık ve anlaşılmaz değildir; aksine onun dili, Hz. 

Peygamber’in yaşadığı toplumun diliydi, muhatapları tarafından rahat bir biçimde 

anlaşılmaktaydı. Kur’ân’ın dili, ifade tarzı, üslûbu, kavram ve işaretleri insan anlayışı 

ve zihni açısından anlaşılmaz değildir. Bu özelliğinden dolayı Kur’ân’ı dinleyen 

müşriklerin bir kısmı, “Bu ancak bir beşer sözüdür”243 şeklinde tepki vermişlerdir. 

Ancak bu durum, Kur’ân’da sadece uzman kişilerin anlayabileceği bazı kavramların 

bulunduğu gerçeğiyle çelişmediği gibi Kur’ân’ın mucizevî yönüne, dil ve nazmının 

yüceliğine bir halel getirmemektedir. Kur’ân’la hemhal olan kişi, kendisini onun 

dilinin, üslûbunun ve ıstılahlarının oluşturduğu ortamda bulur, bu da vahyin inzâl 

olduğu ortamın dili olup muhataba bu ortamın havasını yansıtır. Böylece muhatap 

birçok mesele ve anlamın gerçek niteliği ile karşılaşır; kendisine Kur’ân inen Hz. 

Peygamber’in göreviyle ilgisi bulunmayan meselelere dalmaz, vaktini ve enerjisini 

boşuna tüketmez.244   

5. Kur’ân’ın içeriği temel prensipler ve araçlar şeklinde iki kategoriye 

ayrılmaktadır. Buna göre Allah’ın birliği, birey ve toplumun huzurunu sağlayan 

ahlaki, siyasi ve ekonomik ilkeler ile bunlara dair emir ve yasaklar temel prensipler 

içerisinde yer almaktadır. Kur’ân’daki kıssalar, örnekler, tehditler, teşvikler, 

eleştiriler, kabul ve redler, kanıt nitelikli deliller ile Allah’ın gücünü ve 

yaratıcılığının göstergesi olan her şey temel prensipleri pekiştiren, destekleyen 

araçlar niteliğindedir. İzzet Derveze’ye göre Kur’ân’ın içeriğini temel prensipler ve 

araçlar şeklinde iki kısma ayırmanın faydası şudur: Temel hedefler ve prensipler 

fazla çaba harcanmadan ortaya çıkarılabilir. Ayrıntılı bilgi ve destek nitelikli 

araçların temel prensipleri gölgede bırakmasına engel olur. Çünkü temel prensipler 

üzerinde düşünüldüğü gibi tamamen bağımsız bir şekilde araçlar denilen meselelerle 

meşgul olmak yanlış olur. Örneğin Kur’ân kıssaları, evrensel yasalar, melek, cin ve 

ahiret gibi gaybî konular hakkında görüşlerde bulunmak, asıl mesajmış gibi bunlar 

üzerinde durmak, ana hedeften uzaklaştırır. Çünkü bunlar temel hedefleri 

                                                             
242 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 549-550. 
243 Müddessir, 74/25. 
244 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 147-157. 
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destekleyen unsurlardır. Asıl mesajı göz ardı ederek bunlar üzerinde düşünmenin 

faydası olmayacağı gibi gereksiz yere şaşkınlığa sebep olacaktır.245 Derveze’ye göre 

Kur’ân’ın öngördüğü temel hedef ve prensipler arasında yer almayan ve soyut olan 

melek, cin, iblis ve şeytan gibi varlıkların mahiyetiyle ilgili bilginin peşine 

düşmemek gerekir. Bu hususlarda Kur’ân’da yer alan tabirler, işaretler, hatırlatmalar, 

uyarılar ve açıklamalarla ilgili tahmin, zorlama ve eklemelerde bulunmamak, akla 

sığmayan yorumlardan kaçınmak daha doğrudur. Bunlar gibi gayb âlemine ait 

olanların beşeri idrakle kavranması mümkün değildir. Dolayısıyla söz konusu 

konularda Kur’ân’ın verdiği bilgiyle yetinmek gerekir. Böylece asıl işlevi irşâd, öğüt 

ve rehberlik olan Kur’ân, amacı dışında kullanılmamış olur.246 

6. Kur’ân’ın asıl dikkat çektiği meselelere yönelmek gerektiğine dikkat 

çekilmiştir. Zira Kur’ân’da evrensel sahneler ve yasalara ilişkin bilgiler, Kur’ân 

muhataplarının dikkatlerini Allah’ın birliğine, yüceliğine ve egemenliğine çekmeyi 

amaçlamaktadır. O’nun eşsiz yaratıcılığına, yegâne mabud oluşuna dikkatleri 

çekmeyi gaye edinmektedir. Kur’ân’da evrensel yasalara ilişkin açıklamaların yer 

almasının amacı, insanların kalbine Allah’ın yüceliğini aşılamak, onları Hz. 

Peygamber’in mesajını kabul etmeye teşvik etmektir. Aynı şekilde muhataplara öğüt 

vermek, yol göstermek, bir takım önerilerde bulunmak, onları uyarmak ve ana mesajı 

desteklemektir. Bu yaklaşımı benimseyen müslüman, artık evrenle ilgili belli 

teorilerin tutsağı olmaz. Çünkü bu tür teorilerde her zaman çarpıtma ihtimali 

vardır.247 Bundan ötürü Derveze, bilimsel tefsire karşı çıkmaktadır.  

7. Tefsirde, Kur’ân kıssalarında verilmek istenen amaca dikkat çekilmiştir. 

Kıssalar, salt hikâye olsun diye değil, öğüt, uyarı, hakkın anlaşılmasını sağlama, onu 

kabul ettirme, eleştiri ve tehdit amaçlı anlatılmaktadır. Bu çerçevede Kur’ân’a 

yaklaşan kimse, bizzat amaç edinilmeyen kıssaların içerdiği olayların ayrıntısına 

dalmaz, asıl verilmek istenen amaca odaklanır.248 Bu hususa dikkat eden Derveze, 

İsrailiyattan uzak durmaya özen göstermiştir.  

8.  Allah’ın zatıyla ilgili kullanılan lafızların Kur’âni bir üslûp olarak 

değerlendirilerek tefsir edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Derveze’ye göre Kur’ân’da 

                                                             
245 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 157-162. 
246 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 181-182, 
247 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 182-184. 
248 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 162.  
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Allah’ın zatıyla ilgili olarak geçen el, sağ, sol, yüz, istiva etme, inme, gelme, üst, alt, 

ön, dürme, kabzetme, üfleme gibi ifadeler dinleyenlere çağrışımla algılatma amacına 

yönelik bir üslûp ve ifade tarzı içerisinde sunulmuştur. Diğer bir deyişle Allah’ın 

zatıyla ilişkilendirilen isim, sıfat ve fiillerin Kur’ân’da bu şekilde kullanılmış 

olmaları insanın zihninde somutlaştırma amacına yönelik bir ifade tarzıdır. Mesela 

Allah işitir ama hiçbir şey onun gibi işitmez. O görür ama hiçbir şey onun gibi 

görmez. Müfessir, bu konuların mahiyeti ile ilgili tahminde bulunmadan Kur’ân’ın 

durduğu yerde durmak gerektiğini belirtmektedir.249 Dolayısıyla tefsirinde bu tür 

tartışmalara girmemektedir. 

9. Âyetler müstakil değil, bağlamlarıyla birlikte tefsir edilmeye çalışılmıştır. 

Derveze’ye göre, Kur’ân sûrelerindeki bölüm ve âyet grupları tertip, konu, ifade 

biçimi ve iniş sırası yönüyle birbirleriyle ilişkilidir. Bu sebeple Kur’ân’ı âyet âyet, 

ibare ibare ele almanın, onu doğru anlamaya engel olacağını ve asıl hedefinden 

uzaklaştıracağını ifade etmektedir.250  

10. Derveze Kur’ân’da bir kısım âyetleri başka âyetlerle açıklamaktadır. 

Ona göre bu, çoğu zaman mümkündür. Çünkü Kur’ân’da, bir yerde mutlak olan bir 

âyet başka bir yerde tahsis edilmiş halde bulunabilmektedir. Ayrıca lafızları farklı 

fakat mana ve maksatları aynı olan cümleler bulunmaktadır. Bundan ötürü Kur’ân 

mesajını anlamanın en üstün ve en güvenilir yolu, Kur’ân’ın bir kısmını bir kısmıyla 

açıklamaktır. Çünkü bu metod uygulanarak bir takım varsayımlardan kurtulabilinir 

ve bir takım rivâyetlerin sahihliği, zayıflığı ve yanlışlığı da tesbit edilebilir.251 

11. Kur’ân sûreleri küçük pasajlara bölünerek tefsir edilmiştir. Derveze, 

sûreleri, anlamlarını bozmayacak şekilde belli pasajlara bölerek tefsir etmiştir. 

Genellikle âyetlerin muhtevasını özetledikten sonra çesitli rivâyet ve görüşleri 

belirtmiştir. Ona göre bu yöntem, anlam, nazım ve siyaka vukufiyet açısından daha 

sağlıklıdır. 252  

12. Hz. Peygamber’in sünnetiyle tefsire önem veren müfessir,  sahâbe ve 

tabiîn görüşlerinden de faydalanmıştır.  

                                                             
249 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 188-189. 
250 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 189-190.  
251 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 198-202. 
251 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 198. 
252 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 6. 
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13. Âyetlerdeki garip lafız ve ifadeler açıklanmıştır. Garip kelimeler ve çok 

kullanılmayan bazı ifadeler, lugavî, nahvî ve belağî yönden ayrıntılara girmeden 

kısaca açıklanmıştır.253   

14. Tefsirde sebeb-i nüzûl rivâyetleri değerlendirilmiştir. Âyetlerin nüzûl 

sebepleriyle ilgili rivâyetler, bunların işaret ettiği mana ve hükümler kısaca 

açıklanmıştır. Farklı görüşler aktarılmış, konuyla ilgili yorum ve değerlendirmeler 

yapılmıştır.254  

15. Farklı müfessirlerin görüşleri aktarılarak değerlendirilmiştir.  

16. Âyetlerden önemli çıkarımlarda bulunulmuştur. Derveze, tefsir edilecek 

kısımlarda geçen hükümleri, prensipleri, hedefleri, telkinleri, âyetlerin yasama 

yönünü, hedefledikleri ahlakî, ruhî ve sosyal yönlerini belirtmektedir. Derveze bu 

konularda öncellikle akla ve araştırmaya dayanmakta, insanın sürekli değişen 

hayatını, anlayışını göz önünde bulundurmaktadır. Örneğin Bakara sûresi 275-278. 

âyetlerin tefsirinde faiz meselesini ele alarak açıklamalarda bulunan müfessir, söz 

konusu âyetlerde şu evrensel telkinlerin yer aldığını belirtmektedir: “Bu âyetlerde 

faizin iğrençliği ve haram oluşu vurgulanmakta, iyilik, höşgörü ve müslümanlar arası 

dayanışma duygusu teşvik edilmektedir. Sıkıntıya düşen bir müslümana borç 

verilmesi, borcunu veremeyecek durumda ise borçluya geniş süre tanıtılması veya 

alacaklının alacağını sadaka olarak bağışlaması telkin edilmektedir. Bireysel ve 

toplumsal felaketlerden korunmak için Müslümanların Allah’ın gösterdiği 

direktiflere riâyet etmeleri gerektiği belirtilmektedir.”255  

17. Sûreler nüzûl sırasına göre ele alınmıştır. Derveze, tefsirinde, Mısır 

heyetince oluşturulan mushaf tertibini esas almış ancak kimi sûrelerin yerini 

değiştirerek kendine has bir nüzûl tertibi oluşturmuştur.256 Müfessir, rivâyetlere, 

sûrenin siyak-sibakına, bütünlüğüne, içeriğine, Mekkî-Medenî sûrelerin üslûp ve 

muhtevasına bakarak, sûrenin iniş sırasının sıhhati konusunda değerlendirmelerde 

bulunduktan sonra bir nüzûl tertibi tesbit etmiştir.257 Müfessir’göre Kur’ân’ı anlama 

ve ona hizmet etmede en faydalı yöntem, nüzûl tertibine göre yapılan tefsirdır. Zira 

bu yöntem sayesinde Hz. Peygamber’in sîretî, Kur’ân’ın indirildiği dönem ve 

                                                             
253 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 6. 
254 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 7.  
255 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 494-495. 
256 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 13. 
257 Nüzûl tertibine ilişkin liste  için bkz.: Tablo 1 
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merhaleler daha net izlenebilir. Aynı şekilde okuyucu Kur’ân’ın indiği ortam ve 

âyetlerin manasıyla bütünleşir, böylece tenzîlin hikmeti daha kolay anlaşılır.258 

18. Sûrelerin girişinde sûreyi tanıtıcı nitelikte özet bilgi verilmiştir.   

19. Sûrelerin muhtevasında geçen konular, başlıklar halinde izah edilmiştir. 

Derveze, tefsirini inceleyen kişilerin aradıklarını daha rahat bulmaları için bu şekilde 

bir yöntem benimsediğini ifade etmektedir.259 Örneğin, Asr sûre’sinin tefsirinde, 

“Sâlihât Kavramı”, “Hak ve Sabır ile Tavsiyeleşmek”, “Kur’ân’da Sabır”,  

“Kur’ân’da İman ve Salih Amel Ayrılmazlığı” şeklinde konular izah edilmiştir.260 

20. Kelimeler, medlûlleri, tekrar edilen konuları ilk kez geldiği yerde 

gereksiz uzatmalardan kaçınılarak açıklanmış, aynı konu tekrar geldiğinde daha 

önceki açıklamalara atıfta bulunulmuştur.261 

21. Tefsirde dil bilgisi tahlilleri ve kelamî tartışmalardan uzak durulmaya 

özen gösterilmiştir.  

22.  Tefsirde kolay ve anlaşılır bir dil ve akıcı bir üslûp kullanılmıştır.262  

23. Bazı konularda ıslahatçı ekol mensubu düşünürlerle benzer görüşler 

sergilenmiştir. Örneğin mucizeler konusuna yaklaşımı buna örnek verilebilir. 

 Derveze, İsra sûresi 58-59. âyetlerin263 tefsirinde Hz. Peygamber’in yegâne 

mucizesinin Kur’ân olduğunu, onun hissî bazı mücizeler göstermesini ifade eden 

rivâyetleri Kur’ân’ın, mucize göstermesini isteyenlere karşı reddedici tavrına 

dayanarak sahih görmemektedir.264 Aynı yaklaşım Muhammed Abduh, Reşîd Rızâ 

ve Hüseyin Heykel’de görülmektedir.265 Bu düşünür ve müfessirler, İslam’ın berrak 

yüzünün görülmesini perdeleyen hurafelere karşı mücadelede de aynı yaklaşımı 

göstermişlerdir.  

24. Tefsirde bazı siyer ve tarih kitaplarında geçen bir kısım olaylar âyetlerin 

nüzûl şartlarıyla karsılaştırılarak verilmiştir.  

                                                             
258 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 9. 
259 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 5-9.   
260 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 561-569. 
261 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 8, 9. 
262 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 8. 
263 “Hiç bir ülke (veya şehir) olmasın ki, kıyamet gününden önce biz onu (ya) bir yıkıma uğratacağız 
veya onu şiddetli bir azabla azaplandıracağız; bu (muhakkak) o kitapta yazılıdır. Bizi, (Kureyş’in 
istediği) mucizeleri göndermekten, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. (Nitekim) 
Semûd kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz 
mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz.” İsrâ, 17/58-59. 
264 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 400-401. 
265  Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, II, 559. 
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25. Âyetlerin bilimsel yöntemle yorumlanması uygun görülmemiştir. et-

Tefsîru’l Hadîs’te ictimâî ve konulu tefsir ön plandadır. 

3.2. FEHMU’L-KUR’ÂNİ’L-HAKÎM 

3.2.1. Müellifinin Hayatı, İlmî Kişiliği, Kur’ân ve Tefsîrle İlgili Eserleri 

 27 Aralık 1935 yılında Fas-Cezayir sınırında yer alan, Fecic kentinde 

dünyaya gözlerini açan Câbirî’nin hayatı dramatik bir şekilde başlamıştır. Çünkü o, 

daha doğmadan annesi boşanmış, baba evine dönmüştür. Annesi onu, yedi yaşına 

kadar büyüttükten sonra bir daha evlenmiştir. Ana dili Berberice olan Câbirî, eğitim 

dili olan Arapça’yı okula başladığında öğrenmeye başlamıştır. Câbirî, dokuz yaşında 

iken Kur’ân’ın üçte birini ezberlemiştir. Daha sonra Fransızların açtığı okula devam 

ederek on yaşlarında Fransızca öğrenmiştir. Küçük yaştan itibaren Arap dili ve 

edebiyatına ilgi duymuştur.266 

 Câbirî on altı yaşında iken annesi vefat etmiştir. On sekiz yaşlarında maddi 

sıkıntılar sebebiyle okula bir süre ara vererek terzi dükkânında çalışmak zorunda 

kalmıştır. 1953 yılında “el-Medresetul Muhammediyye” adlı okula devam eden 

Câbirî, 1957 yılında Üniversite sınavını kazanarak Rabat Muhammed el-Hamis 

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümüne kaydolmuştur. 1962 yılında mezun 

olmuştur. 1962-1967 yılları arasında öğretmen, idareci ve müfettiş olarak çeşitli 

görevlerde bulunan267 Câbirî, siyeset, eğitim ve kültürel faaliyetlerden de geri 

durmamıştır. Çeşitli dergilerde muhtelif konularda makaleler kaleme almıştır. 

Fransız sömürgesine karşı mücadele eden gruplar içinde faaliyetlerde bulunmuştur. 

Bu sebeple 1963 yılında tutuklanarak iki ay hapse atılmıştır.268   

 Câbirî, 1967 yılında Muhammed el-Hamis Üniversitesi Edebiyat 

Fakültesi’nde felsefe dalında yüksek lisans mezunu olmuştur. 1970 yılında İbni 

Haldun’un asabiye nazariyesi üzerine “el-Asebbiyetü ve’d-Devletü; Meâlimun 

Haldûniyetün fi’t-Tarihi’l-Arabî el-İslamî ” adlı doktora tezini tamamlamış ve daha 

sonra felsefe profesörü ünvanını kazanmıştır. Câbirî, 1967-2002 yılları arasında aynı 
                                                             
266 Muhammed Çoşkun, Câbirî ve Tefsir Anlayışı, İstanbul,  Fikir Yay., 2014, 25-27. 
267 Erişim: http://www.aljabriabed.net/ıdentıte.htm. Erişim Tarihi: 11 Mart 2017. 
268Ayşe Uzun, Muhammed Âbid el-Câbirî’nin Tefsiri ve Yorum Yöntemi, (Ondokuz Mayıs 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun, 2013, 15. 
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üniversitede İslami düşünce ve felsefe derslerini okutmuş, 2010 yılında Fas’ın 

Kazablanka şehrinde vefat etmiştir.269     

 İslam dünyasında ve diğer birçok ülkede önemli bir mütefekkir olarak tanınan 

Câbirî, pek çok ödüle layık görülmüştür. Câbirî’nin aldığı bazı ödüller söyledir: 

Bağdat Arap Kültürü Unesco Ödülü (1988), Tunus Kültür Ödülü (1999), Arap 

Dünyası’nda Fikri Araştırmalar Ödülü, Unesco Öncü Şahsiyet Ödülü (2005), Arap 

Düşüncesi Müessesi, Beyrut, (2005), Dünya felsefe günü münasebetiyle Unesco İbni 

Sina Madalyası (2008), İbn Rüşd Düşünce Özgürlüğü Ödülü, Berlin, (2008).270 Aynı 

zamanda Saddam Hüseyin’in yüz bin dolarlık ödülünü (1980), Unesco’nun yirmi beş 

bin dolarlık ödülünü (2001) ve Kaddafî’nin otuz iki bin dolarlık ödülünü (2002) 

reddetmişitir. 271 

 Câbirî, çağımızda yetişen İslam düşüncesinin önemli şahsiyetlerinden biri 

olarak görülmektedir. Onun ihtisas alanı felsefe olsa da ele aldığı konular oldukça 

çeşitlilik göstermektedir. Özelikle çağdaş Arap düşüncesi, Arap dili, batı ve İslam’a 

ilişkin önemli görüşleri bulunmaktadır.272 İslamî ilimlerin çoğu alanına ilişkin 

yaklaşık otuz iki eser yazmıştır. Onun, bilim felsefesi ve epistemoloji yanında nahiv, 

fıkıh, usûl, kelam, mantık, felsefe ve tefsir gibi alanlarda da eserleri vardır.273 O, 

İslam düşüncesinde yeniden yapılanmaya ihtiyac olduğuna inanmaktadır. Ona göre, 

bugün İslam düşüncesinin en önemli sorunu yeniden yapılanma meselesidir. 

Müslümanların, bugün yüzyüze kaldıkları sorunların üstesinden gelebilmelerinin 

yolu düşünce dünyalarında bir evrilme yaşamalarına bağlıdır.274 Câbirî, İslam/Arap 

aklının beli bir kültürel ortam içinde meydana geldiğini, bu aklın tarihsel olduğunu, 

günümüzde bunun bağlayıcı bir yanı kalmadığını, hatta bu aklın modern dünyada 

gelişmeye engel oluşturduğunu ifade etmektedir. Ona göre bu akıl baştan beri lafız 

eksenli anlama ağırlık verdiği için Kur’ân ve sünnette önemsenen aklı 

hapsetmektedir. Bu sebeple günümüzde dini metinlerin bu akılla değil, evrensel akıl 

                                                             
269 Erişim: http://www.aljabriabed.net/ıdentıte.htm. Erişim Tarihi:11 Mart 2017. 
270 Erişim: http://www.aljabriabed.net/ıdentıte.htm. Erişim Tarihi:11 Mart 2017. 
271 Erişim: https://www.ibn-rushd.org/typo3/cms/ar/awards/2008-mohammed-abed-al-jabri/ Erişim 
Tarihi: 04.11.2018;Uzun, Câbirî’nin Tefsiri ve Yorum Yöntemi, 15. 
272 Meryem Özdemir Kardaş, Muhammed Âbid el-Câbirî’nin Yeni Kelâm Epistemolojisi, (Osman Gazi 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisan Tezi), Eskişehir, 2013, 5. 
273 Çoşkun, Câbirî ve Tefsir Anlayışı, 42. 
274 Özdemir Kardaş, Câbirî’nin Yeni Kelâm Epistemolojisi, 11. 
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ile okunması gerekmektedir.275 Câbirî’ye göre İslam medeniyeti hakkında söylenecek 

her söz, bu medeniyetin bilgi ürettiği dönemin şartları dikkate alınarak söylenmeli ve 

bunun günümüz şartlarında ne anlama geldiği de bilinmelidir.276 Yani Câbirî, metni 

kendisine ve bize çağdaş kılarak okumak gerektiğini söylemektedir. Metnin 

kendisiyle çağdaş kılınması demek, vahyin indiği ortamı göz önüne alarak okumak 

ve değerlendirmektir. Metnin okuyucu ile çağdaş kılınması ise metinde vurgulanan 

ana hedefin tesbit edilmesi ve okuyucunun zihninde yaptığı etkinin ortaya 

çıkarılmasıdır.277 Böylece müellif, bu hususta Fazlurrahman ile benzer yaklaşım 

sergilemektedir. 

 Muhammed Âbid el-Câbirî, İslâm düşünce geleneği üzerine yazdığı pek çok 

eserle, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bilinir hale gelmiştir. Daha çok bir 

filozof olarak bilinen Câbirî, otuz beş yıl boyunca İslam düşüncesi ve felsefe 

alanında dersler okutmuştur. Otuz iki eser kaleme almış olan müellifin eserleri birçok 

dile çevrilmiştir. Ömrünün sonuna doğru Medhal ile’l-Kur’âni’l-Kerîm  adlı eseri 

kaleme almıştır. Câbirî, bu eseri yazdıktan sonra nüzûl sırasına göre bir tefsire 

ihtiyaç olduğuna inanmış ve son olarak Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm: et-Tefsîru’l-Vâdıh 

Hasebe Tertîbi’n-Nüzûl278 adlı eseri yazmıştır.   

 Câbir’înin diğer bazı eserleri şunlardır; el-Asabiyye ve’d-Devle: Meâlimü 

Nazariyyetin Haldûniyye fi’t-Târihi’l-İslâmî (1971), Edvâun ala Müşkili’t-Ta’lîm 

bi’l-Mağrib (1973), Medhal ilâ Felsefeti’l-Ulûm (1976), Nahnu ve’t-Türâs: Kırâa 

Muâsıra fi Türâsine’l-Felsefi (1980), el-Hitâbu’l-Arabiyyü’l-Muâsır-Dirâse 

Tahliliyye, Nakdiyye-(1982), et-Tekvinü’l-Akli’l-Arabî (1984), Bünyetü’l-Akli’l-Arabî 

(1986), es-Siyasat et-Ta’limiyye fi Mağribi’l-Arabî (1988), İşkâliyyetü’l-Fikri’l-

Arabiyyi’l-Muâsır (1988), el-Mağrib el-Muasır (1988), Aklu’s-Siyasiyyü’l-Arabî 

(1990), et-Türâs ve’l-Hadâse (1991), Mukaddime li Nakdi Akli’l-Arabî (1994), el-

Meseletü’s-Sekâfiyye (1994), el-Müsakkafûn fi’l-Hadârati’l-Arabiyyeti’l-İslâmiyye 

(1995), Meseletü’l-Hüviyye (1994), ed-Din ve’d-Devle ve Tatbiku’ş-Şeriat (1996), el-

Meşruu’n-Nahdavî el-Arabî (1996), ed-Demukrâtiyye ve Hukuku'l-İnsân (1997), et-
                                                             
275 Çoşkun, Câbirî ve Tefsir Anlayışı, 45. 
276 Çoşkun, Câbirî ve Tefsir Anlayışı, 54. 
277 Câbirî, el-Medhal ile’l-Kur’âni’l-Kerîm: el-Cüz’ü’l-Evvel fi’t-Ta’rîf bi’l-Kur’ân, Merkezu 
Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabî, Beyrut, 2006, 29. 
278 Muhammed Âbid el-Câbirî, Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm: et-Tefsîru’l-Vâdıh Hasebe Tertîbi’n-Nüzûl, 
Merkezü Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabî, I-III, Beyrut, 2008-2009.   



 

 

60 

 

Tenmiyetü’l Beşeriyye el-Hususiyye es-Sususekâfiyye (1997), Vichetü Nazar: Nahve 

İâdeti Binâi Kadâyâ’l-Fikr’'l-Arabiyyi’l-Muâsır (1997), Hafriyyât fi’z-Zâkira min 

Baid (1997), İbn Rüşd: Sîre ve Fikr (1998), el-Aklu’l-Ahlâkiyyü’l-Arabî: Dirâse 

Tahliliyye (2001), Silsiletü Mevâkif, fi Nakdi’l-Hâce ile’l-Islah (2005)279 

3.2.2. Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm’in Özellikleri 

 Muhammed. Âbid el-Câbirî, hayatının son yıllarında çalışmalarını Kur’ân’ı 

anlama üzerine yoğunlaştırmıştır.280 Bu bağlamda Kur’ân hakkındaki görüşleriyle 

ulûmu’l-Kur’ân konularına dair yaklaşımlarını içeren el-Medhal 

ile’l-Kur’âni’l-Kerîm isimli eseri hazırlamış, ancak bu süreçte, Kur’ân’ı anlama 

üzerine yazacağı ikinci bir eserin,   kapsamlı bir tefsir çalışmasına dönüşmedikçe, 

gerekli düşünsel seviyeyi ve ufku yakalayamayacağı kanaatine varmıştır.281 Yazar bu 

amacını gerçekleştirmek için Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm: et-Tefsîru’l-Vâdıh Hasebe 

Tertîbi’n-Nüzûl282 adlı tefsiri yazmıştır.  

 Câbirî’nin son eseri olan ve inceleme konumuz içerisinde yer alan 

Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm’in genel özelliklerini şöyle sıralayabiliriz: 

1. Câbirî’nin Kur’ân’ı anlamaya yönelik olarak kaleme aldığı bu eser üç cilt 

olup 1260 sayfadan oluşan veciz bir meal-tefsirdir. 

2. Câbirî, söz konusu tefsirini, vâzıh/anlaşılır ve hasebe tertîbi’n-

nüzûl/kronolojik olarak nitelendirmektedir. Ona göre “vazıh tefsir”den maksat teknik 

açıdan metnin anlaşılır hale getirilmesidir. Çünkü yapılan teknik çalışmada öncellikle 

tefsir metni imla kuralları, paragraf düzeni vb. hususlara riâyet edilerek daha kolay 

okunur ve anlaşılır biçimde hazırlanmıştır.283 Âyetler ise parantez içinde farklı bir 

                                                             
279 Uzun, Câbirî’nin Tefsiri ve Yorum Yöntemi 19-20.; Coşkun, Câbirî ve Tefsir Anlayışı, 32-42. 
280Mesut Okumuş, “Kitap Tanıtım ve Değerlendirmeleri”, Hitit Üniversitesi İFD, VIII-16, 2009/2, 
178; Güven, “Muhammed Âbîd el-Câbirî ve Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm İsimli Tefsirindeki Metodu”, 
53-84. 
281 Câbirî, Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm, I, 12.  
282 Çalışmamızda Tefsirin Merkezu Dirâsâti’l-Vahdeti’l-Arabî, I-III, Beyrut, 2008-2009 baskısı esas 
alınmıştır.   
283 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 15. Câbirî, nüzûl sıralamasını yaptıktan sonra, bilgisayar teknolojisinin 
tasnif ve düzenleme imkânlarından yararlanarak bazı sonuçlara ulaşmaktadır. Mesela, “Allah” ve 
“Rahman” isimlerinin ilk kez  kaçıncı sûrede kullanıldığı fakirlere yardım konusunun ilk kez hangi 
sûrede ele alındığı, geçmiş toplumların kıssalarından ders çıkarma konusunun ilk kez hangi sûrede 
geçtiği gizli davetten açık davete  geçişin hangi sûre ile başladığı olduğu  vb. konularda tespitlerde 
bulunabilmektedir.Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 23, 51, 54, 92, 93. 
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stilde yazılan açıklamalar sayesinde daha kolay anlaşılır hale getirilmiştir.284 

3. Fehmu’l-Kur’ân’ın en bariz özelliği nüzûl sırasına göre yazılmış 

olmasıdır. Câbirî, Kur’ân’ı gereğince anlamak için iniş sırasına göre tefsir edilmesi 

gerektiğine inanır. Ona göre ancak bu yöntemle doğru anlama ulaşmak mümkündür. 

O, nüzûl sürecinin aşamalarını şöyle tesbit etmiştir: 1. Nübüvvet, rububiyet ve 

ulûhiyet 2. Diriliş hesap ve kıyamet sahneleri 3. Şirk eleştirisi 4. Mekke dışındaki 

kabilelerle iletişim 5. Muhasara ve Habeşitan’a hicret 6. Muhasara sonrası ve hicret 

hazırlıkları 7. Hz. Peygamber Medine’de.  Vahyin nüzûl sebebi veya tarihini bildiren 

rivâyetler ile iniş sırası listesini aktaran rivâyetler arasında çoğunlukla uyum 

görmediğini belirten Câbirî, “Kur’ân metninin oluşum sürecini Muhammedî davetin 

seyrine uyumluluk esası çerçevesinde tanıyıp ortaya koymak” amacıyla sûreleri 

yeniden tertîb etmeyi gerekli görür.285 Câbirî, tefsir, ulûmu’l-Kur’ân, hadis, tarih vb. 

ilimlerden yararlanarak öncelikle Mekkî-Medenî sûre ve âyetleri belirlediğini, sonra 

da mevcut nüzûl tertibi listeleri ve sebeb-i nüzûl rivâyetlerini değerlendirerek özel bir 

nüzûl listesi hazırladığını ifade etmektedir.286 

4. Sûreler belirli aşamalara ayrılarak tefsir edilmiştir. Câbirî, Hz. 

Peygamber’in hayatı ile Kur’ân’ın inzâli arasındaki uyumun görülmesi için sureleri 

nüzûl sırasına göre tertip ederek belirli aşamalara ayırmaktadır. Bu amaçla, Mekke 

döneminde inen sûreleri altı aşamada Medine dönemindekileri ise tek aşamada ele 

almaktadır. Mesela birinci aşama Nübüvvet, Rububiyet ve Ulûhiyet şeklinde 

isimlendirilmiştir. Bu aşamada, tevhid inancına vurgu yapan ve ilk nâzil olan 27 sûre 

yer almaktadır.287  

5. Tefsirde Kur’ân ile Hz. Peygamber’in sîretî arasındaki uyuma dikkat 

çekilmiştir. Câbirî’ye göre Kur’ân’ı sahih bir şekilde anlamak için inzâl olan vahiy 

ile Hz. Peygamber’in sîretî arasındaki uyumu dikkate almak gereklidir. Kur’ân toplu 

bir kitap olarak değil, yirmi üç yıllık bir sürede pasajlar halinde inmiştir. Bu pasajlar 

Hz. Peygamber ve sahâbenin yaşadığı olaylarla birebir bağlantılıdır. Bunlar arasında 

güçlü uyum bulunmaktadır.288 Sûrelerin nüzûl sırasına göre tertip edilerek tefsir 

                                                             
284 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 15-16.   
285 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 13; Uzun, Muhammed Âbid el Câbirî’nin Tefsiri ve Yorum Yöntemi, 
194. 
286 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 13. 
287 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 5-6. 
288 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 17-19. 
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edilmesi, Siret-î nebî ile Kur’ân arasında canlı bir ilişkinin kurulmasını 

sağlamaktadır. Yani bu yöntem uygulanarak Hz. Peygamber Kur’ân’la, Kur’ân da 

Hz. Peygamber’le daha iyi anlaşılabilmektedir.289   

6. Tefsirde çağın değişen şartları dikkate alınarak yorumlar yapılmıştır.290  

7. Akademik çalışmalarını İslam felsefesi alanında yapan Câbirî, tefsirinde 

İbn Sina, Fârâbî ve İbn Rüşd gibi filozofların görüşlerine yer vermekte ve tefsirde 

eleştirel aklı kullanmaktadır. Bu sayede tefsirinde yer yer kelam ve felsefe alanında 

yapılmış tartışmaları özetlemiştir. Örneğin Felak sûresinin sonunda sihir konusu, Nâs 

sûresinin sonunda vesvese, Cin sûresinin sonunda cin ve şeytan, İsrâ sûresinin 

sonunda Ruh meselesi ele alınmıştır.291 Bu yönüyle Fehmu’l-Kur’ân konulu tefsir 

özelliği de göstermektedir. 

8. Eserde, sûre tefsirine başlanmadan önce “takdim” başlığı altında o sûrenin 

tanıtımı yapılmıştır.  

9. Tefsirde âyetler parantez içi açıklamalarla açıklığa kavuşturulmuş, yani 

sûrenin bir tür meali yapılmıştır. Ayrıca gerekli görülen durumlarda dipnotlu 

açıklamalarla meal-tefsir desteklenmiştir. 

10. Sûreler içeriğine göre başlıklara ayrılmıştır. Âyetler anlam bütünlüğüne 

göre bölümlendirilmiş ve parantez içi açıklamalar kullanılmıştır. Yer yer âyetlerle 

ilgili açıklamalar dipnot şeklinde verilmiştir. Kısa sûreler dışında her sûrenin bir 

mükaddimesi, bir ara değerlendirmesi ve bir ta’lik/açıklama bölümü bulunmaktadır. 

Ta’lik/açıklama bölümünde sûrenin bir tür özeti yapılmakta, yer yer farklı görüşler 

zikredilmekte ve değerlendirme yapılmaktadır. 

11. Âyetlerin tefsirinde yer yer farklı müfessirlerin görüşleri, değişik rivâyet 

ve açıklamalar aktarılmaktadır. Bu açıklamalar çoğunlukla dipnot kısmında 

belirtilmektedir. Tefsirlerin çoğunda yer bulan meşhur rivâyetlerden söz ederken 

“müfessirler der ki” şeklinde genel ifade kullanılmaktadır. Örneğin, Hümeze 

sûresinin nüzûl sebebiyle ilgili şöyle genel bir ifade kullanılmaktadır: “Müfessirler 

bu sûrenin Kureyş ileri gelenlerinden bir veya bir kaçı hakkında indirildiğini 

söylerler.”292  

                                                             
289 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 18. 
290 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 10-11. 
291 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 77-79, 81-84, 257-261; II, 339-344. 
292 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 153. 
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12. Câbirî, âyet ve sûreleri tefsir ederken sık sık bağlam vurgusu 

yapmaktadır.293   

13. Tefsirinde sebeb-i nüzûl rivâyetlerini sıklıkla zikreden Câbirî, çoğunlukla 

âyetlerin bağlamıyla uyumlu olanları dikkate almaktadır.294  

14. Eserde bütün âyetler tek tek tefsir edilmediği gibi kimi âyetlerin tefsiri 

tek kelimeyle yapılmıştır. Örneğin Mâide, 5/38. âyetini sadece tek kelime ile tefsir 

etmektedir:   ٌمیٖكَح ٌزیٖزَع ُّٰهللاَوِ ّٰهللا َنِم )ةبوقع(ًالاَكَن اَبَسَك اَمِب ًءاَزَج اَمُھَیِدْیَا اوُعَطْقاَف ُةَقِراَّسلاَو ُقِراَّسلاَو   

“Yaptıklarına bir karşılık ve Allah’tan caydırıcı bir müeyyide olmak üzere hırsız 

erkek ile hırsız kadının ellerini kesin. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir” âyetinin tefsirinde kelimesinin karşılığı olan  ًالاَكَن  kelimesi parantez  ةبوقع

içi açıklama şeklinde verilmiştir.295  

15.  Câbirî Mekkî sûrelerin tefsirinde inançla birlikte ahlak, sosyal adalet ve 

yardımlaşma gibi konuları sıklıkla vurgulamaktadır. Örneğin Leyl sûresinde 

fakirlere, muhtaçlara vermekle arınmanın gerçekleşeceğini,296 Fecr sûresi 17-20. 

âyetlerinde yetim ve yoksulun hakkına riâyetin gerekliliğine dikkat çekildiğini 

söylemektedir.297 Ayrıca Duhâ, Mâûn ve Beled sûrelerinde de muhtaçlara el 

uzatmanın teşvik edildiğini,  buna riâyet etmeyenlerin yerildiğini ve azapla tehdit 

edildiğini belirtmektedir.298 

16. Müfessir, yer yer âyetlerin tefsirinde ilgili rivâyeti yorumsuz 

zikretmektedir. Örneğin, A’râf sûresi 166. âyetin tefsirinde Yahudilerin fiziksel 

olarak maymuna dönüştüğünü ifade eden rivâyeti zikretmektedir.299 Buradan 

hareketle, müfessirin bu rivâyet paralelinde âyeti tefsir ettiği anlaşılmaktadır  

17. Nüzûl sırasına göre yazılan Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm’de hem rivâyet 

tefsiri hem de dirâyet tefsiri özellikleri görülmektedir.300 Câbirî, tefsirinde 

çoğunlukla rivâyetleri olduğu gibi değil, onları değerlendirmeye tabi tutarak almıştır. 

Sûrelerin iç bütünlüklerini dikkate alarak temel konuları tesbit etmekte ve âyetlere bu 

doğrultuda açıklamaktadır. Bu, onun dirâyet yönünü ortaya koymaktadır. Örneğin 

                                                             
293 Bu başlık sonraki bölümde müstakil olarak ele alınmıştır.   
294 Bu başlık sonraki bölümde müstakil olarak ele alınmıştır.   
295 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 358. 
296 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 38-50. 
297 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 51-54.     
298 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 55;79;164. 
299 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 237, d.n., 24. 
300 Bu konu bir sonraki bölümde incelenmiştir.  
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اَھِباَرَخ ىٖف ىٰعَسَوُ ھُمْسا اَھیٖف َرَكْذُی ْنَاِ ّٰهللا َدِجاَسَم َعَنَم ْنَّمِم ُمَلْظَا ْنَمَو  “Allah’ın mescitlerinde onun 

adının anılmasını yasak eden ve onların yıkılması için çalışandan daha zalim 

kimdir”301 âyetindeki ifadesiyle kimin kast edildiği hususunda Taberî ve İbn 

Aşur’dan alıntılarda bulunarak ilgili görüşleri özetlemektedir. Devamında İbn 

Âşur’un, âyette müşriklerin kast edildiği şeklindeki görüşünü eleştirmekte, 

Taberî’nin “ehl-i kitap kastedilmektedir” şeklindeki görüşünü bağlama daha uygun 

bularak tercih etmektedir.302  

18. Tefsirde dil-nahiv konuları yok denecek kada azdır.  

19. Fehmu’l-Kur’ân’ın en fazla başvurduğu tefsir ve tefsir usûlü kaynakları 

şunlardır: Taberî’nin Câmiu’l-Beyân’ı; Zemahşerî’nin el-Keşşâf’ı; Râzi’nin 

Mefâtihü’l-Gayb’ı; Kurtûbî’nin el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân’ı; İbn Âşûr’un et-Tahîr 

vet-Tenvîr’i; Âlûsî’nin Rûhu’l-Meâni’si; Zerkeşî’nin el-Burhân’ı; Suyûti’nin el-

İtkan’ı; Şâtıbî’nin el-Muvâfakât’ı. 

Hadis kaynakları arasında ise Buhârî’nin es-Sahih’i, Müslim’in se-Sahih’i; 

Ahmet b. Hanbel’in Müsned’i; Dârimî’nin es-Sünen’i; Hakim’in el-Müstedrek’i yer 

almaktadır. Siyer ve tarih kaynakları arasında İbn İshâk’ın Sîretü’n-Nebevîye’si, İbn 

Hişam’ın Sîretü’n-Nebevîye’si, İbn Sa’d’ın et-Tabakâtu’l-Kübra’sı; Yâkut el-

Hâmevî’nin Mu’cemu’l-Buldân’ı; Mesûdî’nin Murûcuz-Zeheb’i; Vakıdî’nin 

Megâzî’si, Taberî’nin Tarîhü’l-Ümem vel Mülûk’u bulunmaktadır. 

Lugat kaynağı olarak genellikle İbn Manzûr’un Lisânu’l-Arab’ına müracaat 

edilmiştir. Kadî Abdulcebbâr, Şerhu’l-Usûli’l-Hamse; İbn Hazm, Kitabu’l-Fasl fi’l 

Milel; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm; İbrahim Hakkı Bursevî, Ruhu’l-Beyân ve 

Muhammed Hamidullah, Mecmûatü’l-Vesâiki’s-Siyâsiyye li’l-Ahdi’n-Nebevî adlı 

eserler de müracaat edilen diğer kaynaklardır. Ancak onun Menar ekolüne atıfta 

bulunmaması dikkat çeken bir husustur.  

Câbirî, tefsir kaynaklarından ikisini önemine binaen Fehmu’l-Kur’ân’ın 

mukaddimesinde ismen zikretmektedir. Bunlardan birincisi büyük ilim adamı, fakih, 

tarihçi, dil bilimci ve müfessir Muhammed b. Cerir et-Taberî’nin Câmiu’l-Beyân an 

Te’vîli Âyi’l-Kur’ân adlı tefsiridir. İkincisi ise Ebû’l-Kâsım Carullah Muhammed b. 

Ömer b. Muhammed ez-Zemahşerî tarafından yazılan ve “Beyânî Tefsir”lerin 

                                                             
301 Bakara, 2/114.  
302 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 53-54; Coşkun, Câbirî ve Tefsir Anlayışı, 254. 
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başında yer alan el-Keşşâf ‘an Hakâiki’t-Tenzîl ve ‘Uyûni’l-Ekâvili fi Vücûhi’t-Te’vîl 

adlı tefsiridir. 

Câbirî’ye göre bu iki tefsir, daha sonra yazılmış birçok tefsire kaynaklık 

etmiştir. Ancak bunların devamı niteliğinde olmayan kimi tefsirler mezheplerin 

etkisinde yazılmış, ideolojik bilgiler ihtiva ettikleri için onlara başvurulmadığını 

belirtmektedir.303 Başvurulan tefsirlerin ismi, cilt, sayfa ve baskı bilgileri verilmemiş 

sadece müellif isimleri zikredilmiştir. Örneğin Taberî, Zemahşerî, Razî, gibi.304  

3.3. BEYÂNU’L-HAK 

3.3.1. Müellifinin Hayatı, İlmi Kişiliği, Kur’ân ve Tefsirle İlgili Eserleri 

 Mehmet Zeki Duman, 1952 Yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı 

Gümüştepe köyünde dünyaya gelmiştir. İlkokulu köyünde; ortaokulu Sivas’ta 

okumuştur. Lise’yi ise 1969 yılında Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nde tamamlamıştır. 

1973’te Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Kırklareli 

İmam Hatip Lisesi’ne öğretmen olarak atanan Zeki Duman, meslek dersleri 

öğretmeni ve müdür yardımcısı olarak dört yıl görev yapmıştır.  

 1977 yılında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’ne tefsir asistanı olarak 

atanmış; 1981’de tefsir öğretim görevliliğine getirilmiştir. 18 Nisan 1984’te Uludağ 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tefsir Bilim Dalında “Kur’ân-ı Kerim ’de 

Adâbı Muaşeret” adlı doktora tezini tamamlamıştır. 25 Kasım 1987 tarihinde Doçent, 

11 Haziran 1993 tarihinde de Profesör unvanı almıştır. Erciyes Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi’nde çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Zeki Duman, aynı Üniversitenin 

Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak ilmî ve 

akademik çalışmalarını sürdürmekte iken 10 Temmuz 2013 tarihinde bir trafik 

kazasında vefat etmiştir.305 

 Mehmet Zeki Duman, Kur’ân’ı en iyi şekilde anlamayı, onun öğretileri 

doğrultusunda yaşamayı, onun rehberliğini insanlara ulaştırmayı gaye edinen, bu 

                                                             
303 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 11. 
304 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 12. 
305 Erişim: http://zekiduman.com/hakkimda.html. Erişim Tarihi. 25 Kasım 2017. 
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yolda binlerce öğrencinin yetişmesinde payı olan, ömrünü Kur’ân’a adamış, önemli 

bir ilim adamıdır.  Müfessir, resmi görevinin yanında ilmî faaliyetlerde de 

bulunmuştur.306  

 Mehmet Zeki Duman, İslam’ın toplum hayatına yön veren bir din olduğunu, 

Müslümanların sorumluluk sahibi bireyler olarak görevlerini yerine getirmeleri 

gerektiğini vurgulamaktadır. Ona göre şâyet toplum hayatında yapılması gerekli olan 

evrensel görevler yerine getirilmezse, yaşanan sıkıntılardan sadece kötülük sahibi 

kişiler değil, orada yaşayanların tümü etkilenecektir.  Müfessir, insan fıtratına en 

uygun din olduğu içindir ki Hz. Peygamber ve onun seçkin ashabı gece gündüz 

demeden en zor şartlarda İslam’ın yayılması, Allah’ın adının yeryüzünde 

yüceltilmesi, O’nun kanunlarının hâkim kılınması, insanların Kur’ân’ın nuruyla 

aydınlatılması amacıyla çok çalıştıklarını ifade etmektedir. Günümüz 

Müslümanlarınca bu uğurda yeterince çaba verilmemesi, indiriliş gayesine göre 

Kur’ân’a yaklaşılmaması, onun lafzının ezberlenmesine önem verildiği kadar 

anlamının öğrenilmesine önem verilmemesi, onun Müslümanların hayatlarından 

uzaklaştırılması gibi nedenlerden dolayı toplumun yönetme görevi ehliyetsiz 

zümrelerin eline geçmiştir. Böylece insan fıtratına ters düşen veya keyfi uygulanan 

sistemler sebebiyle sadece Müslümanlar değil, insanların büyük çoğunluğu zillet 

içerisinde ezilmektedirler. Şâyet İslam dini hâkim olsaydı ve ehliyetli ve adalet 

sahibi Müslümanlar da muktedir olsaydı, bugün yaşanan insanlık dışı cinâyetler ve 

dramlar yaşanmaz, dini ve inancı sebebiyle insanlar sıkıntılara maruz kalmazdı.307  

 Mehmet Zeki Duman, genel olarak araştırmalarında takip ettiği yöntemi şöyle 

ifade etmektedir: “Araştırıp incelediğimiz konuların hepsi, öncellikle Kur’ân, sünnet 

ve sahâbeden itibaren tahkik ehli, ilim adamlarının ve düşünürlerin görüşleri ve 

kendi tespitlerimiz çerçevesinde olacaktır. Gerçeklere ulaşıncaya kadar tefsir, te’vîl 

ve eleştirel yaklaşım vazgeçilmez düsturumuzdur.”308    

 Yotumlarına bakıldığında Müfessirin, ictimaî tefsir ekolüne yakın durduğu 

anlaşılmaktadır.  

                                                             
306 Erişim: http://kayserigündem.com. tr/. Erişim Tarihi. 26 Kasım 2017. 
307 Duman, Nüzûlden Günümüze Kur’ân ve Müslümanlar, 31-32. 
308 Erişim: http://zekiduman.com/index.html. Erişim Tarihi: 25 Kasım 2017. 
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 Arapça ve Fransızca bilen Müfessir, Kur’ân ve tefsirle ilgili birçok makale ve 

kitap yazmıştır. Birçok sempozyumda çeşitli konularda tebliğler sunmuştur. Kur’ân 

ve tefsire ilişkin eserlerini şöyle sıralayabiliriz:309  

1- Kur’ân-ı Kerîm’de Adâb-ı Muâşeret, Tuğra Yayınevi, İstanbul, 1982. 

2- Kur’ân ve Tıbba Göre İnsanın Yaratılışı ve Tüp Bebek Hadisesi, Nil 

Yayınları, İzmir, 1990.  

3- Uygulamalı Tefsir Usulü ve Tefsir Tarihi I, Erciyes Üniversitesi Yay., 

Kayseri, 1992. 

4- Nüzûlünden Günümüze Kur’ân ve Müslümanlar, Fecr Yayınevi, Ankara, 

1996. 

5- Kur’ân-ı Kerîm Açısından Vahiy Gerçeği, Fecr Yayınevi, Ankara, 1997. 

6- Beş Sûrenin Tefsiri, Fecr Yayınevi, Ankara, 1999. 

7- Beyânu’l-Hak Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûl Sırasına Göre Tefsiri, I-III, 1.baskısı 

2006; 2. baskı 2008; 3. baskı 2016 yılında Fecr Yayınevi tarafından 

gerçekleşmiştir. Ayrıca 2014. yılında Kayseri Gündem Gazetesi tarafından 

gerçekleştirilen özel baskısı vardır.  

8- İslamda Namaz ve Teheccud, Fecr Yayınevi, Ankara, 2010. 

3.3.2. Beyânu’l-Hak’ın Özellikleri 

1. Mehmet Zeki Duman’ın Beyânu’l-Hak Kur’ân-ı Kerîm’in Nüzûl Sırasına 

Göre Tefsiri adlı meâl-tefsir çalışması, ülkemizde nüzûl sırasına göre yazılan ilk 

tefsir olma özelliğini taşımaktadır.310   

2. Beyânu’l-Hak, “Tefsir’de iktisat” ilkesi göz önüne alınarak hazırlanmıştır. 

M. Zeki Duman, İmam Gazzâlî (ö.505/1111)’nin “Kur’ân’ın üç katı olanı tefsirdir, 

fazlası ihtiyaç değildir”311 şeklindeki görüşünü dikkate almış; dolayısıyla gereksiz 

tartışmalara girmekten ve detay bilgi aktarmaktan kaçınmıştır. Söz konusu eser 

toplam 2041 sayfa olup üç ciltten oluşmaktadır.  

3. Mukaddimesinde eserin yazılma gerekçesi belirtilmiştir. Buna göre 

Türkiye’de yayımlanmış olan meal ve tefsirlerden; meallerin maksut manayı 

                                                             
309 Erişim: http://zekiduman.com/index.html. Erişim Tarihi: 25 Kasım 2017; Duman, Nüzûlden 
Günümüze Kur’ân, 2; Akalp, Metodu ve Konuları İtibariyle Beyânu’l-Hak Tefsiri, 2-3. 
310 Çalışmamızda eserin, Kayseri Gündem Gazetesi’nin Şubat-2014 özel baskısı esas alınmıştır.  
311 Gazâlî, İhyâu Ulûmû’d-Dîn, I, 40.  
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Türkçe’ye yansıtma ve açıklamadaki yetersizlikleri, tefsirlerin ise ihtiyaçtan fazla 

bilgi ihtiva etmeleri nedeniyle Kur’ân’ın tam olarak anlaşılamama sorunu şikâyet 

konusu olmuştur. Tefsirlerde sûrelerin nüzûl sırasına göre tertip edilmemesi, 

âyetlerin genellikle bağlamlarından kopuk bir şekilde ele alınmış olması, siyak-sibak 

ilişkisi ve mana bütünlüğü dikkate alınmamış olması, konuların Kur’ân bütünlüğü 

içerisinde ele alınarak izah edilmemiş olması, telafi edilmesi gereken önemli 

hususlardır. Ayrıca genel olarak tefsirlerde, âyetlerle ilgili-ilgisiz açıklamaların 

bulunmas, ortalama beş on ciltten oluşmaları, önemli konulara bütüncül 

yaklaşılmaması, âyetlerin evrensel ve güncel niteliklerinin yeterince yansıtılamaması 

gibi hususlar okuyucuyu tatmin etmediği gibi usandırmakta ve Kur’ân’ı baştan 

sonuna kadar okuyup anlama şevkini kırmaya sebep olmaktadır. Söz konusu 

eksikliklerin giderilmesi amacıyla bu eser hazırlanmıştır.312  

4. Müfessirin ifadesiyle “bu eser, otuz iki yılı aşan mesleki hayattan, yirmi 

sekiz yıllık akademik geçmişin kazandırdığı tefsir bilincinin/ nosyonunun ve yaklaşık 

altı yıllık yoğun ve aralıksız bir çalışmanın ürünüdür.”313  

5. Müellife göre eser, bizzat Kur’ân’dan tespit edilen “Tefsir ve Te’vîl’de 

Temel İlkeler” doğrultusunda hazırlanmış, metodolojik hassasiyet önemsenmiştir.314 

Dolayısıyla söz konusu tefsirde geleneğe körü körüne bağlılıkla hareket edilmediği 

gibi çağdaş fikrî akım ve söylemlerin etkisiyle de hareket edilmemiştir.315 

6. Tefsirinin mukaddimesinde tefsir ve te’vîl kelimelerini yeniden gözden 

geçirdiğini, çelişkili ve sağlam olmayan tanımları dikkate almadığını, bu iki kavrama 

yeni sayılabilecek bir muhteva ile sınırlama getirdiğini belirten Duman,  bunu 

Kur’ân’ın tamamına uyguladığını söylemektedir.316 Örneğin “Allah’ın dilemesi”, 

“Allah’ın hidâyete erdirmesi” veya “Allah’ın saptırması”nın ne anlama geldiğini, ona 

kıyasla kalpleri mühürlemesi vb. ifadelere makul izahlar getirdiğini belirtmektedir. 

317 

Mehmet Zeki Duman, tefsir ve te’vîl kavramlarından maksadın ne olduğu ve 

bunlardan kendisinin ne anladığıyla ilgili geniş açıklama yapmaktadır. Ona göre 

                                                             
312 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 17-18. 
313 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 18. 
314 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 20- 21. 
315 Duman, “Neden Yeni Bir Tefsir?”, 115. 
316 Duman, “Neden Yeni Bir Tefsir ?”, 109. 
317 Bkz.: Beyânu’l-Hak, I, 61-63. 
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tefsir, Kur’ân’ın lafzını tahlil edip murad edilen manayı ortaya çıkarmaktır. Tefsir 

geleneğinde metinde murat edilen mana ya lugavî ya da şerî’dir. Lugavî mana ya 

hakiki ya da da temsilî olur. Te’vîl ise tam ve kusursuz bir tefsir faaliyetinden sonra 

gelen anlama sürecidir. Yani uygulanan eksiksiz ve hatasız bir tefsir faaliyetinden 

sonra ortaya çıkan lafızdaki mananın âyette murad edilen mana olmadığı, aklî ya da 

naklî karinelerle açıkça sabit olduğunda, o lafızdan elde edilen manayı, âyetin 

lafzından çıkması muhtemel olan diğer manalardan en uygun olanına 

döndürmektir.318  

Mehmet Zeki Duman’a göre “Tefsir ve te’vîl, âyette murat edilen manayı tesbit 

için kullanılan, biri diğerine bağlı iki anlama yöntemidir. Tefsirde müfessir, hem 

lafız hem de mana üzerine yoğunlaşırken, te’vîlde, gerçekleştirilen tam ve kusursuz 

bir tefsir/tahlil sonucunda ortaya çıkan mana üzerinde zihinsel faaliyetlerini sürdürür. 

Te’vîl, tefsirden sonra gelen ve onun üzerine bina edilen anlama sürecidir. Son 

tahlilde her ikisinde de elde edilen mana, âyetin lafzından ve o lafzın delalet ettiği 

mana ya da maksattan çıkmış olmalıdır. Zarf mazruf ilişkisi üzerinde, bütüncül bir 

yaklaşımla elde edilemeyen bir mana, o âyetin tefsiri veya te’vîli olamaz. Ancak 

doğrudan âyetin lafzıyla irtibat kurulmasa bile, mana ve maksat yönünden âyetle her 

hangi bir biçimde sağlıklı bir irtibat kurulabilen anlayışlar ya çağrışımdır, ya 

sufî/işarî delalettir, ya da ilmî/işarî delalet olabilir.” Bu şekilde âyetin manasından 

çıkarılan çağrışımlar ve delaletler ne hüküm yönüyle bağlayıcı olmakta, ne de mana 

açısından bir kesinlik ifade etmektedir. Bu tür çağrışımlar sadece subjektif 

değerlendirmelerdir.”319 Müfessir, bu tür anlayışlara örnek kabilinden şunları 

zikretmektedir. ُھَناَنَب َىِّوَسُن ْنَا ىٰلَع َنیٖرِداَق ىٰلَب  “Evet bizim, onun parmak uçlarını bile 

düzenlemeye gücümüz yeter” 320  âyetinde geçen  kelimesinin parmak izlerinin  َناَنَب

farklılığına, Nasr sûresinin Hz. Peygamber’in ecelinin yaklaştığına, Taha sûresindeki 

 Firavun’a git, çünkü o azmıştır”321 ifadesinin “Ey Musa ve“  ىٰغَط ُھَّنِا َنْوَعْرِف ىٰلِا ْبَھْذِا

Harun kalbinize yönelin çünkü o haddi aşmıştır” anlamlarına delalet ettiğini kabul 

etmenin böyle bir anlayıştan kaynaklandığını belirtmektedir.322 Bu bağlamda, 

müfessir şu hususu vurgulamaktadır: Tefsir ve te’vîl yöntemleri ancak Kur’ân 

                                                             
318 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 18-19.   
319 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 20. 
320 Kıyâmet,75/4. 
321 Taha, 20/24.  
322 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 19. 
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tasavvuru oluşturabilecek tefsir bilgi ve bilincine sahip; Kur’ân’ın ifadesiyle “ilimde 

derinleşmiş” ve sadece Kur’ân’ı anlamak amacıyla ona yaklaşan ilim adamlarını 

maksut manaya ulaştırabilir. İlimde “rasih olmayan” ve Allah’ın kitabı ve ondaki 

hakikatleri anlamayı amaç edinmeyen, kendi düşüncelerine dayanak oluşturmak için 

âyetlerden delil bulmaya çalışan ve fitne peşinde koşanların Kur’ân’ı indiriliş 

gayesine uygun tefsir ve te’vîl ettikleri söylenemez.323  

7. Eserde sûreler nüzûl sırasına göre tertip edilmiştir.324 Zeki Duman’a göre 

Kur’ân yaklaşık yirmi üç yılda peyderpey nâzil olarak eğitim-öğretim yoluyla 

insanın değeri ve kalitesini yükseltmeyi, örnek bir toplum oluşturmayı hedeflemiştir.  

Dolayısıyla örnek bir toplumun tekrar gerçekleşmesi için vahyin inzâl döneminde 

olduğu gibi nüzûl sırasına göre takip edilmesi gerekmektedir. Örneğin iman ve ahlak 

esaslarından bahseden Mekkî sûrelerin öncellikle kavratılması bu açıdan önemli 

görülmektedir.325 Bu bağlamda müfessir eğitimde şu önemli yönteme dikkat 

çekmektedir. Öncelikle insana Allah ve ahiret günü tanıtılmalı, “haşyetullah” 

duygusu kazandırılmalı, kulluk bilinci verilmeli sonra da mali ve bedeni bir takım 

sorumluluklarla karşı karşıya getirilmelidir. Bu bağlamda Mekke döneminde nâzil 

olan sûrelerde hüküm âyetlerinin olmamasına dikkat çeken müfessir, sahâbeye 

uygulanan eğitim-öğretim yönteminin tefsire aksettirilmesi gerektiğini ifade 

etmektedir. Ona göre bu ancak sûrelerin nüzûl sırasına göre tertip edildiği bir tefsir 

ile mümkün olabilmektedir.326 

8. Eserde sûrelerin meal ve tefsiri yapılmadan önce o sûrenin tanıtımı 

yapılmıştır. Bu kısımda sûrenin Mekkî veya Medenî olduğu, tarihi bağlam/kültürel 

arka planı ve varsa sebeb-i nüzûlle ilgili özet bilgi verilmiştir. Böylece, her okuyucu, 

sûre hakkında özet bilgi edinerek âyetlerin meal ve tefsirini okumaya hazır hale 

getirilmiştir. 327    

9. Âyet ve pasajlar nâzil olduğu şartlara göre anlamlandırılmaya 

çalışılmıştır. Bununla birlikte âyetlerin evrensel yönüne de vurgu yapılmıştır. Yani, 

Mekke’de nâzil olan pasajlar Mekke’deki, Medine’de nâzil olan pasajlar da 

                                                             
323 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 19. 
324 Bu sıralama ise Hz Osman’a nisbet edilen mushafa göredir. Ancak müellif tefsirinde bazı sûrelerin 
tertibinde değişiklik yapmıştır. Bkz.: Tablo 1  
325 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 21-22. 
326 Duman, “Neden Yeni Bir Tefsir?”, 108. 
327 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 23; a.y, “Neden Yeni Bir Tefsir ?”, 114. 
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Medine’deki tarihi/kültürel bağlam dikkate alınarak tefsir edilmiştir. Zeki Duman’a 

göre her âyet/pasaj evrensel olmakla beraber indiği zaman, mekân ve şartların 

ihtiyacını karşılama özelliğini de taşımaktadır.328  Çünkü Kur’ân, belli bir zaman 

diliminde ve belli bir kültüre sahip topluma indirilmiş olması yönüyle tarihsel ve 

yöreseldir. Ancak ilim ve teknolojik gelişmelere paralel olarak toplumlardaki yaşam 

düzeyi değişse bile, her devirde insanın temel ihtiyaçlarına çözümler getirmesi ve 

böyle bir muhtevayı taşıması yönüyle de evrenseldir.329 Dumana göre, örneğin 

Mekkede inen Mâûn sûresinde işaret edilen kişinin, dini yalanlayan bir kişi olması 

sebebiyle mümin veya münafık olma ihtimali bulunmamaktadır. Bu kişinin kıldığı 

namaz, kendisini ahireti inkâr etmekten, yetimleri azarlamaktan alıkoymamakta; 

komşularına ufak bir iyiliği yapacak kadar da olsa kalbini yumuşatmamaktadır. Yani 

bu kişinin namazı, sahibinin kötülüklerine ve aşırılıklarına engel olmamaktadır.330 

Ona göre, burada müşriklerden söz edilmektedir. Zira müşrikler Allah’ın varlığına ve 

her şeyi onun yarattığına inandıkları331 halde, ahireti inkâr ediyorlar, hesap ve ceza 

gününü yalanlıyorlardı.332 Kâbe’yi tavaf etmek sûretiyle kendilerince Allah için 

namaz/salât kılıyorlardı. Müfessire göre, sûrede müşriklerin salâtından söz edilmekle 

birlikte evrensel mesajlar da içermektedir. Ayrıca, sûrede, namaza önem vermeyen, 

onu hakkıyla eda etmeyen müminlere de uyarılar yapılmaktadır. Müminlerin şart ve 

rükünleriyle birlikte, ihlâs ve ta’dîl-i erkâna uyarak,  huşu ve hudû içerisinde 

vaktinde namazı eda etmeleri istenmektedir. Eğer bir namaz, sahibini kötülüklerden 

uzaklaştırmıyorsa, ahlakını güzelleştirmiyorsa, hayrı ve iyiliği teşvik etmiyorsa o 

namaz müminin namazı olamaz.333  

10. Tarihsel vasfına rağmen, Kur’ân tüm insanları muhatap almaktadır. O, 

aklı kullanmayı teşvik etmekte, güzel ahlakı emretmekte olan bilimsel, çağdaş ve 

evrensel vasıflara sahip bir kitaptır. Bu yönüyle Kur’ân geliştirici, etkileyici ve 

değiştirici özelliği korunarak tefsir edilmiştir. Okuyucu ile Kur’ân arasında sürekli, 

bütüncül ve sağlıklı bir iletişimin korunmasına önem verilmiştir.334 Örneğin cimrilik 

                                                             
328 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 23. 
329 Duman, “On Dört Asırlık Tefsir Birikiminin Kur’ân’ın Anlaşılmasındaki Olumsuz Etkileri”, 29. 
330 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 145. 
331 Bkz.: Ankebût, 29/61-63. 
332 Bkz.:Yâsin, 36/77-83. 
333 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 147. 
334 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 24. 
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edenlere yönelik uyarıların geçtiği Âl-î İmrân sûresi 180. âyetini335 ele alan müfessir,  

malın asıl sahibinin Allah olduğuna, insanlara çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve 

muhtaçlara zekât, sadaka, bağış hediye gibi hayırlı amaçlar için dağıtılmak üzere 

verildiğine, aksi halde bu malın ahirette kendisine ceza olarak döneceğine dikkat 

çekmektedir.336    

11. Zeki Duman, âyetlerin tahliline ihtiyaç duyulan yerlerde, âyetin söylemek 

istediği manaya uygun açıklamalar yaptığını, fakat gereksiz uzatma ve polemiklere 

neden olacak tartışmalar, mesnetsiz görüş ve sıhhati belirsiz rivâyetlerden büyük 

ölçüde uzak kaldığını belirtmektedir.337 Örneğin; ِداَصْرِمْلاِبَل َكَّبَر َّنِا  “Hiç şüphesiz 

Rabb’in, gözetlemededir”338 âyetinin izaha ihtiyaç duydugunu söylemekte ve âyet 

metnini gerekli tahlile tabi tutup çözümledikten sonra şu anlama ulaştığını 

belirtmektedir: “Hiç şüphesiz senin Rabb’in, gözetleme yerindedir.” Bu mananın 

izaha ihtiyacı vardır. Çünkü Allah zaman ve mekândan münezzehtir. İzahı ise 

şöyledir: “Ey Mükellef kişi! Sen, sürekli olarak Rabb’inin gözetimi altında 

bulunuyorsun; O seni sürekli gözetlemektedir; yaptığın hiçbir şey Rabb’inin 

gözünden kaçmamaktadır; söz iş ve davranışlarına dikkat etmelisin; senin bütün 

yaptıkların değerlendirilmek üzere kayda geçirilmektedir; ‘Hesap gününde’ 

sorgulanacak ve layık olduğun karşılğı; mükâfat ya da cezanı göreceksin!”339  

12. Tefsirde, İsrâiliyata dayalı rivâyetlere karşı hassasiyet gösterilmiştir. 

Özelikle kıssalarla ilgili açıklamalarda Kur’ân’ın vermek istediği mesaja dikkat 

çekilmiş, Kur’ân bütünlüğüne ve sahih sünnete ters düşmemek için İsrâiliyattan uzak 

durmaya çalışılmış ve sıhhati belirsiz rivâyetlerden kaçınılmıştır. Örneğin Kehf 

sûresinde Zülkarneyn ile Ye’cüc ve Me’cüc kıssası hakkında müfessirin yaptığı 

açıklama şöyledir: “Zülkarneyn’in gerçek kimliği hakkında pek çok söz söylenmiş, 

fakat şu asırda yaşamış, şu milletten ve şu kimsedir diyerek asıl kimliğini kesin 

olarak tayin etmek pek mümkün olmamıştır. Kur’ân’da onun vasıflarına yer verilmiş, 

kimliğinden hiç söz edilmemiştir. O hâlde onun kimliğini tayin etmeye kalkışmak, 

                                                             
335“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı 
olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir. Cimrilik ettikleri şey kıyamet gününde 
boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır.” Âl-i İmrân, 3/180. 
336 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 238. 
337 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 24.  
338 Fecr, 89/14. 
339 Duman, “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 471. 
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şimdiye kadar söylenenlere yeni bir şey ilave etmeyeceği gibi asıl maksada da 

ulaştıracak değildir.”340 Zeki Duman, “Hak Dini Kur’ân Dili” adlı tefsirden iktibasla 

Zülkarneyn’in akıllı, iradesi güçlü, azimkâr ve Allah’ın sevgisine mazhar olmuş salih 

bir kul olduğunu, cesaretle olayların üzerine gidebilen adalet sahibi bir önder 

olduğunu, Allah için insanlara hizmet etmeyi dünya malına tercih eden bir mümin 

olduğunu”341 ifade eder. Duman’a göre Zülkarneyn bilgiden, edepten, imandan ve 

doğru yoldan uzak bir topluluğa uğramıştır. Yüce Allah, bu topluluğa istediğini 

yapmakta onu serbest bırakmıştır. O ise davet yolunu seçip onları doğru yola 

çağırmıştır. İman edip salih iş yapanların hem kendi elleriyle hem de ahirette, Allah 

tarafından mükâfatlandırılacaklarını, zalimlerin ise cezalandırılacaklarını 

bildirmiştir.342 

13. Tefsirde tematik paragraf ve pasaj bütünlüğü dikkate alınarak âyetler 

açıklanmıştır. Müfessire göre bu yöntemde âyetler, müstakil birer âyet olarak değil, 

belli bir manayı ve maksadı ifade eden, tematik paragraflar hâlinde ve Hz. 

Peygamber’e bir celsede indirilen pasaj bütünlüğü dikkate alınarak 

anlamlandırılmıştır. Ayrıca bu yöntem sayesinde tefsir, daha önceki müfessirlerin 

sıkça düştüğü anlam hatalarından korunmuş, birçok meal ve tefsirdeki hatalar bu 

tefsirde düzeltilmiştir.343 Müfessire göre, Alak sûresi iki parça halinde Hz. 

Peygamber’e inmiştir. İlk nâzil olan vahiy 1-5. âyetlerdir. 6-19. âyetler ise risaletin 

üçüncü yılında inmiştir.344 Diğer taraftan belli bir maksat ve hükmü içeren âyet veya 

âyetlere de pasaj denildiği, bu açıdan bazı sûrelerin bir pasajdan oluştuğu halde, 

bazıları ise birden çok pasajdan oluştuğu kabul edilmektedir. Örneğin Duhâ, 93/1-11; 

İnşirah, 94/1-9; Âdiyât, 100/1-11; Asr, 103/1-3 gibi sûreler bir pasaj olarak kabul 

edilip bir bütün olarak tefsir edilirken,345 Mülk sûresi ise ilk bölüm 1-4, ikinci bölüm 

5-12, üçüncü bölüm 13-22, dördüncü bölüm ise 23-30. âyetler şeklinde dört pasaj 

halinde ele alınarak tefsir edilmiştir.346 Kur’ân’ın tematik paragraflar ve pasaj 

bütünlüğü yöntemiyle okunmasının bir takım faydaları olduğunu düşünen Zeki 

Duman, bu yöntem sayesinde Mekkî sûrelerde Medenî, Medenî sûrelerde Mekkî 
                                                             
340 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 363. 
341 Geniş bilgi için bkz.: Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, V, 426-440. 
342 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 363. 
343 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 24. 
344 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 46. 
345 Bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, I, 117-134. 
346 Bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, II, 485-496. 
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âyetlerin yer aldığına dair görüşün isabetli olmadığını ifade etmektedir. Zeki Duman, 

ayrıca bu yöntem sayesinde harf ve kıraat farklılıklarının manaya etkisinin 

bulunmadığını; neshe delil gösterilen âyetlerdeki nesh, insa, imha, tebdil gibi 

kelimelerin Kur’ân’daki ahkâm âyetlerini kapsamadığını; bu sebeple Kur’ân’da 

metni veya hükmü mensûh âyet bulunmadığını ifade etmektedir.347  

14. Tefsirde âyetler müstakil değil, bağlamları içerisinde yorumlanmıştır. 

Müfessire göre Kur’ân tefsirinde düşülen en büyük hatalardan biri de, âyetlerin 

müstakil olarak yani diğer âyetlerle bütünlüğü göz ardı edilerek tefsir edilmesidir. 

Söz konusu tefsirde buna dikkat edilmiştir Buna göre, her kelime ancak kendi 

bağlamında anlam kazanmaktadır. Âyetler ise ya kendi bütünlükleri, ya siyak-sıbak 

bütünlükleri ya pasaj bütünlükleri ya da sünnet ile birlikte tarihi arka planı ve Kur’ân 

bütünlüğü içerisinde sahih olarak anlaşılabilir.348  

15.  Mehmet Zeki Duman, âyetlerin literal manalarından ziyade, büyük 

ölçüde lafızlarındaki manalarına, vurgularına ses ve söz uyumlarına dikkat ederek 

tam ve isabetli bir şekilde Türkçeye yansıtmaya çalıştığını belirtmektedir.349 Örneğin, 

ِموُطْرُخْلا ىَلَعُ ھُمِسَنَس  “Yakında onun burnunu damgalayacağız”350 âyetini “Yakında 

onun burnunu elbette kıracağız” şeklinde tercüme eden müfessir, âyetin tefsiri 

bölümünde bunun gerekçesini şöyle açıklamıştır: “Hortum, fillerde olur. Âyette 

burnuna denilmeyip de “hortumuna” denilmesi, Allah’ın elçisi ve âyetleri karşısında 

burun kıvıran, kibirli, gururlu tavırlarıyla fil gibi burnunu havaya diken, burnu büyük 

şahsı aşağılamak; yakında burnunun kırılacağını, zillete mahküm edileceğini 

bildirmek içindir, denilebilir. Burada söz konusu edilen kişi, daha önce de belirtildiği 

gibi Velid b. Mugîre’dir. O da tarihin her döneminde aynı vasıflara sahip zalimlerin 

bir prototipidir.”351 Ancak kimi araştırmacı, rivâyetlerin etkisinde kaldığı, lafzında 

olmadığı halde âyetlere bir takım manalar yüklediği gerekçesiyle M. Zeki Duman’ı 

eleştirmektedir.352   

                                                             
347 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 26. 
348 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 26. 
349 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 25. 
350 Kalem, 68/16. 
351 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 79. 
352 Yapılan eleştiri şöyledir: “Yüce Allah, Kalem sûresinin 16. âyetinde ِموُطْرُْخلا َىلَعُ ھُمِسَنَس  buyuruyor. 
Yazar bu âyeti: “Yakında onun burnunu elbette kıracağız” şeklinde tercüme etmiştir. Fakat 
buradaki  kelimesi “kırmak” değil, müellifın de kelime tahlili bölümünde açıkladığı gibi  مَسَو
“damgalamak”, “alamet koymak” anlamına gelir. Bu kelimeden maksat, bu şahsın, onun ile bilineceği 
bir alamet ile işaretlenmesi; yani onunla meşhur olacağı bir zillet damgasının en mükerrem yer olan 
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16.  Eserde, izah gerektiren kavram ve âyetler hakkında, Kur’ân bütünlüğü 

göz önünde bulundurularak metne uygun açıklamalar, tefsir başlığı altında izahı 

gereken kavramın sonunda daire içinde verilen numaralarla izaha kavuşturulduğu, 

ilmi, dini, siyasi, sosyal, ahlakî konuları dil, Kur’ân, hadis, sahâbe ve tahkik ehli ilim 

adamlarının görüşleriyle açıklanmıştır. Fakat daha ziyade Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsir 

edilmesine öncelik verilmiştir.353  

17. Mehmet Zeki Duman’a göre Allah’ın Kelamı hikmet olduğu gibi Hz. 

Peygamber’in sünneti de Kur’ân’ın te’vîli olup vahyin kontrolü altında gerçekleşen 

hikmettir.354 Bu sebeple âyetlerin sünnetle tefsir edilmesine önem verilmiştir.355  

18.  Eserde Ku’’ân’ın, Kur’ân ve sünnet ile tefsirinin yanında sahâbe ve tabiîn 

sözlerine, müfessirlerin görüşlerine de önem verilmiştir. Mehmet Zeki Duıman’a 

göre, sahâbe devrinden itibaren Kur’ân ve sünnet esasına dayanan tefsir çalışmaları, 

Kur’ân ve sahih sünnet, bir merdivenin değişmeyen iki ayağı gibi esas alınıp ikisine 

dayanarak üst üste yükselen basamaklara benzer. Her dönemde muhakkik 

müfessirler önceki birikimden yararlanırlar. Zira hiçbir dönemde müfessirler,  içinde 

bulunduğu dönemden soyutlanarak boş bir zihin ile Kur’ân’a yaklaşamazlar. Her 

müfessir, bir eline Kur’ân’ı diğer eline sünneti alarak ayakları öncekilerin yükselttiği 

merdivenin en üst basamağında,  gözleri de ileriye bakarak gelecek basamağı inşa 

edecek şekilde tefsire katkıda bulunmaları gerekir. Haliyle hiçbir tefsir, Kur’ân’ın 

söylediği son sözü söylemez. Çünkü her dönemin idraki o dönemin ilim ve kültür 

seviyesiyle bağlantılıdır. Kur’ân’ın manası tefsirle tükenmez. Beyânul Hak müellifi 

bu anlayışla hareket etmiştir.356  

19.  Modernizmin getirdiği esintilerle, tefsir bilincine sahip olan-olmayan 

kimileri tarafından Kur’ân’da bazı âyetlerin sorgulandığı, maksadı aşan yorumlarda 

bulunulduğuna dikkat çeken Mehmet Zeki Duman, bu tür âyetler üzerinde daha fazla 

durduğunu, ancak hiçbir âyette, batı uygarlığının anlayışına ve ülkemizdeki 

savunucularının görüşlerine uygun düşsün veya Kur’ân’dan ona bir meşruiyet 

kazandırılsın ya da Kur’ân-haşa-yüceltilsin diye maksadı aşan mana ve çaba içerisine 
                                                                                                                                                                             
burna vurulmasıdır. Dolayısıyla “Biz yakında onun hortumunun üstüne damga basacağız” şeklindeki 
bir tercüme daha doğru olacaktır. Bkz.: Yaşar, “Beyânu’l-Hak Adlı Meâl-Tefsir Üzerine Bir Eleştiri”, 
227. 
353 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 26, 27. 
354 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 27-28. 
355 Bu konu dördüncü bölümde Kur’ân’ın Sünnetle Tefsiri başlığında müstakil olarak ele alınmıştır.  
356 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 28-29. 
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girmediğini belirtmektedir. Yine kimi meal ve tefsirlerde görülen bariz yaklaşım ve 

metod hataları tenkit konusu yapılmadan âyetlerin lafızlarına en uygun mana 

verdiğini ve bu manayı sağlam delillerle temellendirdiğini ifade etmektedir.357  

20.  Tefsirde âyetlerin Arapça metninden hemen sonra anahtar kelimelerin 

sözlük anlamları verilmiş ve aynı kelime farklı bağlamda farklı anlama gelmişse 

burada tekraren belirtilmiştir. Örneğin Kalem, 68/22. âyetteki “hars” kelimesine 

mahsul, bahçenin meyveleri, ürün anlamını vererek âyet “Eğer hasad edeceksek 

mahsülümüzün başına gitmeliyiz” dediler358 şeklinde meallendirilmişken Bakara, 

2/223. âyette geçen “hars” kelimesine ise ekime müsait alan, tarla, kültür, çocuk için 

tohumun/spermin ekildiği yer anlamı verilmiş ve âyet “Kadınlarınız sizin döl 

yatağınızdır; O halde ekeneğinize istediğiniz biçimde varın ve onları kendinize 

takdim edin …”359 şeklinde meallendirilmiştir.  Müfessir’e göre bu yöntemin takip 

edilmesindeki amaç, Arapça bilen okuyucuların, âyetlerin manası üzerinde 

düşünmelerini kolaylaştırmaktır. Müfessir, aynı kelimelerin farklı bağlamlarda farklı 

anlamlarda kullanıldıkları için tekrarların gereksiz görülmemesi gerektiğini 

söylemektedir. 360 

21. Âyetler tefsir edilirken kelimenin lugat manası yanında Kur’ân bütünlüğü 

ve tarihi bağlam göz önünde bulundurularak mana genişletilmiştir.361 

22. Müfessire göre, âyetlerde kullanılan hakikî, mecazî, kinaî, temsilî, 

deyimsel ve sembolik anlamlar yerinde değerlendirilmiş, sade ve akıcı bir dil 

kullanılmaya çalışılmış, metnin anlaşılması açısından çeviride mana ve vurgu esas 

alınarak Türkçe ifade biçimine önem verilmiştir.362  Örneğin Bakara, 2/101. âyette363 

“Allah’ın kitabını sırtlarının ötesine/gerisine attılar” deyimi Türkçedeki “Allah’ın 

âyetlerine kulak asmadılar” veya “Allah’ın âyetlerini kulak ardı ettiler” versiyonuyla 

ifade edilmiş ve bu âyete şöyle meal verilmiştir: “Onlara Allah katından, 

                                                             
357 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 29. 
358 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 79-80. 
359 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 103. 
360 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 29. 
361 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 53-54.  
362 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 30. 
363 َی َال ُْمھََّناَك ِْمھِروُھُظ َءاَرَو ِّٰهللا َبا َنوَُملْع َتِك َباَتِكْلا اوُتُوا َنیٖذَّلا َنِم ٌقیٖرَف َذَبَن ُْمھَعَم اَِمل ٌقِّدَصُم ِّٰهللا ِدْنِع ْنِم ٌلوُسَر ُْمھَءاَج اَّمَلَو  
“Onlara, Allah katından ellerinde bulunan kitab’ı (tevrat’ı) doğrulayıcı bir peygamber gelince, 
kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, sanki bilmiyorlarmış gibi Allah’ın kitab’ını (tevrat’ı) 
arkalarına attılar. Duman ise bu âyete şöyle meal vermiştir: Onlara Allah katından,  yanlarındakini 
tasdik edici bir elçi gelince kitap verilenlerden bir grup sanki hiç bilmiyorlarmış gibi Allah’ın 
kitab’ını kulak ardına attılar.” Bakara, 2/101. Bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, III, 54. 
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yanlarındakini tasdik edici bir elçi gelince kitap verilenlerden bir grup, sanki hiç 

bilmiyorlarmış gibi Allah’ın kitabını kulak ardına attılar.”364  

23. Tefsirde, âyetlerde geçen kavramlar genellikle ilk geçtiği yerde 

açıklanmıştır. Bununla birlikte kimi yerde aynı kavramın tekrar açıklandığı, böylece 

müfessirin bazen tekrarlara düştüğü görülmüştür. Örneğin, Kalem sûresi 34. âyette 

geçen “muttakîn” kelimesinin korumak anlamına gelen “vikaye” kökünden geldiği; 

kendisini koruyan/korunan, Allah ve Resûlü’ne karşı gelmekten titizlikle sakınan; 

Allah’ın emirlerine riâyet edip yasaklarından uzak duran ve salih işlerle kendisini 

cehennemden koruyan; kulluk bilincine sahip kâmil mümin anlamına geldiği 

belirtilmiş iken365 Mürselat sûresi 41. âyette geçen “muttakîn” kelimesinin Allah’a ve 

ahiret gününe iman edip O’nun emir ve yasaklarına azami ölçüde riâyet eden ve 

Rabb’in rızasını kazanmak için doğru durüst iş yapan salih müminler anlamına 

geldiği ifade edilmiştir.366 Bakara sûresi 2. âyette geçen söz konusu kelime de aynı 

anlamda kullanılmıştır.367   

3.4. SÛRE VE ÂYETLERİ TEFSİR YÖNTEMLERİ 

 Et-Tefsîru’l-Hadîs, Fehmu’l-Kur’ân ve Beyânu’l-Hak adlı üç eseri, tefsir 

yöntemleri açısından ele alıp her üç müfessirin söz konusu eserlerindeki 

uygulamalarından örnekler sunarak tefsir yöntemlerini değerlendirmeye çalışacağız. 

Böylece müfessirlerin uyguladıkları tefsir yöntemlerini incelemeye çalışacağız. 

3.4.1. Sûreleri Tanıtmaları 

 Sûrenin tanıtılması, tefsir usûlünde önemli bir husustur. Zira her sûrenin 

tefsirine geçmeden o sûre hakkında tanıtıcı bilgi verilmesi ve konu birliğine riayet 

edilmesi, âyetlerin daha doğru anlaşılması açısından önem arzetmektedir.  

 Tefsirin sahih bir anlayışla ve doğru bir içtihadla yapılması önem 

arzetmektedir. Hakkında nakil varit olmayan âyetler, belli ilkeler doğrultusunda tefsir 

edilmelidir. Bu ilkelerden biri de Kur’ân sûrelerinde konu birliğine riayet etmek ve 

                                                             
364 Bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, III, 54. 
365 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 83. 
366 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 255. 
367 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 18. 
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bu bağlamda âyetleri tefsir etmektir. Bu ilkenin Muhammed Abduh tarafından tespit 

edildiği ifade edilmektedir.368 Bu hususta Muhammed Abduh’tan oldukça 

etkilenenlerden biri de Seyyit Kutub olduğu kabul edilmektedir. O da bir sûrenin 

tefsirine başlamadan önce mukaddimede onun amacını, hedefini açıklamaktadır.369 

 İnceleme konumuzu oluşturan her üç tefsirde de müellifler, bir sûreyi tefsir 

etmeden önce o sûre hakkında tanıtıcı bilgi vermektedirler. Ancak tefsir yöntemleri 

ve yorumları kimi zaman benzer, kimi zaman ise farklılık arzetmektedir. 

 İzzet Derveze, eserinde her sûrenin tefsirinden önce bir-iki paragrafı 

geçmeyecek şekilde, o sûre hakkında tanıtıcı bilgi vermektedir. Müfessir, bu kısımda 

sûrenin içeriği, üslûbu, Mekkî-Medenî oluşu ve nüzûl zamanına ilişkin bilgi 

aktarmaktadır. Örneğin, Mesed/Tebbet sûresinin tanıtım bölümünde şu açıklamalara 

yer vermektedir: “Sûrede Ebû Leheb’e beddua bulunmaktadır. O ve eşi cehennemle 

uyarılmışlardır. Sûrenin nüzûl sebebi olarak zikredilen rivâyet, onun erken dönemde 

indiğini belirten rivâyetle uyumlu değildir. Sûrenin ilk dönemlerde indiği rivâyeti, 

sûrenin içeriği ve üslûbu ile daha uyumlu görünmektedir. Ebû Leheb ile eşinin 

davranışları, Hz. Peygamber’e karşı sergilenen ilk düşmanca davranışlar olmuştur. 

Bu davranışlar Hz. Peygamber’in psikolojisi ve İslam davası üzerinde büyük etki 

bırakmıştır.”370  

 Câbirî ise eserinde, sûre tefsirine başlamadan önce takdim bölümünde o 

sûreyle veya sûrenin bazı âyetleriyle ilgili olduğu belirtilen nüzûl sebeplerine ve 

sûrenin nüzûl zamanına dair rivâyetlere yer vermektedir. Bununla beraber sûrenin 

anlaşılmasına katkı sağlayacak çeşitli rivâyetler aktarmaktadır. Câbirî, bu bölümde 

sûre ile ilgili rivâyetleri değerlendirmekte; bunları kabul veya reddederek kendi 

görüşünü belirtmektedir. Burada verilen bilgiler bir veya iki sayfa kadar 

olabilmektedir. Örneğin; İhlas sûresinin girişinde sûrenin nüzûl sebebi olarak şu 

rivâyet zikredilmektedir: “Kureyş’ten bazıları Rasûlullah’a gelip ‘bize Rabbini tanıt’ 

demeleri üzerine bu sûre nâzil olmuştur”371 Şuârâ sûresinin girişinde ise َكَتَریٖشَع ْرِذْنَاَو 

                                                             
368 Aydın, “Kur’ân’ı Nasıl Sahih Olarak Anlayıp Tefsir Etmeliyiz”, 23, 25. 
369Aydın, “Kur’ân’ı Nasıl Sahih Olarak Anlayıp Tefsir Etmeliyiz”, 25. Örneğin Bakara sûresinin 
girişinde yaptığı değerlendirme için bkz.: Seyyid Kutub, Fi-Zilâl’il-Kur’ân, Dâru Şuruk, 2003, I, 27 
vd. 
370 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 495. 
371 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 77. 
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 ,en yakın akrabanı uyar’ âyetiyle372 ilgili dört rivâyet naklederek (Önce)‘  َنیٖبَرْقَْالا

bunlardan en önemli gördüğü rivâyeti belirtmektedir. Rivâyete göre bu âyet nâzil 

olduğunda Hz. Peygamber şöyle demiştir: “Ey Abdulmuttalip kızı Safiye, Ey 

Muhammed kızı Fatıma, Ey Abdulmuttalipoğulları, ben Allah’tan gelecek hiçbir şeyi 

sizden uzaklaştıramam, malımdan istediğiniz ne varsa isteyin”  

 Müfessir, bu bölümde bazen âyetlerle ilgili sebeb-i nüzûl rivâyetlerine de yer 

vermektedir. Örneğin Şuârâ sûresinin girişinde  Şairlere ise”  َنُواَغْلا ُُمھُعِبَّتَی ُءاَرَعُّشلاَو

haddi aşan azgınlar uyarlar” âyetinin373 nüzûl sebebi olarak “Hz. Peygamber’i 

hicveden Nadr b. el-Haris vb. şairlerin kast edildiğini” söylemektedir.374 Câbirî, 

sûrelerin girişinde, sûrede işlenen konu hakkında da bilgi vermekte; sûrenin önceki 

sûreyle ilişkisine değinmektedir. Sûrenin Mekkî ya da Medenî olduğunu belirtmekte, 

nüzûl sırasındaki yerini açıklamaktadır. Örneğin, Zilzâl sûresinin girişinde, bu 

sûrenin 93. sırada indiğini ve Medenî sûreler içerisine yerleştirildiğini belirten 

müfessir, bu sûrenin Mekkî olduğu görüşünü tercih etmektedir. Ona göre Zilzâl 

sûresinin bir önceki sûre olan Kâria sûresi ile büyük benzerlik göstermesi;375 bir 

sonraki sûre olan Kıyâmet sûresinin bağlamı ile aynı olması sûrenin Mekkî 

olduğunun delilidir.376  

 Câbirî, sûrenin üslûbu ve muhtevası, nüzûl zamanı ve yerini tesbit etmede 

olduğu gibi sûrelerin birbirleriyle ilişkilerini ortaya koymaya da yardımcı olduğunu 

düşünmektedir. Bu bağlamda art arda gelen Duhâ, İnşirah ve Asr sûreleri arasındaki 

ilşikiye dikkat çekmektedir. Diğer bir ifadeyle, İnşirah suresinin kendisinden bir 

önceki ve bir sonraki sûre ile konu bütünlüğü içinde olduğunu ifade etmektedir. 

Yani, önceki sûre olan Duhâ sûresinin son âyetinde Allah’ın verdiği nimeti 

hatırlaması Hz. Peygamber’e emredilmiş, İnşirah sûresinde ise Allah’ın kendisine 

özel olarak verdiği nimetler açıklanmaya başlanmıştır.377 Müfessir, İnşirah 

sûresinden sonraki sûre olan Asr sûresinin girişinde bu sûre ile önceki iki sûrenin bir 

birleriyle olan ilişkilerine şöyle değinmektedir: “Yüce Allah önceki sûrelerde 

gecenin karanlığının ve sessizliğinin bitişini gösteren kuşluk vaktine yemin 
                                                             
372 Şuâra, 26/ 214. 
373 Şuârâ, 26/ 224. 
374 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 312. 
375 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 144.  
376 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 147. 
377 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 59. 
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etmektedir. Hz. Peygamber’e verdiği nimetleri hatırlatmakta, her zorluktan sonra 

elbette bir kolaylığın geleceğini belirtmektedir. Bu sûrede ise ‘Asr’a yemin ile 

başlanmaktadır. Asr ise gündüzün bitmesi, aydınlıktan sonra karanlığın, kolaylıktan 

sonra zorluğun başlamasıdır. Onu da yeni bir gün ve yeni bir kolaylık takip 

etmektedir. Hayat zorluk ve kolaylık ile iç içe geçip gitmektedir. Belki de İnşirah 

sûresindeki  Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır’378‘  اًرْسُی ِرْسُعْلا َعَم َّنِا

ifadesinin tekrarlanmasının hikmeti budur. Yüce Allah Asr sûresinde Hz. 

Peygamber’e zorluklar karşısında yılmamasını tavsiye etmekte; kolaylık ve zaferin 

geleceğini işaret etmektedir.”379 

 Derveze ile Câbırî gibi Mehmet Zeki Duman da tefsirinde, sûrelerin meal ve 

tefsirine başlamadan önce sûreyi tanıtan çeşitli açıklamalara yer vermektedir. Bu 

bölümde sûrenin tarihi/kültürel arka planını, varsa özel nüzûl sebebini belirtmektedir. 

Sûrenin muhtevası, Mekkî ya da Medenî olduğu hususunda bilgi vermektedir. Ayrıca 

sûrenin risaletin kaçıncı yılında nâzil olduğu, kaç âyetten oluştuğu, hem mushaf 

sırasına göre hem de nüzûl sırasına göre kaçıncı sırada yer aldığını belirtmektedir. 

Müfessir, sûrenin muhtevası hakkında özet bilgi vererek bölümü sonlandırmaktadır. 

Söz konusu bölüm yaklaşık bir ile dört sayfa arasında değişmektedir. Örneğin 

müfessir, Mesed/Tebbet sûresinin tanıtım bölümünde, sûrenin Mekkî olduğunu, 

nübüvvetin üçüncü yılında indirildiğini, beş âyetten oluştuğunu, Hz. Osman’ın 

mushafındaki kronolojik sıraya göre 5., Hz. Ebû Bekir’in cem ettirdiği mevcut 

mushafa göre ise 111. sırada yer aldığını belirtmektedir. Sûrenin içeriği ve sebeb-i 

nüzûlü hakkında ise şu bilgiyi zikretmektedir: Hz. Peygamber İslam davetini 

Mekke’deki kabilelere anlatmaya başlayınca, amcası Ebû Leheb, onun peşinden 

kabileleri dolaşarak onu yalanlıyor ve onlardan atalarının dinini terk etmemelerini 

istiyordu. Hz. Peygamber’e karşı azılı düşmanlıkta bulunanların başında gelen Ebû 

Leheb ve karısı Ümmü Cemil, Hz. Peygamber’e her türlü hakareti yapmaktan geri 

durmuyorlardı. Bu sûrenin onlar hakkında indiği kabul edilmektedir.380 

 Sûrenin tanıtılması hususunda her üç müfesirin benzer ve farklı yönleri 

bulunmaktadır. Her üçü de eserlerinde sûrelerin girişinde, sûreyi tanıtan bilgilere yer 

                                                             
378 İnşirah, 94/6. 
379 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 60. 
380 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 85. 
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vermektedir. Bu yönüyle benzerlik görülse de konuyla ilgili verilen bilgilerin 

muhtevası ve miktarı açısından farklılık bulunmaktadır. Derveze bu bölümü daha 

kısa tutarken, Câbirî ile Zeki Duman daha geniş tutmaktadırlar. Söz konusu bölümde 

üç müfessir de sûreyle ilgili rivâyetlere yer vermektedir. Ancak sûrenin tanıtımı 

bölümde Zeki Duman, İzzet Derveze’den fazla, Câbirî’den daha az rivâyete yer 

vermektedir. 

3.4.2. Kelimelerin Lugavî Manalarını Vermeleri 

 Âyetlerin manaları daha kolay anlaşılsın diye müfessirler, âyetlerde geçen 

kelimelerin lugavî anlamlarını açıklamışlardır.  

 Bu bağlamda Derveze ile Zeki Duman aynı yöntemi takip ederken, Câbirî ise 

farklı bir yöntem kullanmaktadır. İzzet Derveze her âyet grubunun metninden hemen 

sonra âyetlerde geçen kelime ve ifadelere kısaca açıklık getirmekte; bunun akabinde 

âyetlerin tefsirine başlamaktadır. Örneğin müfessir, A’râf sûresinin ilk dört âyetinde 

geçen şu kelimelerin açıklamalarına yer vermektedir.    

ىنعمب ھنم جرح كردص يف نكی الف( ةلمج اول وأ )    نیرسفملا ضعبو  كش لیقو مغو  قیض :جرح  .  

ھجوألا وھو ھب مھراذنإو سانلل ھغیلبتو ھتوالتب كردص قیضی ال  

   نوظعتت ينعمب نوركذتت:نوركذت

انؤالبو انباذع:انسأب   

 381 “ نوراغ مھو ةأجافم الیل موق ىلع موجھلا ةغل ىف تییبتلا :اتایب   

 et-Tefsîru’l-Hadîs’ten alıntıladığımız yukarıdaki metnin türkçe çevirisi şöyle 

verilebilir:  

جرح : Darlık ve  üzüntü demektir. Şüphe manasına geldiği de söylenmiştir. Bazı 

müfessirler ُھْنِم ٌجَرَح َكِرْدَص ىٖف ْنُكَی َالَف  “Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı 

olmasın” âyetini “Onu okumakla, insanlara tebliğ etmekle ve onunla insanları 

uyarmakla göğsün daralmayacaktır”  anlamıyla yorumlamışlardır.  En güzl mana 

budur.   

نوركذت : Aslı tetezekkerundır, Öğüt alırsınız anlamındadır.  

                                                             
381 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 362. 
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انسأب : Azabımız ve belamız. 

   .Sözlükte et-tebyit: Bir kavme, uykuda iken geceleyin ansızın baskın yapmaktır  : اتایب

 İzzet Derveze gibi Zeki Duman da eserinde âyetlerde geçen kelimelerin 

lugavî anlamlarını belirttikten sonra âyetlerin meallerini vermektedir. Örneğin, A’râf 

sûresinin ilk dört âyetindeki bazı kelimelerin anlamlarını şu biçimde vermektedir:

  

جرح  “Harac”: Sıkıntı, üzüntü, keder, şüphe.  ,Tezekkür”: Öğüt almak, ibret ders“  ركذت

almak, nasihat dinlemek. اتایب : “Beyaten”: Bate fiilindendir. Gece (uykuda iken). نولئاق 

 “Kâilun”: Kaylûle’dendir. Gündüz istirahat ederken”382   

 Zeki Duman, âyetlerde geçen kavramları da tefsir kısmında geniş bir şekilde 

açıklamaktadır. Örneğin, Vakıâ sûresi 9. âyette geçen  kavramının  ةمئشملا باحصا

“uğursuz, hayırsız” anlamına geldiğini, bunun, Türkçede “meymenetsizler” olarak 

kullanıldığını söylemektedir. 383 Benzer şekilde, Nisâ sûresi 58. âyetin384 tefsirinde 

ise “emanet” kelimesini açıklamaktadır. Bu bağlamda “emanet” hem insanın güven 

halinin hem de güvenilen kimseye bırakılan şeyin ismi olduğunu söylemektedir. 

Müfessire göre “âyette emanet kavramının ahlakî, siyasî ve hukukî bir içerik taşıyan 

adalet ve yönetimde esas olan “ehliyet” kavramıyla birlikte kullanılması, bu kavrama 

daha hususi bir anlam kazandırmıştır. Âyetteki emanetten maksat mülkiyeti, 

yönetimi ve muhafazası ehliyet sahibi, güvenilir kişilere verilmesi gereken kurum 

veya değerlerdir, şeklinde açıkladıktan sonra, Hz. Peygamber döneminden bazı 

örnekler zikretmektedir.385  

 İzzet Derveze ile Zeki Duman’dan farklı olarak Câbirî âyetlerde geçen 

kelimelerin anlamını parantez içinde vermektedir. Örneğin Â’raf suresi ilk üç âyetini 

inceleyelim.  

میحرلا نامحرلا {امساب  

                                                             
382 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 308. 
383 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 477. 
384“Allah, size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman 
adaletle hükmetmenizi emrediyor. Doğrusu Allah, bununla size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz ki 
Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.” Nisâ, 4/58. 
385 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 308. 
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 مكرم آی( .نینمؤملل ىركذو )نیكرشملا( ھب رذنتل ھنم جرح كردص يف نكی الف كیلا تلزنا باتك )اذھ( صملا

 اھانكلھأ ةیرق نم مكو نورّكذتام ًالیلق )ًامانصأ( ءایلوأ ھنود نماوعبّتتالو مكّبر نم مكیلإ لزنأام اوعبّتا )نأ

 386   )ةلولیقلا نم(نولئاق مھوأ )ًالیل(ً اتایب انسأب اھءاجف

 Türkçe tercümesi:  

 Bismillahirrahmanirrahim     

 1-Elif Lâm Mîm Sâd, 2- (Bu) sana, kendisiyle (müşrikleri) uyarman için ve 

müminlere öğüt olsun diye indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir 

sıkıntı olmasın 3-Rabbinizden size indirilene uymanızı (emrediyor).  O’nu bırakıp da 

başka velilere (putlara) uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Nice memleketleri 

helak ettik. Onlara azabımız geceleyin yahut gündüz uyurlarken gelmişti. 

  Örneğin; Câbirî yukarıdaki âyette geçen اتایب  kelimesini الیل  olarak 

açıklamaktadır.  

  Fehmu’l-Kur’ân, âyetleri parantez içi açıklamaları yönüyle Celaleyn 

Tefsiri’ne benzemektedir. Ancak Celaleyn Tefsîr’i âyetlerdeki çoğu kelimeyi tefsir 

ederken387 Fehmu’l Kur’ân ise her âyeti açıklamadığı gibi âyetlerde geçen az sayıda 

kelimenin tefsirini yapmaktadır. Ayrıca Câbirî, âyetleri guruplandırmakta, sûre 

öncesi ve sonrasında geniş açıklamalar yapmaktadır. 

3.4.3. Âyetleri Tematik Ele Almaları 

 Sahih bir manaya ulaşmak için Kur’ân âyetlerinin müstakil birer âyet olarak 

değil, belli bir manayı ya da hükmü içeren âyetlerle birlikte ele alınması 

gerekmektedir. Bu bağlamda her üç müfessir, âyetleri tek tek ele almaktan ziyade her 

âyeti, metinsel bağlamı dâhilinde yorumlamaya çalışmışlardır. 

 İzzet Derveze, sûreyi tanıttıktan sonra âyetleri konularına göre tasnif ederek 

ele almaktadır. Örnek olarak Kamer sûresini ele alalım; Derveze’ye göre 1-8. 

âyetlerde kıyametin kopması ve ayın yarılmasının gerçekleşeceği haber verilerek 

inkârcılara uyarı yapılmaktadır. Fiillerin mazi siğalarının kullanılmasının pekiştirme 

amaçlı olduğunu düşünen müfessir, ayın yarılması meselesi hakkında iki görüş 
                                                             
386 A’raf, 7/1-3; Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 224.   
387 Aynı örneği incelemek için bkz.: Celaleddin Mahalli-Celaleddîn Suyûtî, Tefsîru’l-Celaleyn, Dâru 
Yâsin, İstanbul, ty., 150. 
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olduğunu belirtmektedir. Birincisi; Hz. Peygamber’in bir mucizesi olduğu ve fiilen 

gerçekleştiği ile ilgili görüş; ikincisi ise kıyametin kopacağı anda yarılmanın 

gerçekleşeceğine dair görüştür. Derveze, müşriklerin mu’cize isteklerine cevap 

mahiyetinde inen âyeti388 delil göstererek, Hz. Peygamber’in bu türden mucize 

göstermediği görüşündedir. Bu bölümde ayrıca hikmet kelimesi üzerinde 

durmaktadır.389 Ona göre sûrenin 9-42. âyetlerinde Hz. Nûh, Hz. Hûd, Hz. Salih ve 

Hz. Lût ile kavimleri arasında yaşananlar haber verilerek Kur’ân’ın bir öğüt kitabı 

olduğu hatırlatılmaktadır. Böylece; müşrikler uyarılmakta müminler teselli 

edilmektedir. Sûrenin 43-55. âyetlerde ise müşrikler çarpıcı bazı sorularla 

kınanmakta; cehennem azabıyla uyarılmaktadırlar. Söz konusu âyetlerde her şeyin 

bir kader/ölçü ile yaratıldığı, gerçekleşen her şeyin Allah’ın ilminde mevcut olduğu, 

muttakilerin cennetle ödüllendirileceği belirtilmektedir.390 

 Câbirî ise sûrenin giriş bölümünden sonra  ”sûrenin metni“  ةروسلا صن

bölümünde özellikle uzun sûreleri âyetlere bölerek tefsir etmektedir. Yani, sûreleri 

konularına göre tasnif ederek ele almaktadır. Ancak yukarıda belirtiğimiz gibi 

âyetlerle ilgili açıklamaları parantez içinde vermektedir. Gerekli gördüğünde âyetle 

ilgili geniş açıklamaları dipnotta vermektedir. Örnek olarak Kehf sûresini ele alalım; 

Müfessir sûrenin âyetlerini altı bölüm halinde tasnif ederek ele almaktadır.  

1.  Mukaddime1-8. âyetleri “İnanmıyorlar diye üzüntüden kendini 

mahvedeceksin” başlığıyla; 

2.  Ashab-ı Kehf: 9-26. âyetleri “Dirilişin gerçekleşeceğine dair bir delil” 

başlığıyla;  

3. Kısımda 27-59. âyetleri “Sana indirilene tabi ol, zalim Kureyş ders alsın 

diye bu misalleri veriyoruz” başlığıyla;  

4.  Kısımda 60-82. âyetleri “Mûsâ ve Hızır” başlığıyla; 

5.  Kısımda 83-108. âyetleri “Zülkarneyn, Yecuc- Mecuc” başlığıyla;  

6. Sonuç: 109-110. âyetleri ise “Rabbi’ne ulaşacağına inanan salih amel işlesin 

ve ona asla ortak koşmasın” başlığıyla ele almıştır. Câbirî, ilgili bölümde sûrenin iniş 

                                                             
اًفیٖوْخَت َِّالاِ تاَیْٰالاِب ُلِسْرُن اَمَو َاھِب  388 اوُمَلَظَفً ةَرِصْبُمَ ةَقاَّنلا َدوُمَث اَنْیَتٰاَو َنوُلَّوَْالا اَھِب َبَّذَك َْنا َِّالا ِتاَیْٰالاِب َلِسْرُن َْنا اَنَع  َنَم اَمَو  “Bizi, 
(Kureyş'in istediği) mucizeleri göndermekten, ancak, öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. 
(Nitekim) Semûd kavmine o dişi deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim 
oldular. Oysa biz mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz.” İsrâ, 17/59. 
389 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 272-27. 
390 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 271-297. 
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zamanına ve verdiği mesaja dikkat çekmektedir. Örneğin bu sûrenin iniş zamanı 

müslümanların Kureyş’ten oldukça ağır eziyetler gördüğü yıllara denk gelmektedir. 

Bu durum karşısında vahiy sürekli Hz. Peygamberi sabırlı olmaya davet etmiş; 

Kureyşi kıyâmet ve hesap gününün gerçekleşeceği konusunda uyarmış, zalimlerin 

varacağı yerin cehennem olacağını belirterek onları tehdit etmiştir. Bahçe 

sahiplerinin kıssası ile onlara varlıklarına güvenmemeleri, Ashab-ı kehf kıssası ile 

dirilişin kolay olduğu, Hz. Musa ve Hızır kısası ile işlerin göründüğü gibi olmadığı, 

iyilik ve şer konularının arka planlarının bilinmesi ile gerçeklerin ortaya çıkacağı; 

Zülkarneyn kıssası ile zalimlerin sonunun dünyada ve ahirette kötü olacağı 

vurgulanmaktadır. Müfessir, sûreyi bu çerçevede okumak gerektiğini 

belirtmektedir391   

Âyetleri açıklarken kelimelerin anlamını parantez içi yöntemle veren Câbirî, 

zaman zaman dipnot düşerek burada, müfessirlerin görüşlerine yer vermektedir. 

Câbirî, hem olumlu hem de olumsuz kabul ettiği görüşlere yer vermektedir. O, 

genellikle olumsuz bulduğu görüşleri aktardıktan sonra müfessirlerin bu konuda 

hataya düştüklerini söylemekle yetinmektedir. Akabinde kendi görüşünü 

açıklamaktadır. Bazen de olumlu bulduğu görüşleri nakletmekle yetinmektedir. 

Örneğin; َنیّٖلاَّضلا َالَو ْمِھْیَلَع ِبوُضْغَمْلا ِرْیَغ  “gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine 

değil” gazaba uğrayanların Yahudiler, sapmış olanların ise Hıristiyanlar olduğuna 

dair pek çok rivâyet olduğunu belirten müfessir, Zemahşerî’nin görüşüne yer 

vermektedir: “Zemahşerî:Yahudiler’in gazaba uğradığına delilin َبِضَغَوُ ّٰهللاُ ھَنَعَل ْنَم 

 Onlar, Allah’ın lânetlediği ve gazabına uğrattığı,…’392 âyeti olduğunu‘  ِھْیَلَع

söylerken  .sapıtanlar’dan maksat ise Hıristiyanlar olduğunu söyler‘  َنیّٖلاَّضلا

Zemahşerî’ye göre onların saptığına delil ise… ُلْبَق ْنِم اوُّلَض ْدَق  ‘…onlar daha önce 

sapmış…’393 âyetidir. Allah’ın gazabından maksat; isyan edenlerden intikam alma 

ve onları cezalandırma iradesi demektir.” 394 

Câbirî, sûreyle ilgili geniş açıklamayı sûrenin metninden sonraki kısım olan 

ve قیلعت  “açıklama” adı verilen bölümde ele almaktadır. Orada, genellikle sûrenin 

içerdiği konuları kısaca açıklamaktadır. Örneğin Kehf sûresinin açıklama 

                                                             
391. Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 205-216. 
392 Mâide, 5/60. 
393 Mâide, 5/77. 
394 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 91. 
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bölümünde yukarıda verdiğimiz konu başlıkları özet olarak açıklanmakta ve Hz. 

Peygamber’in sîretiyle ilişkilendirilmektedir.395 Müfessir, Fil sûresinin ilgili 

bölümünde “Ebrehe’nin Mekke’ye saldırısı”;396 Felak sûresinde “sihir”, Nâs 

sûresinde “vesvese” konusunu ele almaktadır.397 Orada sûre hakkında nasıl bir 

açıklama yapıldığını ortaya koyabilmek adına konuyu bir örnekle incelemenin 

faydalı olduğunu düşünüyoruz. Kâf sûresinin açıklama bölümünde “Harflere 

Yemin” ve “Mukattaa harfleri” konusunu ele alan Câbirî, kesik harfler denilen bu 

harflerin ne amaçla kullanıldığı ve hangi anlama geldiği hakkında müfessirlerin çok 

çaba sarf ettiklerini, ancak bir neticeye ulaşamadıklarını söylemektedir. Câbirî’ye 

göre en doğru görüş, bu harflerin dikkat çekme amacına dönük olduğunu ifade eden 

görüştür. Harflerin bu amaçla sûre başlarında geldiğini vurgulayan müfessir, bunun, 

Araplar arasında yaygın bir kullanım olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca sahâbenin 

pek çok konuda Hz. Peygamber’e soru sordukları bir gerçektir; ancak bu konuda 

soru sorduklarına dair herhangi bir rivâyete rastlamadığını belirten müfessire göre, 

bu husus da ifade edilen görüşün doğruluğunu desteklemektedir. Câbirî, 

müşriklerin de bu harflere yönelik bir eleştiride bulunduğuna dair herhangi bir 

rivâyete rastlamadığını belirtmektedir.398 Câbirî, görüşüne destek amacıyla müfessir 

Kadı Ebû Bekr İbnu’l Arabî’nin düşüncelerine yer vermektedir: Eğer, Araplar bu 

harflerin hangi amaçla kullanıldıklarını bilmeselerdi başta kendileri bu hususta Hz. 

Peygamber’i eleştirirlerdi. Oysa defalarca Hz Peygamber’in okuyuşuna şahit 

oldukları halde asla bir itirazları vaki olmamıştır.399     

 Zeki Duman ise sûreyi tanıttıktan sonra âyetlerin tefsirine geçmektedir. 

Âyetleri tematik paragraf ve pasaj bütünlüğüne göre bölümlendirerek ele alan 

müfessir, âyetlerin meallerini verip açıklama gereği duyduğu âyet, kelime veya 

kavramları dipnotla tefsir bölümünde açıklamaktadır. Duman, bu yöntemle diğer iki 

müfessirden ayrılmaktadır. Derveze ve Câbirî gibi Zeki Duman da genellikle kısa 

sûreleri tek pasaj halinde, uzun sûreleri ise bölümlere ayırarak ele almıştır. Örneğin 

Nâs ve Kamer sûrelerini ele alalım: Müfessir, Nâs sûresini tek pasajda ele alarak 

tefsir etmiştir. Sûrede geçen “hannas”, “vesvese” ve “istiaze” kavramlarını 
                                                             
395 Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 216-221. 
396 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 74-75.  
397 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 77, 81. 
398 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 162-163. 
399 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 163.  
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açıklamaktadır.400 Kamer sûresini ise dört kısımda ele almaktadır. 1. Kısımda 1-8. 

âyetleri; 2. Kısımda 9-17. âyetleri; 3. Kısımda 18-42. âyetleri; 4. Kısımda 43-55. 

âyetleri ele almaktadır.401 Müfessir, eserinde, bu sûrenin tefsirine dokuz sayfa yer 

vermektedir. Örneğin ilk sekiz âyetini ele aldığı ilk pasajda tefsir ettiği âyet ve 

kavramlara yaklaşımını görelim: İlk âyette kıyametin kopma vaktinin yakın 

olduğunu; Hz. Peygamber’in de bunu, batmak üzere olan bir güne nisbetle kalan 

süreye benzettiğini ifade etmektedir. Aynı âyette,  ay yarıldı” ifadesini“  رمقلا قشنا

açıklamaktadır: Bu ifadenin “geleceği çok yakın ve mutlak olanlar” için 

kullanıldığını söyleyer. Söz konusu ifadenin Hz. Peygamber’e nisbet edilen رمقلا قش  

“ayın yarılması” mucizesi ile bir ilgisinin olmadığını; Hz. Peygamber’in yegâne 

mucizesinin Kûr’ân olduğunu belirtir. Sûrenin ikinci âyetinde  âyet” kelimesinin“  ةیا

sözcük ve terim anlamını açıklar. Üçüncü âyette herkese inandığının karşılığının 

verileceğini; Dördüncü âyette inkârcılara öğüt amaçlı pek çok haber geldiğini belirtir. 

Altıncı âyette “çağırıcı”dan maksat İsrafil olup onun sûra üflemesi ile ilgili açıklama 

yapmar.402 

 Âyetlerin tefsirinde, her üç müfessirin de önemsediği şu hususu vurgulamak 

gerekir. Üçü de âyetlerin tefsirinde çoğunlukla diğer âyetlerden, Hz. Peygamber’in 

sünnetinden sahâbe ve tâbiîn sözünden yararlanarak tefsir yapmışlardır. Bu konuda 

Derveze ile Zeki Duman, Câbirî’den daha fazla nakilde bulunmuşlardır. Her üç 

müfessir de zayıf rivâyetlere karşı dikkatlidir. Dolayısıyla âyetin tefsiri için gerekli 

görmedikleri rivâyetlerden uzak durmaya çalışmışlardır.  

 Netica olarak âyetleri sınıflandırarak ele almaları yönüyle her üç müfessir, 

benzer yöntem kullanmaktadırlar. Âyetlerin müstakil olarak değil, siyak-sibak 

yönünü dikkate alarak ele almaları, müfessirlerin ortak yönlerindendir. Derveze, âyet 

gruplarının tefsirinde geniş açıklamalara yer vermekte; âyetlerdeki hükümler ve 

prensipleri zikretmektedir. Câbirî ise âyetleri tasnif ederek ele almakta, ancak bunları 

meal şeklinde açıklamaktadır. Zaman zaman dip not düşerek burada müfessirlerin 

görüşünü tartışmaktadır. Câbirî, sûrenin sonunda Ta’lik/açıklama bölümünde sûreyi 

tasnif ettiği bölümlere göre özetlemektedir. Fehmu’l-Kur’ân bu yönüyle, et-Tefsîru’l-

                                                             
400 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 163-164. 
401 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 280-288. 
402 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 280-282. 
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Hadîs ile Beyânu’l-Hak’tan farklılık göstermektedir. Câbirî her konuyu değil, 

sûrelerde geçen kimi konuları konulu tefsir bağlamında ele almaktadır. İzzet 

Derveze, âyetlerde geçen hemen hemen tüm kavramları ele alarak genişçe 

açıklamaktadır. Bu yönüyle eser konulu tefsir mahiyetindedir. Mehmet Zeki Duman 

ise detaylara girmeden âyetlerde geçen kavramları açıklamaktadır. Duman, tefsirinde 

melal-tefsir özelliğini kullanarak önce âyetlerin meallerini vermekte, izaha ihtiyaç 

duyulan âyetleri ve kavramları Kur’ân’daki konu bütünlüğüne göre tefsir başlığı 

altında açıklamaktadır.    

3.4.4. Farklı Görüşleri Aktarmaları 

 Her üç müfessir de tefsirlerinde farklı görüşlere yer verip bunları 

tartışmışlardır. Müfessirler, bazen kendi görüşlerine destek için bu görüşleri 

zikretmiş; bazen de söz konusu görüşleri yanlış buldukları  için zikrederek tenkit 

etmişlerdir. 

 İzzet Derveze âyetlerin tefsirinde çoğunlukla farklı görüşlere yer verdikten 

sonra kendi tercihini gerekçesiyle belirtmektedir. Yapılan yorumları âyetin ruhu ve 

muhtevasına uygunluk ölçütüne göre kabul veya reddetmektedir. Örneğin; Enbiya 

sûresi 44. âyette403 geçen اَھِفاَرْطَا ْنِم اَھُصُقْنَن َضْرَْالا ىِتْاَن اَّنَا َنْوَرَی َالَفَا  “Artık görmüyorlar mı 

ki, biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz?” ifadesinin anlamı hakkında 

müfessirlerin farklı yorumlarda bulunduklarını söyleyen Derveze, bu görüşleri 

kaynak belirtmeden şöyle sıralamaktadır: Bu ifade; Allah Resûlu’ne yardım edilmesi 

sonucunda küfür ehlinin ve diyarının eksilmesi; insanların ölmesi ve ülkelerin 

yıkılması; sonraki toplumların ibret alması için önceki toplumlardan inkârcıların yok 

edilmesi anlamlarına gelmektedir. Derveze, “âyetin ruhu ve muhtevasına daha 

uygundur” diyerek son görüşü tercih etmektedir. 404   

 Câbirî de tefsirinde farklı görüşlere yer vermektedir. O, kimi zaman kendi 

görüşünü desteklemek amacıyla müfessirlerin görüşünü aktarırken, kimi zaman her 

hangi bir yorumda bulunmadan onların görüşünü uzun bir şekilde alıntılamaktadır. 

                                                             
َنوُبِلاَغْلا ُُمھََفا اَھِفاَرَْطا ْنِم َاھُصُقْنَن َضَْرْالا ىِتْاَن اَّنَا َنْوَرَی َالَف 403 َا ُرُمُْعلا ُِمھْیَلَع َلاَط ىّٰتَح ُْمھَءاَبٰاَو ِءَالُؤٰھ اَنْعَّتَم ْلَب  
 “Evet, biz onları da atalarını da, faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama, artık görmüyorlar 
mı ki, biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz? O hâlde, onlar mı galip gelecekler?” Enbiyâ, 21/44. 
404 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, V, 270. 
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Bazen de aktardığı görüşleri eleştirmekte ve kendi görüşünün doğru olduğunu ifade 

etmektedir. Örneğin, Tarık sûresinin 9. âyetinde ُرِئاَرَّسلا ىَلْبُت َمْوَی  “Bütün sırların 

yoklanacağı günü hatırla”405 şeklinde geçen ُرِئاَرَّسلا “gizli şeyler” den maksadın ne 

olduğu hakkında müfessirlerin görüşünü aktarmaktadır: Çoğu müfessire göre 

buradaki  ,gizli şeyler”den maksat “kalplerde gizlenen inanç ve niyetler“  ُرِئاَرَّسلا

gizlice yapılan işler ve onların cezası demektir. Bu görüşü âyetin bağlamına uygun 

görmeyen Câbirî, burada bedensel gücüne güvenen kişinin gücünden bahsedildiğini 

düşünmektedir. Nitekim sonraki âyetin406 bunu desteklediğini söylemektedir. Câbirî 

yaptığı açıklamadan sonra bu kelimenin Kamus’ul-Muhit adlı sözlükte “cinsel ilişki, 

cinsel organ” anlamına da geldiğini belirtmektedir. Bu durumda âyette bu anlamın da 

kast edilmiş olabileceğini söyleyen Câbirî, bu hususla ilgili görüşünü şöyle dile 

getirmektedir: “İnsanı bir spermden yaratan Allah, kıyamette herhangi bir sperm 

olmadan da onu yaratabilir.”407 Câbirî’nin bağlama uygun değildir diye söz ettiği 

yorum, sûrenin bütünlüğü göz önüne alındığında gayet uyumlu görülmektedir. 

Nitekim 15. âyetinde “Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar” denilmekte ve onların 

tuzak kurmalarından bahsedilmektedir. Yani insanın yapıp ettikleri bir gün ortaya 

çıkacaktır, denilmektedir. Dolayısıyla âyet sûre bütünlüğüne uygun ve genel olarak 

yorumlandığında hem “gizlice yapılan işler ve onların cezası” anlamına geldiği hem 

de Câbirî’nin yukarıda ileri sürdüğü yoruma da müsait olduğu görülecektir. 

  Müfessir, Kadir sûresinin tefsirinde, bu gecenin zamanı ve Kûr’ân’ın 

indirilişinin keyfiyeti konusunda herhangi bir malumat bulunmadığını, detaylara 

inerek bu gecenin vaktini tesbit etmenin veya bunun hikmetine dair malumat 

vermenin doğru olmadığını söylemektedir. O, Fahreddîn Râzî’den uzun bir alıntı 

yaparak onun bu konuda gereksiz ayrıntılara girdiğini söylemekte ve onu 

eleştirmektedir.408 Câbirî ayrıca pek çok yerde isim vermeden “müfessirler bu 

konuda şöyle der” ifadesini kullanarak çoğunluğun görüşünü zikretmekte ve bu 

durumda genellikle bu görüşlere katılmadığını belirtmektedir.409 

                                                             
405 Târık, 86/9. 
406  .artık insan için ne bir kuvvet vardır, ne de bir yardımcı.” Târık, 86/10 (O gün)“ ٍرِصاَن َالَوٍ ةَّوُق ْنِمُ ھَل اَمَف
407 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 174-175. 
408 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 113-114. 
409 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 216, 240, 329; II, 33,35, 47; III, 138, 161, 163, 209-210. 
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 Mehmet Zeki Duman da âyetlerin tefsirinde müfessirlerin görüşüne sıklıkla 

başvurmaktadır. Bazen farklı görüşlere yer vermekte, bazen de âyeti açıklamak için 

muhtevasına uygun görüşleri aktarmaktadır.  

 Zeki Duman, اَنْكَراَب ىٖذَّلا اَصْقَْالا ِدِجْسَمْلا ىَلِا ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َنِم ًالْیَل ٖهِدْبَعِب ىٰرْسَا ىٖذَّلا َناَحْبُس 

 Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim“  ُریٖصَبْلا ُعیٖمَّسلا َوُھ ُھَّنِا اَنِتاَیٰا ْنِم ُھَیِرُنِل ُھَلْوَح

diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini 

bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz 

O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir”410  âyetinin tefsirinde İsrâ ve Miraç 

hadisesiyle ilgili olarak İbni Kesîr, Elmalılı ve Seyyid Kutub’un görüşlerine yer 

vermektedir. Örnek olarak belirtmek gerekirse, Seyyid Kutub’un görüşünü şöyle 

aktarmaktadır: “Hz. Peygamberin–salat ve selam onun üzerine olsun- şekli ve 

keyfiyeti ne biçimde olursa olsun, yatağının soğumayacağı kadar kısa bir zaman 

diliminde, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya hayret verici bir şekilde götürülüp 

getirilmesi Allah’ın mucizelerinden biridir...” 411    

 Şimdi de her üç müfessirin konuya yaklaşımlarını karşılaştırmak için şu iki 

âyeti inceleyelim.    

 Örnek 1: 

 Yasaklandıkları şeylerden vazgeçmeye“  َنیٖئِساَخ ًةَدَرِق اوُنوُك ُْمھَل اَنْلُق ُھْنَع اوُھُن اَم ْنَع اْوَتَع اَّمَلَف

yanaşmayınca da onlara ‘aşağılık maymunlar olun’ dedik.”412    

 İzzet Derveze, söz konusu âyette geçen َنیٖئِساَخ ًةَدَرِق اوُنوُك  “aşağılık maymunlar 

olun” ifadesini açıklarken müfessirlerden bazılarının bu cezaya uğrayanların fiziksel 

bir değişim geçirerek maymuna dönüştüklerini savunduklarını belirtmektedir. 

Bazılarının ise bu ibareyi mecaz kabul edip Allah’ın o yasağı çiğneyenlere olan 

öfkesini tanımladığını belirtmektedir. Çünkü âyetler, onların vicdan ve ahlak olarak 

düştükleri seviyeyi belirtmektedir. Tabiîlerden büyük müfessir Mucahid’in bunu 

“Onların şekilleri değişmemiş; kalpleri değişmiştir. Onlar maymunlara 

benzetilmiştir”413 şeklinde yorumladığı aktarılmaktadır. Derveze’ye göre kullanılan 

üslûp bu te’vîli desteklemektedir. Çünkü kötü ahlak ve alışkanlıklarını belirtmek için 

                                                             
410 İsrâ, 17/1. 
411 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 556. Bkz.: Kutub, Fî-Zilâli’l-Kur’ân, IV, 2212.  
412 A’raf, 7/166. 
413 Taberî, Câmiu’l-Beyân, I, 74-74; Abduh-Rızâ, Tefsîru’l-Menâr, I, 284-285. 
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insanlar bazen domuz ve maymuna benzetilirler ki bu bir üslûptur. Ayrıca bu âyette 

maymunlar kelimesinin kullanılması, Mâide sûresinde domuz kelimesinin 

kullanılması,414 Nisâ sûresinde415 Cumartesi yasağını çiğneyenlere lanet etmekle 

yetinilmesi bu görüşün doğruluğunu desteklemektedir. Bununla birlikte bu olayın 

fiziksel olarak gerçekleşmesinin de Allah’ın kudreti dâhilinde olduğunu söylemek 

lazımdır. Çünkü bu olay, Kûr’ân’ın geçmiş peygamberler ve kavimleri hakkında 

aktardığı mucizeler cinsindendir.416 Yukarıdaki açıklamalarından da anlaşıldığı üzere 

Derveze, farklı görüşlere yer verdikten sonra kendi düşüncesini belirtmektedir. 

Müfessir, tercih ettiği görüşü mutlak doğru olarak görmemekte, diğer görüşün de 

doğru olabileceğini ifade etmektedir. Bu yüzden müfessir bu konu üzerinde 

tartışmaya girmeyi doğru bulmamaktadır.  

 Câbirî ise A’raf sûresi 166. âyetle ile ilgili yorum yapmamakta sadece yasağa 

uymayanların maymuna dönüştüğünü söyleyen rivâyeti 163. âyetin tefsirinde 

aktarmaktadır. Konuyla ilgili Bakara, 2/65. âyette ise A’raf sûresinde zikrettiği 

rivâyete atıf yapmakta; Nisâ, 4/47. âyette de Cumartesi yasağına uymamaları 

nedeniyle lanete uğrayanlarla ilgili olarak aynı rivâyeti aktarmaktadır.417 Câbirî’nin 

iki yerde aynı rivâyete yer vermesi ve yorumda bulunmaması bu görüşü tercih ettiği 

söylenebilir. Ancak Medhal ile’l Kur’ân’il-Kerîm adlı eserinde ise Mucahid’e 

dayandırılan görüşü benimsediği görülmektedir. Câbirî, İbn Âşûr’dan yaptığı alıntıda 

söz konusu değişimin fiziksel olmadığı, Yahudi tarihinde böyle bir değişimden söz 

edilmediği, bunun kalbi bir değişim olduğu ifadelerine yer vermektedir.418  

Dolayısıyla Câbırî’nin, bu konuda net bir görüşü bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

                                                             
َكَم ٌّرَش َكِئٰلُوا َتوُغاَّطلا َدَبَعَو َریٖزاَنَْخلاَو َةَدَرِْقلا  اًنا 414 ُُمھْنِم َلَعَجَو ِھْیَلَع َبِضَغَو ُّٰهللا ُھَنََعل ْنَم ِّٰهللا َدْنِع ًةَبوُثَم َكِلٰذ ْنِم ٍّرَشِب ْمُكُئِّبَُنا ْلَھ ْلُق

ِلیٖبَّسلا ِءاَوَس ْنَع ُّلَضَاَو  “De ki: ‘Allah katında cezası bundan daha kötü olanları size haber vereyim mi? 
Onlar, Allah’ın lânetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı 
kimseler ile şeytanlara tapan kimselerdir’. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan 
daha çok sapmışlardır.” Mâide, 5/60. 
َا ىٰلَع َاھَّدُرَنَف اًھ اَّنَعَل اَمَك ُْمھَنَْعلَن ْوَا اَھِراَبْد 415 وُجُو َسِمْطَن َْنا ِلْبَق ْنِم ْمُكَعَم اَِمل اًقِّدَصُم اَنْلَّزَن اَمِب اوُنِمٰا َباَتِكْلا اوُتُوا َنیٖذَّلا اَھُّیَا اَی

 Ey kendilerine kitap verilenler! Birtakım yüzleri silip de tersine“  ًالوُعْفَم ِّٰهللا ُرْمَا َناَكَوِ تْبَّسلا َباَحْصَا
çevirmeden yahut cumartesi halkını lânetlediğimiz gibi onları lânetlemeden, yanınızda bulunanı 
(Tevrat’ı) doğrulayıcı olarak indirdiğimiz bu kitaba (Kûr’ân’a) iman edin. Allah’ın emri mutlaka 
yerine gelecektir.” Nisâ, 4/47. 
416 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 521-523. 
417 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 237; II, 224. 
418 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 398. Bkz.: Muhammed Tahir İbn Âşûr, et-Tahrîr vet-Tenvîr, Dâru’s-
Sihnûn, Tunus, 1997, II, 544. 
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 Zeki Duman ise âyette geçen َنیٖئِساَخ ًةَدَرِق اوُنوُك  “aşağılık maymunlar olun” 

ifadesindeki cezanın mahiyetine dair Taberî’de geçen şu rivâyeti aktarmaktadır. İbn 

Abbas’tan rivâyet edildiğine göre Cumartesi yasağına uyan müminler, bu yasağa 

uymayan kişileri zaman zaman uyarmışlarsa da bunlar Cumartesi günü balık avlama 

işine devam etmişler, fakat bir gün ortalıkta görünmez olmuşlardır. Bunun üzerine 

müminler onların evlerine gidip baktıklarında onları orada maymuna benzer halde 

bulmuşlardır. Yemiyor, içmiyor, konuşmuyor ve şaşkın halde bekliyorlardı. Üç gün 

sonra hepsi birden ölmüştür. Zeki Duman, konuyla ilgili Nesefî’nin “bunlar fizikî 

olarak değil, karakter olarak maymuna benzetilmişlerdir” şeklindeki görüşünü 

zikretmektedir. Zeki Duman da bu cezanın fizikî olarak gerçekleştiği görüşünü tercih 

etmektedir. Ona göre bu ceza hem kendileri, hem gelecek nesiller için ibret olacak 

bir cezadır.419   

 Söz konusu âyetin tefsirinde önemli bir hususa dikkat çektiği için Elmalılı M. 

Hamdi Yazır’ın görüşünü zikretmek faydalı olacaktır. O, konuyla ilgili şunları ifade 

etmektedir: Hayvan şekilleri içinden özellikle maymun suretinin zikredilmesi, 

manevî değişimin önemine bir karine olabililir. Çünkü insan ile maymun arasındaki 

asıl fark bir kuyruk ile kıl farkı değil, akıl, mantık, huy ve ahlak farkıdır. Maymun 

taklitçi özelliği ile bilinen bir hayvandır.  Ancak aklını kullanamaz. Manevî dünyası 

değişime uğrayanlar da tıpkı maymun gibi taklitten, hayvanî duygudan öte 

geçemezler. İnsan gibi görünse de gerçekte maymundan başka bir şey değillerdir.420 

 Örnek 2:        

 َنوُنِقوُی َال اَنِتاَیٰاِب اوُناَك َساَّنلا َّنَا ُْمھُمِّلَكُت ِضْرَْالا َنِم ًةَّباَد ُْمھَل اَنْجَرْخَا ْمِھْیَلَع ُلْوَقْلا َعَقَو اَذِاَو 

“Kıyametin kopacağına dair) o söz başlarına gelince, onlar için yerden kendilerine 

bir dâbbe (canlı bir yaratık) çıkarırız. O, onlara insanların âyetlerimize kesin olarak 

inanmadıklarını söyler.”421     

 İzzet Derveze’nin aktardığına göre Taberî, İbn Kesîr, Beğavî ve Hazin 

tefsirlerinde Neml, 27/82. âyette geçen  dabbe” kelimesi ile ilgili olarak; onun“  ًةَّباَد

hareketleri, sıfatları, çıkış şartları, yaptığı etki gibi geniş açıklama bulunmaktadır. 

Müfessirler, buna “cesase” adını vermişler, Mekke’de ortaya çıkacağını, iyiliği 
                                                             
419 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 351. 
420 Bkz.: Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, 384-386. 
421 Neml, 27/82.  
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emredip kötülüklerden sakındırma görevini yapacağını, iman ehli ve küfür ehli 

olanları tanıyıp bunu yüzlerine karşı söyleyeceğini belirtmektedirler. Ayrıca bununla 

ilgili bir takım hadisler ve çeşitli rivâyetler de aktarılmıştır. Derveze bu bilgileri 

aktardıktan sonra kendi görüşünü ortaya koymaktadır: Öncelikle, bu konuda 

Kûr’ân’da aktarılanın yeterli olduğunu ve Allah’tan gelen her şeye olduğu gibi 

inanılması gerektiğini belirtmektedir. Ona göre bu canlı, kıyametin gerçekleşeceğini 

inkâr edenlerin gönlünde korku uyandırmak ve o an geldiğinde onların karşılaşacağı 

dehşet ve alçaklığı kendilerine haber vermek için anlatılmaktadır. Âyette canlının 

zikredilmesi, azarlama ve korkutma amaçlıdır. Allah’ın âyetlerini inkâr eden, 

yeniden dirilmeyi tasdik etmeyen, ölü, kör ve sağır gibi gösterilen inkârcılara, Allah 

yerden bir canlı çıkaracak, kendilerine söylenen şeylerin vaki olacağını o canlı onlara 

haber verecektir. Onlar da inkârları üzerine şaşırıp kalacaklardır. Çünkü onlar 

hayvanlardan daha aşağı seviyededirler.422 

 Mehmet Zeki Duman ise söz konusu âyette geçen  yerden bir“  ِضْرَْالا َنِم ًةَّباَد

canlı” ifadesi ile ilgili olarak İbn Kesîr ve Kurtubî’nin görüşlerini aktarmaktadır: 

“İbn Kesîr’e göre “dabbetü’l-arz”, son zamanlarda, yani insanların fesada uğradığı, 

Allah’ın emirlerinin terk edilip hak dinin değiştirildiği bir zamanda ortaya çıkacak ve 

insanlara konuşacaktır. Bu canlının, nerede ortaya çıkacağı, bütün insanlarla mı 

yoksa bir bölgedeki bir kısım insanlarla mı konuşacağı, nasıl bir şey olduğu hakkında 

kesin bir bilgi bulunmamaktadır.” Müfessir, Kurtubî’nin kaydettiği görüşlerden birini 

şöyle aktarmaktadır: “Dabbetü’l-arz’ın konuşan bir varlık olması, bid’at ve küfür ehli 

insanlarla tartışması ve yaptıkları kötülüklere son vermeleri için kâfirlerle 

mücadeleyi sürdürmesi, onun bir insan oduğunu göstermektedir.” 423   

 Zeki Duman bu görüşleri aktardıktan sonra kendi görüşünü şöyle 

açıklamaktadır: “Âyetten anlaşılıyor ki “dabbetü’l-arz” normal bir insandır. Sözlerine 

bakılırsa, hak ehlidir ve şahit olduğu kötülüklere bigâne kalmayan bir kişiliğe 

sahiptir. Âyetteki “çıkaracağız” sözü, bir elçi/peygamber olarak görevlendirilmeyip 

yerden biter gibi, aniden ortaya çıkması anlamını ifade etmektedir.” 424 

                                                             
422 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 301- 303. 
423Bkz.: Kurtubî, el-Câmi’li Ahkâmi’l-Kur’ân, XIII, 236. 
424 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 523. 
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 Câbirî ise âyette geçen  onlar için yerden bir canlı“  ِضْرَْالا َنِم ًةَّباَد ُْمھَل اَنْجَرْخَا

çıkaracağız” ifadesi ile ilgili olarak müfessirlerin Kur’ân üslûbunu ve bağlamını göz 

ardı ederek İsrâillî rivâyetler çerçevesinde yorumda bulunduklarını, buna göre   ًةَّباَد

“dabbe” kelimesine kıyâmeti başlatacak, yani onun gelişini haber veren canlı olduğu 

iddia edilmiştir. Yaygın görüşe muhalif duran Câbirî, söz konusu âyeti geçtiği 

bağlam içerisinde ele alarak yorumlamaktadır. Câbirî’ye göre 67-82. âyetlerin geçtiği 

pasajda müşriklerin ahiret hayatını inkâr ettikleri, Kûr’ân’ı öncekilerin masalı olarak 

değerlendirdikleri ve onların sözden anlamayan hayvanlar gibi kör ve sağır oldukları 

anlatılmaktadır. Dolayısıyla, 82. âyeti de bu çerçevede anlamak gerektiğini düşünen 

Câbirî âyeti şöyle yorumlamaktadır: “Onlar hayvanlar gibidir, insanlar gibi aklını 

kullanıp laf dinlemezler. Bundan dolayı, biz de hesap gününde onlara bir hayvanı 

muhatap kılar, o da dünyada iken Allah’ın âyetlerine iman eden kimselerin kurtuluşa 

erdiklerini kendilerine söyler. Çünkü onlar hayvandır, ancak bu dilden anlarlar.”425 

 Neml, 27/82. âyeti bağlamında  kavramını açıklamak amacıyla her  ضرالا ًةَّباَد

üç müfessir de diğer müfessirlerin görüşüne müracaat ettikten sonra kendi görüşünü 

ifade etmişlerdir. Üçü de bu hususta birbirinden farklı düşünmektedir. İzzet 

Derveze’ye göre “dabbe” kıyametin gerçekleşeceğini inkâr edenleri korkutan ve 

onların karşılaşacağı dehşet ve alçaklığı kendilerine haber vermek üzere gönderilen 

bir hayvandır. Zeki Duman’a göre “dabbe” şahit olduğu kötülüklere bigâne kalmayan 

hak ehli bir insandır. Câbirî ise âyetlerin üslûbunu ve bağlamını dikkate alarak her iki 

müfessirden de farklı bir yorumda bulunmuştur. Ona göre, “dabbe” bir hayvan olup 

hesap gününde inanmayanlara muhatap kılınacak ve inkârlarını kendilerine 

hatırlatacaktır.  

3.4.5. Sûrelerin Mekkî-Medenîlik Olgusunu Dikkate Almaları   

 Bilindiği gibi Kur’ân’ın nüzûl süreci iki dönemden oluşmaktadır. Bunlardan 

birincisi Mekke dönemi olup yaklaşık on üç yıl sürmüştür. İkincisi de Medine 

dönemi olup on yıl devam etmiştir. Bu nedenle âlimler Kur’ân sûrelerini Mekkî ve 

Medenî olarak ikiye ayırmışlardır. 

                                                             
425 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 329. 
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 Sûre ve âyetlerin Mekkîliği ve Medenîliği meselesi Kur’ân’ı anlama ve 

yorumlama açısından önemli kabul edilmektedir. Dolayısıyla bu konu, tefsir ve tefsir 

usûlu âlimleri tarafından büyük ölçüde önemsenmiştir.426 İnceleme konumuzu 

oluşturan tefsirlerde sûreler nüzûl sırasına göre hazırlanmıştır. Bu, söz konusu 

tefsirlerde Mekkî ve Medenî sûreler esas alınarak tefsir yapıldığı anlamına 

gelmektedir. Diğer bir ifadeyle vahyin iniş süreciyle Hz. Peygamber’in siretinin 

beraber ele alındığı anlamına gelmektedir.  

 Muhammed İzzet Derveze, Kur’ân sûrelerini Mekkî ve Medenî olarak tasnif 

edip nüzûl sırasına göre ele almıştır. Bu yönüyle et-Tefsîru’l-Hadîs, tefsir-siyer 

ilişkisi açısından faydalı bilgiler içermektedir. Yani eserinde sûreleri Mekkî ve 

Medenî olarak tasnif edip nüzûl sırasına göre tefsir etmekle okuyucuya, Hz. 

Peygamber’in sîretîni aşama aşama izleme imkânı sağlamaktadır. Zira müfessir, her 

bir sûrenin tefsirinde Hz. Peygamber’in hayatını, sûrelerin muhtevasıyla birlikte ele 

almaktadır. İlk indirilen sûrelerde İslam davetinin ilk yıllarını aşama aşama ele alan 

müfessir, daha sonraki sûrelerde Medine’ye Hicret,  Bedir, Uhud ve Hendek 

savaşlarını, Mekke’nin Fethi, Veda haccı ve Hz. Peygamber’in vefatını ele 

almaktadır. Böylece İslam davetinin farklı aşamalarını sûrelerin nüzûl süreci 

bağlamında tefsir etmektedir. 

 İzzet Derveze, Mekkî ve Medenî sûreleri belirlerken hicreti ölçüt almakta, 

bunu daha doğru ve kapsayıcı bulmaktadır. Ona göre her nerede olursa olsun 

hicretten önce inen sûreler Mekkî; hicret esnasında ve ondan sonra inen sûreler ise 

Medenîdir. Derveze’ye göre Mekkî ve Medenî sûreler üslûp ve muhteva yönüyle 

farklı özelliklere sâhiptir. Kur’ân’ın ifade tarzı Mekkî ve Medenî sûreleri, hatta her 

iki dönemde inen âyetleri birbirinden ayırt etmemize yardımcı olmaktadır. Mekkî 

sûre ve âyetler genellikle uyum, ahenk ve ölçü bakımından bir bütünlük içindedir. 

Âyetler kısadır. Bu sûrelerde, yüce Allah’ın itaate ve ibadete layık yegâne varlık 

olduğu vurgulanmakta, şirk inancının batıl olduğu belirtilmekte, inkârcılara karşı sert 

uyarılar yapılmaktadır. Mekkî sûrelerde güzel ahlaka, sosyal, manevî ve insanî 

değerlere vurgu yapılmakta; günahlardan ve çirkin işlerden sakındırılmaktadır. Bu 

sûrelerde daha çok müjde, korkutma ve örnek verme üslûbu kullanılmaktadır. 

                                                             
426 Bkz.: Zerkeşî, el-Burhân, I, 87 vd; Zurkânî, Menâhilu’l-İrfân, I, 161; Mesut Okumuş, “Ulûmu’l-
Kur’ân”, Tefsîr El Kitabı, (edt.: Mehmet Akif Koç), Grafiker Yay, Ankara, 2015, 316.   
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Kıssalardan örnekler gösterilmekte ve öğütler verilmektedir. Ahiret hayatıyla ilgili 

anlatım ve sahneler, melek ve cinlerle ilgili açıklamalar, kâfirlerin sözleri ve İslam’a 

karşı mücadeleleri, Hz. Peygamber’e atılan iftiralar vb. konular sık sık 

tekrarlanmaktadır. Mekkî sûrelerde müminleri destekleme, gönüllerini sakinleştirip 

pekiştirme, güven telkin etme, sabretmeye çağrı ve yönlendirme belirgindir. Ayrıca 

bu sûrelerde insan ruhunu etkileyen, kalpleri ve kulakları sarsan bir hitap tarzı 

egemendir. Kitap ehline karşı daha yumuşak bir üslûp kullanılmaktadır.  

 Derveze’ye göre Medenî sûrelerde seci oldukça az görülmektedir. Sûreler ve 

âyetler daha uzun cümlelerden oluşmaktadır. Ahiret sahneleri, cin ve melek 

tasvirleri, kevnî olgular ve evrensel sahneler daha az bulunmaktadır. Bu sûrelerde 

ibadet, ahlak, hukuk, siyasi ve sosyal meseleler, yasama üslûbuyla verilmiştir. 

Geçmiş adet ve kuralların bir kısmı iptal edilirken bazıları tashih edilmiştir. Bununla 

birlikte ahlakî ve ictimaî konularda yeni adet ve alışkanlıklar ihdas edilmiştir. Ayrıca 

münâfıkların özellikleri anlatılarak ahiret azabıyla tehdit edilmişlerdir. Yahudiler sert 

ifadelerle eleştirilmekte ve uyarılmaktadırlar. Bu sûreler cihada izin vermekte ve 

cihad hükümlerini ihtiva etmektedir.427 Derveze, bu özellikleri göz önünde 

bulundurarak tefsirinde yaptığı nüzûl tertibinde 91 sûreyi Mekkî, 23 sûreyi de 

Medenî olarak belirlemektedir.428 Medenî âyetler sayı açısından takriben Kur’ân’ın 

üçte birine denk gelmektedir. Fakat âyetlerin uzun olması nedeniyle hacim 

bakımından üçte birinden daha fazla yer kaplamaktadır.429 

 Derveze, Mekkî ve Medenî sûreleri tasnif ederken rivâyetlere önem vermekle 

birlikte onları aklî ve zihnî çabayla değerlendirmektedir. Diğer bir ifadeyle rivâyetler 

arasında tercihler yapmakta, kimi zaman bu rivâyetlerin sıhhat derecelerini 

sorgulamakta, aklî çabayı ölçü alarak bunları değerlendirmekte ve öznel yorumlar 

yapmaktadır. Ayrıca sûrelerin üslûp ve muhteva özelliğinden faydalanarak onların 

nüzûl sırasını belirlemektedir. Böylece Mekkî denen bazı sûreleri Medenî; Medenî 

denen bazı sûreleri de Mekkî olarak kabul etmektedir. Mesela, Mekkî ve Medenî 

sûrelerin karakteristik niteliklerinden, içerik ve uslûplarından hareketle bazı nüzûl 

                                                             
427 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 126-128. 
428 Bkz.: Tablo 1 Tefsirlerde Kullanılan Nüzûl Tertipleri Listesi  
429 Derveze, Sîretü’r-Resûl Suverun Muktebisetün mine’l-Kur’âni’l-Kerîm, Menşûratu’l-Mektebeti’l-
Asrîyye, Beyrut, ty., II, 7; a.y., (Terc.: Mehmet Yolcu), Kur’ân’a göre Hz. Muhammedin Hayatı, II, 
11. 
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tertiplerinde Medenî oldukları söylenen Ra’d, Hac, Rahmân, İnsân ve Zilzâl 

sûrelerini Mekkî kabul etmektedir.430  

 Derveze, üslûp ve içerikten hareketle Felak ve Nâs sûrelerinin de Mekkî 

olduğunu söylemektedir. Felak sûresinin tefsirinde Arapların karanlıktan ve 

cinlerden korktuğunu, geceleyin bir vadiye girdiklerinde güvende olmak için cin 

sahiplerine sesli olarak yalvarıp sığındıklarını, ayrıca bir takım zararlardan korunmak 

veya çeşitli faydalara ulaşmak amacıyla sihirbazlardan, üfürükçülerden yardım talep 

ettiklerini, hasedin ve hasetçilerin olumsuz etkisine inandıklarını belirtmektedir. 

Müfessire göre bu sûrelerin amacı şöyle ifade edilebilir: “Yüce Allah güçlü ve 

kuşatıcıdır. Fayda ve zarar O’nun yetkisindedir. Herhangi bir korku ve sıkıntı anında 

sadece O’na sığınmak yeterli ve zorunludur.”431 Derveze, Felak sûresinin Hz. 

Peygamber’e yapılan sihir sebebiyle indiğini belirten rivâyet432 karşısında şaşkınlık 

içinde kaldığını ifade etmekte ve bu rivâyeti sorgulamaktadır.433  

 Görüldüğü üzere İzzet Derveze, rivâyetlerden ziyede sûrenin muhtevası ve 

bağlamından hareketle o sûreyi Mekkî veya Medenî olarak kabul etmekte ve nüzûl 

sırasını belirlemektedir. Sûreleri tefsir ederken aklî yorumlara yer vererek kendine 

özgü yaklaşımlarda bulunmaktadır.       

 Âyetler bazında da Mekkî ve Medenîliği ele alan müellif, Mısır Meliki Ahmet 

Fuat’ın (1868-1936) teşvikiyle Ezher ulemasının hazırladığı mushafta Mekkî 

sûrelerdeki Medenî âyet sayısının 147 olarak tesbit edildiğini, çok az sayıda âyetin 

bu kritere uyduğunu söylemektedir. Ona göre Mekkî sûrelerde, Medenî âyetlerin 

varlığına dair rivâyetlerin çoğu, sahih hadis veya sahâbe sözü değildir. Bu âyetler 

Medine’de meydana gelen bir takım olaylar üzerine okunmuş veya delil getirilmiştir. 

Bazı raviler bunu unutup bunların Medenî âyetler olduğu zannına kapılmıştır. Bu 

durum, az sayıdaki434 âyet hariç hepsine uymaktadır. Bu âyetler üslûp ve içerik 

olarak Medenî âyetlerin özelliklerini göstermektedir.435 Derveze’ye göre Mekkî olan 

                                                             
430 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 128. 
431 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 47-48. 
432 Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, (Kitabu’l Bedi’l-Halk: 11), IV, 168; Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, (Selâm, 
44, h. no. 2189).  
433 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 54-58. 
434 Tesbitimize göre Derveze, Mekkî sûrelerde 13 Medenî âyet bulunduğu görüşündedir.  Bunlar; 
Müzzemmil sûresi 20. âyet, A’raf sûresi 163-170 âyetler ve Hac sûresi 25-27. âyetleridir. 
435 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 379. 
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A’râf sûresinin 163-170. âyetlerin Medenî olduğunu belirten rivâyet ile âyetlerin 

üslûp ve içeriği uyumludur. Ayrıca bu âyetlerin üslûbu ve içeriği Yahudiler 

hakkındaki birçok Medenî âyete benzemesi, rivâyetin doğru olduğunu 

desteklemektedir. Mekkî bir sûreye Medenî âyetlerin yerleştirilmesinin açık bir 

hikmetten kaynaklandığını belirten müfessir, buradaki hikmetin ise babalar ile 

çocukların ahlakı ve bozgunculukları arasında bağlantı kurulmasıdır.436 Müfessire 

göre, Mekkî sûrelerdeki Medenî âyetlerden iki tanesi de Hac sûresi 25 ve 27. 

âyetleridir. Müellif, âyetlerin muhtevasını dikkate alarak bu tercihte 

bulunmaktadır.437 Ayrıca Müzzemmil sûresi 20. âyeti de Medenî âyetlerin 

özelliklerini taşımaktadır.438 Derveze’ye göre Medenî sûrelerde Mekkî âyet 

bulunmamaktadır. Bu özellikte olduğu söylenen bazı âyetler siyak-sibak açısından 

değerlendirildiğinde mana ve uslûplarının diğer âyetlerle uyumlu oldukları 

görülecektir. Örneğin Tevbe sûresinin son iki âyetinin439 Mekkî olduğu ile ilgili 

rivâyetleri değerlendiren müfessir, bu rivâyetleri âyetlerin muhtevasıyla uyumlu 

görmemektedir. O, bu âyetlerde Hz. Peygamber’e büyük övgüler bulunduğunu, 

siyakla uyumlu olduğunu düşünerek bunların Medenî olduğunu söylemektedir.440 

Müfessire göre bu âyetlerde Hz. Peygamber’in mükemmel ahlakı, sıfatları, 

samimiyeti, insanların hidâyetini ve kurtuluşunu istediği, merhamet ve şefkatli 

olduğu belirtilmektedir. Bu âyetlerden alınacak ders şudur: Müslüman liderlerin, 

yöneticilerin ve davetçilerin de böyle samimi, ahlaklı ve liyakatlı olmaları 

gerekmektedir.441 

 Muhammed Âbid el-Câbirî ise, sûreleri Mekkî ve Medenî olarak tasnif 

ettikten sonra bunları nüzûl sırasına göre tertip ederek tefsir etmektedir. O, Şâtıbî’den 

etkilenerek bu yöntemi benimsediğini söylemektedir.”442 

 Derveze gibi Câbirî de sûreleri Mekkî ve Medenî olarak tasnif ederken ölçüt 

olarak hicreti esas almaktadır. Buna göre 90 sûreyi Mekkî, 24 sûreyi Medenî kabul 
                                                             
436 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 520. 
437 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 8. 
438 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 426-427. 
439 “Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok 
ağır gelir. O, size çok düşkün, Müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse 
de ki: “Bana Allah yeter. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Ben ancak Ona tevekkül ettim. O, yüce 
Arş’ın sahibidir.” Tevbe, 9/128-129. 
440 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, IX, 569-571. 
441 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, IX, 572.   
442 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 12. 
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etmektedir. Müfessir, daha önce hazırlanan nüzûl sırası listelerinden faydalanmak, 

İslam davetinin seyri ile nüzûl süreci arasındaki uyumu dikkate almak ve sûrelerin 

muhtevasını gözetmek suretiyle nüzûl sırasını tesbit ettiğini belirtmektedir.443 Câbirî, 

Mekkî sûreleri altı aşamada ele almaktadır: 

1- Nübüvvet, rububiyyet, ulûhiyeti ihtiva eden sûreler: Bu sûrelerde444 Rab, 

Allah ve Rahmân kelimeleri üzerinde duran müfessir, genel olarak tevhid vurgusu 

yapmaktadır. Bu sûrelerde hitap Hz. Peygamber’e yönelik olup ya ona bir şey 

söylenmekte ya da onu yalanlayan müşriklere bir cevap verilmektedir.445   

2-  Kıyâmet sahneleri, diriliş ve hesap gününden söz eden sûreler: Bu 

sûrelerde446 genel olarak vurgu ahiret inancınadır. Câbirî’ye göre cennet ve 

cehennem söylemi, tevhid inanıcının ahlakî yönünü oluşturmaktadır. Buna karşı 

duranlara yönelik bir silah işlevi görmektedir. Birinci aşamada inzâl olan sûrelerin 

genel üslûbu, Hz. Peygamber’i teselli etme, azmini kuvvetlendirme ve Mekkelilerle 

iyi ilişkiler kurmaya yöneliktir. Bu aşamada tebliğe muhatap olan Mekke ehline 

birtakım sorumluluklar yüklenmekte, onlara tehdit ve uyarılar yapılmak sûretiyle 

üslûpta değişikliğe gidildiği görülmektedir.447   

3- Şirk ve putperestliğin eleştirildiği sûreler: Bu sûrelerde448 şirkin batıl oluşu 

anlatılmaktadır. Bu aşamada inen âyetlerde tevhide vurgu yapılmakta ve şirk inancı 

şiddetle eleştirilmektedir. Bu dönemde inen sûreler, müşriklerin, putperestliklerini 

savunmak adına İslami davete karşı şiddete, işkenceye yöneldikleri bir döneme denk 

gelmektedir.449 

4- İlahî emri tebliğe devam ve kabilelerle iletişimin gerekliliğinin geçtiği 

sûreler: Bu sûrelerde450 tebliğ, panayırlar vesilesiyle Mekke’nin dışındaki komşu 

kabilelere duyurulmuştur. Müşriklerin inatçı ve yalanlayıcı tavırları devam ettiğinden 

onlarla daha fazla zaman kaybetmeden ilâhi davetin civar kabilelere ulaştırılması 

                                                             
443 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 35-37. 
444 Alak, Müddessir, Mesed, Tekvîr, A’lâ, Leyl, Fecr, Duhâ, Şerh, Asr, Âdiyât, Kevser, Tekâsür, 
Mâ’ûn, Kâfirûn, Fîl, Felak, Nâs, İhlâs, Fâtiha, Rahmân, Necm, Abese, Şems, Burûc, Tîn, Kureyş. 
445 Câbirî, Fehmu’l Kur’ân, I, 23. 
446 Kâri’a, Zelzele, Kıyâmet, Hümeze, Mürselât, Kâf, Beled, Alak sûresi ile Müddessir sûresinin 
sonradan nâzil olan kısmı,  Kâlem, Târık, Kamer. 
447 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 141. 
448 Sâd, A’râf, Cinn, Yâsîn, Furkân, Fâtır, Meryem, Tâhâ, Vâkı’a, Şu’arâ, Neml, Kasas, Yûnus, Hûd, 
Yûsuf. 
449 Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 209. 
450 Hicr, En’âm, Sâffât, Lokmân, Sebe’. 
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gerekmekteydi. Câbirî, bu durumun Hicr sûresi 94 ve 95. âyetleriyle başladığını 

düşünmektedir.451 Böylece bu âyetlerden hareketle gizli davetten açık davete 

geçildiğini söyleyen müfessirleri eleştirmektedir. Müfessire göre bu âyetlerin 

inmesiyle Kureyşlilerle uğraşmak yerine diğer Arap kabilelerine yönelmeye 

başlanmış; böylece Hz. peygamber’in tevhid çağrısı dünyaya açılmıştır.452  

5- Peygamber ailesinin kuşatılması ve Habeşistan’a hicreti ihtiva eden âyetler:  

Câbirî’ye göre Kureyş büyükleri Müslümanları etkisiz hale getirmek için Ebû Tâlib 

mahallesini kuşatma altına almışlardı. Bundan dolayı zor anlar yaşayan müminlere 

Habeşistan’a hicret izni verildiği dönemde bu sûreler453 nâzil olmuştur. 454 Örneğin 

Zümer sûresi kuşatma şartlarında inen ilk sûre olup Habeşistan’a hicreti işaret 

etmektedir.455  

6- Kuşatma sonrası kabilelerle iletişimin devam edilmesinden ve Medine’ye 

hicret hazırlıklarından bahseden sûreler: Müfessire göre Hz. Peygamber’in hac 

mevsiminde Mekke’ye gelen kabilelerle görüşüp onları yeni dine davet etmesi 

olumlu sonuçlar veriyordu. Yesrib’den gelen bazıları müslüman olmuş, böylece 

hicret yolu açılmıştır.456 Nihayet bu aşamada inen sûrelerle457 Mekkî sûreler 

tamamlanmıştır.458  

 Câbirî’nin, Mekkî sûreleri altı aşamaya ayırarak ele alması, onun bu konuda 

Derveze ve Duman’dan farklı yöntemle tefsir yaptığını göstermektedir. Müfessir, 

Mekkî sûrelerin bütünüyle dâvet Kur’ân’ı olduğu, buna karşılık teşrî/kanun Kur’ân’ı 

olmadığını “hamr” kelimesini örnek vererek ifade etmektedir. Mekkî olan Yûsuf 

sûresi 32. âyette saraheten, Nahl sûresi 67. âyette ise isim zikredilmeden, hurma ve 

üzüm meyvelerinin ürünlerinden bahsedildiğini belirtmekte; ancak Medenî birçok 

âyette459 “hamr” kelimesinin teşrî anlamında kullanıldığını söylemektedir.460   

                                                             
451 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 89. 
452 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 41. 
453 Zümer, Gâfir, Fussilet, Şûrâ, Zuhrûf, Duhân, Câsiye, Ahkâf. 
454 Câbirî, Fehmu’l Kur’ân, II, 395-397. 
455 Bkz.: Zümer, 10-16; Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 93.  
456 Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 186-188 
457 Nûh, Zâriyât, Gâşiye, İnsân, Kehf, Nahl, İbrahim, Enbiyâ, Müminûn, Secde, Tûr, Mülk, Hakka, 
Me’aric, Nebe’, Nâzi’ât, İnfitâr, İnşikâk, Müzzemmil, Ra’d, İsrâ, Rûm, Ankebût, Mutaffifûn ve Hac. 
458 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 35-37. 
459 Bkz.:Bakara, 2/19; Nisâ, 4/43; Mâide, 5/90, 91, 93. 
460 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 372. 
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 Câbirî, Medenî olarak kabul ettiği yirmi dört sûreyi461 “Peygamber 

Medine’de” başlığıyla ele almaktadır. Müfessir, Mekkî-Medenî ayrımında sûrelerin 

iniş zamanı ve üslûbu ile birlikte sûrenin iç bütünlüğünü de dikkate almaktadır. Ona 

göre, rivâyetlerden ziyade sûrenin iç bağlamından hareketle o sûrenin nüzûl zamanını 

ve sûrelerin tertibindeki yerini tespit etmek en güvenilir yöntemdir.462 Yani bir 

sûrenin, Mekkî ve Medenî oluşunu belirleyen en önemli ölçüt, o sûrenin içeriği 

olduğunu vurgulamaktadır. Zira vahiy, olayların akışına göre parça parça nâzil 

olmuştur ki buna Kur’ân’ın iç mantığı denmektedir. Müfessir, bundan hareketle 

Zilzâl sûresinin yerinin Mekkî sûrelerin ikinci aşaması olduğunu düşünmektedir.463 

Benzer şekilde sûrenin içeriği, bağlamı ve üslûbundan hareketle Mürselât sûresini 

Mekkî kabul etmektedir.464 Çoğunluğun görüşüne göre, Medenî olduğu söylenen 

Câsiye sûresinin muhtevasına bakarak bu sûrenin Mekkî olduğunu düşünmektedir. 

Ona göre sûrede Allah’ın izzet ve hikmet sahibi oluşu, âyetlerini yalanlayanlara 

yönelik azap tehdidi gibi hususların yer alması sûrenin Mekkî oluşuna delildir.465 

Câbirî, Medine’de fakir müslümanların, Yahudi mallarına özenmeleri üzerine indiği 

düşünülen Secde sûresinin içeriğinden hareketle bu sûreyi Mekkî kabul 

etmektedir.466 Müfessire göre, Secde sûresi Mekke döneminin sonlarına doğru 

inmiştir. Sûrenin 21. âyetinde467 geçen “yakın azap”tan hareketle hicretin yaklaştığı 

ve ileride müşriklerle savaşa girilmesi de bunun delilidir. Sûrenin 22. âyetinde468 ise 

suçlulardan intikam alınacağı ifadesi de bu görüşü desteklemektedir.469  

 Câbirî, içerikten hareketle sûrenin Mekkî ve Medenî oluşunu, hatta iniş 

zamanını belirlemeye çalışmaktadır. Müfessir, Mekkî sûreler içerisinde bazı Medenî 

âyetlerin ya da Medenî sûreler içerisinde bazı Mekkî âyetlerin bulunduğuna dair 

rivâyetlere itibar etmemekte ve bu husutaki görüşleri kabul etmemektedir. Bu 
                                                             
461 Câbirî’ye göre, Medine döneminde inen sûrelerin nüzûl tertibi şöyledir: Bakara, Kâdir, Enfâl, Âl-i 
İmrân, Ahzâb, Mümtehine, Nisâ, Hadîd, Muhammed, Talâk, Beyyine, Haşr, Nûr, Münâfikûn, 
Mücâdile, Hucürât, Tahrîm, Teğâbün, Saff, Cum’a, Fetih, Mâide, Tevbe, Nasr. 
462 Ayşe Uzun, Câbirî’nin Tefsir Metodu ve Yorum Yöntemi, 69. 
463 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 144. 
464 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 155. 
465 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, 150-151. 
466 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 268. 
467 اَذَْعلا َنِم ُْمھَّنَقیٖذُنَلَو نوُعِجْرَی ُْمھَّلَعَل ِرَبَْكْالاِ باَذَْعلا َنوُد ىٰنْدَْالاِ ب  “Andolsun, dönsünler diye biz onlara (ahiretteki) 
en büyük azaptan önce (dünyadaki) yakın azabı elbette tattıracağız.” Secde, 32/21. 
468 َّمُث ٖھِّبَرِ تاَیٰاِب َرِّكُذ ْنَّمِم َُملَْظا ْنَمَو  َنوُمِقَتْنُم َنیٖمِرْجُْملا َنِم اَّنِا اَھْنَع َضَرَْعا  “Kim, Rabb’inin âyetleri kendisine 
hatırlatıldıktan sonra onlardan yüz çevirenden daha zalimdir? Şüphesiz ki biz suçlulardan intikam 
alıcıyız.” Secde, 32/22. 
469 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 270. 
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görüşler sonucu oluşan tahmini listelere kendisini kaptırmadığını ve ravilerin her 

âyet için bir sebeb-i nüzûl bulma çabalarını da dikkate almadığını ifade etmektedir. 

Ona göre bağlama riâyet edilerek okunduğunda, ilgili âyetlerin bulunduğu yerle tam 

uyum içerisinde olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır.470 Mesela, Mekkî bir sûre olan Ra’d 

sûresinin 38. âyetinin Medenî olduğu hakkındaki rivâyeti bağlamla çeliştiği 

gerekçesiyle kabul etmemektedir.471  

 Aynı şekilde Hadid sûresinin ilk dokuz âyetinin Mekkî olduğu;472 diğerlerinin ise 

Medenî olduğu ile ilgili rivâyetlere yer veren müfessir, insanın kendisini bu rivâyetlere 

kaptırıp, bunların sahih olup olmadıklarını tartışmaya girmesine gerek olmadığını dile getirir. 

Müfessire göre burada temel alınacak ölçüt, rivâyetlerin senetlerinden öte sûrenin kendi 

metni olmalıdır. Sûrenin bazı âyetlerini bu rivâyetlere uydurmaya çalışmak yerine, âyetleri 

ölçüt alıp rivâyetleri buna göre değerlendirmek daha doğru bir yöntemdir. Zira Kur’ân’ı 

rivâyet eksenli böyle derin ihtilaflardan tenzih etmek gerekmektedir. Câbirî, Kur’ân’ın, 

rivâyetlerden ziyade bağlamına göre okunması gerektiğini düşünür. Zira ona göre bu yöntem 

bizi, müfessirlerin Mekkî olduklarını düşündükleri “sûrenin giriş” kısmını itikadî konuların 

yer aldığı “sûrenin mukaddimesi” olarak adlandırmamıza sebep olmuştur. Diğer bir ifadeyle 

bu metodla okuma, sûrelerin başındaki kısmı “itikadi esasların yer aldığı mukaddime” 

şeklinde anlamamızı sağlayacaktır. Çünkü bu durum sûrelerin ekseriyetine uymaktadır. Buna 

göre sûreler, mukaddime ile başlar, sonra oradaki konular tahlil edilir, akabinde bu konular 

detaylandırılır ve sonuç bölümüne geçilir. Sûrelere bu şekilde yaklaşıldığı takdirde, bu 

sûrelerle ilgili rivâyetlere ihtiyaç kalmayacaktır.473 

 Câbirî, Mekkî sûrelerde muhatap kitlenin çoğunlukla müşrikler ve ilâhî daveti 

kabul edenler olduğunu; ancak Medenî sûrelerde ise bunlarla birlikte Yahudi, 

Hristiyan, münâfıklar ve bedevî Arapların da muhatap alındığını vurgulamaktadır.474 

Müfessir, Medenî sûrelerin Medine’ye hicret eden Müslümanların oradaki 

yaşantılarından, süreç içerisinde cereyan eden hadiselerden, savaş ve barışlarından 

bahsettiğini ifade etmektedir. Bu sûrelerde bazen müminler savaşa teşvik edilmiş, 

bazen savaştan geri kalanlara, bazen kadınlara, özellikle Hz. Peygamber’in eşlerine 

hitap edilmiştir. Yine Medenî sûrelerde Ensâr ve muhâcir kardeşliğinden, Bedir, 

                                                             
470 Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 35-36. 
471 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 324; ayrıca bkz.: Uzun, Câbirî ve Yorum Yöntemi, 67-73. 
472 İbn Âtiyye, el-Muharraru’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, V, 231; İbn Âşur, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr,  
XXVII, 353-354.  
473 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 263-264. 
474 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 7-8. 
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Uhud, Hendek vb. savaşlardan, Hudeybiye barışından, Mekke’nin fethinden söz 

edilmektedir. Müfessirin âyetleri meydana gelen olaylar bağlamında yorumlaması da 

dikkat çeken önemli bir husustur. Mesela, Kıblenin Kâbeye’ye döndürülmesi 

meselesini değerlendirirken orijinal bazı yorumlarda bulunmaktadır. Câbirî’ye göre 

Kıble değişimi birkaç yönden önem arz etmektedir. Öncellikle bu mesele 

Müslümanlarla Yahudiler arasında bir kopuşun göstergesidir. Hem Müslümanlar 

hem de müşrik Arapların yanında Kâbe, Hz. İbrahim’den kalan milli bir miras 

olduğundan önemlidir. Diğer taraftan bu mesele, müşriklerin ticari mantığı açısından 

da önemliydi. Zira bu değişim, müminlerin Mekke’ye hâkim olmayı istediklerinin bir 

işaretidir. Müslümanların eline geçse bile Mekke’nin dini konumunun devam 

edeceği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bir yandan müşrikler korkuya kapılmış, 

bir yandan da yaşanan değişimin kendi lehlerine olmasını dilemişlerdi.475  

 Kur’ân’ın nüzûlü ile hadiseler veya sorunlar arasında ilişki olduğunu düşünen 

Câbirî’ye göre bu hadiseleri ve sorunları anlamak için sadece sebeb-i nüzûl 

rivâyetlerine bağlı kalmamak, vahyin nüzûl döneminde hâkim olan şartları da göz 

önünde bulundurmak gerekmektedir. Müfessir, buradan hareketle “umum-husus” 

meselesini, o günün yaşanan hadiselerini göz önünde bulundurarak 

değerlendirmektedir. Mesela, “Ey iman edenler!” hitaplarından sonra gelen bazı emir 

ve yasakların, “savaş size farz kılındı” ve “müşrikleri yakalayın ve bulduğunuz yerde 

öldürün” gibi genel anlam ifade eden âyetlerin, umum ifade etmediklerini 

belirtmektedir. Bu yüzden müellif, Kur’ân metnini öncelikle indiği dönemin 

şartlarına dikkat ederek ve onlara çağdaş kılarak; ardından da aynı metni kendimize 

çağdaş kılarak okumak ve anlamak gerektiğini düşünmektedir.476 

 Mehmet Zeki Duman ise Beyânu’l-Hak adlı tefsirinin mukaddimesinde 

mevcut nüzûl sıralamalarından Hz. Osman’â nispet edilen mushafı esas aldığını, 

ancak bu sıralamada bazı değişikliklerde bulunduğunu ifade etmektedir.477 Buna göre 

Mekkî sûreleri 91, Medenî sûreleri ise 23 olarak kabul etmekte ve bunları nüzûl 

sırasına göre ele almaktadır. Ancak müfessirin bu listede478 bazı sûrelerin yerini 

değiştirdiğine ilişkin yaptığı açıklama şöyledir: “Şunu da belirtmeliyiz ki sûrelerin 

                                                             
475 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 16-17; Coşkun, Câbirî ve Tefsir Anlayışı,  231-242. 
476 Câbirî,  Fehmu’l-Kur’ân, III, 36-37; ayrıca bkz.: Güven, a.g.m., 26. 
477 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 26. 
478 Hz. Osman’a isnat edilen mushafın sûre tertibi için bkz.: Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 86, 87. 
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sıralanışı Hz. Osman’ın kendisine nisbet edilen mushafa göredir. Fakat Hz. Osman’ın 

mushafındaki 114 sûrenin sıralanışında, hissedilen lüzum üzerine azda olsa 

değişiklik yapılmış ve bazı sûreler öne ya da geriye alınmıştır.”479  

 Görüldüğü gibi Zeki Duman, sûrelerin Mekkî ve Medenî olarak 

belirlenmesinde veya nüzûl sırasına göre tertibinde öznel yaklaşımlarda 

bulunmaktadır. Meselâ; Hz. Osman’ın mushafındaki kronolojik sıralamada beşinci 

sırada yer alan Fâtiha sûresini, tefsirinde ilk sıraya yerleştiren müfessir, “Fâtiha 

sûresi hem toptan indirilen ilk sûre olması hem de adından dolayı başa alınmıştır” 

şeklinde açıklama yaparak bunun gerekçesini belirtmektedir.480 Bununla birlikte 

müellif, nüzûl sırasına göre oluşturduğu listede Alak sûresini ilk sıraya yerleştirmiş 

bulunmaktadır.481 Müellifin sûre tertibinde yaptığı diğer bir değişiklik ise Alak 

sûresi’nden hemen sonra Müddessir sûresini getirmesidir. Hâlbuki Hz. Osman’ın 

mushafındaki kronolojik sıralamada Alak sûresinden hemen sonra Kâlem, sonra 

Müzzemmil daha sonra Müddessir sûresi gelmektedir. Müfessir, tercihinin 

gerekçesini “Usûl bilgilerimize göre bu sûre, Alak sûresinden sonra indirilen ikinci 

sûre olmalıdır” şeklinde açıklamaktadır.482 

  Zeki Duman, Hz. Osman’ın mushafındaki kronolojik sıralamada 40 ve 41. 

sıralarda bulunan Cin ve Yâsîn sûrelerinin yerlerini kendi aralarında değiştirmeyi 

uygun görmüştür.483 Takip ettiği Hz. Osman mushafında 110. sırada yer alan Cuma 

sûresini kendi tefsirinde 95. sıraya yerleştiren müfessire göre bu sûre, hicretin ikinci 

yılında tek parça halinde inmiştir.484 Hicretin altıncı yılında Hudeybiye 

Anlaşması’ndan sonra tek parça halinde indiğini düşündüğü Mümtehine sûresini 91. 

sıradan 96. sıraya almıştır.485 Hicretin beşinci ve yedinci yılları arasında pasajlar 

halinde indiğini düşündüğü Ahzâb sûresini ise 90. sıradan 99. sıraya almıştır.486 

Müfessire göre 94. sırada olan Hadîd sûresinin yeri ise 105. sıradır.487  

                                                             
479 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 26. 
480 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 26. 
481 Müfessirin tertip ettiği nüzûl listesi için bkz.: Tablo 1. 
482 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 51. 
483 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 9. 
484 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 243. 
485 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 253. 
486 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 371. 
487 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 515. 
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 Müfessirin, Hz. Peygamber’in sîretî ile sûrelerin muhtevası arasındaki 

bağlantıdan yola çıkarak bu tercihlerde bulunduğu akla gelmektedir. O, Hz. Osman 

mushafında Medenî olarak geçen Zilzâl, İnsân, Rahmân, Ra’d ve Hac sûrelerini 

Mekkî olarak kabul etmektedir. Mesela, Zilzâl sûresini kendisine özgü bir tertible 

Mekkî sûreler içerisinde 32. sıraya yerleştirmek sûretiyle sonrasındaki tüm sûrelerin 

sırasını bir sayı kaydırmaktadır. Genel olarak içerik ve üslûbu önemsediği görülen 

müellifin bu özelliğinden hareketle sûreyi Mekkî 32. sıraya yerleştirdiğini 

düşünmekteyiz. Zira sûre hakkında yaptığı açıklamada bu sûrenin Hz. Osman’ın 

mushafındaki kronolojik sıralamaya göre 93. Hz. Ebû Bekir’in cem ettirdiği mevcut 

Kur’ân’a göre 99. sırada yer aldığını, ancak sûrenin 32. sırada indirilmiş olma 

ihtimalinin daha fazla olduğunu ifade etmektedir.488 Hac sûresini Mekkî sûrelerden 

kabul eden ve sıralamadaki yerini Mekkî sûrelerin sonuncusu, yani 91. sıra olarak 

belirleyen müfessirin bu husutaki açıklaması şöyledir: “Bazı âyetlerinin Medine’de 

indiği sanılsa da Hac sûresi Mekkî’dir ve bi’setin onuncu yılından itibaren pasajlar 

halinde indirilmiştir. Hz. Osman’ın mushafındaki kronolojik sıralamaya göre 103., 

Hz. Ebû Bekir'in cem ettirdiği mevcut Kur’ân’a göre 22. sûredir.”489 Bu 

açıklamalarla beraber müellif, oluşturduğu nüzûl sıralamasının kesin değil, diğer 

nüshalar gibi büyük oranda tahmine dayalı olduğunu ifade etmektedir.490  

 Zeki Duman, Mekkî sûreler içerisinde Medenî, Medenî sûreler içerisinde 

Mekkî âyetlerin yer aldığı görüşünü ve bu konudaki rivâyetleri kabul etmemektedir. 

Müfessir bu hususta şunları söylemektedir: “Kur’ân'ın tematik paragraflar ve pasaj 

bütünlüğü yöntemiyle okunması, Mekkî sûrelerde Medenî, Medenî sûrelerde Mekkî 

âyetlerin yer aldığı görüşünün isabetli olmadığı; harf ve kırâât farklılıklarının manayı 

etkilemediği, neshe delil gösterilen âyetlerdeki âyet ve nesih, insa, imha, tebdil gibi 

kavramların Kur’ân’daki ahkâm âyetlerini kapsamadığı, dolayısıyla Kelâmullah’ta 

metni veya hükmü mensûh/kaldırılmış âyetin yer almadığı; özellikle de Bakara 

sûresinin 238., Âl-i İmrân sûresinin 130., Kıyâmet sûresinin 16-19. âyetleri gibi, 

bulundukları yerlerde anlamsız(!) olduğu iddia edilen âyetlerin yerlerinde ne kadar 

anlamlı oldukları ve bir kısım âyetlerde geçen müteşâbihlerin âyette kast edilen 

                                                             
488 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 239. 
489 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 639. 
490 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 22-23. 
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manaların anlaşılmalarına mani değil, aksine daha açık ve net olarak kavranmalarına 

sebep olduğu gibi pek çok gerçeğe de ışık tutulmuştur.”491 

 Kısaca vurgulamak gerekirse, müfessire göre eğer âyetler tematik paragraf ve 

pasaj bütünlüğü yöntemi dikkate alınarak okunursa Mekkî sûrelerde Medenî âyet; 

Medenî sûrelerde de Mekkî âyetlerin bulunmadığı anlaşılacaktır. 

3.4.6. Bağlamı Dikkate Alarak Âyetleri Tefsir Etmeleri 

 Konunun daha iyi anlaşılması açısından öncellikle bağlamın mahiyet ve 

önemi üzerinde kısaca durmakta fayda vardır.   

 Sözlükte “bağlam” şöyle açıklanmaktadır: “Herhangi bir olguda olaylar, 

durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı. Bir dil birimini çevreleyen, ondan önce 

veya sonra gelen, birçok durumda söz konusu birimi etkileyen, onun anlamını, 

değerini belirleyen birim veya birimler bütünü, kontekst.”492   

 Bağlamı; “dış bağlam” ve “iç bağlam” şeklinde iki kısımda ele almak 

mümkündür. Diğer bir ifadeyle bağlam; “tarihsel bağlam” ve “metinsel bağlam” 

olarak da adlandırılabilir. Kur’ân’ın esas nüzûl sebebine dış bağlam; âyet ve 

sûrelerinin belli bir tertipte ele alınmasına da iç bağlam denilmektedir. Bu açıdan dış 

bağlam, Kur’ân’ın hayatla olan bağını, vahyin sebebini göstermektedir. İç bağlam ise 

mana ve maksadın lafızla olan irtibatını göstermektedir. Yani vahyin anlam ve 

maksadını ortaya çıkarmak için lafzın lafızla, cümlenin cümleyle, âyetin âyetle ve 

parağrafın paragrafla nasıl bağlandığını göstermektedir.493  

 Bilindiği gibi mevcut mushaf tertibi ne tematik, ne de kronolojiktir. Bununla 

birlikte bazı durumlarda aynı konuyla ilgili âyetlerin peşpeşe sıralandığı 

görülmektedir. Bu sebeple anlama ve yorumlama faaliyetinde bu nokta dikkate 

alınmalıdır. Yani, muradı ilâhînin ne olduğunun anlaşılması için, kelimelerin 

bulundukları âyet gruplarıyla birlikte ele alınması gerekmektedir. Aksi durumda 

temelsiz ve keyfi yorumlar ortaya çıkacaktır. Nitekim kendi düşüncelerini Kur’ân’a 

                                                             
491 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 26. 
492 Heyet, Türkçe Sözlük, TDKY, Ankara, 1988, I, 128-129. 
493 İslamoğlu, Kur’ân’ı Anlama Yöntemi, 19, 37. 
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onaylatmaya çalışanlar, ekseriyetle siyak-sibak bütünlüğünü göz ardı etmişlerdir.494 

Bu anlayışta olanlar, Kur’ân âyetlerine parçacı yaklaşarak görüşlerinin doğruluğuna 

delil bulmaya çalışmışlardır. Bu yüzden “âyetler bağlamından koparılmadan 

mızrakların ucuna geçirilemez” 495 sözü bağlamın önemini açıkça ortaya 

koymaktadır. Oysa Kur’ân metni bir bütündür ve bu bütünlükten maksat âyetlerin 

cümle bütünlüğü, parçaların birbirini tamamlaması ve bilgi bütünlüğüdür.496   

 Mustafa Ünver ise Kur’ân’da bağlam/siyak olgusunu, bir âyetin kendi 

içerisindeki siyak ilişkisi, âyetler arasındaki siyak ilişkisi ve sûreler/farklı konular 

arasındaki siyak ilişkisi şeklinde tasnife tabi tutmaktadır.497   

 Hayati Aydın da “Esma-î-Hünsa ve Kur’ân’daki Bağlam İlişkisi” adlı 

makalesinde,  bağlamın önemine dikkat çekmektedir. Aydın, “Her sözün bir makamı 

vardır” ifadesinden hareketle bağlamından koparılmış bir sözün anlaşılmasının kolay 

olmadığını söylemektedir. Âyetlerin tertibinin tevkîfî olduğunu vurgulayan Aydın, 

ilâhi kelamda metinsel bağlamı dikkate almanın gerekli olduğuna işaret etmektedir. 

Bununla birlikte Aydın, âyetlerin kolay anlaşılması için tarihsel olarak nüzûl 

bağlamlarına bakmanın da gerekli olduğunu söylemektedir.498 Nitekim Aydın, söz 

konusu makalede, Kur’ân’da Esmâ-i Hüsnâ’nın siyak-sibak ilişkisini misallerle 

açıklamaya çalışmaktadır. Örneğin el-Kavî ve el-Azîz isimlerini yorumlarken bu 

isimlerin Hendek Savaşı ile alakalı Ahzâb, 33/25. âyetinde ْمَل ْمِھِظْیَغِب اوُرَفَك َنیٖذَّلا ُّٰهللا َّدَرَو 

 Allah, inkâr edenleri, hiçbir hayra“  اًزیٖزَع اًّیِوَق ُّٰهللا َناَكَو َلاَتِقْلا َنیٖنِمْؤُمْلا ُّٰهللا ىَفَكَو اًرْیَخ اوُلاَنَی

ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah, savaşta mü’minlere kâfi geldi. 

Allah, kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir” kullanıldığını zikretmektedir. Ona göre 

âyette Allah’ın, inkârcıları öfkeleriyle geri çevirmesi, Kavî ve Azîz sıfatlarının bir 

tecellisinin sonucudur. Zira bu savaşta Yüce Allah rüzgar ve meleklerle 

Müslümanlara yardım etmiştir. Buradan hareketle âyetin, nüzûl konteksti sayesinde 

daha kolay anlaşıldığı kabul edilmektedir.499   

                                                             
494 Halis Albaysak, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yay., İstanbul, 2011, 46. 
495 İslamoğlu, Kur’ân’ı Anlama Yöntemi, 58. 
496 Demirci, Tefsir Usûlü, 297. 
497 Mustafa Ünver, Kur’ân’ı Anlamada Siyakın Rolü, Sidre Yay., Ankara, 1996, 110-116. 
498 Hayati Aydın, “Esma-î-Hünsa ve Kur’ân’daki Bağlam İlişkisi”, İslami Araştırmalar Dergisi, 
XXIII, sayı: 3, 2012, 117. 
499 Aydın, “Esma-î-Hünsa ve Kur’ân’daki Bağlam İlişkisi”, 131. 
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 Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi, Kur’ân’ı anlamanın bir yöntemi de 

bağlamı dikkate alarak okumadır. Bu sebeple söz konusu müfessirler de tefsirlerinde 

bağlamı dikkate alarak âyetleri açıklamaya çalışmışlardır. Şimdi bu müfessirlerin 

tefsirde bağlamı nasıl kullandıklarına bakalım.  

 İzzet Derveze, Kur’ân sûrelerindeki âyetlerin çoğu sıralanış, konu, ifade 

biçimi ve nüzûl sırası yönüyle birbiriyle irtibatlı olduğunu belirtmektedir. Ona göre 

âyetlerin anlamlarını, özel ya da genel nitelikli oluşlarını, ihtiva ettikleri hükümleri 

doğru anlamak için bağlamı dikkate almak zorunludur. Zira Kur’ân’ı âyet âyet, ibare 

ibare ele almak konu birliğine zarar verir; onun doğru anlaşılmasına engel olur ve 

gerçekleştirmek istediği hedeften uzaklaştırır. Tefsirinde sık sık bağlam vurgusu 

yapan Derveze, ancak bu sayede doğru anlamın ortaya çıkabileceğini ifade eder.500  

 Câbirî de Kur’ân âyetlerini yorumlarken sık sık bağlama vurgu yapmaktadır. 

Ona göre Kur’ân’da iki tür bağlam bulunmaktadır: Özel bağlam ve genel bağlam. 

Özel bağlam nassla ilgili olan bağlamdır ki, bu da peşpeşe gelen âyetlerin birbiriyle 

olan ilişkisini dikkate almaktır. Genel bağlam ise bir sûrenin farklı âyetleri arasında 

veya farklı sûrelerdeki âyetlerin tekrarlandığı tarihi bağlamdır. Buna göre Câbirî, 

âyetleri yorumlarken dikkate aldığı üç temel unsur olarak dilsel, kültürel ve tarihsel 

bağlamı dikkate almaktadır.501  

 Câbirî’ye göre Kur’ân âyetlerinin bağlamı şu üç hususun birlikte 

değerlendirilmesiyle tesbit edilir: 

1. Ele alınan âyeti öncesinde ve sonrasındaki âyetlerden meydana gelen 

pasajla beraber yorumlamakt; 

2. Âyetin nüzûl şartlarını, yani içerisinde geçtiği sûrenin nüzûl sırasındaki 

yerini dikkate alarak yorumlamak; 

3.  Âyetin diğer âyetlerle ilişkisi ve muhatap kitlesini açığa çıkarıp 

yorumlamaktır.  

 Doğrusu Câbirî’nin, tefsirinde bağlama dikkat çekmeden geçtiği yer çok 

azdır. O, bağlam sayesinde doğru anlama ulaşmaya çalışmaktadır. Ona göre Kur’ân 

                                                             
500 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 189-190. 
501 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 11-12. 
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âyetlerinin yorumunda karşılaşılan sıkıntıların bir sebebi de âyeti bağlamından 

koparmaktır.502 Genel olarak yoğun bağlam vurgusu, müfessiri tahsise düşürmeye 

neden olmuştur.  Buna dair bazı örnekler şöyledir: A’râf, 7/97. âyette “ehlü’l-kurâ” 

ifadesinden maksat Kureyş’tir, demesi;503 Alak, 96/6. âyette “insan” kelimesini Ebû 

Cehil olarak belirtmesi;504 Fecr, 89/15. âyette geçen “el-insan” kelimesinin Kureyş 

olduğunu söylemesi,505 İbrahim, 14/52. âyette “insanlar” kelimesinden kasıt “Arap 

kabileleridir” demesi506 gibi. Câbirî’ye göre âyeti tahsise gitmeden, genel bir üslûpla 

yorumlamak muhtevayı yok etmektedir. Bununla birlikte genel yorum, âyeti siyak-

sibakından koparmak anlamına gelmektedir.507 

 Zeki Duman da âyetlerin anlaşılmasında mutlaka bağlamlarının dikkate 

alınması gerektiğini söyler. Ona göre her kelime geçtiği bağlamda anlam 

kazanmaktadır. Âyetler ise ya kendi bütünlüklerinde ya siyak-sibak ya pasaj ya da 

Kur’ân bütünlüğü içerisinde murad edilen manayı ifade ederler. Bununla birlikte 

tarihî /kültürel bağlamı, yani sözün söylenmesine sebep olan tarihî ve kültürel ortamı, 

özel durum ve zorlayıcı şartların da göz önüne alınması gerekmektedir. Dolayısıyla 

âyetler müstakil olarak veya bölünerek yahut içinden bir kısmı göz ardı edilerek 

metin dışı bağlam dikkate alınmadan parçacı bir yaklaşımla ele alınmamalıdır. Aksi 

halde maksadı aşan, dinin ilkelerine aykırı anlamlar ortaya çıkacaktır.508 Zeki Duman 

“her kelime kendi bağlamında anlam kazanır” diyerek Kur’ân’da özellikle eş sesli 

kelimelerin geçtiği bağlama göre anlamlandırılması gerektiğini ifade etmektedir. 

Örneğin “hidâyet”509 kelimesinin Kur’ân’da dört anlamda kullanıldığını, bu 

anlamların ancak bağlamlarına bakılarak tayin edilebileceğini söylemektedir. Buna 

göre;  

                                                             
502 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 89-90. 
503 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 233. 
504 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 169. 
505 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 52. 
506 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 244. 
507 Uzun, Câbirî ve Yorum Yöntemi, 38. 
508 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 24;  a.y., “Tefsir , Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 489-490; Albayrak, 
Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, 43. 
509 Hidâyet; işaret etmek, yol göstermek, sebat ve devamlılık vemek, artırmak, yardım etmek, başarıya 
ulaştırmak/tevfik gibi manalara gelmektedir. 
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 1. Allah’ın her mükellefe akıl, kavrayış ve bilgi vermesi, böylece ona yol 

göstermesi anlamında; ىٰدَھ َّمُث ُھَقْلَخ ٍءْیَش َّلُك ىٰطْعَا ىٖذَّلا اَنُّبَر َلاَق “Musa, ‘Rabbimiz, her şeye 

hilkatini (yaratılış özelliklerini) veren, sonra onlara yol gösterendir’ dedi.” 510 

 2. Allah’ın hem peygamberler hem de onların lisanlarıyla indirdiği kitaplar 

vasıtasıyla insanlara doğru yolu göstermesi anlamında;   …“… ٍمیٖقَتْسُم ٍطاَرِص ىٰلِا ىٖدْھَتَل َكَّنِاَو

Sen elbette doğru yola delalet edersin.”  511  

 3. Doğru yolu bulmak isteyen ve bunun gereğini yapan müminleri doğru yola 

iletmek ve onda muvaffak kılmak anlamında; ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَ ّٰهللا َّنِكٰلَو َتْبَبْحَا ْنَم ىٖدْھَت َال َكَّنِا 

 ,Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah“  َنیٖدَتْھُمْلاِب ُمَلْعَا َوُھَو

dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir.”  512 

 4. Ahirette cennete girdirmek anlamında; ُْمھَلاَمْعَا َّلِضُی ْنَلَف ِّٰهللا ِلیٖبَس ىٖف اوُلِتُق َنیٖذَّلاَو … 

“….Allah yolunda öldürülenlere gelince, Allah onları hidâyete erdirecek ve  

gönüllerini şad edecektir. Diyanet mealinde ise “…onların amellerini asla boşa 

çıkarmayacaktır.”513 kullanıldığını söylemektedir.514   

 Şimdi ise üç müfessirin, metinsel bağlamı dikkate alarak âyetleri yorumlama 

üsûllerini incelemeye çalışalım.   

3.4.6.1. Metinsel Bağlamı Dikkate Almaları 

 Kur’ân, âyetleri ilâhî işaretle belli bir tertibe göre dizilmiştir.  Bu tertib, 

Kur’ân’ın metinsel bağlamını oluşturmaktadır. Dolayısıyla âyetler geçtiği bağalam 

içinde ele alınarak daha doğru yorumlanabilir. Bu hususta her üç müfessirin, âyetleri 

yorumlarken metinsel bağlamı dikkate aldıklarını gösteren pek çok örnek vardır. 

Şimdi bu müfessirlerin bağlam yardımıyla belli ölçütler doğrultusunda âyetleri nasıl 

yorumladıklarını incelemeye çalışalım. 

3.4.6.1.1. Âyeti Bir Bütün Olarak Ele Almaları 

 Sahih manaya ulaşmak için, öncelikle âyetlere kendi bütünlükleri içerisinde 

yaklaşılması gerekmektedir. Âyetleri kendi bütünlükleri içerisinde ele almanın önemi 
                                                             
510 Tâhâ, 20/50. 
511 Şûrâ, 42/52. 
512Kasas, 28/56. 
513 Muhammed, 47/4. 
514 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 43, 391, 542. 
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üzerinde duran müfessirler, sahih anlamın tesbiti ve âyetlerdeki müşkil hususların 

çözümü için metinsel bağlamın önemine dikkat çekmişlerdir.515  Zira bir cümle ya da 

bir hüküm öncesi ve sonrasıyla bir bütünlük içerisinde anlatıldığında daha net 

anlaşılabilmektedir. Örneğin, “Faiz yiyenler, ancak şeytanın çarptığı kimsenin 

kalktığı gibi kalkarlar. Bu, onların, ‘Alışveriş de faiz gibidir’ demelerinden dolayıdır. 

Oysa Allah, alışverişi helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kime Rabbinden bir 

öğüt gelir de (o öğüte uyarak) faizden vazgeçerse, artık önceden aldığı onun olur. 

Durumu da Allah’a kalmıştır. (Allah, onu affeder.) Kim tekrar (faize) dönerse, işte 

onlar cehennemliklerdir. Orada ebedî kalacaklardır”516 âyetinin ilk cümlesi sonraki 

cümlelerden kopartılarak anlam verildiğinde şöyle bir neticeye ulaşılabilir: “Bazı 

kimselerin kıyamet gününde şeytan çarpmış kimseler gibi kalkmalarının sebebi 

sadece faiz yemeleridir” Ancak âyetin devamında bunun sebebi bu kişilerin faiz 

yemekle birlikte onu alış verişe benzeterek helal kılmaları olduğu belirtilmektedir.517  

 İzzet Derveze, bir takım yanlış anlamların önüne geçilmesi için âyetin bir 

bütün halinde ele alınması gerektiğini ifade etmektedir. Örneğin; Tevbe, 9/36. âyette 

geçen ًةَّفٰاك َنیٖكِرْشُمْلا اوُلِتاَقَو  “Müşriklerle topyekûn savaşın” ifadesini tek başına ele alıp 

bunu seyf âyeti olarak nitelendiren518 müşriklerden saldırganlık yapmayan, savaşa 

iştirak etmeyen kimselerle savaşılmamasına ilişkin bütün âyetleri nesh ettiğini 

düşünen müfessirleri eleştirmektedir. Derveze’ye göre bu şekilde düşünen 

müfessirler, birçok âyeti devre dışı bırakmaktadırlar. Oysaki âyetin devamında 

geçen  onların sizinle topyekûn savaşması gibi” ifadesi müşriklerle“  ًةَّفٰاك ْمُكَنوُلِتاَقُی اَمَك

savaşmanın gerekçesini sunmaktadır. Bu gerekçe son derce yerinde ve olguların 

doğasına uygundur. Şâyet müfessirler âyetin bu kısmını göz ardı etmeyip âyeti bir 

bütün olarak ele almış olsalardı, bu tür yorumları yapmazlardı. Çünkü âyette topluca 

savaşa girişen müşriklere karşı müminlerin de topluca savaşmaları gerektiği ifade 

edilmektedir. Bu husus göz önüne alınırsa, bu tarz tefsirlerden kaynaklanan 

                                                             
515 Örneğin Bkz.: Albayrak, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, 44-45. 
516 Bakara, 2/275. 
517 Emrullah Ülgen,  Kur’ân’ın Yorumlanmasında İ’râbın Rolü, Gece Kitaplığı Yay., Ankara, 2015, 
370. 
518 İslami literatürde Tevbe, 9/5. âyeti, seyf (kılıç) âyeti olarak nitelenmektedir. Ancak Derveze, 
Tevbe, 9/36. âyetini bu şekilde vasıflandırmaktadır. Mühtemenlen her iki âyette benzer ifadenin 
geçmesi sebebiyle böyle bir kullanım geliştirmiştir. Zira Tevbe, 9/5. âyette ُْمھوُمُتْفِقَث ُثْیَح ُْمھوُلُتْقاَو  ifadesi 
geçerken Tevbe, 9/36. âyette ise ً ةَّفٰاك َنیٖكِرْشُمْلا اوُلِتاَقَو  ifadesi geçmektedir. Her iki ifade müşriklerin 
öldürülmesinden söz etmektedir. 
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problemler de ortadan kalkacaktır. Âyetlere parçacı yaklaşmanın sonucunda ortaya 

çıkan yorumlara göre, müşriklerin tümünün öldürülmesi gerekmektedir. Oysaki 

Kur’ân’dan ve Hz. Peygamber’in pratik sünnetinden anlaşılmaktadır ki savaş, sadece 

savaşan düşmanlara ve saldırganlara karşı kullanılan bir yöntemdir. İslam, barış 

isteyenlere, düşkünlere, ihtiyar, kadın ve çocuklara karşı savaşmayı 

onaylamamaktadır.519  

 Derveze gibi Câbirî de, âyetlerin kendi bütünlüğü içinde ele alınması 

gerektiğini düşünmektedir. Bu hususa dikkat edilmediğnde kimi zaman hatalı 

anlamların ortaya çıkacağını ifade etmektedir. Örneğin,  ْنِم ُْمھوُجِرْخَاَو ُْمھوُمُتْفِقَث ُثْیَح ُْمھوُلُتْقاَو

 ُْمھوُلُتْقاَف ْمُكوُلَتاَق ِْناَف ِھیٖف ْمُكوُلِتاَقُی ىّٰتَح ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلا َدْنِع ُْمھوُلِتاَقُت َالَو ِلْتَقْلا َنِم ُّدَشَا ُةَنْتِفْلاَو ْمُكوُجَرْخَا ُثْیَح

َنیٖرِفاَكْلا ُءاَزَج َكِلٰذَك  “Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden 

(Mekke’den) siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı, adam öldürmekten daha ağırdır. 

Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla 

savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün. Kâfirlerin 

cezası böyledir”520 âyetinin ilk kısmı olan bölümünü ُمُتْفِقَث ُثْیَح ُْمھوُلُتْقاَو ُْمھو  ele alıp 

“Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün” şeklinde genelleştirenleri tenkid eden Câbirî, 

bu kişilerin âyetin bütünlüğünü göz ardı ettiklerini söylemektedir. Oysa âyet bir 

takım özel şartlardan bahsetmektedir. Çünkü devamında gelen  ُثْیَح ْنِم ُْمھوُجِرْخَاَو

 .Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın” ibaresi bunu göstermektedir“  ْمُكوُجَرْخَا

Müfessir,  kısmında ise fitnenin “zulüm ve baskı” anlamına geldiğini  ِلْتَقْلا َنِم ُّدَشَا ُةَنْتِفْلاَو

düşünmektedir. Yani, bu âyette geçen fitne kelimesinin “müşriklerin müminlere 

Mekke’de her türlü baskı uygulamaları ve onları oradan çıkarmaları savaştan daha 

kötüdür” anlamında kullanıldığını belirtmektedir.521 Ona göre Abdullah b. Cahş 

birliğinin Mekke ile Taif arasında seyreden bir Kureyş kervanını ele geçirmesi de 

müşriklerin müslümanları yurtlarından çıkarmalarına karşılık bir hamle olarak 

görülebilir.522 

 Zeki Duman’a göre de sahih anlama ulaşmak için âyeti kendi bütünlüğü 

içerisinde anlamak gerekmektedir. Örneğin,  ِةَكُلْھَّتلا ىَلِا ْمُكیٖدَْیاِب اوُقْلُت َالَوِ ّٰهللا ِلیٖبَس ىٖف اوُقِفْنَاَو

                                                             
519 Derveze, Kur’ânu’l Mecîd, 190-191. 
520 Bakara, 2/191. 
521 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 67-68. 
522 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 16. Geniş bilgi için bkz.: Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, 
(Çev.: Salih Tuğ), Yeni Şafak Gazetesi Basımı, Ankara, 2003, I, 222-223.  
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 Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi“  َنیٖنِسْحُمْلا ُّبِحُی َّٰهللا َّنِا اوُنِسْحَاَو

tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever” 523 âyetinin 

tefsirinde, genelde âyetin ةَكُلْھَّتلا ىَلِا ْمُكیٖدَْیاِب اوُقْلُت َالَو  “…kendi ellerinizle kendinizi 

tehlikeye atmayın” kısmını âyet bütünlüğünden kopartarak yorumlayanları 

eleştirmektedir: Kimileri âyetin bu kısmını yalnız ele alarak sağlığı korumanın 

Allah’ın emri olduğuna delil göstermektedir. Oysa âyet bir bütün olarak göz önünde 

bulundurulduğunda söylenmek istenen asıl tehlikenin bu olmadığı görülmektedir. 

Âyet, her ne kadar sağlığın korunmasını kapsamakta ise de âyetteki muradı ilâhî bu 

değidir. Asıl olan, âyette murad edilen manayı açığa çıkarmaktır.524 Buna göre âyette 

malıyla, canıyla ve bütün varlığıyla Allah yolunda çaba sarf etmeye ve cihada teşvik 

vardır.525 Çünkü adalet vasfına sahip bir toplum, cihadı terk ederse, arkası gelmeyen 

savaşlar kaçınılmaz olur. Yani, müminler, Allah yolunda cihad görevini yerine 

getirmezse ve o yolda harcanması gerekeni harcamazlarsa, mutlaka kendi elleriyle 

kendilerini tehlikeye atmış olurlar. Dolayısıyla âyette belirtilen asıl tehlike, cihadı 

terk edip malları ıslah ile uğraşmak ve böylece çeşitli sıkıntılarla başbaşa kalmaktır. 

Âyetin nüzûl sebebi de bunu desteklemektedir.526 

3.4.6.1.2. Âyeti Siyak-Sibakıyla Ele Almaları 

 Kur’ân âyetlerinin doğru anlaşılması için siyak-sibaklarıyla birlikte 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla her üç müfessir de âyetleri siyak-

sibakları içerisinde açıklamayı önemsemiştir.  

 İzzet Derveze, Kur’ân âyetlerinin birbiriyle ilişkili olduklarını, aralarında bir 

kopukluk bulunmadığını belirtmekte; âyetleri tek başına değil, siyak-sibak bütünlüğü 

içerisinde ele alınması gerektiğini söylemektedir. Ona göre birçok müfessir bu 

hususu göz ardı ettiği için, âyetlerdeki bazı ifadeleri yorumlamada problem 

yaşamışlardır.527 Örneğin, Mücâdele sûresi 3. âyetini ele alalım;  ْمِھِئاَسِن ْنِم َنوُرِھاَظُی َنیٖذَّلاَو

  ٌریٖبَخ َنوُلَمْعَت اَمِب ُّٰهللاَو ٖھِب َنوُظَعوُت ْمُكِلٰذ اَّساَمَتَی ْنَا ِلْبَق ْنِم ٍةَبَقَر ُریٖرْحَتَف اوُلاَق اَمِل َنوُدوُعَی َّمُث

“Kadınlarından zıhar yaparak ayrılıp sonra da söylediklerinden dönecek olanlar, 
                                                             
523 Bakara, 2/195. 
524 Duman “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 492. 
525 Duma âyete şöyle meal vermektedir: “Allah yolunda harcayın ve kendi ellerinizle kendinizi 
tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever.” Duman, Beyânu’l-Hak, III, 88. 
526 Duman, Beyânu’l Hak, III, 90. Ayrıca Bkz.: Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, II, 43-44. 
527 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 191. 
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eşleriyle birbirlerine dokunmadan önce, bir köle azat etmelidirler. İşte bu hüküm ile 

size öğüt veriliyor. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır”  

 Derveze’ye göre, yukarıdaki âyeti tek başına ele alan müfessirler  اَمِل َنوُدوُعَی َّمُث

 söylediklerinden dönecek olanlar” ifadesini anlamakta zorlandıkları için, çoğu“  اوُلاَق

bunu mübhemattan saymıştır. Bu yüzden söz konusu ibarede geçen edatını  اَمِل   اّمع

edatı gibi değerlendirmek zorunda kalmalarından dolayı bu ifadeye “Sonra, 

söylediklerinden dönüp eşleriyle yeniden birleşmek isteyenler” şeklinde 

açıklamışlardır. Oysa söz konusu âyet, önceki âyetle bir bütünlük içerisindedir. Zira 

önceki âyette Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: 

 اًروُزَو ِلْوَقْلا َنِم اًرَكْنُم َنوُلوُقَیَل ُْمھَّنِاَو ُْمھَنْدَلَو ٖٸّٰلا َّالِا ُْمھُتاَھَُّما ْنِا ْمِھِتاَھَُّما َُّنھ اَم ْمِھِئاَسِن ْنِم ْمُكْنِم َنوُرِھاَظُی َنیٖذَّلَا

ٌروُفَغ ٌّوُفَعَل َّٰهللا َّنِاَو  “İçinizden kadınlarına zıhar yapanlar bilsinler ki, o kadınlar onların 

anaları değildir. Onların anaları ancak, kendilerini doğuran kadınlardır. Şüphesiz 

onlar (zıhar yaparlarken) hoş karşılanmayan ve yalan bir söz söylüyorlar. Şüphesiz 

Allah çok affedicidir, çok bağışlayıcıdır”528   

 Derveze’ye göre eğer bu âyet dikkate alınırsa, bu tür zorlama te’vîllere gerek 

kalmaz. Zira önceki âyette zıhar ve zıhar yapanlar eleştiriliyor, sonra da ٌّوُفَعَل َّٰهللا َّنِاَو 

 Allah, çok affeden çok bağışlayandır” ifadesine yer veriliyor. Böylece, ilk“  ٌروُفَغ

âyette zıharın çirkin bir iş olduğu ifade edilmekte ve önceden bu işi yapanların 

bağışlandığı belirtilmektedir. Sonraki âyette ise İslam’ın konuya ilişkin hükmü 

açıklanmaktadır. Buna göre âyette çirkin bir iş olan ve bundan ötürü yasaklanan 

zıhara, bu uyarılardan sonra tekrar dönenlerin eşleriyle yeniden birleşmeden önce 

keffaret vermeleri gerektiği anlatılmaktadır. Çünkü zıhar yapanlar, Kur’ân’ın çirkin 

ve yalan olarak nitelediği bir iş yapmışlardır. İslam’ın bu hükmü zıharda bulunan 

herkesi kapsamaktadır. Ancak bağışlama ifadesi ise bu âyetin inişinden önce zıharda 

bulunanlarla ilgilidir.529  

 Câbirî de bu âyeti siyak ve sıbakıyla birlikte ele alarak şöyle 

yorumlamaktadır: Bu âyetlerde cahiliye âdeti olan zıhar meselesi ele alınmaktadır. 

Buna göre birisi karısına “sen benim annemin sırtı gibisin” diyerek onu kendisine 

                                                             
528  Mucâdele, 58/2. 
529 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 191-193; a.y., et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 471-472. 
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haram ederdi. Yüce Allah bu uygulamanın haram olduğunu ve zıhardan dönmek 

isteyenin keffaret ödemesi gerektiğini açık bir şekilde belirtmektedir.530  

 Mehmet Zeki Duman’a göre ise zıhar sözünü söyleyerek günahkâr olan 

kişinin tevbe edebilmesi için öncelikle bir köle azad etmesi şarttır. 531   

 Âyeti, siyak-sibakıyla ele almanın önemi açısında bir de En’am sûresi 38. 

âyetini inceleyelim.  ِباَتِكْلا ىِف اَنْطَّرَف اَم ْمُكُلاَثْمَا ٌمَُما َّالِا ِھْیَحاَنَجِب ُریٖطَی ٍرِئاَط َالَو ِضْرَْالا ىِف ٍةَّباَد ْنِم اَمَو 

َنوُرَشْحُی ْمِھِّبَر ىٰلِا َّمُث ٍءْیَش ْنِم “Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) iki kanadıyla 

uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey değildir. Biz Kitap’ta 

hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin huzuruna toplanıp 

getirilecekler.”532 

  Câbirî, bazı müfessirlerin âyeti öncesi ve sonrasından bağımsız ele alarak 

yanlış yorumladıklarını belirtmektedir. Ona göre  sonunda hepsi“  َنوُرَشْحُی ْمِھِّبَر ىٰلِا َّمُث

Rablerinin huzuruna toplanıp getirilecekler” ibaresi üzerinde çokça düşünen 

müfessirler, “onlar” zamirinin hayvanlara da raci olduğunu düşünerek sanki mükellef 

varlıklarmış gibi, hayvanların da haşredilip edilmeyeceği, hesaba çekilip 

çekilmeyeceği konusunda tartışmakta ve bu konuda bazı hadisleri delil olarak 

getirmektedirler. Câbirî’ye göre yöntemleri oldukça sorunlu olan bu müfessirler, 

ilgili hadisleri destekleyecek Kur’ân ifadeleri arayacaklarına, bu hadisleri kendi 

yorumlarına destek amacıyla kullanmaktadırlar. Câbirî, âyetin siyak-sibakını dikkate 

alarak yorum yapmakta ve buna göre “Yeryüzünde gezen her türlü canlı ve (gökte) 

iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluklardır. Biz Kitap’ta hiçbir şeyi 

eksik bırakmadık” ifadesi de “Allah her türlü delili göstermeye kadirdir, ama onların 

çoğu inanmazlar” ifadesinin izahı gibi, olduğunu; buradaki “onlar” zamirinin 

hayvanlara değil, müşriklere yani Allah’ın bu kudretini anlamayanlara raci olduğunu 

söylemektedir.533  

 Câbirî kendi görüşünü desteklemek amacıyla Kurtûbi’nin tefsirinde geçen şu 

bilgiyi nakletmiştir: Âyette sözü geçen haşr olayı kâfirlerle ilgilidir. Arada geçen 

açıklamalar ise, ara söz niteliğinde olan kanıtlayıcı ifadelerdir. Konuyla ilgili rivâyet 

                                                             
530 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 317. 
531 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 539. 
532 Enam, 6/38 
533 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 47.  
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edilen hadis ise hesap ve kısasın önemini gösteren temsilî bir anlatım mahiyetindedir. 

Yani herkesin hakkını alacağı ve bundan kurtulmanın imkânsızlığı anlatılmak 

istenmektedir. Söz konusu âyetteki ifadeyi anlamak için aklını kullanamayan 

sefihleri düşünmek kâfidir. Böylelerinden kalemin kaldırıldığı düşünüldüğünde 

mesele anlaşılmaktadır.”534 

 Câbirî, aynı şekilde Hicr sûresi 2. âyetinin   َنیٖمِلْسُم اوُناَك ْوَل اوُرَفَك َنیٖذَّلا ُّدَوَی اَمَبُر

“İnkâr edenler, ‘Keşke müslüman olsaydık’ diye çok arzu edeceklerdir”535 bir kısım 

müfessir tarafından siyak-sibakından koparılarak şöyle yorumlandığını 

belirtmektedir: “Ahirette müminleri cennette gören müşriklerın bu durum karşısında 

söyledikleri bir söz” olarak yorumlandığını belirtmekte ve bu yorumun bağlamla 

uyuşmadığını düşünmektedir. Ona göre öncesindeki âyette kıyametten söz 

edilmediği gibi, devamındaki âyetler de dünya hayatından bahsetmektedir. Bu âyette 

inkârcı müşriklerin dünyadaki durumlarından söz edildiğini düşünen Câbirî’ye göre 

müşrikler, iman etmedikleri için pişmanlık duymakta, ancak buna rağmen imana 

yanaşmamaktadırlar. Çünkü Kureyş müşrikleri putperestliği kendilerine kimlik 

edinmiş, bunu terk etmeyi atalarına ihanet olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla lider 

konumunda veya sıradan biri İslam’a meyledecek olursa, hemen o kimsenin üzerine 

gidilir, her türlü maddi-manevi baskı yapılarak engellenmeye çalışılırdı. Yani onlar 

baştan beri inkârda ısrar etmiş, geri dönme fırsatı varken imana dönmemiş ve 

toplumsal inkâra şartlanmış bir halde idiler. Bu sebeple Allah onların iman 

etmeyeceklerine hükmetmiştir.536   

 Kur’ân’ın genel üslûbuna bakıldığında, inkârcıların tevhid inancına 

çağrıldıkları, aksi halde cehennem azabını hak edecekleriyle ilgili uyarıların yapıldığı 

görülmektedir. Bu durum dikkate alındığında bu âyette de inkârcıların ileride yani 

ahirette inkârcı tutumlarından dolayı pişmanlık yaşayacaklarına dair bir uyarı olduğu 

                                                             
534 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 312-313. Kurtûbî ise Ebû Hureyre’nin rivâyet ettiği hadisi gerekçe 
göstererek şu yorumu yapmaktadır.  Her ne kadar ahkâm konularında hayvanlar sorumluluk sahibi 
değilse bile, kendi aralarındaki meselelerde sorumlu tutulacaklardır. Bkz.:Kurtûbî, el-Câmiu li-
Ahkâmil’l-Kur’ân,  VI, 421. 
535 Hicr, 15/2. 
536 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 33-34. Muhammed Esed ise âyeti “…Kur’ân hakkı açıkça ortaya 
koyduğuna göre, onu bilerek reddedenlerin kıyamet gününde her hangi bir mazeretleri 
olmayacaktır”şeklinde açıklamaktadır. Muhammed Esed, Kur’ân Mesajı, (Çev.: Cahit Koytak-Ahmet 
Ertürk), İşaret Yayınları, İstanbul, 1999, II, 514. 
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anlaşılmaktadır. Çünkü ahiretteki pişmanlık genel olduğu için kast edilenin bu 

olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ancak birinci görüş de muhtemeldir.   

 Derveze ve Câbirî gibi Zeki Duman da Kur’ân’ı, özellikle de tek tek âyetleri 

anlamada siyak-sibakı dikkate almanın önemli olduğunu düşünmekte, bu hususa 

riâyet edilmeden ulaşılan mananın hatalı olduğunu söylemektedir. Bununla ilgili pek 

çok örnek göstermek mümkündür.  

 Zeki Duman, Zilzâl sûresinin 7. ve 8. âyetlerinin bir kısım meallerde (benzer 

şekilde) şöyle anlam verildiğini söylemektedir:  

 Artık kim zerre ağırlığınca bir“  ُهَرَی اًّرَش ٍةَّرَذ َلاَقْثِم ْلَمْعَی ْنَمَو ُهَرَی اًرْیَخ ٍةَّرَذ َلاَقْثِم ْلَمْعَی ْنَمَف 

hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük 

işlerse, onun cezasını görecektir”537 veya “Kim zerre miktarı hayır yaparsa 

(ahirette) onu(n karşılığını) görecektir, kim de zerre miktarı şer işlemişse o da 

(ahirette) onu(n karşılığını) görecektir”538  Müfessire göre bu şekil bir meal, birkaç 

açıdan hatalıdır:  

  1. Âyetlerde ahiret, sevap, ceza ve karşılık kelimeleri geçmemektedir.  

 2. Sadece müminler ahirette iyiliklerin karşılığını görecektir;539 inkârcılar ise 

yaptığı iyiliklerin karşılığını ahirette göremeyeceklerdir.540  

  3. Müminlerin, büyük günahlardan korunmaları şartıyla onların küçük 

günahlarının affedileceği belirtilmektedir.541 Dolayısıyla müminler için “Zerre 

miktarınca kötülüğün karşılığını ahirette görecektir” demek hatalı bir mana olur. 

Zeki Duman, âyetin siyak-sibakını göz önünde bulundurarak söz konusu âyetlere 

şöyle mana vermektedir:“O gün insanlar amelleri kendilerine gösterilmek üzere 

kabirlerinden darmadağınık halde çıkarlar; kim zerre ağırlığınca iyilik yapmışsa 

(amel defterinde) onu görecek, kim de zerre ağırlığınca kötülük işlemişse, o da (amel 

defterinde) onu görecektir.  

 Zeki Duman’a göre siyak-sibakı dikkate alındığında bu âyetlerin, kıyamet 

gerçekleştikten sonra kabirlerinden çıkartılacak olan insanların çıkarılış 

                                                             
537 Bkz.: Kur’ân’ı Kerîm ve Türkçe Meali, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. 
538 Hasan Basri Çantay, Kur’ân-ı Hakîm ve Meali Kerîm, Risale Yay., ty., III, 11211; Karaman ve 
bşk., Kur’ân Yolu, V, 668. 
539 Bkz.: Nûr, 24/39. 
540 Bkz.: İbrahim, 14/18. 
541 Bkz.:Nisâ, 4/31. 
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sebeplerinden söz ettiği anlaşılacaktır.542 Böylesi hatalı bir mana hem nakilcilikten 

hem de yöntemsizlikten kaynaklanmaktadır. Çünkü âyeti bağlamından koparıp 

parçacı bir yaklaşımla ele almak; yani, siyak-sibak bütünlüğünü göz ardı etmek, 

sonra da Kur’ân bütünlüğü içerisinde değerlendirmemek yanlış manalara sebep 

olmaktadır.543 Örneğin, َیَو ًالیٖلَق َّالِا ِمْلِعْلا َنِم ْمُتیٖتُوا اَمَو ىّٖبَر ِرْمَا ْنِم ُحوُّرلا ِلُق ِحوُّرلا ِنَع َكَنوُلئْس  

“Sana ruh hakkında soru soruyorlar. De ki: “Ruh, Rabbimin bileceği bir şeydir. Size 

pek az ilim verilmiştir”544 âyetinde geçen حوّرلا  “rûh” kelimesinden maksat 

Kur’ân/vahiy olduğunu düşünen müfessir, âyetin siyak-sibakında Kur’ân’dan 

bahsedildiğini, hatta başka bir âyette545 de söz konusu ifadenin bu anlamda geçtiğini 

belirtmektedir. 546  

 Zeki Duman’a göre siyak-sibakı dikkatte almadan ْمُكَلَمَع ُّٰهللا ىَرَیَسَف اوُلَمْعا ِلُقَو 

 .De ki:  Çalışın, yapın“  َنوُلَمْعَت ْمُتْنُك اَمِب ْمُكُئِّبَنُیَف ِةَداَھَّشلاَو ِبْیَغْلا ِمِلاَع ىٰلِا َنوُّدَرُتَسَو َنوُنِمْؤُمْلاَوُ ھُلوُسَرَو

Yaptıklarınızı Allah da, Resûlü de, mü’minler de göreceklerdir. Sonra gaybı da, 

görülen âlemi de bilen Allah’ın huzuruna döndürüleceksiniz. O da size bütün 

yapmakta olduğunuz şeyleri haber verecektir.”547 âyettinde geçen  ifadesine  اوُلَمْعا ِلُقَو

“Her istediğinizi yapın” veya “Yapacağınızı yapın” şeklinde tehdit niteliğinde mana 

verenleri548 eleştirmektedir. O, âyetin siyak-sibakında Allah’ın affetmesi umulan 

günahlardan söz edildiğini, bundan ötürü “salih amele devam edin” anlamını tercih 

ettiğini söylemektedir.549  

 Zeki Duman’ın konuyla ilgili olarak  ْنَا َداَرَا ْنَمِل ِنْیَلِماَك ِنْیَلْوَح َُّنھَدَالْوَا َنْعِضْرُی ُتاَدِلاَوْلاَو

 Emzirmeyi tamamlamak isteyenler için- anneler çocuklarını iki tam yıl“  َةَعاَضَّرلا َّمِتُی

emzirirler”550 âyetinde geçen  lafzından maksat üç talakla boşanmış ve eşi ile  تادلاولا

hiçbir ilişkisi olmayan anneler olduğunu, siyak-sibakın bunu desteklediğini ifade 

eden Zeki Duman, gerekçesini şöyle açıklamaktadır: “Çünkü; 1. Boşanmış ailelerde 

                                                             
542 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 241-244. 
543 Duman “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 494. 
544 İsrâ, 17/85. 
545... ُناَمیْٖالا  İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri“  َالَو ُباَتِْكلا اَم ىٖرْدَت َتْنُك اَم اَنِرْمَا ْنِم اًحوُر َكْیَلِا اَنْیَحْوَا َكِلٰذَكَو
dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin….” Şûrâ, 42/52. 
546 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 588. 
547 Tevbe, 9/105. 
548 Esed,  Kur’ân Mesajı, I, 379.  
549 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 721. İlgili âyeti Süleyman Ateş de benzer şekilde yorumlamaktadır: 
Ateş’e göre bir hataya düştükten sonra tevbe edenlere umut verilerek iyi işler yapmaları teşvik 
edilmektedir. Çalışıp iyi işler yapmaları istenmektedir. Çünkü Allah yapılanları görmektedir. Buna 
göre kendilerine muamele yapılactır. Bkz.: Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, IV, 137.  
550 Bakara, 2/233. 
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çocuğun babaya aidiyeti söz konusu değildir; zira çocuk her ikisinin çocuğudur. 

Kur’ân’da evlilik hayatı devam ediyorken, çocuğun babaya ait olduğunu söyleyen 

hiçbir âyet bulunmamaktadır. 2. Evlilik hayatı devam eden anneler için böyle bir 

hükme gerek yoktur. Onlar zaten çocuklarını emzirirler. 3. Emme süresince annenin 

yeme, içme, giyim kuşam ihtiyaçları ricalden olması (bkz.: Nisâ, 4/34) sebebiyle 

kocası tarafından karşılanmak durumundadır. Buraya şart olarak getirilmesi de 

gerekmezdi. 4. âyetin sonunda babaya hitapla: 

 اَمِب َّٰهللا َّنَا اوُمَلْعاَو َّٰهللا اوُقَّتاَو ِفوُرْعَمْلاِب ْمُتْیَتٰا اَم ْمُتْمَّلَس اَذِا ْمُكْیَلَع َحاَنُج َالَف ْمُكَدَالْوَا اوُعِضْرَتْسَت ْنَا ْمُتْدَرَا ْنِاَو

 Örfe göre vermeniz gerekeni teslim ettikten sonra çocuğunuza sütanne“  ٌریٖصَب َنوُلَمْعَت

kiralayıp emzirtmek istemenizde size bir günah yoktur” cümlesi de bu kanaati 

doğrulamaktadır.” Zeki Duman, siyak-sibakı dikkate almadan bu âyeti müstakil ele 

alarak, buna göre birtakım karı koca ilişkileri, aile hayatı modelleri sunanların ve 

bunu dine mal edenlerin yanıldığını söylemektedir.551 

3.4.6.1.3. Sûre ve Kur’ân Bütünlüğünü Dikkate Almaları  

 Bilindiği gibi Kur’ân, konularına göre tertip edilmiş bir kitap değildir. Onun 

tertibi de kendine özgü olup ilâhî işaretle gerçekleşmiştir. Kur’ân’ı oluşturan âyetler, 

öylesine iç içedir ki çoğu zaman birbirinden ayrılıp belli bir amaca matuf 

kılınamamaktadır.552 Dolayısıyla Kur’ân’ın doğru anlaşılması ve bir takım yanlış 

yaklaşımlara dayanak yapılmaması için ilâhî tertip esas alınarak mana verilmesi 

geremektedir. Aksi halde subjektif ve hatalı neticelerin ortaya çıkması 

kaçınılmazdır.553 

 Kur’ân’ın doğru anlaşılması açısından dikkate alınması gereken bir başka 

önemli husus ise âyetleri/konuları Kur’ân bütünlüğüne göre anlamaya çalışmaktır. 

Zira Kur’ân’da inanç esasları, ahlakî ilkeler, şer’î hükümler, kıssalar, kevnî âyetler, 

emir ve yasaklar gibi hemen hemen tüm konular Kur’ân’da adeta serpiştirilmiş halde 

yer almaktadır. Dolayısıyla Kur’ân parçaları yerine göre birbirini tamamlayan, yerine 

göre birbirini açıklayan bir bütünlük içerisindedir. Bir yerde kapalı olan bir ifade, 

başka bir yerde açık, bir yerde muhtasar olan bir konu, diğer tarafta ayrıntılı bir 

                                                             
551 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 112. 
552 Albayrak, Kur’ân Bütünlüğü Üzerine, 20. 
553 Abdulcelil Candan, Kur’ân’ı Nasıl Anlamalı, Elest Yay., İstanbul, 2007, 246. 
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şekilde anlatılmıştır.554 Bundan dolayı herhangi bir âyet tek başına ele alındığında, 

Kur’ân’ın ruhuyla uyuşmayan anlamların ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu 

sebeple, Kur’ân âyetlerinin pasaj, sûre ve Kur’ân bütünlüğü içerisinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 

 Şimdi her üç müfessirin konuya yaklaşımılarını bir takım örnekler üzerinden 

inceleyelim.  

 İzzet Derveze, bazı âyetler bütünden koparılıp tek başına ele alındıklarında, 

insanı hayrete düşürebilecek anlamların ortaya çıkabileceğini ifade etmektedir. 

Örneğin Fatır sûresi 8. âyette geçen ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَو ُءاَشَی ْنَم ُّلِضُی َّٰهللا َِّناَف … “…Şüphesiz 

Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidâyete erdirir …” ve Müddessir sûresi 31. 

âyette geçen ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَو ُءاَشَی ْنَم ُّٰهللا ُّلِضُی  … “Allah dilediğini saptırır ve dilediğini 

hidâyete erdirir” cümlelerinin tek başına ele alınması, değişik manaların ortaya 

çıkmasına sebep olacaktır. Oysaki bu manalara muhalif gibi duran pekçok âyetin 

varlığı da malumdur. Örneğin, Kehf sûresi 29. âyette ْنَمَو ْنِمْؤُیْلَف َءاَش ْنَمَف ْمُكِّبَر ْنِم ُّقَحْلا ِلُقَو 

 Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin” ve“  ْرُفْكَیْلَف َءاَش

Yûnus sûresi 108. âyette اَھْیَلَع ُّلِضَی اَمَِّناَف َّلَض ْنَمَو ٖھِسْفَنِل ىٖدَتْھَی اَمَِّناَف ىٰدَتْھا ِنَمَف  “Artık kim 

doğru yola girerse, ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine 

sapar” buyurulmaktadır. Oysa Fatır ve Müddessir sûrelerinde geçen söz konusu 

âyetler, içinde yer aldıkları âyetler grubu ile beraber ele alındıklarında, şaşkınlığa 

mahal vermeden, âyetler daha kolay bir şekilde anlaşılabilir. Zira Fatır sûresi 8. 

âyetini, 3-10. âyet grubu ile; Müdessir sûresi 31. âyetini ise 1-31. âyet grubu ile 

birlikte değerlendirmek gerekmektedir.555 Derveze’ye göre âyet/âyetler, içinde 

geçtiği pasaj bağlamında değerlendirildiğinde, maksat daha rahat anlaşılabilmektedir. 

Buna göre Fatır sûresinin 8. âyeti ve Müddessir sûresinin 31. âyetine benzer 

âyetlerde, yüce Allah’ın, hedef ve niyeti iyi kimseleri hidâyete; katı kalpli, hedef ve 

niyeti kötü olanları dalalete sevk ettiği anlatılmaktadır. Yoksa Yüce Allah’ın 

insanların hidâyet ve dalaletini ezelden takdir ettiği anlamı çıkmamaktadır.556   

 Kur’ân’dan herhangi bir âyet yorumlanırken aynı konudaki diğer âyetlerle 

birlikte ele alınması gerekmektedir. Aksi halde Kur’ân’ın ana hedefine aykırı 

                                                             
554 Albayrak, Kur’ân Bütünlüğü Üzerine, 22. 
555 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 194-195,  460-463.  
556 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 460; III, 111. 
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yorumlar ortaya çıkacaktır. Başka bir ifade ile Kur’ân bütünlüğü dikkate alınmadan 

âyetlerin yorumlanması kimi zaman birbirine zıt manaların ortaya çıkmasına neden 

olabilmektedir.   

 İzzet Derveze, Kur’ân bütünlüğüne göre âyetlerin yorumlanması gerektiğinin, 

aksi halde Kur’ân’ın ana hedefine aykırı anlamların ortaya çıkmasının kaçınılmaz 

olduğunu belirtmektedir.  Örneğin, َناَوْدُع َالَف اْوَھَتْنا ِِناَف ِِّٰ{ ُنیّٖدلا َنوُكَیَو ٌةَنْتِف َنوُكَت َال ىّٰتَح ُْمھوُلِتاَقَو 

 Hiçbir zulüm ve baskı kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya“  َنیٖمِلاَّظلا ىَلَع َّالِا

kadar onlarla savaşın. Onlar savaşmaya son verecek olurlarsa, artık düşmanlık 

yalnız zalimlere karşıdır”557 âyetinde geçen  fitne” kelimesini “şirk” olarak tefsir“  ٌةَنْتِف

eden, bundan ötürü söz konusu âyeti “şirk ve müşrikler kalmayıncaya ve İslam dini 

yeryüzünde hâkim oluncaya kadar onlarla savaşın” şeklinde anlayan kimi 

müfessirleri eleştirmektedir.558 Âyette geçen “fitne” kelimesini şirk olarak tefsir 

edilmesinin doğru olmadığını ifade eden Derveze, fitneyi Mekke’nin ileri gelen 

müşriklerinin güçsüz müslümanları dinlerinden döndürmek için uyguladıkları baskı, 

zulüm ve düşmanlık olarak açıklamaktadır. Buna göre söz konusu âyetin, 

“müslümanlara baskı, zor kullanma ve düşmanlık yapmaktan vazgeçilinceye kadar; 

risaletin özgürlüğü, müslümanların dini, malı, canı ve diğer hakları güvence altına 

alınıncaya kadar düşmanlara karşı savaşın” anlamına geldiğini ifade etmektedir.559 

 İzzet Derveze, fitneyi şirk olarak değerlendirip tüm müşrikleri ortadan 

kaldırmanın Kur’ân’ın bir emri olarak gören düşüncenin, Kur’ân’ın ruhuyla 

bağdaşmadığını düşünmektedir. Ona göre Kur’ân âyetleri ve Hz. Peygamber’in sîreti 

bir bütün olarak ele alındığında, söz konusu âyeti bu şekilde yorumlamanın doğru 

olmayacağı görülecektir. Çünkü Kur’ân’da inanç hürriyetinden bahseden pek çok 

âyet bulunmaktadır. Mesela Kâfirun sûresi tamamen bu konuyu ihtiva 

etmektedir. اَھُّیَا اَی ْلُق  نوُرِفاَكْلا  “De ki: “Ey Kâfirler…” َنیٖد َىِلَو ْمُكُنیٖد ْمُكَل   “Sizin dininiz 

size, benim dinim de banadır.”560  Hitap şekli belli bir zamana ait olmakla birlikte 

Kur’ân âyetlerinin, din ve ibadet hürriyetini önemsediği anlaşılmaktadır. İnanç 

özgürlüğü, risaletin başlangıcından itibaren gözetilen Kur’ânî bir ilkedir. Bu ilke 

                                                             
557 Bakara, 2/193. 
558 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 31. 
559 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 31-32; Benzer yorumları için bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, III, 89-
90; Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 68. 
560 Bkz.: Kafirûn, 18/1-6. Ayrıca  bkz.: Yûnus, 10/41, 108; Kehf; 18/29; Sebe, 34/24-26. 
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sadece müminlerin zayıf olduğu dönemde inen Mekkî âyetlerde561 değil; 

Müslümanların güçlü olduğu dönemde inen âyetlerde562 de çeşitli üslûplarla 

zikredilmiştir.563 Örneğin; اِب ْنِمْؤُیَو ِتوُغاَّطلاِب ْرُفْكَی ْنَمَف ِّىَغْلا َنِم ُدْشُّرلا َنَّیَبَت ْدَق ِنیّٖدلا ىِف َهاَرْكِا َال}ِّٰ 

 Dinde zorlama yoktur. Cünkü“  ٌمیٖلَع ٌعیٖمَس ُّٰهللاَو اَھَل َماَصِفْنا َال ىٰقْثُوْلا ِةَوْرُعْلاِب َكَسْمَتْسا ِدَقَف

doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah'a 

inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla 

işitendir, hakkıyla bilendir.”564 âyetinde açık bir biçimde inanç hürriyetinden söz 

edilmektedir. 

 İslam, savaşı sadece risaleti ve Müslümanları özgürleştirmek, onların 

özgürlüğünü ve güvenliğini sağlamak, onlara karşı baskı, eziyet ve işkencelere mani 

olmak için meşru görmüştür. Dolayısıyla bu amaçla yapılan mücadeleyi din 

özgürlüğü ilkesine aykırı kabul etmemiştir. Bu ilke Hz. Peygamber’in hayatı 

boyunca muhkem olarak kalmıştır. İslam, Müslümanlara düşmanlık göstermeyen, 

onlara saldırmayan, onları dinlerinden döndürmeye ve yurtlarından çıkarmaya 

zorlamayanlara karşı düşmanlıkta bulunmayı meşru görmemiştir.565 Eğer Müslüman 

olmayanların tümüne karşı savaşmak, İslamî bir prensip olsaydı, durumu ne olursa 

olsun onlara karşı savaşılırdı. Oysa gerek Hz. Peygamber gerekse dört halife 

döneminde asla böyle bir uygulama görülmemiştir. Hz. Ebû Bekir’in mürtedlere 

savaş açması ve onlardan Müslüman ve teslim olmaktan başka bir şeyi kabul 

etmemesi farklı bir durumdur. Çünkü irtidad hareketi birinci derecede İslam devletini 

ortadan kaldırmaya yönelik bir girişimdi.566  

 Zeki Duman da maksud manaya ulaşmak için öncellikle, âyetleri kendi 

bütünlüğü içerisinde; sonra siyak-sibak bütünlüğü içerisinde; daha sonra da tematik 

parağraf bütünlüğü ve Kur’ân bütünlüğü içerisinde değerlendirmek gerektiğini ifade 

etmektedir.567  Örneğin müfessirin şu âyete yaklaşımına bakalım:   

  ٌباَتِك ٍلَجَا ِّلُكِل ِّٰهللا ِنِْذاِب َّالِا ٍةَیٰاِب َىِتْاَی ْنَا ٍلوُسَرِل َناَك اَمَو ًةَّیِّرُذَو اًجاَوْزَا ُْمھَل اَنْلَعَجَو َكِلْبَق ْنِم ًالُسُر اَنْلَسْرَا ْدَقَلَو 

“Andolsun, senden önce de peygamberler gönderdik. Onlara da eşler ve çocuklar 

                                                             
561 Bkz .: Necm 27/91-92; Enbiyâ, 21/108-111. 
562 Bkz.: Âl-î İmrân, 3/20; Nisâ, 4/90; Mâide, 5/19; Tevbe, 9/4 . 
563 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 27-28. 
564 Bakara, 2/256. 
565 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 31. 
566 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 37. 
567 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 24; a.y., “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 495. 
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verdik. Allah'ın izni olmadan hiçbir peygamber bir mucize getiremez. Her ecelin 

(vadenin) bir yazısı vardır.”568  

 Mehmet Zeki Duman, bu âyetin tematik paragrafının Ra’d, 13/36-39 

âyetlerini kapsadığını ifade ederek âyetlere şöyle meal vermektedir: “Daha önce 

kitap verdiğimiz kimselerden (iman edenler), sana indirileni sevinçle karşılayanlar 

olduğu gibi, fırkalar içerisinde onun bir kısmını inkâr edenler de olacaktır. De ki: 

‘Bana, ancak Allah’a ibadet etmem ve O’na şirk koşmamam emrolundu. Ben sadece 

O’na dua ediyorum, dönüşüm de yalnız O’nadır.’ Biz aynı şekilde Kur’ân’ı da 

Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen ilimden sonra eğer onların hevalarına 

uyacak olursan seni Allah’tan koruyacak ne bir veli, ne de bir koruyucu bulunur. Biz, 

senden önce de elçiler gönderdik. Onların da hanımları ve çocukları vardı. Allah’ın 

izni olmadan hiçbir peygamber bir âyet/kitap getiremez. Her dönemin bir kitabı 

vardır. Allah, dilediği kitabı siler, dilediğini de yürürlüğe koyar. Zira ‘ana kitap’ 

O’nun katındadır.”569 Zeki Duman, tematik parağraf bütünlüğü dikkate alınarak 

tefsir edildiğinde metinde geçen  âyet” kelimesinin, sûrelerden bir bölüm, ya da“  ةیا

mucize anlamlarından ziyade kitap anlamına geldiğini ifade etmektedir. Ona göre bu 

âyetlerde geçmiş peygamberlerden ve her döneme ait bir kitabın varlığından söz 

edilmesi de bu manayı desteklemektedir. Dolayısıyla metinde geçen ةیا  “âyet” 

kelimenin âyet veya mucize anlamından ziyade kitap anlamına gelmesi daha 

doğrudur. 

 Zeki Duman’a göre bağlamıyla birlikte hususi bir mana ifade eden âyette, 

tematik bütünlük içerisinde bir mana verilmezse âyetteki maksatla birlikte 

Kur’ân’daki maksadı aşan bir mana ortaya çıkacaktır. Örneğin, Ra’d, 13/36-39 

âyetleri Kur’ân’da, sonradan indirilen bir âyetin hükmü ile önceden indirilen bir 

âyetin hükmünü değiştirdiğinden söz etmemektedir. Bu paragrafta ifade olunan Hz. 

Musa devri ve ahkâmının, Hz. İsa ile; Hz. İsa devri ve ahkâmının da Hz. 

Muhammed’in devri ve ahkâmı ile nesh edilmesidir. Bu gerçeğe rağmen pek çok 

müfessir, bu âyetin,  Allah, dilediğini siler, dilediğini“  َتِكْلا ُُّما ُهَدْنِعَو ُتِبْثُیَو ُءاَشَی اَم ُّٰهللا اوُحْمَی

de sabit kılar, zira ‘Ana kitap’ O’nun yanındadır”570 kısmına bakarak bunu, 

                                                             
568 Ra’d, 13/38. 
569 Ra’d, 13/ 36-39. Bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, II, 611-613. 
570 Ra’d, 13/39. 
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Kur’ân’da mensûh âyetlerin varlığına delil kabul etmişlerdir. Hâlbuki pasaj 

bütünlüğünü dikkate alarak âyeti okusalardı bu şekilde düşünmezlerdi.571    

 Buna benzer yorumu Şevkânî’nin tefsirinde de görebilmekteyiz. Şevkanî 38. 

âyeti “Allah takdir ettiği her süre için bir kitap göndermiştir” şeklinde 

yorumlamaktadır.572  

 Şimdi de Câbirî’nin Ra’d, 13/39. âyetle ilgili yaptığı yorumu görelim. Câbirî, 

38-39. âyetleri birlikte ele alarak müşriklerin Hz. Peygamber’den sık sık mucize 

talebinde bulunmaları üzerine bu âyetlerin nâzil olduğunu söylemektedir. Bu 

âyetlerde Allah’ın izni olmadan hiçbir peygamberin bile mucize gösteremeyeceği 

ifade edilmektedir. Câbirî’ye göre burada olduğu gibi Kur’ân’ın tümünde  ”âyet“  ةیا

kelimesi mucize anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla Câbirî, buradan hareketle âyet 

kelimesinin Kur’ân’dan bir parça anlamına gelmediğini ifade etmektedir. Bu sebeple 

39. âyette geçen “Allah dilediğini siler, yok eder” ifadesine de “Allah dilediği 

müzcizeyi yok eder, onun yerine başka mucize verir” şeklinde yorumlamaktadır.573 

Müellifin, bu âyet hakkındaki yorumunu geniş bir biçimde nesh konusunda 

verdiğimiz için tekrara düşmemek amacıyla bu kadarıyla yetiniyoruz.  

 İzzet Derveze ise şu yorumu yapmaktadır: Ra’d, 13/38. âyette geçen ةیا “âyet” 

kelimesi mucize anlamında kullanılmıştır. 39. âyette “Allah dilediğini siler” 

ifadesinden maksat “Allah dilediği kitabı nesheder” demektir. Yani önceki kitaplar 

yerine, Kur’ân’ı indirmiştir veya Kur’ân’da bir kısım âyetleri neshedip yerine başka 

âyetler indirmiştir. 

 Her üç müfesirin yorumlarına bakıldığında, tematik paragraf bütünlüğünü 

(36-39. âyetler) dikkate alarak yorum yapan Zeki Duman’ın görüşünün daha isabetli 

olduğu görülecektir.  

 Zeki Duman, pasaj bütünlüğünü dikkate almak yerine çeşitli rivâyetlere göre 

âyetlere yaklaşmanın, birtakım anlam hatalarına sebep olduğunu düşünmektedir. 

Müfessir, bu hususla ilgili olarak Mâide sûresi 93. âyetini örnek vermektedir. O, 

çoğunlukla şu rivâyete göre âyete anlam verildiğini ifade etmektedir. İbn Abbas’ın 

rivâyetine göre içki yasaklandığında, Hz. peygambere “Ey Allahın Resûlü, 
                                                             
571 Duman “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler…”, 496-97. 
572 Muhammed Şevkânî, Fethu’l-Kadîr, Dâru İbn Kesîr, Beyrut, h.1414,  III, 105. 
573 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 105. 
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yasaklanmadan önce içki içen ve tevbe etmeden ölenlerin durumu ne olacak?” diye 

sorulmuştur. Bu âyet, bunun üzerine imiş ve onlar için bir günah bulunmadığını 

haber vermiştir.  

َّمُث ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمٰاَو اْوَقَّتا اَم اَذِا اوُمِعَط اَمیٖف ٌحاَنُج ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمٰا َنیٖذَّلا ىَلَع َسْیَل    

َنیٖنِسْحُمْلا ُّبِحُیُ ّٰهللاَو اوُنَسْحَاَو اْوَقَّتا َّمُث اوُنَمٰاَو اْوَقَّتا   “İman edip salih ameller işleyenlere; Allah’a 

karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah’a 

karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Alla’a karşı gelmekten 

sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir 

günah yoktur. Allah, iyilik edenleri sever.”574 

 Zeki Duman, genellikle söz konusu âyette yukarıdaki şekilde mana 

verildiğini, ancak bunun hatalı olduğunu ifade etmektedir. Ona göre bu âyetin manası 

şöyle olmalıdır:  

 “İman edip de salih iş yapanlara, takvaya sarıldıkları, iman ettikleri ve salih 

iş yaptıkları sürece (Allah’ın helâl kıldığı temiz şeylerden) tattıklarından dolayı bir 

günah olmaz; Allah’a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri; yine 

sakındıkları ve iyi oldukları sürece tattıklarından ötürü bir günah yoktur,  Allah 

iyileri sever.”575   

 Zeki Duman’a göre, hiçbir yasak, konulduğu andan öncesini kapsamaz, 

öncekiler için bir sorumluluk getirmez. Bu bakımdan âyette ifade edilen mana 

şöyledir: “Açıkça yasaklananların haricinde israfa dalmamak ve her hak sahibinin 

hakkını vermek şartıyla müminlerin yediklerinden, içtiklerinden, kullandıklarından 

ve tattıkları dünya zevklerinden ötürü hiçbir günah yoktur. O halde hiçbir mümin ben 

dinde daha hassas davranacağım diyerek Allah’ın, dünya hayatında müminler için 

yarattığı temiz ve hoş rızıkları nefsine haram kılmamalıdır. Mümine yakışan nefsini 

dünya nimetlerinden tamamen mahrum etmek değil, israfa düşmemek, ölçüyü 

kaçırmamaktır.”576 

 Zeki Duman, söz konusu âyeti, 87-93. âyetler grubuyla birlikte ele 

almaktadır. Ona göre bir bütün olarak ele alındığında bu âyetlerde ölçülü bir 

                                                             
574 Mâide, 5/93.   
575 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 659. 
576 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 662. 
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dindarlık anlayışı ifade edilmektedir. O, dinde aşırılığın yerinin olmadığını 

söyleyerek Hz. Peygamber’in bazı sahâbilere müdahalesini delil göstermektedir. Ona 

göre söz konusu âyetler, bir bütün olarak okunduğu takdirde, mana net olarak ortaya 

çıkacağı için, ilavelerde bulunmaya gerek kalmaz. Âyetlerde söylenmek istenen 

şudur. “Ey Allah’ın kulları! Şâyet dindarlık arzusundaysanız, kendinize yeni 

haramlar türetmenize gerek yoktur. Siz cahiliye döneminden kalma içki, kumar, 

dikili taşlar ve fal oklarıyla alakanızı tamamen kesin yeter. Çünkü biz bunları, 

şeytanın pis işlerinden olduğunu ve takva ehline yakışmadıkları için haram kıldık. 

İman ettikten sonra, takvaya sarılıp dinin yasaklarından sakınan ve sürekli salih iş 

yapan mümin, elbette Allah’ın helal kıldığı temiz şeylerden yemeli ve gerektiği 

ölçüde harcamalı; onları kendine haram kılmamalıdır.”577    

 Câbirî ise, âyetlerin daha iyi anlaşılmasını sûrenin kendi iç bağlamına ve 

diğer sûrelerde geçen konuyla ilgili âyetlerle birlikte ele alınmasına bağlamıştır. Ona 

göre âyetler birbiriyle irtibat halinde oldukları için bu usûl, kelimelerin doğru 

anlaşılmasına vesile olacaktır. Örneğin, ریٖبَخ ٍمیٖكَح ْنُدَل ْنِم ْتَلِّصُف َّمُث ُھُتاَیٰا ْتَمِكُْحا ٌباَتِك رَلا  “Elif 

Lâm Râ. Bu Kur’ân; âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) 

hakkıyla haberdar olan Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmış, 

bir kitaptır”578 âyetinde geçen ھُتاَیٰا  kelimesinin anlamı konusunda ihtilaf olduğunu 

söyleyen Câbirî, buradaki “âyet” kelimesinin Kur’ân âyeti anlamında değil, “işaret, 

alamet” anlamında olduğunu söyler.. Ona göre, âyet lafzı zaten Kur’ân’da alamet, 

delil, mucize, anlamında kullanılmamıştır. Dolayısıyla bu sûrede Allah’ın varlığı ve 

yeniden dirilişin gerçekleşeceği konusu kıssalar, örnekler ve delillerle ortaya 

konulmakta, böylece insan aklına yaklaştırılmaktadır. Bu sebeple Câbirî,  söz konusu 

âyeti şöyle tefsir etmektedir: 

 “Elif Lâm Râ.(Ey Muhammed deki;( Bu) Kitap; Allah’ın varlığına ve ahiretin 

hak olduğuna dair delilleri hikmet sahibi ve herşeyden hakkıyla haberdar olan Allah 

tarafından eksiksiz, sağlam ve açık bir şekilde anlatan bir kitaptır.”579  

 Âyetlerin Kur’ân bütünlüğüne göre yorumlanmasının önemine değinen 

Câbirî,  Sen şu Kur’ân’dan“  َنوُلِطْبُمْلا َباَتْرَال اًذِا َكِنیٖمَیِبُ ھُّطُخَت َالَو ٍباَتِك ْنِم ٖھِلْبَق ْنِم اوُلْتَت َتْنُك اَمَو

                                                             
577 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 663. 
578 Hud, 11/1.  
579 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 354.  
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önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle yazmıyordun. (Okuyup yazsaydın) o 

takdirde batıl peşinde koşanlar, şüpheye düşerlerdi”580 âyetini delil göstererek Hz. 

Peygamber’in okur-yazar olmadığını söyleyen müfessirleri, Kur’ân bütünlüğünü göz 

ardı ederek âyeti tefsir ettikleri için eleştirmektedir. Câbirî’ye göre Kur’ân âyetlerini 

doğru anlamak için şu iki hususa dikkat etmek gerekir:  

 Birincisi; bu âyeti hem içinde geçtiği pasajdaki yedi âyetle581 hem de aynı 

konuyla ilişkili diğer âyetlerle582 beraber ele almak gerekmektedir. Câbirî’ye göre 

müfessirler bu hususla ilgili söz konusu âyeti anlamakta zorlandıkları için, araya 

ilgisiz konuları yerleştirerek âyeti kendi çerçevesinden uzaklaştırmışlardır. 

 İkincisi; âyetin nüzûl zamanı ve şartlarını bilmek gerekmektedir. Ankebût 

sûresinin Mekke döneminin sonlarında; yani Hz. Peygamber Medine’ye hicret 

etmeye hazırlandığı bir dönemde indiği dikkate alınırsa, bu âyeti anlamak daha kolay 

olacaktır. Zira Medine’de bazı Yahudi kabileleri bulunmaktaydı ve Müslümanlar’ın 

Medine’ye hicret etmeleri durumunda, bunlarla kuracakları ilişkide takip edecekleri 

üslûbun kendilerine gösterilmesi gerekiyordu. Bilindiği gibi birçok konuda onların 

kutsal kitabı ile Kur’ân ters düşmekteydi ve Müslümanlarla mücadeleye girişecekleri 

belliydi. Daha önce de Hz. Peygamberi sınamak için müşriklere, Hz. Peygamber’e 

bazı zorlayıcı sorular sormalarını önermişlerdi. İşte bu ve buna benzer bazı âyetler, 

Hz. Peygamber ve müminlerin Yahudilere karşı benimsemeleri gereken üslûbu 

açıklamaktadır.583 Bu hususları göz önünde bulunduran Câbirî, söz konusu âyeti 

şöyle tefsir etmektedir: “Sen şu Kur’ân’dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ 

elinle yazmıyordun. (Şâyet Tevrat’ı veya İncil’i okuyup onlardan bir şey yazanlardan 

olsaydın)  O takdirde (Ehl-î kitap’tan) batıl peşinde koşanlar, şüpheye düşerlerdi.”584 

 Câbirî’ye göre Kur’ân âyetleri birbirleriyle bir bütünlük teşkil eder ve her bir 

âyet içinde geçtiği bütünlük ile mana kazanır. Dolayısıyla bu bütünlüğü oluşturan 

âyetlerin birlikte değerlendirilmesi gerekir. Bu âyeti de içinde geçtiği yedi âyetle 

birlikte ele almak lazımdır. Ayrıca âyetin nüzûl zamanı, nüzûl ortamı ve diğer 

âyetlerle olan ilişkisi de göz ardı edilmemelidir. Buradan hareketle “Hz. Peygamber 

                                                             
580 Ankebût, 29/48.  
581 Bkz.: Ankebût, 29/46-52. 
582 Bkz.: Furkân, 25/4-5; Şûrâ, 42/52; Nahl, 16/103; Yûnus, /10/20. 
583 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 91. 
584 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 362-363. 
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okuma yazma bilmiyordu” şeklindeki görüşe katılmamaktadır. Ona göre söz konusu 

âyette, Hz. Peygamberin okur-yazar olmadığı değil; daha önce hiçbir kitap okuyup 

yazmadığı ifade edilmektedir. Câbirî, ilgili âyetleri yorumlayarak “ümmî” 

kelimesinin de okuma yazma bilmeme anlamında değil, semavî bir kitaba mensup 

olmayan toplum anlamında olduğunu ifade etmektedir. Ona göre Hz. Muhammed 

(s.a.v.)’in ümmî bir peygamber olması, onun okur-yazar olmadığı anlamına 

gelmediği gibi, Arapların ümmîler olarak nitelenmesi de onların okur-yazar 

olmadıkları manasına gelmemektedir.585 

 Câbirî, âyeti içinde geçtiği pasaja göre yorumlayarak farklı sonuçların 

çıkmasına sebep olan görüşünü desteklemek için bu âyeti örnek verdiği söylenebilir. 

Çünkü bu âyeti diğer yedi âyetle birlikte değerlendirerek ve siret nüzûl ilşikisini de 

dikkate alarak şu sonuca ulaşmaktadır. Ona göre Ankebût sûresi Hicret’ten birkaç 

hafta önce nâzil olmuştur. Buna göre sûre, Müslümanların Medine’de Yahudilerle 

nasıl ilişki kuracağı ile ilgili öğretilere yer vermektedir. Bu ilişkinin barışçı olmasını, 

diyaloga dayanmasını istemektedir. Bu diyaloğun temelinde tevhid inancı yer 

almaktadır. Dolayısıyla Yahudilerin dikkati şu önemli noktaya çekilmektedir. Yani, 

Kur’ân da İncil ve Tevrat gibi ilâhî bir kitaptır. Hz. Peygamber onu kendisi 

uydurmamıştır. Zaten o, bu anlamda ne bir kitap okumuş ne de onu sağ eliyle 

yazmıştır.586   

 Zeki Duman ise Ankebût, 29/48. âyetine şöyle mana vermektedir. “Bundan 

önce sen ne herhangi bir kitaptan okumuş ne de sağ elinle yazmış idin; öyle olsaydı, 

putların savunucuları, elbette kuşkuya düşerlerdi.”587 Zeki Duman, yukarıdaki âyeti, 

şu âyete “Onlar, yanlarındaki Tevrat’ta ve İncil’de yazılı buldukları Resûle, o ümmî 

(okuyup yazmamış)  peygambere tabi olurlar. O, onlara iyiliği emreder, kötülüğü 

yasaklar. Onlara temiz şeyleri helâl, pis olanları haram kılar, sırtlarındaki ağır 

yükleri indirir ve boyunlarına geçirilmiş tasmaları çıkartır. İşte, içinizden o 

peygambere iman eden, onu destekleyen, ona yardım eden ve onunla birlikte 

indirilen nura uyanlar, kurtuluşa eren kimseler onlardır”588 atıfta bulunarak 

açıklamaktadır.  

                                                             
585 Câbirî, Medhal ile’l Kur’ân, 82 vd. 
586 Bkz. Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 365-366. 
587 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 576. 
588 A’raf, 7/157.  
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 Müfessire göre, ümmi kelimesi, öğrenim ve bilgi yönünden hafızası boş, 

okuma-yazma bilmeyen, dolayısıyla kitabî bir bilgiye sahip olmayan birey ve toplum 

için kullanılır. Birey için şu iki manada kullanılmıştır: Biri, Hz. Peygamber hakkında 

kullanılmıştır ki 157. âyette onun, okuma-yazma bilmeyen, hiçbir kitaptan bilgi 

öğrenmemiş, peygamber anlamındadır. Diğeri ise Ehl-î Kitab’ın bilgisiz, cahil 

fertleri anlamında kullanılmıştır.589 Kensilerine ve atalarına daha önce kitap 

gelmemiş olan topluma da ümmî denir.590 Hz. Peygamber’in kavmi böyle bir 

toplumdu.591 

 İzzet Derveze ise Ankebût, 29/48. âyetini 46-49. âyetlerle birlikte ele almakta 

ve şu yorumda bulunmaktadır. Ona göre Yahudilerle barışçı bir yolla mucadele 

edilmesi istenmekte, hem Yahudilerin hem de Müslümanların tek ilâha inandıkları, 

Kur’ân’ın ilâhî bir kitap olduğu vurgusu yapılmaktadır. Derveze’ye göre Kur’ân’ın 

içerik itibariyle ehl-i kitabın kutsal kitaplarına benzer yönleri olduğu iddiasına bu 

âyet ile cevap verilmiştir. Bu âyetle Hz. Peygamber’in daha önce ilâhî bir kitap 

okuyup yazmadığı kast edilmiş olabileceği gibi, okuma-yazmayı birlikte 

gerçekleştirmediği de kast edilmiş olabilir. Böylece onun ilâhî bir kitabı okuyup 

yazmadığı anlatılmıtır. Ya da onun böyle bir alışkanlığının olmadığı da ifade edilmiş 

olabilir. Böylece, inkârcıların suçlamalarını boşa çıkarmıştır. Diğer tarftan âyette 

geçen“sen şu Kur’ân’dan önce hiçbir kitap okumuyor ve onu sağ elinle 

yazmıyordun”ifadesi Derveze’ye göre, Hz. Peygamber’in okuma-yazma 

bilmediğinin kesin ve açık bir kanıtıdır.592  

 Her üç müfessirin âyetle ilgili yorumlarına bakıldığında, şöyle bir sonuca 

varmak mümkündür: Câbirî’nin bazen hem pasaj bütünlüğünü hem de sûrenin nüzûl 

zamanını göz önüne alarak âyeti yorumladığı görülmektedir. Buradan hareketle söz 

konusu âyetin Hz. Peygamberin okur-yazar olmadığına delil olamayacağını 

belirtmektedir. Zeki Duman ise Kur’ân bütünlüğünden yola çıkarak âyeti 

yorumlamakta ve “ümmî” kelimesinin hem Arap toplumu için hem de okuyup 
                                                             
589 “Bunların bir de ümmî takımı vardır; Kitab’ı (Tevrat’ı) bilmezler. Onların bütün bildikleri bir sürü 
kuruntulardır. Onlar sadece zanda bulunurlar.” Bakara, 2/78. 
590 “Seninle tartışmaya girişirlerse, de ki: “Ben, bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah’a teslim 
ettim.”Kendilerine kitap verilenlere ve ümmîlere de ki: “Siz de İslâm’ı kabul ettiniz mi?” Eğer 
İslâm’a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ 
etmektir. Allah, kullarını hakkıyla görendir.” Âl-i İmrân, 3/20. 
591 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 346-347. 
592 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, V, 487-488. 
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yazarak bilgi sahibi olmayan için kullanıldığını söylemektedir. Buradan hareketle 

Duman, Hz. Peygamber’in okuma-yazma bilmediğini, herhangi bir kitap okuyarak 

bilgi sahibi olmadığını söylemektedir. Derveze, ise âyeti geçtiği pasaja göre 

yorumlayarak pasaj bütünlüğünde Câbirî’yle benzer görüşler ileri sürdüğü halde, Hz. 

Peygamberin okur-yazar olmadığı konusunda ise ondan farklı düşünmektedir. 

Derveze ile Zeki Duman’ın bu konuda aynı görüşte oldukları görülmektedir. 

Doğrusu hem 48. âyet hem de ilgili diğer âyetler bir arada değerlendirildiğinde, Hz. 

Peygamber’in bilinen manada okur-yazar olmadığı görüşü daha makul 

görünmektedir.  

 Zeki Duman tefsirinde Kur’ân bütünlüğünü önemsemekte, âyetleri ve 

konuları buna göre yorumlamaktadır. Örneğin,  ُهاَنْلَعَجَف ِھیٖلَتْبَن ٍجاَشْمَا ٍةَفْطُن ْنِم َناَسْنِْالا اَنْقَلَخ اَّنِا

 Şüphesiz biz insanı, karışım hâlindeki az bir sudan (meniden) yarattık ve“  اًریٖصَب اًعیٖمَس

onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık.”593 âyetinde geçen   ِھیٖلَتْبَن

ifadesine “onu imtihan edelim diye kendisini işitir ve görür kıldık” şeklinde mana 

verildiğini belirten müfessir, bu manayı bağlama uygun görmemektedir. Çünkü 

birinci âyetten itibaren insanın yaradılış süreci anlatılmaktadır. İkinci âyette bu 

sürecin ana rahmindeki evrelerinden ilki olan جاشما ةفطن   yani zigottan594 söz 

edilmektedir. Müfessir şu iki âyette de  ifadesinden ana rahminde olan  ٍجاَشْمَا ٍةَفْطُن ْنِم

değişikliklerden yani  ifadesinin beyân ettiği manadan söz edildiğini  ِھیٖلَتْبَن

belirtmektedir. Şöyle ki; “Size ne oluyor ki Allah’a ululuk yakıştırmıyorsunuz. Oysa 

O, sizi türlü merhalelerden geçirerek yaratmıştır.”595 Ayrıca “O, sizi bir tek nefisten 

yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan (erkek ve dişi olarak) 

sekiz eş yarattı.  Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan öbürüne geçirerek üç 

(kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabb’iniz olan Allah budur. Mülk (mutlak 

hâkimiyet) yalnız O’nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O hâlde, nasıl oluyor 

da haktan döndürülüyorsunuz?”596 âyetinde geçen “bir yaradılıştan diğerine 

geçerek…” ifadesi, Hac, 22/5. âyette597 ve Muminûn sûresi 12-14. âyetlerinde598 

                                                             
593 İnsan, 76 /2. 
594 Bir yumurta hücresi ile bir sperm hücresinin birleşmesi sonucu oluşan bir tek hücredir. Zigotun 
oluşumu gebeliğin meydana geldiği anı temsil eder. 
595 Nûh, 13-14. 
596 Zümer, 39/6.  
597 “Ey insanlar! Ölümden sonra diriliş konusunda herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç 
şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan (meniden), sonra bir ‘alaka’dan, sonra da yaratılışı 
belli belirsiz bir ‘mudga’dan yarattık ki size (kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir 
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sırasıyla “Çamurun özü, nutfe, alaka, mudğa, kemikler, kemiklere et giydirilmesi ve 

diğer yaradılışına başlanması” şeklinde açıklanmaktadır. Zeki Duman, Kur’ân’daki 

bu âyetleri de esas alarak  ifadesine “Türlü evrelerden geçirerek sonuçta işiten ve  ِھیٖلَتْبَن

gören insan yaptık” anlamını vermektedir. Ona göre bu anlam, hem Kur’ân 

bütünlüğü hem de bilimsel veriler açısında daha uygun bir anlamdır.599  

3.4.6.1.4. Bağlam Sayesinde Çelişki Vehmini Gidermeleri  

 Her üç müfessir de aralarında zıtlık varmış gibi görünen kimi âyetlerin doğru 

anlaşılmasının ancak o âyetleri bağlamına göre ele almakla mümkün olduğunu 

düşünmektedir.          

İzzet Derveze’ye göre örneğin; Murselât sûresi 36-37. âyetleri600 ile Müddessir sûresi 

39-47. âyetleri601 arasında bir çelişki olduğu sanılmaktadır. Oysa bağlamları dikkate 

alındığında Murselât sûresinin bahsi geçen âyetlerinde Hz. Peygamber’i ve getirdiği 

mesajı yalanlayanların kötü ve zor durumları anlatılmaktadır. Ahirette hiçbir şey 

söylemelerine ve özür beyân etmelerine müsaade edilmez. Dünyada inananlarla alay 

etmelerine karşılık kendileriyle şöyle alay edilir: “Haydi yapabiliyorsanız hile ve 

tuzaklara başvurun, kurtulun”602 Aynı şekilde bağlam dikkate alınarak okunduğunda 

Müddessir sûresi 39-47. âyetlerinde müminlerle kâfirlerin arasındaki konuşmalardan 

söz edildiği anlaşılacaktır. Dolayısıyla parçacı yaklaşılmadığı takdirde, âyetler 

arasında çelişki olmadığı rahatlıkla görülecektir. Kur’ân’ın herhangi bir bölümü veya 

âyetler grubu bir bütün halinde okunduğunda ifade tarzı ve konu olarak bir birleriyle 

                                                                                                                                                                             
süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz 
ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine 
içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hâle gelsin. 
Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz, onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır 
ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.” Hac, 22/5. 
598 “Andolsun, biz insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra onu az bir su (meni) hâlinde 
sağlam bir karargâha (ana rahmine) yerleştirdik. Sonra bu az suyu ‘alaka’ hâline getirdik. Alakayı da 
‘mudga’ yaptık. Bu ‘mudga’  yı da kemiklere dönüştürdük ve bu kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu 
bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. Yaratanların en güzeli olan Allah'ın şânı ne 
yücedir!”Muminun, 23/12-14. 
599 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 633. 
600 َتْعَیَف ُْمھَل ُنَذْؤُی َالَو َنیٖبِّذَكُمِْلل ٍذِئَمْوَی ٌلْیَو َنوُرِذ “Onlara izin de verilmez ki, özür dilesinler. O gün vay 
yalanlayanların hâline!”Murselât, 77/36-37. 
601 “Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine suçlular 
hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: Sizi Sekar’a (cehenneme) ne soktu? Onlar 
şöyle derler: Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de 
dalardık. Nihâyet ölüm bize gelip çattı.” Müddessir, 74/39-47. 
602 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 214-215.  
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uyumlu olduğu görülecektir. Fakat bunlar âyet âyet, cümle cümle ele alınıp 

değerlendirildiğinde, bu durum zihni karışıklığa yol açar ve ilâhî mesajın doğru 

anlaşılmasına engel olur. 603   

 Câbirî de Kur’ân’da birbiriyle çelişiyor gibi görünen kimi âyetlerin uyum 

içerisinde olduklarının, bağlamları sayesinde anlaşılabildiğini söylemektedir. Ona 

göre bazı müfessirler âyeti sadece lafızlarından yola çıkarak ve bütünlüğünden 

kopararak ele aldıkları için, bu tür sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Örneğin, Hz. 

Peygamber’in davetinde yeni bir sürecin başlangıcı anlamına gelen Hicr sûresi 94. 

âyete geçen  “ َنیٖكِرْشُمْلا ِنَع ْضِرْعَاَو sana emredileni açıkça haykır” ile“  ُرَمْؤُت اَمِب ْعَدْصاَف

“ve müşriklerden yüz çevir” 95. âyette ise َنٖٔیِْزھَتْسُمْلا َكاَنْیَفَك اَّنِا “biz alaycı müşriklerin 

hakkından geliriz” gibi ifadelerin görünüşte birbirleriyle çeliştiği söylenmiştir. 

Câbirî, bu ifadeler arasındaki çelişkiyi, yani bir taraftan daveti haykırmayı emreden, 

diğer taraftan müşriklerden yüz çevirmeyi emreden ifadeler arasındaki çelişkiyi 

giderecek bir yoruma rastlamadığını belirtmektedir. Madem Allah; Hz. Peygamber’e 

karşı çıkan müşriklerin hakkından gelecektir, o halde daveti haykırmanın anlamı 

nedir? Neden müşriklerden yüz çevirme emredilmektedir? şeklinde soruların yanıtsız 

kalmasından yakınmaktadır. Ona göre, müfessirler parçacı yaklaşımı ve çelişkili 

rivâyetleri esas alarak tefsir yapmaya alışık oldukları için bu tür sorulara yanıt 

verememektedirler. Câbirî, metnin genel ve tarihsel bağlamı dikkate alındığında şu 

hususların vurgulanması gerektiğini belirtmektedir:  

 1. Müddessir sûresi ilk âyeti “Ey örtüsüne bürünen peygamber! Kalk ve uyar” 

indirilinceye kadar, bireysel ve gizli davet süreci devam ediyordu. Zannedildiği gibi 

bu dönem “sana emredileni açıkça haykır ve müşriklerden yüz çevir”604 âyetin 

inmesine kadar sürmüş değildir.  

 2. Müddessir sûresinin inmesi ile gizli davet dönemi son bulmuş, açık davet 

dönemi başlamıştır. Bu dönemde Hz. Peygamber Necm sûresini, Abdullah b. Mesud 

ise Rahmân sûresini Kâbe’de açık bir şekilde okumuştur. Bununla birlikte Kâbe’de 

açıkça namaz da kılınmış, kimi zaman müşriklerin alaylarına, kimi zaman da 

saldırılarına maruz kalınmıştır.   

                                                             
603 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 194-197, 460-463. 
604 Hicr, 15/94. 
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 3. Gelen vahiyler ahiret, hesap günü, cennet-cehennem konularına 

yoğunlaşınca müşrikler daha sert tepki vermiş; özellikle güçsüz olanlara yönelik her 

türlü şiddeti uygulamaktan geri durmamışlardır.      

 4. Nihâyet vahiy şirki ve putperestliği sert bir dille kınamaya başlayınca, 

müşrikler de tepkilerini artırmışlardır. Bir yandan Ebû Talîb’i aracı kılıp Hz. 

Peygamber’le uzlaşmaya çalışırlarken, bir yandan onu ölümle tehdit ediyorlardı. 

Bütün bunlar, Hz. Peygamber’i kararlılığından vazgeçiremeyince, ipler tamamen 

gerilmiş; şiddetin ve sıkıntının boyutu üst seviyeye ulaşmıştır. Dolayısıyla Hz. 

Peygamber bir kısım müslümanın Habeşistan’a hicret etmesine izin vermiştir. 

  5. Açık davet dönemi “sana emredileni açıkça haykır ve müşriklerden yüz 

çevir”605 âyetinin inmesiyle başlamamıştır. Hicr sûresindeki âyet ile davet, hac 

mevsiminde çevre bölgelerden gelen ve panayırlarda bulunanlara anlatılmaya 

başlanmış; yani ilâhî davetin boyutu Mekke’nin dışına çıkımış, çevre kabilelere 

açılmıştır. Bu sûrede yer alan “Biz alaycı müşriklerin hakkından geliriz”606 âyetiyle 

de Kureyş’in artık eskisi gibi Hz. Peygamber’i muhasara altına alamayacakları, onun 

davetini engelleyemeyecekleri söylenmek istenmiştir. Nitekim İslam’a düşmanlık 

yapan Kureyş ileri gelenlerinden bir kısmının aniden öldüklerine dair kaynaklar 

ittifak etmişlerdir. Müfessir, âyetteki “sana emredileni açıkça haykır” ifadesinin 

tarihsel bağlamına dikkat çektikten sonra “emredileni açıkça haykır” ibaresini 

yorumlamaya başlar. Ona göre âyetin lafzî manasını metnin iç bağlamından, yani 

devamında gelen  “müşriklerden yüz çevir” ibaresinden ayrı düşünmek yanlıştır. O 

halde hem müşriklerden uzak durmak hem de onlara çağrıyı haykırmak nasıl olur? 

Zaten bu çağrı hep onlara yönelik değil miydi? Müfessirler hep “onlara iltifat etme” 

şeklinde mana vermişler, ama kime yöneleceğine dair bir şey söylememişler, aradaki 

ilişkiye hiç değinmeden “alaycıların hakkından biz geliriz” âyetini açıklamaya 

başlamışlardır. Câbirî’ye göre “müşriklerden yüz çevir” emrinin anlamı, “artık 

Kureyş ile zaman kaybetme” demektir. Çünkü Kureyş ileri gelenleri, başlangıçtan 

beri şiddetli ve amansız bir şekilde yeni dine karşı çıkmış; müslümanlara her türlü 

eziyeti yapmaktan geri durmamışlardır.  Kabile başkanlarının İslama karşı şiddetli 

düşmanlık göstermesi diğer Kureyşlileri etkilediği gibi, davetin çevre kabilelerine 

ulaşmasına da engel olmuştur. İslamî davete karşı duran bu azılı düşmanların çoğu 
                                                             
605 Hicr, 15/94. 
606 Hicr, 15/95. 
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aniden ölmekle ortadan kalkmışlardır.607 Dolayısıyla İslamî davetin çevre kabilelere 

açılmasının zamanı gelmişti. İşte, Hicr sûresi ile başlayan bu durum, “Hz. Peygamber 

kabilelere yöneliyor” şeklinde İslamî davette yeni bir aşama608 olarak geçmektedir.609  

 Zeki Duman da birbirine zıt gibi görünen âyetlerin bağlamları içerisinde ele 

alınarak yorumlanması gerektiğini ifade eder. Ona göre bu yöntemle âyetler ele 

alındığı takdirde, sanıldığı gibi herhangi bir çelişkinin bulunmadığı anlaşılacaktır. Şu 

iki âyet üzerinde müfessirin konuya yaklaşımını inceleyelim:   

 Zeki Duman’a göre ٍمیٖقَتْسُم ٍطاَرِص ىٰلِا ىٖدْھَتَل َكَّنِاَو “…Kuşkusuz sen de insanları 

doğru yola iletirsin”610  âyeti ile  ُمَلْعَا َوُھَو ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَی َّٰهللا َّنِكٰلَو َتْبَبْحَا ْنَم ىٖدْھَت َال َكَّنِا 

 Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği“  َنیٖدَتْھُمْلاِب

kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru yola gelecekleri daha iyi bilir”611 âyeti 

arasında mana açısından tezat görünmektedir. Bu durum ancak bağlamlarına göre 

anlam verilerek çözüme kavuşturulabilir. Birinci âyette hidâyet; yol göstermek, 

bilgilendirmek, irşad etmek anlamındadır. Buna göre Hz. Peygamber insanlara 

rehberlik eder, doğru yolu gösterir, onları bilgilendirip aydınlatır. İkinci âyette ise 

hidâyet; istemediği halde şahsın kalbine imanı koymak anlamındadır. Buna göre 

istemeyen hiç kimseyi Allah’tan başkası mümin yapamaz. Bu durum dikkate 

alınmadan âyetlere mana verenler hataya düşmekten kendilerini koruyamazlar.612 

3.4.6.1.5. Bağlam Sayesinde Sûrelerin Nüzûl Zamanını Belirlemeleri 

 Her üç müfessir de, çeşitli rivâyetlere, sûrenin bütünlüğüne, üslûp ve 

muhtevası ile birlikte bağlamı da dikkate alarak sûrelerin nüzûl sırasını tesbit etmeye 

çalışmıştır. Şimdi, müfessirlerin konuyla ilgili görüşlerini incelemeye çalışalım.  

                                                             
607 Velid b Muğire, As b. Vail, Udeyy b. Kays, Esved b. Muttalip ile Esved b. Yeğus. Bkz.: Câbirî, 
Fehmu’l-Kur’ân, II, 15. 
608 Hz Peygamber’in kabilelere yönelmesi Kureyş müşriklerini daha da rahatsız eder, böylece 
Haşimoğulları ve Muttalipoğulları ile ilişkilerini kesip onları muhasara altına alırlar. Hz. Peygamber 
ve aşireti de Ebû Talib mahallesinde mahsur bırakılırlar. Hz. Peygamber’in tavsiyesi ile 
Müslümanlardan 83 kişi Habeşistan’a hicret eder. Bu durum peygamberliğin yedinci senesinin 
başında, yani “sana emredileni açıkça haykır” emrinden bir buçuk yıl sonrasına denk gelmektedir. 
Kureyş’in uyguladığı muhasara üç yıl sürmüştür. Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 17-22. 
609 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 11-17, 40-41. 
610 Şûrâ, 42/52. 
611 Kasas, 28/56. 
612 Duman “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 491. 
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 İzzet Derveze, Ezher ulemasınca tertip edilen nüzûl sırasını takip etmekle 

birlikte bir kısım sûrelerin yerini değiştirmiştir. Örneğin Medenî sûreler içerisinde 

24. sırada olduğu belirlenen Cuma sûresini Medenî 5. sıraya yerleştirmiştir. Ona göre 

bu sûre iki bölümden müteşekkildir. İlk bölümde Allah’ın kendilerine verdiği 

nimetlerle büyüklenen ve Allah’ın âyetlerini yalanlayanlara, yani Yahudilere yer 

verilmektedir. İkinci bölümde ise Cuma namazı esnasında alış verişi bırakıp 

Müslümanlara namaza katılmaları emredilmektedir. Müfessire göre bu iki bölüm 

arasında şöyle bir ilginin olması muhtemeldir. Tevrat’ta haftanın bir günü Allah’ın 

günü olarak tayin edilmesi sebebiyle Yahudiler, Müslümanlara karşı bununla 

övünüyorlardı. İlahi hikmet, onların bu tutumuna karşılık, Cuma gününden söz eden 

ikinci bölümü indirmiştir.613 Derveze’nin âyetlerin bağlamından hareketle sûreyi iki 

kısma ayırıp onun nüzûl zamanını tesbit ettiği anlaşılmakta ve buna göre âyetleri 

yorumladığı göülmektedir.    

 Câbirî, Kur’ân’ı doğru anlama noktasında olduğu gibi, sûrelerin nüzûl 

zamanını belirlemede ve sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin tesbitinde güvenilecek esas 

kaynağın bağlam olduğunu ifade etmektedir.614 Örneğin; Ahkâf, 46/9. âyet615 

hakkındaki sebeb-i nüzûla dair rivâyeti değil, bağlamdan yararlanarak sûrenin nâzil 

olduğu zamanı belirlemekte ve buna göre tefsir etmektedir. İbn Abbas’ın rivâyetine 

göre müşriklerin, müminler üzerindeki baskısı artınca Hz. Peygamber, rüyasında 

hurma bahçelerinin olduğu yere hicret ettiğini görmüş ve bunu arkadaşlarına 

anlatmışır. Ancak bir süre sonra hicret gerçekleşmeyince müminler, Hz. 

Peygamber’e gelerek : “Ey Allah’ın Resûlü söylediğin yere ne zaman hicret ederiz?” 

diye sormuşlar. Hz. Peygamber buna cevap veremeyince ْمُكِب َالَو ىٖب ُلَعْفُی اَم ىٖرْدَا اَمَو  

‘…Bana ve size ne yapılacağını da bilmem…’  âyeti indirilmişir.…”616 Câbirî’ bu 

rivâyetle âyetin bağlamı arasında uyum görmemektedir. Ona göre Ahkâf sûrenin ilk 

on beş âyeti, doğrudan müşriklerin Hz. Peygamber’e karşı olumsuz tavırlarına yer 

vermektedir. Bu âyetlerde, müşriklerin Kur’ân’dan yüz çevirme hususunda ısrarcı 

oldukları, uyarıları yalanladıkları vurgulanmakta ve onlara şöyle seslenilmektedir: 

                                                             
613 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 328. 
614 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 283-284. 
ُسُّرلا َنِم اًعْدِب ُتْنُك اَم ْلُق ْمُكِب َالَو ىٖب ُلَعْفُی اَم ىٖرْدَا اَمَو ِل 615  De ki: “Ben  ٌنیٖبُم ٌریٖذَن َِّالا اَنَا اَمَو َّیَِلا ىٰحوُی اَم َِّالا ُعِبَّتَا ِْنا 
türedi bir peygamber değilim. Bana ve size ne yapılacağını da bilmem. Ben sadece bana vahyedilene 
uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” Ahkâf, 46/9. 
616 er-Râzî, Mefâtihu’l-Gayb, XXVIII, 8; Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II,153. 
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“Kur’ân’ın bir iftira/uydurma olduğunu söylemektesiniz. Bununla ilgili deliliniz 

nedir? Aslında sizin söylediğiniz iftiradır ve Allah da buna şahittir. Benden önce de 

peygamberler gelip geçmiştir. Ben de peygamberler zincirinin bir halkasıyım. 

İnanmamakta ısrar ediyorsunuz, ben sizi inanmaya zorlayamam, görevim bu değil 

zaten. Bu hususta yetki tamamen Allah’ındır, bana da size de ne yapılacağını 

bilmiyorum.”617  

 Yukarıdaki âçıklamalarından da anlaşıldığı üzere Câbirî, âyetle ilgili olduğu 

söylenen rivâyetten ziyade, âyetin bağlamını esas alarak sûrenin nüzûl zamanını 

belirlemekte ve buna göre âyetleri yorumlamaktadır. Sûrelerin nüzûl zamanı 

bilinmeden bir takım rivâyetler doğrultusunda yapılan yorumlar, maksut manaya 

uygun düşmeyebilir. 

 Zeki Duman ise genel olarak Hz. Osman’ın mushafındaki kronolojik 

sıralamayı takip etmekle birlikte, kimi yerde bu sıralamaya uymamış, bir kısım 

sûrelerin tertibini kendisi tesbit etmeye çalışmıştır. Örneğin Hz. Osman mushafına 

göre 4. sırada yer alan Müddessir sûresinin ikinci sırada indiğini düşünmektedir. 

Bunun gerekçesini “usûl bilgilerimize göre bu sûre Alak sûresinden sonra indirilen 

ikinci sûre olmalıdır” şeklinde kısaca ifade etmektedir. Müfessire göre Müddessir 

sûresinin ilk âyetinde ُرِّثَّدُمْلا اَھُّیَا اَی  “Ey örtüye bürünen” ifadesi “Ey sıkıntıya bürünen” 

veya “Nübüvvet görevini yüklenmiş olan kişi” anlamlarına gelebilir. Çünkü Alak 

sûresinden sonra vahyin bir süreliğine kesildiği, bu yüzden Hz. Peygamber’in üzülüp 

endişeye kapıldığı bilinmektedir. O günlerde, bu durum sebebiyle zaman zaman Hz. 

Peygamber evine kapanır, üstü örtülü halde kendini veya yaşadığı olağanüstü olayları 

düşünürdü. Yüce Allah, bu âyette ona,  zahirî ve batınî halini tasvir eden bir ifadeyle 

ُرِّثَّدُمْلا اَھُّیَا اَی   şeklinde hitap etmiş olabilir.618    

 Müfessir, âyetin bağlamından hareketle Müddessir sûresinin ikinci inen sûre 

olduğunu düşünmekte ve buna göre âyeti tefsir etmektedir.   

                                                             
617 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 157-158. 
618 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 53-54. 
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3.4.6.1.6. Bağlam Sayesinde Zamirin Merciîni Belirlemeleri 

 Kur’ân’ın anlaşılması ve yorumlanmasında zamirler ve mercilerin önemli biri 

yeri vardır. Âyetlerdeki zamirlerin merciinin doğru tesbit edilmesi sahih anlam 

açısından önemlidir.  Zamirlerin merciî hususundaki ihtilafın birçok sebebi vardır. 

Bu sebeplerin bir kısmı Kur’ân’ın metinsel formundan kaynaklansa da bir kısmı da 

müfessirlerin tutumundan kaynaklanmaktadır. 619  

 Her üç müfessir de zaman zaman zamirlerin raci olduğu kelimeyi bulmak için 

çaba göstermişlerdir. Bütünsellik ikesiyle hareket eden her üç müfessir,  çoğunlukla 

bağlamdan yararlanarak zamirin merciîni bulmaya çalışmışlardır.  

 Şimdi bazı örnekler vererek her üç müfessirin konuya yaklaşımlarını 

imceleyelim.  

  Örnek: 1 

اًروُفُك َّالِا ِساَّنلا ُرَثْكَا ىَٰباَف اوُرَّكَّذَیِل ُْمھَنْیَب ُهاَنْفَّرَص ْدَقَلَو   “Andolsun, biz onu insanlar 

arasında, düşünüp ibret alsınlar diye tekrar tekrar açıkladık. Fakat insanların çoğu 

nankörlükte direttiler”620  

 İzzet Derveze, ilgili âyette geçen  هانفّرص lafzınaki “o” zamirinin kimine göre 

yağmura, kimine göre ise Kur’ân’a raci olduğunu belirtmektedir. İlk görüşe göre 

âyetin yorumu şöyle olur: “Yüce Allah bir yere çok, bir yere az yağmur yağdırarak 

insanların bakışını Allah’ın hikmetine yöneltmeyi, tefekkür etmelerini ve şükürde 

bulunmalarını amaçlamaktadır. Ancak insanların çoğu bunu yapmaz, nankörlük 

etmektedir.” İkinci görüşe göre ise âyetin yorumu şöyle olur: “İnsanlar düşünüp öğüt 

alsınlar diye Allah Kur’ân âyetlerini indirmiştir.” Müfessir bu açıklamayı yaptıktan 

sonra tercihini ikinci görüşten yana kullanmıştır. Derveze’ye göre sonraki اَنْثَعَبَل اَنْئِش ْوَلَو 

اًریٖبَك اًداَھِج ٖھِب ُْمھْدِھاَجَو َنیٖرِفاَكْلاِ عِطُت َالَف .اًریٖذَن ٍةَیْرَق ِّلُك ىٖف   “Dileseydik her kente bir uyarıcı 

gönderirdik. Kâfirlere boyun eğme ve bu Kur’ân ile onlara karşı büyük cihad 

yap’’621 âyetlerde bu görüşü destekleyen işaretler bulunmaktadır. Âyette geçen  مھدھاج

 ifadesi; onlarla tarışmada ve uyarmada bütün gayretini göster, anlamına  ھب

gelmektedir. ھب zamiri İbn Abbas’tan aktarılan bir rivâyete göre Kur’ân’a işaret 

                                                             
619 Ülgen, a.g.e., 215-216. 
620 Furkân, 25/50. 
621 Furkân, 25/51, 52. 
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etmektedir.  .cümlesindeki zamirin merciini tesbit etmeye çalışalım  مھنیب هانفّرص

Âlimler  zamirinin Kur’ân’a raci olduğunu söylemişlerdir. Derveze, bu işaretleri  ھب

birer delil kabul ederek  kelimesinde geçen “o”  zamirinin Kur’ân’a raci olduğu  هانفّرص

görüşünü benimsemektedir.622  

 Câbirî, bağlam yardımıyla zamirin raci olduğu kelimeyi bulmakta ve buna 

göre âyetlere genel anlayıştan daha farklı anlam vermektedir. Örneğin; Hicr sûresi 9. 

âyette geçen َنوُظِفاَحَلُ ھَل اَّنِاَو َرْكِّذلا اَنْلَّزَن ُنْحَن اَّنِا   “Şüphesiz o Zikr’i (Kur’ân’ı) biz indirdik 

biz! Onun koruyucusu da elbette biziz” şeklinde verilen manayı hatalı bulan Câbirî, 

müfessirlerin bu ibaredeki zamiri  َرْكِّذلا   kelimesine döndürmelerini eleştirmekte ve 

bu durumun bağlama uygun düşmediğini ifade etmektedir. Ona göre bağlam dikkate 

alındığında âyetteki zamir Hz. Peygamber’e işaret etmektedir. O halde âyetin anlamı 

şu şekilde olmalıdır: “Şüphesiz Kur’ân’ı (Muhammed’e) biz indirdik biz! Onu (sizin 

bahsettiğiniz mecnunluktan) koruyacak olan da elbette biziz”  Bu âyeti, sûrenin ilk 

on beş âyeti bağlamında ele alan Câbirî, bu pasajda müşriklerin yeni din karşısında 

takındıkları inkârcı tavırlarından, onların iman etmek istemeyişlerinden ve Hz. 

Peygamber’e mecnun diyerek onu etkisiz hale getirme faaliyetlerinden söz ettiğini 

belirtmektedir. Buna göre 6. âyette ٌنوُنْجَمَل َكَّنِا ُرْكِّذلا ِھْیَلَع َلِّزُن ىٖذَّلا اَھُّیَا اَی اوُلاَقَو  (Kureyş) 

dedi ki: “Ey kendisine vahiy indirildiğini iddia eden ( Muhammed) Sen kesinlikle 

delisin” ve 7. âyette ise َنیٖقِداَّصلا َنِم َتْنُك ْنِا ِةَكِئٰلَمْلاِب اَنیٖتْاَت اَم ْوَل “Eğer doğru söyleyenlerden 

isen bize melekleri getirsene” denilmektedir. 8. âyette ise yüce Allah onlara “Biz, 

melekleri ancak hak ve hikmete uygun olarak indiririz. O zaman da onlara mühlet 

verilmez” diye cevap vermekte ve akabinde de “Şüphesiz Kur’ân’ı (Muhammed’e) 

biz indirdik biz! Onu (sizin bahsettiğiniz mecnunluktan) koruyacak olan da elbette 

biziz”623 demektedir. Câbirî, bağlamı dikkate alarak pasajda “Allah müşriklerin 

melek isteklerine cevap olarak melekleri indirip müşrikleri helak etmek yerine, 

onlara doğru yolu gösterecek olan Kur’ân’ı indirmeyi tercih etmiştir. Yani Kur’ân, 

Allah tarafından indirilmiştir, Peygamber de mecnun değildir, biz onu mecnun 

olmaktan koruruz” denildiğini belirtmektedir. Müfessire göre eğer نوُظِفاَحَل ُھَل  

                                                             
622 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 89. 
623 Hicr, 15/6-8. 
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ifadesindeki zamiri Kur’ân’a döndürülürse âyet siyak-sibakından koparılmış olur. 

Çünkü pasajda konu Kur’ân değil, Hz. Peygamberdir.624  

 Zeki Duman ise bu âyeti “sakın kâfirlere uyma! sen, onlara karşı bununla 

(Kur’ân’la) büyük bir mücadele ver” şeklinde mana vermekle yetinmektedir.625 Aynı 

şekilde Câbirî de yorumsuz olarak ھب مھدھاج  ifadesini “onlara karşı Kur’ân’la 

mücadele ver” biçiminde tefsir etmiştir.626  

 Câbirî’in aksine İzzet Derveze ile Zeki Duman genel kabul gören görüşü 

tercih ederek buradaki zamirin Kur’ân’a raci olduğunu belirtmişlerdir. Âyetin tefsiri 

bağlamında her iki müfessir de Kur’ân’ın korunmuşluğuna dair geniş açıklamalarda 

bulunmuşlardır.627  

 Konuyla ilgili Fahreddin Râzî de tefsirinde iki görüşe yer vermektedir.    

Razi’nin belirttiğine göre ikinci görüş Ferra’ya aittir. İbnu’l-Enbârî bu görüşü şöyle 

savunup takviye etmiştir: “Allah’ın inzâlden, vahiyden sözettiğine ve indirilen şey 

de, kendisine vahiy indirilen kimseye delâlet ettiğine göre, bu zamirin ondan kinaye, 

ona raci olması güzel olur. Çünkü o, bilinen bir şey olmuştur. Yüce Allah, “Şüphesiz, 

biz onu (Kur’ân’ı) Kadir gecesinde indirdik”628 ifadesi de kullanım olarak buna 

benzemektedir. Çünkü buradaki  zamiri, daha önce bahsedilmemiş olmasına  وھ

rağmen, Kur’ân’a racidir. Onun, bilinen ve meşhur olması nedeniyle, ondan zamirle 

bahsedilmiştir.”  Râzî ise birinci görüşü âyetin zahirine daha uygun görüp tercih 

etmektedir.629  

 Şimdi de Fetih, 48/9. âyeti üzerinden her üç müfessirin yaklaşımlarını 

mukayese edelim: 

ًالیٖصَاَو ًةَرْكُب ُهوُحِّبَسُتَو ُهوُرِّقَوُتَو ُهوُرِّزَعُتَو ٖھِلوُسَرَو ِّٰ{اِب اوُنِمْؤُتِل    “Ey insanlar! Allah’a ve 

Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah 

akşam Allah’ı tesbih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)” 

                                                             
624 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 33-34. 
625 Duman; Beyânu’l-Hak, I, 407. 
626 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 276. 
627 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, IV, 37 vd; Duman; Beyânu’l-Hak, II, 74. 
628 Kadr, 97/1. 
629 Râzî, Meâatihu’l-Gayb, XIX, 164.  
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 Derveze, bu âyeti bir önceki âyetle630 birlikte ele alarak tefsir etmektedir. 9. 

âyetteki zamirlerin “Hz. Peygamber’e veya Allah’a raci olduğu” şeklindeki görüşleri 

zikrettikten sonra şu yorumu yapmaktadır. Nahiv kuralları gereği zamirin en yakın 

isme ait olması gerekir. Fakat o takdirde  هوحّبست  kelimesindeki “o” zamiri Hz. 

Peygamber’e raci olur ki bu da hatalı bir manaya sebep olur. Bu nedenle kimileri 

de onu destekleyeseniz” cümlesinin bittiğini“  هورّقوتو  ”ve onu tesbih edesiniz“  هوحّبست و

ifadesinde ise yeni bir cümlenin başladığını söylemişlerdir. Âyetin bağlamını da 

dikkate alarak buradaki zamirlerin Allah’a ve O’nun dinine raci olduğunu ifade eden 

Derveze, Hz. Peygamber’in müjdeleyici, uyarıcı ve şahit olarak gönderildiğinin ifade 

edilmesi de bu görüşün doğruluğuna delil kabul etmektedir. Çünkü önceki âyetlerde 

olduğu gibi bu iki âyette de muhatap Hz. Peygamber ve Müslümanlardır. Allah’ın 

dinine ve Peygamberine yardım hususunda müslümanların görevlerine dikkat 

çekilmektedir. Derveze’ye göre, Müslümanların görevi, Allah ve Rasûlü’nün 

emirlerine boyun eğmektir.   Ayrıca Hz. Peygamber’in şahid, müjdeleyici ve uyarıcı 

olarak gönderildiği ifade edilmektedir. Derveze, Hz. Peygamber’den sadır olan 

eylemlerin ilâhî ilhamla gerçekleştiği görüşündedir.631   

 Zeki Duman da zamirin merciîni bulmada bağlamdan yararlanarak âyeti tefsir 

etmektedir. Örneğin kimi müfessirler, ًةَرْكُب ُهوُحِّبَسُتَو ُهوُرِّقَوُتَو ُهوُرِّزَعُتَو ٖھِلوُسَرَو ِّٰ{اِب اوُنِمْؤُتِل 

 Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona“  ًالیٖصَاَو

saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tesbih edesiniz diye (Peygamber’i 

gönderdik)”632 âyette geçen  .kelimelerindeki zamirlerin Hz  ُهوُرِّقَوُتَو ُهوُرِّزَعُتَو

Peygamber’e raci olduğunu belirtmişlerdir. Zeki Duman’a göre ise söz konusu 

zamirlerin Hz. Peygamber’e raci olması muhtemel olmakla beraber, Allah’a raci 

olması daha uygundur. Çünkü Hz. Muhammed’in Yüce Allah’a ve kendi 

peygamberliğine iman etmesi de risalet göreviyle beraber başlamıştır. Şûrâ, 42/52 ve 

53. âyetleri633 buna delildir.634 

                                                             
630  Şüphesiz biz seni bir şâhit, bir müjdeci ve bir uyarıcı (!Ey Muhammed)“ اًریٖذَنَو اًرِّشَبُمَو اًدِھاَش َكاَنْلَسَْرا اَّنِا
olarak gönderdik.” Fetih, 48/8. 
631 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, V, 588. 
632 Fetih, 48/9. 
633“İşte sana da, emrimizle, bir ruh (kalpleri dirilten bir kitap) vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir 
bilmezdin. Fakat biz onu, kullarımızdan dilediğimizi, kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur 
yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun; göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın 
yoluna. İyi bilin ki, bütün işler sonunda Allah’a döner.” Şûrâ, 48/52-53. 
634 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 599. 
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 Câbirî ise âyetteki zamirleri Allah’a raci olacak şekilde şöyle 

anlamlandırmaktadır: ُهوُحِّبَسُتَو )هولجتو ( ُهوُرِّقَوُتَو )هللا نومظعت ( ُهوُرِّزَعُتَو ٖھِلوُسَرَوِ ّٰ{اِب اوُنِمْؤُتِل 

ًالیٖصَاَو )احابص( ًةَرْكُب )ھل نولصتو ) “Allah’a ve Peygamberine inanasınız, Allah’ı 

ululayasınız ve sabah akşam (onun için namaz kılarak) O’nu tesbih edesiniz diye 

Peygamber’i gönderdik.”635  

 Görüldüğü üzere Derveze, bağlamdan istifade ederek âyetteki zamirlerin raci 

olduğu kelimeyi tesbit etmiş ve âyete bu doğrultuda mana vermiştir. Câbirî ise bu 

âyet hakkında herhangi bir yorumda bulunmadan âyeti anlamlandırmıştır. . Zeki 

Duman ise bağlamla birlikte başka âyetlerden de yararlanarak zamirin merciini tesbit 

etmeye çalışmıştır. İlgili âyet her üç yoruma açık olmakla birlikte Derveze’nin hem 

dil kurallarını, hem de bağlamı dikkate alarak yaptığı yorum tercihe daha uygun 

olduğu söylenebilir.  

3.4.6.1.7. Bağlama Göre Kelimelerin Anlamlarını Belirlemeleri 

 İzzet Derveze, ِروُقاَّنلا ىِف َرِقُن اَِذاَف  “sura üflendiği zaman”636  kelimesinin  روقاّنلا

insanları çağırmak ve uyarmak amacıyla özel ses çıkartmak için üzerine vurulan veya 

üflenilen bir alet olduğunu belirtmektedir. Sonraki âyetlerde o günün kâfirler için zor 

olduğunun belirtilmesi de bunun kıyamet veya haşr günü için bir uyarı olduğunun 

ifadesi olduğunu söylemektedir. Zira; Nakur’a üflemek kıyamet ve haşr günü için bir 

ilandır. Başka âyetlerde ise ىِف َخِفُنَو  ِروُّصلا  “sura üflenir”637 ve…  Ve“  ِداَنُمْلا ِداَنُی َمْوَی ْعِمَتْساَو

dinle, o gün ki, bir münâdi, nidâ eder…”638 şeklinde geçmektedir.  639 

 Câbirî de âyetin doğru yorumlanması için âyette geçen kelimelerin hangi 

anlama geldiğinin bilinmesine ihtiyaç olduğunu söylemektedir. Ona göre âyette 

geçen kelimelerin anlamını tesbit etmede en sağlıklı yöntem bağlamı dikkate 

almaktır. Örneğin Câbirî,  اوُلِمَع ىٖذَّلا َضْعَب ُْمھَقیٖذُیِل ِساَّنلا ىِدْیَا ْتَبَسَك اَمِب ِرْحَبْلاَو ِّرَبْلا ىِف ُداَسَفْلا ََرھَظ

 İnsanların kendi işledikleri (kötülükler) sebebiyle karada ve denizde“  َنوُعِجْرَی ُْمھَّلَعَل

bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı (kötü) sonuçlarını 

                                                             
635 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 346. 
636 Müddessir, 74/8. 
637 Bkz.: Zümer, 39/68.  
638 Bkz.: Kâf, 50/41 
639 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 445-446. 
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(dünyada) onlara tattıracaktır”640 âyetinde geçen َبْلاَو ِرْح bozulma” ile“  ُداَسَفْلا  “deniz” 

kelimelerinin hangi anlamda kullanıldığına dair müfessirlerin çeşitli görüşler ileri 

sürdüğüne dikkat çekmektedir. Ona göre bu ihtilaflarının sebebi âyeti bağlamından 

kopararak ele almalarıdır. Kendisine göre âyet siyak-sibakıyla birlikte ele alındığında 

 fesad”dan maksat ise helak“  ُداَسَفْلا ;kara ve deniz” den maksat çevremiz“ رْحَبْلاَو ِّرَبْلا

edilen toplumların kalıntılarıdır. Buna göre Câbirî bu âyeti şöyle tefsir etmektedir: 

“İnsanların kendi işledikleri kötülükler yani peygamberlerini yalanlamaları sebebiyle 

karada ve denizde yani çevrenizde helak edilen toplumların kalıntıları ortaya çıkmış 

olup bu kalıntılar hala görünmektedir. Mekkeli müşrikler onlardan ders alsınlar diye 

Allah yaptıklarının karşılığı olarak bazı kötü sonuçlarını onlara dünyada 

tattırmıştır.”641  

 Bize göre âyet açıktır ve genel olarak şunu vurgulamaktadır: İnsaların 

sorumsuzca davranışları neticesinde tabiat zarar görmekte ve tüm canlılar bundan 

olumsuz etkilenmektedir.  

 Zeki Duman da bağlamdan istifade ederek kelimenin hangi anlamda 

kullanıldığını söylemektedir. Örneğin; Duman’a göre Beled Sûresi 3. âyette  اَمَو ٍدِلاَوَو

 geçen “baba ve oğul”dan maksat Hz. İbrahim ve oğlu İsmail’dir. Zira 1. âyette  َدَلَو

geçen “Emin belde”den maksat Mekke’dir. Burayı yerleşim yeri haline getiren ve 

Kâbe’yi inşa eden de bu iki peygamberdir.642   

 Açıklamalarına bakıldığında her üç müfessirin de âyetteki kelimelerden 

maksut olan manayı bulmak için bağlamdan yararlandığı görülmektedir.   

3.4.6.2. Tarihsel Bağlamı Dikkate Almaları 

 Tarihsel bağlam; lafzın sarf edildiği zaman ve mekânla birlikte o lafzın 

söylenmesine sebep olan tarihi ve kültürel ortam, özel durum ve şartlardır. Bu 

bağlamın kapsam alanı geniştir. Zira bu alan geçmişin kültürel ve tarihi derinliklerine 

kadar uzanabilmektedir. Hz. Peygamber’e nâzil olan vahiy yaklaşık yirmi üç yıllık 

bir sürede tamamlanmıştır. Bu sürenin on üç yılı Mekke’de, on yılı ise Medine’de 

geçmiştir. Kur’ân bu iki ayrı zaman ve mekânda farklı inanç ve yaşam biçimlerine 
                                                             
640 Rum, 30/41. 
641 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 351. 
642 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 272. 
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mensup insanların ihtiyaçlarına cevap olmak üzere parça parça indirilmiştir. Bu 

sebeple bir âyet, âyetlerden oluşan pasaj veya bir sûre indirildiği zaman, mekân ve 

şartlar göz önünde bulundurularak anlaşılmaya çalışılmalıdır.643 

 Zeki Duman’a göre tarihsel bağlam yani metin dışı bağlam; sözün 

söylenmesine sebep olan tarihi ve kültürel ortam, özel durumlar ve zorlayıcı 

şartlardır. Diğer bir deyişle metin dışı bağlam; Kur’ân’ı sahih bir şekilde anlamak 

adına vahyin indirildiği zamanı, yeri ve şartları dikkate almaktır. Buna göre 

Mekke’de indirilen âyetleri Mekke’deki; Medine’de indirilen âyetleri ise 

Medine’deki şartları göz önüne alarak açıklamak gerekmektedir.644 Örneğin Şurâ, 

42/23. âyetini ele alalım: ىٰبْرُقْلا ىِف َةَّدَوَمْلا َّالِا اًرْجَا ِھْیَلَع مكلئسا لُق    ... “…De ki: ‘ben sizden 

hiçbir ücret istemiyorum; sadece akrabalıktan ötürü haklarıma saygı gösterin 

yeter’…”645 

 Zeki Duman, bir kısım müfessirin, âyetin indiriliş zamanı ve mekânını 

dikkate almadan âyeti hatalı yorumladıklarını söylemektedir. O müfessirlerlere göre, 

âyette geçen ىٰبْرُقْلا ىِف َةَّدَوَمْلا َّالِا   ibareden maksat ehl-i beyt sevgisidir. Sözde, Hz. 

Peygamber Kureyş’in ileri gelenlerine gidip: “Ben sizden bir ücret istemiyorum; 

sadece ehl-i beytimi, yani damadım Ali’yi, kızım Fatıma’yı, torunlarım Hasan ve 

Hüseyin’i, onların soyundan gelecek olanları sevmenizi istiyorum.” demiştir. Zeki 

Duman’a göre bu anlayış iki açıdan doğru değildir. Birincisi; âyetlerin indirildiği 

zaman ve zemin böyle bir talepte bulunmaya müsait değildi. Çünkü Şurâ sûresi 

Mekke’de nübüvvetin on üçüncü yılında bir bütün olarak indirilmiştir.  O tarihte Hz. 

Ali ile Hz. Fatıma henüz evlenmemişlerdi. İkincisi; bu sûre indirildiği dönemde, 

müşriklerin baskıları had safhadaydı, Müslümanların bir kısmı Habeşistan’a hicret 

etmiş; Hz. Peygamber ile birlikte Mekke’de kalanlar ise uygulanan ambargo 

sebebiyle orada yaşama imkânları kalmadığı için Medine’ye hicret etmek üzere gizli 

görüşmeler yapmaktaydılar. Böyle bir ortamda Hz. Peygamber’in müslümanların 

temel haklarını bırakıp henüz ortada olmayan torunlarını ve onların soyundan 

gelecek olanları sevmelerini Kureyş’ten istemesi mümkün değildir. Bu ortamda şöyle 

demesi daha doğru ve realiteye daha uygundur: “De ki Ben sizden hiçbir ücret 

                                                             
643 Duman, “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 501-502. 
644 Duman, “Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”,  502. 
645 Şûrâ, 42/23. 
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istemiyorum; sadece yakın akrabalıktan ötürü haklarıma saygı göstermenizi ve 

düşmanca davranmamanızı istiyorum.”646 

 Câbirî de Kur’ân’ın daha iyi anlaşılması bakımından âyetlerin tarihsel 

bağlamını önemli görmektedir. Bu sebeple o, hem nüzûl öncesi toplumun kültürel 

ortamına hem de inzâlin gerçekleştiği kültürel ortama bağlı kalarak kelimeleri 

anlamlandırmaktadır. Örneğin Saffat sûresi ilk âyetinde geçen  saf“  اًّفَص ِتاَّفاَّصلاَو

bağlayıp duranlara yemin olsun” ifadesindeki “saffat” kelimesinin müfessirlerce 

Arapların kullanmadığı bir anlamda kullanıldığından yakınan Câbirî’’ye göre doğru 

olan kullanım, Arapların aşina oldukları kulanımdır. Buna göre saffat kelimesi 

Araplar arasında kuşların yolculuklarını anlatmak üzere kullanılmaktadır.647   

 Aynı şekilde İzzet Derveze de Kur’ân âyetelerini yorumlarken âyetlerin metin 

dışı bağlamı dikkate almaktadır. Örneğin Nahl, 16/106-111. âyetlerini yorumlarken 

müslümanların içinde olduğu şartları ve buna bağlı olarak nâzil olan âyetleri göz 

önünde bulundurmaktadır. Mezkûr sûrenin106. âyetini ele alırsak;  

 َنِم ٌبَضَغ ْمِھْیَلَعَف اًرْدَص ِرْفُكْلاِب َحَرَش ْنَم ْنِكٰلَو ِناَمیْٖالاِب ٌّنِئَمْطُم ُھُبْلَقَو َهِرُْكا ْنَم َّالِا ٖھِناَمیٖا ِدْعَب ْنِم ِّٰ{اِب َرَفَك ْنَم 

ٌمیٖظَع ٌباَذَع ُْمھَلَو ِّٰهللا “Kalbi imanla dolu olduğu hâlde zorlanan kimse hariç, inandıktan 

sonra Allah’ı inkâr eden ve böylece ğösünü küfre açanlara Allah'tan gazap iner ve 

onlar için büyük bir azap vardır.”648  

 Derveze’ye göre bu âyetin geçtiği Nahl sûresi, Mekke döneminin ilk 

yarısından sonra inmiştir. Âyetlerin Habeşistan’a hicretten sonra Mekke’de meydana 

gelen olaylar hakkında indikleri düşünülmektedir. Zira müslümanlardan bir kısmı 

hiçbir zorlama olmadığı halde dinlerinden dönmüş; bir kısmı da zorlama ve baskı 

sonucunda kalplerinde iman olduğu halde sadece söylem ile dinlerini terk 

etmişlerdir. Devamındaki âyette “Bu, onların dünya hayatını sevip ahirete tercih 

etmelerinden ve Allah’ın kâfirler topluluğunu asla doğru yola 

iletmeyeceğindendir”649 denilmektedir. Buradan anlaşıldığı üzere bir kısım 

                                                             
646 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 258-260. 
647 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 62. 
648 Nahl, 16/106. 
649 Nahl, 16/107. 
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müslümanlar da kâfirlere sunulan dünyevî menfaatı tercih etmiş ve imanı terk 

etmişlerdir.650 

 Konuyla alakalı aktardığımız örneklerden anlaşıldığı üzere her üç müfessir de 

tefsirlerinde hem metinsel bağlamı hem de tarihsel bağlamı dikkate alarak âyetleri 

yorumlamışlardır. Üç müfessir de bunu sahih manaya ulaşmanın önemli bir unsuru 

olarak kabul etmiştir. Müfessirlerin bu hususu önemsemeleri tefsir usûlü açısından 

önemlidir. Zira âyetlerin bağlamları dikkate alınmadığı takdirde sağlıklı bir tefsirden 

söz edilmez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
650 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, V, 190-191. 
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 4. ET-TEFSÎRU’L-HADÎS, FEHMU’L-KUR’ÂNİ’L-HAKÎM VE 

BEYÂNU’L-HAK’IN RİVÂYET VE DİRÂYET TEFSÎRÎ İLE KUR’ÂN 

İLİMLERİ YÖNÜNDEN ÖZELLİKLERİ 

 Tefsir, yöntem bakımından rivâyet tefsiri ve dirâyet tefsiri olarak iki kısma 

ayrılmaktadır. Rivâyet tefsiri Kur’ân’ın Kur’ân’la, Hz. Peygamber’in sünnetiyle, 

sahâbe, tabiîn sözleriyle ve esbab-ı nüzûl ile yapılan tefsiridir.651 Re’y veya dirâyet 

tefsir ise, Kur’ân’ın, rivâyetlerle birlikte Arap dili ve belağatı, edebiyat, mantık, 

kıyas ve başka ilimlere dayanılarak yapılan tefsirdir.652  

 Her ne kadar tefsirler bu şekilde iki kısma ayrılmış olsa bile, çoğunlukla 

müfessirler rivâyetleri zikretmekle birlikte içtihada başvurmaktadırlar. Zira rivâyet 

tefsirleri çoğunlukla salt nakilden meydana gelmiş değildir. Bu tefsirler naklin 

yanında, nakledilen bilgiler ile izah edilen âyetler arasında ilişki kurma gayretini de 

kapsamaktadır. Yani rivâyet tefsirindeki malzeme ile, ilgili âyet arasında bağ 

kurmanın dirâyetle mümkün olacağı açıktır. Mesela Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirinin 

rivâyet tefsiri kapsamında değerlendirilmesi, bir nakil işlemi sebebiyledir. Yani 

müfessir bir âyeti yorumlarken o âyetin mühtevasıyla ilgili bir başka âyeti 

nakletmektedir. Oysa Kur’ân’da hangi âyet hangi âyeti tefsir ettiğine dair Kur’ân’ın 

açık bir beyanı söz konusu değildir. Bir âyeti bir başka âyet ışığında tefsir çabası 

müfessirin dirâyetiyle yapılan bir iştir. Âyetler arasında bağ kurmak suretiyle ulaşılan 

sonuç, müfessirin içtihadı kabul edilmektedir. Yani müfessir, kendi dirâyetiyle 

âyetler arasında var olduğunu düşündüğü ilişki çerçevesinde yorum yapmaktadır. 

Zira “Hz. Peygamber’in tefsir amaçlı olmayan bir sözü veya bir tutum ve davranışı 

ile bir âyet arasında anlam ilişkisi kurmasında da aynı durum söz konusudur.”653 Bu 

sebeple “dirâyetten yoksun bir rivâyet tefsirine rastlamak hemen hemen mümkün 

değildir. Böyle bir tefsir biçimini ancak sırf rivâyete dayanan tabiîn veya etbâu’t- 

tabiîn tefsirlerinde kısmen görmek mümkündür.654 Tefsir kitaplarında söz konusu iki 

yöntem de görülebilmektedir. Nakil ağırlıklı olanlar rivâyet adını alırken, yorum 

ağırlıklı olanlar ise dirâyet veya akli tefsir adını almaktadır. İnceleme konumuzu 
                                                             
651 Ebû Şuhbe, el-İsrâîlîyât ve’l-Mevdu’ât fî Kutubi’t-Tefsîr, Mektebetü Sünne, yy., ty., 27 vd.  
652 Fethi Ahmet Polat, “Dirâyet Ağırlıklı Tefsirler”, Tefsir El Kitabı, 177. 
653 Zekeriya Pak, “Rivâyet Ağırlıklı Tefsirler”, Tefsir El Kitabı, 159 vd. 
654 Enes Erdim, Zemahşerî ve İbn Âtiyye’nin Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, (Atatürk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi), Erzurum, 2010, 84. 
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oluşturan tefsirlerde de hem rivâyet tefsir yöntemi hem de dirâyet tefsir yöntemi 

uygulanmıştır. Bununla birlikte söz konusu tefsirlerde dirâyet tefsir yöntemi daha 

baskın olduğu için bunları dirâyet tefsiri olarak değerlendirmek daha doğru olasa 

gerektir.  

 Şimdi de her üç eserin rivâyet ve dirayet yönünü incelemeye çalışalım.  

4.1. RİVÂYET TEFSÎRİ YÖNÜNDEN ÖZELLİKLERİ 

4.1.1. Kur’ân’ın Kur’ân ile Tefsîri 

 İslam âlimlerine göre Kur’ân tefsirinde birinci kaynak yine Kur’ân’ın 

kendisidir. Zira Hz. Peygamber öncellikle Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir etmiştir. 

“Kur’ân’ın bir âyeti, bir yerde umûm ifade ederken iken başka bir yerde husûsî 

olabilir. Bir yerde mücmel olan bir âyet başka bir yerde mufassal olabilir.”655 Bu 

sebeple her üç müfessir Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirine önem vermiştir.    

 Muhammed İzzet Derveze, tefsirinde Kur’ân’ın bir kısım âyetlerini başka 

âyetlerle yorumlamaya öncelik vermektedir. Müfessir, bu yöntemle Kur’ân’ı 

yorumladığını tefsirinin mukaddimesinde şöyle ifade etmektedir: “Mümkün olduğu 

kadar tefsir yapma, açıklama, siyâk, te’vîl, delâlet, hedef ve sahneler için yine 

Kur’ân’ın lafızlarından, terkiplerinden ve âyetlerinden istifade edilmiştir. Bu, 

çoğunlukla mümkündür. Çünkü Kur’ân’ın pek çok âyeti bir yerde mutlak olarak 

gelmiş; başka yerde ise tahsis edilmiştir.”656 Derveze’ye göre Kur’ân âyetlerinin 

indiği ortamı resmetmek, âyetlerin birbiriyle olan ilişkisini göstermek ve Kur’ân 

mesajının boyutlarını anlamak açısından en güvenilir ve en sağlam yöntem Kur’ân’ın 

Kur’ân’la tefsir edilmesidir. Zira bu yöntemle Kur’ân’ı inceleyen kimse çeşitli 

varsayımlardan, zorlamalardan ve tahminlerde bulunmaktan kurtulur. Ayrıca bu 

yöntem sayesinde tefsire dair çeşitli rivâyetlerin sahihliği, zayıflığı ve yanlışlığı 

anlaşılabilmektedir.657 

                                                             
655 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, 38; Geçit, Tefsir’de Hz. Ali,  42. 
656 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 8. 
657 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 198; Kur’ân’ı Kur’ân’la Tefsirin en iyi yöntem olduğuna dair Bkz.: 
İbn Teymiyye, Mukaddime fi Usuli’t-Tefsîr,(Thk.: Adnan Zârzûr), Muhakkikin Basımı, Dımaşk,  
1972, 93. 
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 Şimdi bir kısım örnekleri ele alarak müfessirin bu yöntemle âyetleri nasıl 

tefsir ettiğini tesbit etmeye çalışalım.  

 İzzet Derveze, kimi ifade ve terkiplerin anlamını ortaya çıkarmak için başka 

âyetlerden yararlanmaktadır. Örneğin ٍظوُفْحَم ٍحْوَل ىٖف   “O, korunmuş ve bir levhada 

(Levh-i mahfuz’da) dır”658 âyetini, ٍنوُنْكَم ٍباَتِك ىٖف  “Korunmuş bir kitaptadır”659 âyeti 

ile tefsir etmektedir. Ona göre söz konusu âyetteki ٍظوُفْحَم ٍحْوَل ىٖف  ifadesi ٍنوُنْكَم ٍباَتِك ىٖف   

anlamında olup böylece Kur’ân’ın her türlü tahrifata ve değişikliğe karşı korunduğu 

ifade edilmektedir.660  

 Derveze, Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir yöntemini ahkâm âyetlerine de 

uygulamaktadır. Örneğin Nisâ, 4/43. âyette geçen َءاَسِّنلا ُمُتْسَمٰل  ifadesi hakkında 

âlimlerin ihtilaf ettiğini söylemektedir. Ona göre bazıları buradaki dokunmadan 

maksadın, normal dokunma olduğu görüşünü savunurken, bazıları ise bunun cimadan 

kinâye olduğunu söylemektedir. Derveze ikinci görüşü tercih etmektedir; buna delil 

olarak Bakara, 2/236-237. âyetleri661 ile Ahzâb, 33/49. âyetini662 zikretmektedir. O, 

bu âyetlerde geçen  onlara dokunmadan önce” ifadesinin cinsî“  ّنھوّسمت نا لبق

münasebet anlamında olduğunu ifade etmektedir.663 Görüldüğü üzere öncelikle 

âyetleri başka âyetlerle yorumlamayı tercih eden müfessir, Nisâ, 4/43. âyetinde geçen 

söz konusu ifadenin anlamını tesbit etmek için mezkûr âyetlerden yararlanmaya 

çalışmıştır.  

 Derveze, bazen de farklı görüşlerden birini tercih ederken başka âyetlerden 

delil getirmektedir. Örneğin; اَنْیَوَغ اَمَك ُْمھاَنْیَوْغَا اَنْیَوْغَا َنیٖذَّلا ِءَالُؤٰھ اَنَّبَر ُلْوَقْلا ُمِھْیَلَع َّقَح َنیٖذَّلا َلاَق 

َنوُدُبْعَی اَناَّیِا اوُناَك اَم َكْیَلِا اَنْاَّرَبَت “Haklarında azap hükmü gerçekleşenler, ‘Ey Rabbimiz! İşte 

                                                             
658 Burûc, 85/22. 
659 Vâkıa, 56 /78.  
660 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 160-163. 
661 “Kendilerine el sürmeden ya da mehir belirlemeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. 
(Bu durumda) -eli geniş olan gücüne göre, eli dar olan da gücüne göre olmak üzere- onlara, aklın ve 
dinin gereklerine uygun olarak müt'a verin. Bu, iyilik yapanlar üzerinde bir borçtur. Eğer onlara 
mehir tespit eder de kendilerine el sürmeden boşarsanız, tespit ettiğiniz mehrin yarısı onlarındır. 
Ancak kadının, ya da nikâh bağı elinde bulunanın (kocanın, paylarından) vazgeçmesi başka. Bununla 
birlikte (ey erkekler), sizin vazgeçmeniz takvaya (Allah'a karşı gelmekten sakınmaya) daha yakındır. 
Aranızda iyilik yapmayı da unutmayın. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir” Bakara, 
2/236-237. 
662 “Ey iman edenler! Mü'min kadınları nikâhlayıp, sonra onlara dokunmadan (cinsel ilişkide 
bulunmadan) kendilerini boşadığınızda, onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu 
durumda onlara mut'a verin ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın” Ahzâb, 33/49. 
663 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadis, VIII, 130.  
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şunlar bizim azdırdıklarımızdır. Kendimiz azdığımız gibi onları da azdırdık. Şimdi de 

onlardan uzaklaşıp sana döndük. Zaten (gerçekte) onlar bize tapmıyorlardı’ 

diyeceklerdir”664 âyetinde geçen  haklarında azap hükmü“  ُلْوَقْلا ُمِھْیَلَع َّقَح َنیٖذَّلا

gerçekleşenler” ifadesi hakkında şu iki görüşü zikretmektedir: “Bu ifadeden maksat 

insanlara vesvese veren, Allah’a ortak koşuncaya kadar onları rahat bırakmayan, 

peşlerinden koşan şeytanlar yahut insanları küfre teşvik eden küfrün ve sapıklığın 

öncüleridir.” Müfessir, ُباَبْسَْالا ُمِھِب ْتَعَّطَقَتَو َباَذَعْلا اُوَاَرَو اوُعَبَّتا َنیٖذَّلا َنِم اوُعِبُّتا َنیٖذَّلا َاَّرَبَت ْذِا  

“Kendilerine uyulanlar o gün azabı görünce, kendilerine uyanlardan 

uzaklaşacaklar, aralarındaki bütün bağlar kopacaktır”665 âyetini delil göstererek 

ikinci görüşü tercih etmektedir. Ona göre Saffat, 37/27-33. âyetleri666 de bu görüşü 

destekler mahiyettedir.667  

 Derveze, kimi yerde mutlaklık vehmini gidermek için âyetleri, çeşitli 

kayıtlarla gelen başka âyetlerle tefsir etmektedir. Örneğin,  ىِف ٌمْكُبَو ٌّمُص اَنِتاَیٰاِب اوُبَّذَك َنیٖذَّلاَو 

ٍمیٖقَتْسُم ٍطاَرِص ىٰلَع ُھْلَعْجَی ْاَشَی ْنَمَو ُھْلِلْضُیُ ّٰهللاِ اَشَی ْنَم ِتاَمُلُّظلا  “Âyetlerimizi yalanlayanlar, 

karanlıklar içerisindeki birtakım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah, kimi dilerse onu 

şaşırtır.  Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar.”668  âyetinde geçen ّٰهللاِ اَشَی ْنَم ُ

ٍمیٖقَتْسُم ٍطاَرِص ىٰلَع ُھْلَعْجَی ْاَشَی ْنَمَو ُھْلِلْضُی  “Allah, kimi dilerse onu şaşırtır.  Kimi de dilerse 

onu dosdoğru yola iletir” ifadesinde, Allah’ın genel olarak bir kısım insanları 

sapıklık üzere; bir kısmını da hidâyet üzere daim kıldığı vehmi oluşabilir. Derveze, 

söz konusu âyette olduğu gibi mutlaklık vehmini gidermek için çeşitli kayıtlarla 

gelen başka âyetlere müracaat etmektedir. Müfessir söz konusu âyeti yorumlamak 

için َنیٖقِساَفْلا َّالِا ٖھِب ُّلِضُی اَمَو  “Onunla ancak fasıkları saptırır” 669 ve َنیٖمِلاَّظلاُ ّٰهللا ُّلِضُیَو  

“Allah sadece zalimleri saptırır”670 âyetlerinden yararlanmaktadır. Zira bu âyetlerde, 

kimlerin doğru yoldan saptığı açıkça ifade edilmektedir. Ayrıca Ra’d sûresi  ِھْیَلِا ىٖدْھَیَو

                                                             
664 Kasas, 28/63. 
665 Bakara, 2/166. 
666“Birbirlerine yönelip sorarlar (çekişirler). Şöyle derler: ‘Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan 
yana görünürdünüz.’ Diğerleri de onlara şöyle derler: ‘Hayır, siz zaten mümin kimseler değildiniz. 
Bizim, sizin üzerinizde hiçbir Hâkimiyetimiz yoktu. Hatta siz azgın bir kavimdiniz. Artık Rabbimizin 
sözü (azap) bizim hakkımızda gerçekleşti. Biz onu mutlaka tadacağız. Evet, biz sizi saptırdık. Cünkü 
biz de sapkın kimselerdik.’ Artık onlar o gün azapta ortaktırlar.” Saffat, 37/27-33. 
667 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 337. 
668  Enâm, 6/39. 
669 Bakara, 2/26. 
670 İbrahim, 14/27.    
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 Allah kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir”671 âyetinde hidayeti“  َباَنَا ْنَم

isteyene bahşedeceğini ve َرْفُكْلا ِهِداَبِعِل ىٰضْرَی َالَو  “Allah kullarının inkâr etmesine razı 

olmaz”672 âyetinde ise insanların hak yoldan sapmalarına razı olmadığı ifade 

edilmektedir. Dolayısıyla müfessir, bazı âyetlerdeki yanlış anlaşılma vehmini 

gidermek için başka âyetlere müracaat etmekte, böylece Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir 

etmektedir. Derveze, Enâm, 6/39. âyetiyle ilgili şu yorumu yapmaktadır: Mutlak 

olarak zikredildiğinde âyetteki ibare “Allah, kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse 

onu dosdoğru yola iletir” şeklinde anlaşılır. Ancak âyetler çeşitli kayıtlarla 

geldiğinde söz konusu vehimler giderilir. Bununla birlikte âyette insanın mutlak 

anlamda hidâyet veya dalalet üzere yaratılmadığını gösteren karineler de 

bulunmaktadır. Örneğin Yüce Allah bu âyetlerde kâfirleri kör ve sağır olarak 

niteleyerek, inkâr ve tekzîplerinden ötürü cehenneme girecekleri uyarısını 

yapmaktadır.673   

 Ayrıca Derveze, Mâide 5/3. âyette geçen  .kan” kelimesini Enâm, 6/145“  ُمَّدلاَو

âyetinde geçen اًحوُفْسَم اًمَد  “akıtılmış kan” ifadesi ile açıklamaktadır.674 Yani Müfessir, 

bir âyette mutlak olan bir lafzın başka bir âyette mukayyet hale geldiğini göstermekte 

ve böylece tefsirde Kur’ân bütünlüğüne önem vermektedir.   

 Câbirî de Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri yöntemini önemsemektedir. Nitekim 

tefsir yönteminden söz ederken bunu “metni hem kendisine hem de bize çağdaş 

kılmak” şeklinde ifade etmektedir. Ona göre metni hem kendisine hem de bize 

çağdaş kılmanın yolu, çoğu İslam ulemâsının da önemsediği “Kur’ân’ı Kur’ân’la 

açıklama” yöntemine dayanmaktadır. Câbirî, rivâyet tefsirinin tüm verilerini 

Kur’ân’a arz edilip değerlendirilmesi hususunda şunları ifade etmektedir: “Şayet 

konu görelilik ve tarih alanına ait ise onu nüzûl tertibi esasına göre değerlendiririz. 

Şayet konu mutlak ve zaman öte isi (metafizik) alana aitse o zaman onu Kur’ân 

bütünlüğü içerisinde ve Kur’ân’ın bir kısmı bir kısmını açıklamaktadır, esasına göre 

değerlendiririz. Bu durumda kararı veren zaman yahut tarih değil Şârî’nin 

kastıdır.”675    

                                                             
671 Ra’d, 13/27.  
672 Zümer, 39/7. 
673 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadis, IV, 89. 
674 Derveze, et-Tefîru’l-Hadis, IX, 32. 
675 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 29-31. 
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 Şimdi çeşitli örnekler aktararak Câbirî’nin “Kur’ân’ın bir kısmı bir kısmını 

açıklamaktadır” diye ifade ettiği yöntemle âyetlere yaklaşımını incelemeye çalışalım.    

 Câbirî,  َةَبَقَع Fakat o, sarp yokuşa atılmadı”676 âyetinde geçen“  َةَبَقَعْلا َمَحَتْقا َالَف

“sarp yokuş”u kıyamet olarak yorumlayan kimi müfessirlerin gereksiz yere te’vîle 

başvurduklarını söylemektedir. Ona göre sarp yokuşun ne olduğu devamındaki 

âyetlerde “köle azad etmek, yetimi ve yoksulu doyurmak, …” şeklinde net bir 

şekilde açıklanmaktadır.677 Açıklamalarından da anlaşıldığı üzere Câbirî, âyete 

açıkça zikredilen durumlarda te’vîl yoluna gitmeyi uygun görmemektedir.   

 Derveze gibi Câbirî de kimi yerde mutlaklık vehmini gidermek için âyeti 

çeşitli kayıtlarla gelen başka âyetlerle tefsir etmektedir. Örneğin, ٖھِلَمَع ُءوُس ُھَل َنِّیُز ْنَمَفَا 

  َنوُعَنْصَی اَمِب ٌمیٖلَع َّٰهللا َّنِا ٍتاَرَسَح ْمِھْیَلَع َكُسْفَن َْبھْذَت َالَف ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَو ُءاَشَی ْنَم ُّلِضُی َّٰهللا َِّناَف اًنَسَح ُهٰاَرَف

“Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan 

kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete 

erdirir. (Ey Muhammed!) Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helâk 

etme! Şüphesiz ki Allah, onların yaptıklarını hakkıyla bilendir.” 678 

 âyetinde geçen اًنَسَح ُهٰاَرَف ٖھِلَمَع ُءوُس ُھَل َنِّیُز ْنَمَفَا  “Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de 

onu güzel gören kimse”, ifadenin “hiç inkâr edenlerle iman edenler bir olur mu? 

Şeytan’ın kendilerine küfrü süslü gösterdiği ve bundan ötürü onun yolunda 

yürüyenlerle ona tabi olmayan ve inkârdan uzak duranlar bir olur mu?” anlamına 

geldiğini buna delil olarak ُْمھَءاَوْھَا اوُعَبَّتاَو ٖھِلَمَع ُءوُس ُھَل َنِّیُز ْنَمَك ٖھِّبَر ْنِم ٍةَنِّیَب ىٰلَع َناَك ْنَمَفَا “ 

Rabbinin katından açık bir belgesi olan kimse, kötü işleri kendisine güzel gösterilen 

ve nefislerinin arzularına uyan kimseler gibi midir”679 âyetini zikretmektedir.680 Bu 

açıklamalardan da anlaşıldığı gibi Câbirî, herhangi bir âyette mutlak halde olan bir 

ifadenin başka bir âyette mukayyet halde olabileceğini düşünmekte ve buna göre 

âyetleri yorumlamaktadır.  

 Câbirî, ىٖف َوُھ ْنَمَو ىٰدُھْلاِب َءاَج ْنَم ُمَلْعَا ىّٖبَر ْلُق ٍداَعَم ىٰلِا َكُّداَرَل َنٰاْرُقْلا َكْیَلَع َضَرَف ىٖذَّلا َّنِا 

 Kur’ân’ı sana farz kılan Allah, şüphesiz seni dönülecek bir yere“  ٍنیٖبُم ٍلَالَض

döndürecektir. De ki: “Rabbim hidâyetle geleni ve apaçık bir sapıklık içinde olanı 

                                                             
676 Beled, 90/11. 
677 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 167. 
678 Fâtır, 35/8. 
679 Muhammed, 47/14. 
680 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 281. 
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daha iyi bilir”681 âyetinde geçen  ”va’d edilen bir yere döndürecektir“  ٍداَعَم ىٰلِا َكُّداَرَل

ifadesinin “Hz. Peygamber’in Mekke’ye döneceği yahut onun cennetle müjdelendiği 

anlamına gelir” şeklindeki yorumları doğru bulmamaktadır. O, söz konusu ifadeden 

maksat “hesap günü” olduğunu, Hz. Peygamber’in de bir insan olarak hesaba 

çekileceğini, devamındaki âyetlerin682 buna delil olduğunu söylemektedir.683   

 Zikrettiğimiz örneklerden de anlaşıldığı üzere Câbirî, âyetleri tefsir ederken, 

önce Kur’ân’a müracaat etmektedir. İlk bakışta anlamı kapalı gelen ifadeleri açıklığa 

kavuşturmak için başka âyetlere başvurmakta ve böylece Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir 

etmektedir. 

 Zeki Duman da tefsirinde öncelikle Kur’ân’ı Kur’ân’la açıklamaktadır. O, bu 

yöntemle tefsir yaptığını şöyle ifade etmektedir: “Bir kısım âyetler esbab-ı nüzûl; 

Resûlullah’ın kavlî, fiilî ve takrîrî sünnetleri, sahâbe, tabiûn, tahkik ehli müfessirler 

ve ilim adamlarının görüşleriyle açıklanmıştır. Ancak daha ziyade Kur’ân’ın 

Kur’ân’la ve tespit edilebildiği ölçüde hadis ile açıklanmasına gayret gösterilmiştir. 

Bir âyetin ya da pasajın söylediği ya da söylemek istediği mana başka âyet ya da 

âyetlerle açıklığa kavuşturulabilmişse artık bu mana, Resûlullah’ın fem-i 

muhsinlerinden/güzel ağızından çıkıp çıkmadığı kesin olarak bilinmeyen, aslının 

olup olmadığı araştırılmamış olan bir sahabi sözü ya da kişisel görüş sebebiyle terk 

edilmemiştir.”684  

 Yukarıdaki açıklamasından da anlaşıldığı üzere Zeki Duman, âyetlerin 

tefsirinde öncellikle Kur’ân’a müracaat edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Ona 

göre şayet bir âyet başka âyetlerle açıklığa kavuşturulmuşsa artık başka kaynaklara 

müracaat etmek gerekli değildir. Zira herhangi bir konu Kur’ân’da net bir şekilde 

açıklanmışsa bu, Hz. Peygamber’e veya sahâbeye ait olduğu kesin olmayan görüşler 

sebebiyle terk edilemez.  

                                                             
681 Kasas, 28/85. 
682 “Sen, bu kitabın sana verileceğini ummuyordun. Ancak o, Rabbinden bir rahmet olarak sana 
verildi. Öyle ise kâfirlere sakın arka çıkma (üzüntü ve ümitsizliğe kapılarak onları sevindirme). 
Allah’ın âyetleri sana indirildikten sonra, sakın seni onlardan çevirmesinler. Rabbine çağır ve sakın 
Allah’a ortak koşanlardan olma. Sen Allah ile beraber başka bir ilâha ibadet etme. O’ndan başka 
hiçbir ilâh yoktur. O’nun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O’nundur ve 
kesinlikle O’na döndürüleceksiniz” Kasas, 28/86-88. 
683 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 338-339, d.n., 13. 
684 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 27. 
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 Kur’ân’ı Kur’ân’la açıklamaya çalışan Zeki Duman, âyetleri birbirine 

atfetmekle, onlardan bir kısmını bir kısmıyla açıklamakla ve aralarında bulunan 

anlam ilişkisine işaret etmekle tefsir yapmaktadır. Böylece tefsirde Kur’ân’ın 

Kur’ân’la yorumlanmasının zorunlu ve önemli bir yöntem olduğunu 

vurgulamaktadır. Buna bağlı olarak Kur’ân’ın açık ve anlaşılır olduğunu belirten 

Duman, bu hususta şunları ifade etmektedir: “Kur’ân asıl itibariyle açık ve anlaşılır, 

yani muhkem bir kitaptır. Onun bazı âyetleri izaha ihtiyaç duyulmayacak kadar 

açıktır. Bazıları ise siyak ve sibak bütünlüğü içerisinde, bazıları da Kur’ân bütünlüğü 

içerisinde açıklanmıştır.”685   

 Şimdi birkaç örnek belirtmek sûretiyle, Zeki Duman’nın âyetleri âyetlerle 

tefsirini incelemeye çalışalım. 

 Zeki Duman, Kalem sûresinde geçen “bahçe sahipleri” kıssasını686 tefsir 

ederken üç kardeşin diyalogunda geçen َنوُحِّبَسُت َالْوَل ْمُكَل ْلُقَا ْمَلَا ُْمھُطَسْوَا َلاَق  “Onların en 

akl-ı selim sahibi olanı, ‘Ben size ‘Rabbinizi tesbih etseydiniz ya! dememiş miydim?’ 

dedi”687 âyetindeki َنوُحِّبَسُت َالْوَل  “tesbih etseydiniz ya!” ifadesinin “inşallah deseydiniz 

ya” anlamında olduğunu ifade etmektedir. Duman, İnsan sûresinde geçen َّالِا َنُؤاَشَت اَمَو 

اًمیٖكَح اًمیٖلَع َناَك َّٰهللا َّنِا ُّٰهللا َءاَشَی ْنَا “Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz 

Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir”688 âyetiyle Kehf sûresinde geçen 

اًدَغ َكِلٰذ ٌلِعاَف ىّٖنِا ٍئَشِل َّنَلوُقَت َالَو  “Hiçbir şey hakkında sakın ‘yarın şunu yapacağım’ 

deme”689 âyetini delil göstermektedir. Kalem, 68/28. âyette geçen söz konusu 

ifadenin “yapacağınız iş için inşallah deseydiniz ya” anlamında olduğunu düşünen 

Duman, konuyla ilgili şu yorumu yapmaktadır: “Çünkü mutlak kadir Allah’tır. 

İstediği her şeyi yapmak ve arzu ettiği sonuca ulaşmak sadece O’nun işidir; yalnız O, 

her şeye güç yetirir. İnsan ise ancak Allah’ın lutfettiği güç, imkân ve izinle iş yapar.” 
690 Kehf, 18/23. âyetin tefsirinde ise konuyu daha geniş açıdan ele alan müfessir, 

küllî ve cüz’î irade arasındaki inceliğe dikkat çekmektedir. Bu bağlamda insanın akıl, 

irade ve bunlara bağlı olarak beşerî güç ve imkân ölçüsünde istediği şeyi yapma 

özgürlüğü ve kabiliyetine göre yaratıldığını vurgulayan Duman, insanın irade ve 
                                                             
685 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 16. 
686 Kalem, 68/17-33. 
687 Kalem, 68/28. 
688 İnsan, 76/30. 
689 Kehf, 18/23. 
690 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 81. 
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kabiliyetlerini kullanırken, Allah’tan bağımsız olmadığını ifade etmektedir. Ona göre 

insanın irade ve kabiliyeti bir şeyin olması için yeterli değildir. Neticede her şey 

Allah’ın iradesi ve yaratmasına dayanmaktadır. Bundan dolayı “O dilemedikçe siz 

dileyemezsiniz bile..” denilmektedir. Fakat bu realite insan iradesini ipotek altına 

almaz.691 Müfessir, insan sûresindeki “Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz”692 

âyetiyle bağlantı kurarak şöyle demektedir: Hiçbir şey Onun dilemesi olmadan 

gerçekleşmez, Çünkü insan varlık olarak yaratıcısına bağımlıdır. Allah’ın lutfu 

olmazsa, kişinin kabiliyetleri işe yaramaz. Müfessir, bu bağlamda hidâyet ve dalalet 

meselesine de değinmektedir. Ona göre ilkeleri ve adaleti gereği Allah’ın dilemesi 

kulun dilemesine bağlıdır. Kul bir şeyi diler ve kararlılıkla ona yönelirse, Allah da 

onun tercih ettiği ve iradesiyle meydana getirmek istediği şey için bedensel ve 

zihinsel kabiliyetlerine engel olmaz.693 

 Zeki Duman, Hûd, 11/3. âyetin694 tefsirinde ىًّمَسُم ٍلَجَا ىٰلِا  “belli bir ömür ve 

ömrün sonu anlamına gelen ecel” ifadesini En’âm, 6/2; Ankebût, 29/57; A’raf, 7/34; 

Rum, 30/8; Kehf, 18/80-81; Yûnus, 10/49 âyetlerine atıfta bulunarak açıklamaktadır.  

 Zeki Duman’a göre her insan ya da toplumun, yaratıldığı andan ölünceye 

kadar yaşadığı süreye ömür; ömrün ölümle tamamlanan en son anına ecel 

denmektedir. Ömür sadece Allah’ın bildiği özel hikmetler dışında kişinin yaşayacağı 

özel hayat şartlarına, fiziki ve ruhî kazanım ve kayıplarına göre değişebilmektedir. 

Allah’ın özel hikmetleri dışında sağlıklı ve müreffeh bir hayatla ömür uzatılabilirken 

sağlıksız ve aşırılıklarla geçirilen bir hayatla da ömür kısalabilmektedir. Bu da 

Allah’ın ezeli bilgisiyle takdir edilmiştir.695  

 Mezkûr örnekten de anlaşıldığı üzere Zeki Duman, bir âyette geçen ifade, 

terkip veya cümleyi açıklarken, onunla anlam ilişkisi olan diğer âyetlerden 

yararlanmaktadır. Örneği;   َنوُمَلْعَی َال ِساَّنلا َرَثْكَا َّنِكٰلَو ُرِدْقَیَو ُءاَشَی ْنَمِل َقْزِّرلا ُطُسْبَی ىّٖبَر َّنِا ْلُق

“(Ey Muhammed) de ki: Şüphesiz, Rabbim rızkı dilediğine bol verir ve (dilediğine) 
                                                             
691 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 349-350. 
692 İnsan, 76/30. 
693 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 638. 
694 َع ُفاََخا ىِّٖناَف اْوَّلَوَت ِْناَو َُھلْضَف ٍلْضَف َباَذَع ْمُكْیَل ىٖذ َّلُكِ تْؤُیَو ىًّمَسُم ٍلََجا ىٰلِا اًنَسَح اًعاَتَم ْمُكْعِّتَمُی ِھْیَِلا اوُبوُت َّمُث ْمُكَّبَر اوُرِفْغَتْسا َِناَو 

 Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra da O’na tövbe edin ki sizi belirlenmiş bir süreye“ ٍریٖبَك ٍمْوَی
(ömrünüzün sonuna) kadar güzel bir şekilde yararlandırsın ve her fazilet sahibine faziletinin 
karşılığını versin. Eğer yüz çevirirseniz, ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum.” 
Hûd, 11/3. 
695 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 16. 
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kısar. Fakat insanların çoğu bilmezler”696 âyetinin tefsirinde A’raf, 7/182-183. ve 

Kalem, 68/44-45. âyetlerine atıfta bulunarak konuya açıklık getirmektedir. Ona göre 

zenginlik ve yoksulluk asla insanın iyi veya kötü olduğunu göstermez. Doğru yolda 

olmayan zengin birinin içinden gelen “sen doğru yolda olmasaydın Allah sana bu 

kadar servet verir miydi?” şeklindeki ses şeytanî bir sestir. Bolluk ve darlık imtihan 

içindir. Yani kazanılmış veya kaybedilmiş bir imtihanın karşılığıdır. Kazanılmış 

imtihanın karşılığının ne demek olduğu Hz. Dâvûd ve H. Süleymân’ın şahsında 

görülmüştür. Varlık ve bollukla ceza ise isdidrâçtır, yani kademe kademe büyük 

azaba götürmek içindir. 697  

 Zeki Duman, söz konusu âyeti yorumlayarak toplumda yanlış bir algıya 

dikkat çekmektedir. Ona göre bol rızık sahibi olmanın kişinin Allah katında değerli, 

iyi olduğu anlamına gelmediği gibi; darlık içinde olmanın da kişinin Allah katında 

değersiz, kötü olduğu anlamına gelmez.  

 Müfessir,  Senin göğsünü açıp“(!Ey Muhammed)  َكَرْدَص َكَل ْحَرْشَن ْمَلَا

genişletmedik mi?”698 âyetinin tefsirinde ise Hz. Peygamber’in göğsünün yarıldığıyla 

ilgili rivâyetlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etmektedir. Ona göre “göğsün 

yarılması” ne maddî bir kalp operasyonu şeklinde; ne de meleklerin mana âleminde 

yarıp içini temizlemesi şeklinde olmuştur. Zeki Duman, En’âm, 6/125. âyetini;699 

Zümer, 39/22. âyetini700 ve Hucurât, 49/7. âyetini701 göz önüne alarak mezkûr âyeti 

yorumlamaktadır. Ona göre Yüce Allah inzâl ettiği vahiyle elçisine ilim ve hikmet 

vermiş, dinin özünü kavrama yetisini geliştirmiş, anlayış ve idrak kabiliyetini 

artırmış, meselelerin çözüm yollarını göstermiş, endişelerini gidermiş ve ona imanı 

sevdirip kalbini iman nuruyla süslemiştir.702 Zikrettiğimiz örneklerden de anlaşıldığı 

üzere Duman, âyeti Kur’ân perspektifinden hareketle açıklamıştır.  

                                                             
696 Sebe, 34/36.  
697 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 185. 
698 İnşirah, 94/1. 
699 “Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için âyetleri ayrı ayrı 
açıkladık.” En’am 6/125. 
700 “Allah'ın, göğsünü İslâm'a açtığı, böylece Rabbinden bir nur üzere bulunan kimse, kalbi imana 
kapalı kimse gibi midir? Allah’ın zikrine karşı kalpleri katı olanların vay hâline! İşte onlar açık bir 
sapıklık içindedirler.” Zümer, 39/22. 
701 “Bilin ki, aranızda Allah’ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o, birçok işlerde size uysaydı, sıkıntıya 
düşerdiniz. Fakat Allah, size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş; inkârı, fasıklığı ve 
(İslâm'ın emirlerine) karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta 
kendileridir.” Hucurât, 49/7. 
702 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 125-126. 
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 Zeki Duman, یٖناَسِل ْنِم ًةَدْقُع ْلُلْحاَو  “Dilimdeki tutukluğu çöz”703 âyetinin tefsiri 

bağlamında Hz. Musa’nın kekeme olduğuna dair görüşü doğru bulmamakta, 

kekemeliğin risâlet görevi için bir kusur olduğunu söylemektedir. Âyette geçen 

dildeki tutukluluğun korkudan kaynaklı bir durum olduğunu, Şuârâ sûresi…  ُقیٖضَیَو

 Göğsüm daralır, akıcı konuşamam…”704 âyetinin bu görüşü“  ىٖناَسِل ُقِلَطْنَی َالَو ىٖرْدَص

desteklediğini belirtmektedir.705  

 Şimdi iki âyet örnekliğinde, her üç müfessirin konuya yaklaşımlarını 

karşılaştıralım.  

 Örnek 1:  

 Şu” َنوُلَعْفَی اوُناَك اَمِب ُْمھُئِّبَنُی َّمُث ِّٰهللا ىَلِا ُْمھُرْمَا اَمَّنِا ٍءْیَش ىٖف ُْمھْنِم َتْسَل اًعَیِش اوُناَكَو ُْمھَنیٖد اوُقَّرَف َنیٖذَّلا َّنِا

dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, 

(senin) onlarla hiçbir ilişiğin yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra (O), 

yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir.”706  

 İzzet Derveze, birçok müfessir ve mezhep âlimi tarafından bu âyetin Hz. 

Peygamber’den sonra İslam dünyasında ortaya çıkan ihtilaf ve çatışmaları haber 

veren gaybî işaretler olarak görülüp yorumlandığını, ayrıca ümmetin hak yoldan 

ayrılacağına ve ihtilaflara düşeceğine dair çeşitli hadisler, sahâbe ve tabiîn 

görüşlerinin aktarıldığını belirtmektedir. Derveze’ye göre, bu âyet de önceki âyetler 

gibi müşriklerin inançlarını, geleneklerini ve içinde bulundukları durumu 

eleştirmektedir. Ona göre eğer söz konusu âyet Rûm, 30/ 31. ve 32. âyetleriyle707 

birlikte değerlendirilseydi âyette müşriklerden söz edildiği belli olurdu ve bu tür 

yanlış yorumlar da yapılmazdı.708 Câbirî ise, âyette sözü edilen kişilerin Yahudi, 

Hıristiyan veya müşrik olduğuna dair görüşleri vermekle yetinmekte, herhangi bir 

                                                             
703 Tâhâ, 20/27. 
704 Şuârâ, 26/13. 
705 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 456. 
706 En’âm, 6/159. 
َنوُحِرَف ِْمھْیَدَل اَمِب ٍبْزِح ُّلُك اًعَیِش او 707 ُناَكَو ُْمھَنیٖد اوُقَّرَف َنیٖذَّلا َنِم َنیِكِرْشُمْلا ْنِم اوُنوُكَت َالَوَ ةَالَّصلا اوُمیَِقأَو ُهوُقَّتاَوِ ھْیَِلإ َنیِبیِنُم    
“Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin, O’na karşı gelmekten sakının, namazı 
dosdoğru kılın ve müşriklerden; dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. (Ki 
onlardan) her bir grup kendi katındaki (dinî anlayış) ile sevinip böbürlenmektedir. Rûm, 30/31-32.  
708 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, IV, 197-198. 
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yorumda bulunmamaktadır.709 Zeki Duman ise Kurtûbî tefsirini kaynak göstererek 

bunların Yahudi ve Hıristiyanlar olduğunu belirtmekle yetinmektedir.710 

 Görüldüğü üzere mezkûr âyetin tefsirinde Derveze başka âyetlere müracaat 

ederek âyetteki kapalılığı gidermeye çalışırken Câbirî ve Duman ise söz konusu âyeti 

başka âyetlerle tefsir etme yoluna gitmemişlerdir. 

 Örnek 2:       

 ِةَمٰیِقْلا َمْوَی ُْمھَنْیَب ُلِصْفَی َّٰهللا َّنِا اوُكَرْشَا َنیٖذَّلاَو َسوُجَمْلاَو ىٰراَصَّنلاَو نیئباّصلاو اوُداَھ َنیٖذَّلاَو اوُنَمٰا َنیٖذَّلا َّنِا    

ٌدیٖھَش ٍءْیَش ِّلُك ىٰلَع َّٰهللا َّنِا  “Şüphesiz, iman edenler, Yahudiler, Sâbiîler, Hıristiyanlar, 

Mecûsiler ve Allah’a ortak koşanlar var ya; Allah, kıyamet günü onların aralarında 

mutlaka hüküm verecektir. Çünkü Allah, her şeye şahittir.”711 

 İzzet Derveze, yukarıdaki âyette geçen نیئباّصلاو  “Sâbiîler” kelimesi ile 

kimlerin kast edildiği konusunda müfessirlerin değişik görüşler ileri sürdüklerini 

belirtmektedir. Buna göre Sâbiîlerin Hıristiyanlardan bir grup, Mecûsiler, yıldıza 

tapanlar, Yahudilik ve Hıristiyanlık karışımı bir dine mensup olanlar olduğuna dair 

görüşler bulunmaktadır. Derveze’ye göre bu görüşler tahminden öte bir anlam ifade 

etmemektedir. Çünkü Sabiîlerin Mecûsi olduğunu söyleyenler, âyette Mecusilerden 

de söz edildiğini göz ardı etmektedirler. Yine onların meleklere ibadet edenler 

olduğunu iddia edenlere göre ise Sabiîler, müşrik kimselerdir. Hâlbuki âyette 

müşriklerden de söz edilmektedir. Derveze, Bakara, 2/62. âyeti712 ve Mâide, 5/69. 

âyetinde713 Sâbiîlerin de Müminler, Yahudiler ve Hıristiyanlarla birlikte 

zikredildiğini göz önüne alarak; onların da tevhid ehli bir grup olduğunu ifade 

etmektedir.714 Görüldüğü üzere Derveze âyette geçen kelimeden kast edileni ortaya 

çıkarmak için, konuyla ilgili diğer âyetleri bir arada değerlendirerek bir yargıya 

varmaktadır.   
                                                             
709 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 59. 
710 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 135.  
711 Hac, 22/17.  
ِْمھْیَلَع ٌفْوَخ َالَو ِْمھِّبَر َدْنِع ُْمھُرَْجا ُْمَھلَف اًِحلاَص َل  712 ِمَعَو ِرِخْٰالا ِمْوَیْلاَوِ ّٰ{اِب َنَمٰا ْنَم َنیٖپِباَّصلاَو ىٰراَصَّنلاَو اوُداَھ َنیٖذَّلاَو اوُنَمٰا َنیٖذَّلا َِّنا

 Şüphesiz, inananlar (Müslümanlar) ile Yahudiler, Hıristiyanlar ve Sâbiîlerden  (her bir“ َنوُنَزْحَی ُْمھ َالَو
grubun kendi şeriatında) "Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için Rableri 
katında mükâfat vardır; onlar korkuya uğramayacaklar, mahzun da olmayacaklardır” Bakara, 2/62. 
َنوُنَزْحَی ُْمھ َالَو ِْمھْیَلَع ٌفْوَخ َالَف اًِحلاَص  713 َلِمَعو ِرِخْٰالا ِمْوَیْلاَوِ ّٰ{اِب َنَمٰا ْنَم ىٰراَصَّنلاَو َنُؤِباَّصلاَو اوُدَاھ َنیٖذَّلاَو اوُنَمٰا َنیٖذَّلا َِّنا   
“Şüphesiz inananlar (müslümanlar) ile Yahudiler, Sabiîler ve Hıristiyanlardan (her bir grubun kendi 
şeriatında) "Allah’a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. 
Onlar mahzun da olmayacaklardır” Mâide, 5/69. 
714 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadis, VI, 25. 
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 Câbirî ise, Hac, 22/17. âyetin tefsirinde Sâbiîleri yıldızlara tapanlar715 diye 

açıklarken Bakara, 2/62. âyetin tefsirinde ise yıldızlara ibadet ederek onları Allah’a 

yaklaşmaya vasıta kılanlar olarak yorumlamaktadır.716 Konuyla ilgili zikrettiğimiz 

örneklerden de anlaşıldığı üzere Câbirî, Kur’ân’ı Kur’ân’la açıklama ilkesini 

önemsemekte ve öncellikli görmektedir. Ancak zikrettiğimiz son örnekten de 

anlaşıldığı gibi kimi âyetlerin yorumunda bu hususu göz ardı ederek bir takım 

görüşler çerçevesinde âyeti açıklamaya çalışmıştır. Doğrusu Câbirî’nin Maide, 5/69. 

âyetini dikkate almadan, bazı görüşler doğrultusunda Sâbiîleri yıldızlara tapanlar ya 

da yıldızları Allah’la aralarında vasıta kılanlar, yani müşrik olarak nitelemesi isabetli 

bir görüş olmasa gerektir.  

 Zeki Duman ise Hac, 22/18. âyette geçen Sâbîîler kelimesiyle ilgili olarak 

Bakara, 2/62. âyete atıfta bulunmaktadır. Müfessir, bu âyetin tefsiri bağlamında 

Sâbiîler’in kimler olduğuna dair çeşitli görüşler arz ettikten sonra konuyla ilgili 

Mâide, 5/69., Hac, 22/17. ve Bakara, 2/62. âyetleri dikkate alarak Sâbiîlerin 

Yahudilik ve Hıristiyanlıktan farklı, Kur’ân’ın indirildiği dönemde mensubu bulunan 

ve Arapların yabancısı olmadığı bir dine uyanlar olduğunu söylemektedir.717 Zeki 

Duman ile Derveze’nin konuya ilişkin diğer âyetleri göz önünde bulundurarak söz 

konusu âyeti yorumladıkları, âyette geçen Sâbiîlerden maksadın iman ehli bir grup 

olduğu görüşünde birleştikleri ve bu hususta Câbirî’den farklı düşündükleri 

görülmektedir.  

4.1.2. Kur’ân’ın Sünnet ile Tefsîri 

 İslam ulemâsının hemen hemen tümü, sünneti, Kur’ân tefsirinde ikinci 

önemli kaynak kabul etmiştir. Çünkü Hz. Peygamber, Kur’ân’ı tebliğ ve açıklamakla 

görevli olması hasebiyle görevini en güzel şekilde icra etmiştir. Bundan ötürü Kur’ân 

tefsirinde Hz. Peygamber’in sünnetinin göz ardı edilmesi düşünülemez.718 İnceleme 

konumuzu oluşturan tefsirlerde de Kur’ân’ın sünnetle açıklanmasına önem 

verilmiştir.     

                                                             
715 Câbirî, Fehmu’l-Kur’â’n, II, 374. 
716 Câbirî, Fehmu’l-Kur’â’n, II, 374; III, 46. 
717 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 40. 
718 İbn Teymiyye, Mükaddime fi Usûli’t-Tefsîr, 39-40; Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, 335. 
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 İzzet Derveze,  َنوُرَّكَفَتَی ُْمھَّلَعَلَو ْمِھْیَلِا َلِّزُن اَم ِساَّنلِل َنِّیَبُتِل َرْكِّذلا َكْیَلِا اَنْلَزْنَاَو ِرُبُّزلاَو ِتاَنِّیَبْلاِب   

“(O peygamberleri) apaçık belgeler ve kitaplarla gönderdik. İnsanlara, kendilerine 

indirileni açıklaman ve onların da (üzerinde) düşünmeleri için sana bu Kur'ân'ı 

indirdik.”719 âyetin tefsirinde “Hz. Peygamber’in sünneti” konusunu ele almış ve bu 

âyeti, Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı açıklamakla görevlendirildiğinin delili kabul 

etmiştir. Derveze, Hz. Peygamber’in sünnetine tabi olmanın zorunlu olduğunu, 

dolayısıyla ondan nakledildiği sabit olana uymanın vacip olduğunu söylemiştir. Ona 

göre ِرِخْٰالا ِمْوَیْلاَو ِّٰ{اِب َنوُنِمْؤُت ْمُتْنُك ْنِا ِلوُسَّرلاَو ِّٰهللا ىَلِا ُهوُّدُرَف ٍءْیَش ىٖف ْمُتْعَزاَنَت ِْناَف  “...Herhangi bir 

hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten 

inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlü’ne arz edin…”720 âyetinde geçen bu cümle, 

müminlerin sorunlarını Allah’a ve Resûlü’ne arz etmeleri gerektiğini emretmektedir. 

Yani, müminlerin, sorunlarına çözüm bulmaları için öncelikle Kur’ân’a müracaat 

etmeleri gerekir. Onda açık bir çözüm bulamadıkları takdirde, hayatta ise Hz. 

Peygamber’e, vefatından sonra ise doğruluğu sabit olan sünnetine müracaat etmeleri 

zorunludur. Hz. Peygamber’in sahih sünnetinin asla Kur’ân’la çelişmeyeceği 

hususuna dikkat çeken Derveze, sünnetin Kur’ân’ı izah edip yorumlama,  umumî bir 

hükmü tahsis etme, Kur’ân’ın sustuğu konularda yasa düzenleme gibi fonksiyonları 

olduğunu söylemektedir.721 

 İzzet Derveze, Müslümanların Hz. Peygamber’in sünnetine karşı nasıl 

davranmaları gerektiğine ilişkin şunları söylemektedir: Mümin, Hz. Peygamber’in 

sünnetini alırken teenniyle hareket etmeli ve manasını iyi kavramaya gayret 

etmelidir. Hadislerin sened ve metin yönünü iyi tahkik ederek Kur’ân’la uyumuna, 

çatışmamasına özen göstermelidir. Bununla birlikte sahih olduğu sabit olan, ancak 

anlamakta zorlandığımız bazı konularla ilgili hadisleri inkâr etmek caiz değildir.722 

 Kur’ân tefsirinde sünneti ikinci kaynak kabul eden Derveze, sahih sünnetten 

faydalanarak âyetleri yorumlamıştır. Tefsirinde söz konusu yöntemle âyetleri 

yorumladığına dair pek çok örnek göstermek mümkündür. Ancak konuya 

yaklaşımını göstermek açısından, bir kaç örnek zikretmek yeterli olacaktır.  

                                                             
719 Nahl, 16/44. 
720 Nisâ, 4/59. 
721 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadis, V, 138-139; VII, 312. 
722 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, V, 142; Geniş  bilgi için Bkz.: Mustafa Sibâî,  İslam Hukukunda 
Sünnet, ( Terc.: Kamil Tunç),  Sembol Yay., İstanbul, 2013. 
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 Örnek 1:  

 ,Allah“ ٌریٖصَب ٌریٖبَخ ٖهِداَبِعِب ُھَّنِا ُءاَشَی اَم ٍرَدَقِب ُلِّزَنُی ْنِكٰلَو ِضْرَْالا ىِف اْوَغَبَل ٖهِداَبِعِل َقْزِّرلاُ ّٰهللا َطَسَب ْوَلَو

kullarına (tümüne birden) rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde mutlaka azgınlık 

ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz O, kullarından hakkıyla 

haberdardır ve onları hakkıyla görendir”723 

 İzzet Derveze, bu âyeti bir hadis-i şerif zikrederek yorumlamaktadır. Rivâyete 

göre, mezkûr âyetin inzâlinden sonra, Hz. Peygamber “Ümmetim için en çok 

endişelendiğim şey dünya zevki ve bol rızıktır” diye buyurmuştur. Dinleyenlerden 

biri “Hayırda şer var mı? Ey Allah’ın elçisi” diye karşılık verince, Hz. Peygamber bir 

müddet sessiz kaldıktan sonra şunları söylemiştir:  Hayırda ancak hayır vardır. Allah 

bir kula mal verir, o da onu Allah yolunda kullanır, farzı yerine getirir ve razı olursa, 

onunla hayır işlemiş olur. Allah bir kula mal verir, o da malı şehvetine ve zevkine 

göre kullanır, Allah’ın ondaki hakkını vermezse, onunla şer işlemiş olur.724   

 Örnek 2: 

… ِساَّنلِل ٌءاَفِش ِھیٖف ُھُناَوْلَا ٌفِلَتْخُم ٌباَرَش اَھِنوُطُب ْنِم ُجُرْخَی  …“…Onların karınlarından çeşitli 

renklerde bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır…” 725 

 İzzet Derveze, balın şifa olduğunu ifade eden bu âyeti, Hz. Peygamber’in 

konuyla ilgili bir hadisini zikrederek yorumlamaktadır. Rivâyete göre bir adam Hz. 

Peygamber’e gelip kardeşinin ishal olduğunu söyler. Hz. Peygamber de “ona bal 

içir” der. Adam gidip kardeşine bal içirir fakat ishal durumu düzelmez. Bir daha Hz. 

Peygamber’e gelerek durumu izah eder. Hz. Peygamber tekrar ona “git bal içir” der. 

Adam üç defa gidip gelir ve sonunda Hz. Peygamber “Allah doğru söyledi, 

kardeşinin karnı yalan söylemektedir, git ona bal içir” der. Adam gidip bal içirir ve 

kardeşi iyileşir.726   

 Örnek 3:  

َنیٖتِناَقِ ِّٰ{ اوُموُقَو ىٰطْسُوْلا ِةوٰلَّصلاو ِتاَوَلَّصلا ىَلَع اوُظِفاَح   “Namazlara ve orta namaza  

devam edin. Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun.”727 

                                                             
723 Şu’arâ, 26/27. 
724 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, 1V, 466-467. 
725 Nahl, 6/69. 
726 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, V, 156. 
727 Bakara, 2/238. 
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 İzzet Derveze yukarıdaki âette geçen ىٰطْسُوْلا ةوٰلَّصلا  “orta namaz”dan maksadın 

ikindi namazı olduğunu, bazı hadisleri zikrederekdelil gösterir. Örneğin, İbn 

Mesud’un rivâyetine göre Hz. Peygamber: “Orta namazı, ikindi namazıdır” 

buyurmuştur. Buharî’de geçen bir hadiste Hz. Peygamber “İkindi namazını kılmayan 

kimse malını ve ailesini yitiren kimse gibidir” demektedir. Derveze de bu hadisleri 

göz önüne alarak, bu namazın ikindi namazı olduğunu söylemektedir.728 

 Örnek 4:   

 ِّٰهللا ىَلِا ُهوُّدُرَف ٍءْیَش ىٖف ْمُتْعَزاَنَت ِْناَف ْمُكْنِم ِرْمَْالا ىِلُواَو َلوُسَّرلا اوُعیٖطَاَو َّٰهللا اوُعیٖطَا اوُنَمٰا َنیٖذَّلا اَھُّیَا اَی 

ًالیٖوْاَت ُنَسْحَاَو ٌرْیَخ َكِلٰذ ِرِخْٰالا ِمْوَیْلاَو ِّٰ{اِب َنوُنِمْؤُت ْمُتْنُك ْنِا ِلوُسَّرلاَو  “Ey iman edenler! Allah'a itaat 

edin. Peygamber’e itaat edin ve sizden olan ulu’l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir 

hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah’a ve ahiret gününe gerçekten 

inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin.  Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da 

daha güzeldir.”  

 İzzet Derveze, söz konusu âyetin tefsirinde Allah’a, Peygamber’e ve 

müminlerden olan emir sahiplerine itaatin, imanın sıhhat şartı olduğunu 

vurgulamaktadır. Allah’a itaatin Kur’ân’daki hadlere, hükümlere, prensiplere, 

emirlere ve yasaklarına uymakla olacağını belirtmektedir. Resûlü’ne itaatin ise, onun 

emirlerine, yasaklarına, öğretilerine ve rehberliğine tabi olmakla; vefatından sonra 

ise sahih sünnetine uymakla mümkün olacağını söylemektedir. Derveze’ye âyette 

geçen ْمُكْنِم ِرْمَْالا ىِلُواَو  “ve sizden olan ululemre” itaat edin cümlesiyle ilgili birçok 

hadis zikretmektedir. Örneğin, “Şayet size Allah’ın kitabıyla hükmeden Habeşli bir 

köle de olsa, onu dinleyip itaat edin” şeklindeki hadis bunlardan biridir. 729   

 Câbirî ise tefsirinin giriş kısmında, tefsir yönteminden bahsetmekte ve 

sûreleri iniş sırasına göre belli aşamalara ayırarak Hz. Peygamber’in siretiyle 

Kur’ân’ın nüzûlü arasındaki uyuma dikkat ettiğini söylemektedir. Ayrıca Kur’ân’ın, 

Hz. Peygamber ve sahâbenin yaşadığı olaylarla sıkı ilişkili olduğuna dikkat 

çekmektedir.730 O, doğrudan Kur’ân’ı sünnetle tefsir meselesine değinmese bile, 

Fehmu’l-Kur’ân’da âyetlerin tefsiri bağlamında nebevî hadisleri zikretmektedir. 

                                                             
728 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 451. 
729 Derveze, et-Tefsîr u’l-Hadîs, VIII, 150 vd. 
730 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 15. 
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Buna dair birçok örnek zikretmek mümkündür. Bunlardan bazılarını incelemeye 

çalışalım.  

 Örnek 1:  

ٍنْاَش ىٖف َوُھ ٍمْوَی َّلُك ِضْرَْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ىِف ْنَم  ھلئسی     “Göklerde ve yerde bulunanlar, 

(her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır.”731   

 Câbirî, bazen hadisleri zikrederek âyetlerin tefsirinde kullanmaktadır. 

Örneğin yukarıda zikrettiğimiz âyeti şu hadisi zikretmek suretiyle tefsir etmektedir: 

“Hz. Peygamber bu âyeti okuyunca, kendisine ‘Bu iş nasıl olur’ diye soranlara şu 

cevabı vermiştir: ‘Mesela bir günahı, bağışlamak, bir sıkıntıyı gidermek, bir toplumu 

yükseltmek, bir toplumu da alçaltmak gibi” 732  

 Örnek 2:   

 ِضْرَْالا َنِم ْمَُكاَشْنَا ْذِا ْمُكِب ُمَلْعَا َُوھ ِةَرِفْغَمْلا ُعِساَو َكَّبَر َّنِا َمَمَّللا َّالِا َشِحاَوَفْلاَو ِمْثِْالا َرِئاَبَك َنوُبِنَتْجَی َنیٖذَّلَا 

 Onlar, ufak tefek kusurları“  ىٰقَّتا ِنَمِب ُمَلْعَا َوُھ ْمُكَسُفْنَا اوُّكَزُت َالَف ْمُكِتاَھَُّما ِنوُطُب ىٖف ٌةَّنِجَا ْمُتْنَا ْذِاَو

dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz 

Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve 

analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize 

çıkarmayın. Cünkü O, Allah’a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.”733  

 Câbirî, yukarıdaki âyetin tefsirinde Kurtûbî’yi kaynak göstererek 

müfessirlerin  lemem” kelimesinin zinadan daha aşağı eylemler anlamına“   مَمَّل

geldiğini belirtmektedir. Câbirî de bu görüşü tercih etmekte ve buna delil olarak da 

şu hadisi zikretmektedir: “Allah, Âdemoğluna zinadan bir pay yazmıştır. O payına 

düşeni alacaktır. Gözün zinası bakmak,  dilin zinası konuşmaktır. Nefis arzu eder,  

uzuvlar bunu doğrular veya yalanlar.”734   

 Örnek 3:   

 ٌةَبِّیَط ٌةَدْلَبُ ھَل اوُرُكْشاَو ْمُكِّبَر ِقْزِر ْنِم اوُلُك ٍلاَمِشَو ٍنیٖمَی ْنَع ِناَتَّنَج ٌةَیٰا ْمِھِنَكْسَم ىٖفٍ اَبَسِل َناَك ْدَقَل    

 Andolsun, Sebe’ halkı için kendi yurtlarında bir ibret vardı: Biri sağda“  ٌروُفَغ ٌّبَرَو

biri solda iki bahçe bulunuyordu. Onlara şöyle denilmişti: ‘Rabbinizin rızkından 
                                                             
731 Rahman, 55/29. 
732 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 195. 
733 Necm, 3/32. 
734 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 100. 
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yiyin ve O'na şükredin. Beldeniz güzel bir belde, Rabbiniz de çok bağışlayıcı bir 

Rabdir”735 âyetinin tefsirinde ٍ اَبَس  kelimesinin hangi anlama geldiğini şu hadisi 

zikrederek açıklamaktadır: “Bir adam Hz. Peygamber’e ‘Sebe’nin ne olduğunu sorar, 

O da ‘Sebe’ nin Arap asıllı bir erkek olup on oğlu olduğunu, altısının Yemen’e, 

dördünün de Şam’a yerleştiğini söyler.”736  Görüldüğü gibi Câbirî, âyette geçen bir 

kelimenin hangi anlama geldiğini bir nebevî hadis zikretmek suretiyle açıklamıştır.  

 Örnek 4:  

 Câbirî, Nisâ, 4/34. âyetinde geçen  onları darbediniz” ifadesinden“  َُّنھوُبِرْضاَو

maksat kadını korkutup rahatsız edecek bir dövme olmadığını, ona hafifçe 

dokunmak, dürtmek anlamına geldiğini söylemektedir. Kadınların dövülmemesini 

tavsiye eden şu hadisi buna delil göstermektedir. Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğu 

rivâyet edilmektedir: “Nasıl oluyor da sizden biriniz eşine köleye vurur gibi 

vurabilir. Belki de o akşam onunla aynı yastığa baş koyar.”737 Başka bir rivâyete göre 

ise Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Kadınları yataklarında yalnız bırakınız ve 

onlara vurduğunuzda yaralayıcı vurmayınız” Câbirî’ye göre yaralayıcı olmayan 

vurma bir misvak ve benzeri bir şeyle vurmaktır. Bunun ise vurmadan ziyade yatakta 

dürtme şeklinde olabileceğini ifade etmektedir.738   

 Câbirî, tefsirinde çoğunlukla sûreleri açıklayıcı mahiyette, onların içeriğiyle 

uyumlu hadisleri zikretmektedir. Örneğin İhlâs sûresinin tefsirinde Ebû Hureyre’den 

rivâyet edilen şu hadisi aktarmaktadır. Hz. Peygamber: “Gün gelecek Allah’ı kim 

yarattı sorusu dâhil,  her soruyu soracaksınız.”739 Ebû Hureyre şöyle der: Allah’a 

yemin olsun ki bir gün Iraklı biri bana şöyle dedi: “Evet bizi Allah yaratmıştır, ya 

O’nu kim yaratmıştır” demesi üzerine ellerimle kulaklarımı kapatıp “Allah’ın 

elçisinin sözü doğrulandı. Allah Samet’tir, doğmamış ve doğurulmamıştır” diye 

bağırdım.740  

 Câbirî, insanların kıyamet gününde yaşayacakları dehşeti anlatan Karia 

suresini tefsir ederken de Sahih-i Buharî’de geçen şu hadisi zikretmektedir. Ona göre 

                                                             
735 Sebe, 34/15.  
736 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 79. 
737 Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, (Edeb, 43, h.no. 6043). 
738 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 222. 
739 Ahmet b. Hanbel, Müsned, XXXIV, 300. 
740 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 86. 
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Allah Resûlü, şu veciz ve son derece anlamlı ve düşündürten benzetmesiyle kıyamet 

günündeki dehşetli durumu insanın zihninde canlandırmaktadır: “Benimle sizin 

durumunuz, ateş yakan ve o ateşe çekirge ve kelebekler düşmeye başlayınca onları 

engellemeye çalışan adamın durumu gibidir. Ben sizleri cehennem ateşinden 

uzaklaştırmak için kuşaklarınızdan tutuyorum, siz ise elimden çıkıp ateşe girmeye 

çalışıyorsunuz.”741   

 Zeki Duman da Kur’ân tefsirinde sünnetin ikinci önemli kaynak olduğunu 

düşünmektedir. Dolayısıyla sünnetle tefsire önem veren Duman, bunun önemini 

şöyle ifade etmektedir: “Resûlullah’ın, Kur’ân’a ittibaen hayata geçirdiği itikadî, 

ahlakî, hukukî, ferdî, sosyal, siyasî ve edebî uygulamalarının hepsi Kur’ân’ın 

te’vîlidir.” Yani; Kur’ân’ın, diğer bir ifade ile İslâm’ın hayata intikal ettirilmiş 

pratiğidir. Ona göre  ىّٰلَوَتَو َسَبَع “yüzünü ekşitti ve öteye döndü”742 ve َتْنِذَا َمِل َكْنَع ُّٰهللا اَفَع 

 Allah, seni affetsin! Doğru söyleyenler sana“ َنیٖبِذاَكْلا َمَلْعَتَو اوُقَدَص َنیٖذَّلا َكَل َنَّیَبَتَی ىّٰتَح ُْمھَل

iyice belli olup, yalancıları bilinceye kadar beklemeden niçin onlara izin verdin?”743 

gibi hikmete uygun düşmediği için vahiy yoluyla uyarılmış olan yaklaşık beş on 

davranış hariç, Hz. Peygamber’in kavlî, fiilî ve takrirî sünnetlerinin tümü vahyin 

kontrolü altında gerçekleşmiş, vahyin onayından geçmiş salt hikmetlerdir. Zeki 

Duman, Nisâ, 4/80. âyeti744 ile Âl-i İmrân, 3/31. âyetini745 delil göstererek sünneti 

Kur’ân’dan ayrı düşünmenin, diğer bir ifade ile sünneti dışlamanın Kur’ân’ı 

dışlamak anlamına geldiğini belirtmektedir. Bu gerçeğe rağmen, hadis 

mecmualarında “hadis” diye nakledilen bazı rivâyetlerde sıhhat sorunu bulunduğunu, 

bununla birlikte hadislere şüphe ile bakılmasının doğru olmadığını söylemektedir. 

Fakat âyetlerin lafzına, bağlamına ve Kur’ân bütünlüğüne ters düşen rivâyetleri, 

âyetlerin lafzındaki manaya tercih etmediğini belirtmektedir.746 Örneğin, Nisâ, 4/15 

ve 16. âyetlerde747 geçen “fahişe” kelimesine, tefsirlerin çoğunda “zina” anlamı 

                                                             
741 Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh,(Rikâk, 26, h.no: 6483); Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I,  143. 
742 Abese, 80/1. 
743 Tevbe 9/43. 
744 “Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse, (bilsin ki) biz seni 
onlara bekçi göndermedik” Nisâ, 4/80. 
745 “De ki: Eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. 
Cünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Âl-i İmrân, 3/31. 
746 Duman, Beyânu’l-Hak, 27-28. 
747 “Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik 
ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar 
kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın). Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip 
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verilerek açıklandığını belirtmektedir. Söz konusu âyetlerde geçen “fahişe” 

kelimesinin zina anlamında kullanılmadığını, zina suçunun ilk cezasının bu âyetlerle 

ortaya konulduğunu düşünen müfessirlerin yanıldıklarını söylemektedir. Ona göre 

böyle düşünen âlimler, Nûr sûresi indirilince Hz. Peygamber’in, “Benden alın, 

benden alın. Allah yol açtı, zina edenlere Allah yol açtı: Bekâr bakire ile zina ederse 

yüz celde ve bir yıl sürgün; evli evli ile zina ederse yüz celde ve recm cezası 

uygulanır”748 hadisi ile bu iki farklı hükmü bağdaştırmak için “nesh” meselesine 

sığınmak zorunda kalmışlardır. “Hâlbuki Arapçada fahişe ya da fuhuş kelimeleri, din 

açısından söz, iş ve davranış olarak aşırı, çirkin, müstehcen, yakışıksız ve iğrenç 

kabul edilen şeyler için kullanılan genel bir isimdir. Zina da din açısından bir 

aşırılıktır, kötü bir yoldur, fuhuştur ve büyük günahlardandır. O nedenle her zina 

fahişedir, fakat her fahişe zina değildir.” Duman’a göre, Nisâ, 4/15. âyette kadınların 

kendi aralarında yaptıkları fahişe, bugün “sevicilik, lezbiyenlik”; 16. âyette iki 

erkeğin kendi aralarında yaptıklarına da bu gün “homoseksüellik” olarak adlandırılan 

sapık cinsel ilişkilerdir.749 

 Görüldüğü üzere müfessir, âyetin lafzına, bağlamına ve Kur’ân bütünlüğüne 

ters gördüğü “hadis”i esas almak yerine, âyetin lafzındaki manayı tercih etmiş ve 

buna göre âyeti tefsir etmiştir. Benzer şekilde Nûr sûresi 2. ve 3. âyetlerinde zina 

suçunun cezasının yüz celde olarak belirlendiğini söyleyerek recm ile ilgili rivâyetin 

tarışmalı olduğunu belirtmiştir.750  

 Tefsirde sünneti ikinci kaynak kabul eden Duman’ın söz konusu yöntemle 

âyetleri yorumladığına dair birçok örnek göstermek mümkündür. Müfessirin 

yaklaşımını göstermek açısından bazı örnekleri zikretmek yerinde olacaktır:  

 Örnek 1: 

 Zinaya yaklaşmayın. Cünkü o, son derece“  ًالیٖبَس َءاَسَو ًةَشِحاَف َناَك ُھَّنِا ىٰنِّزلا اوُبَرْقَت َالَو 

çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”751 

                                                                                                                                                                             
kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Cünkü Allah, 
tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” Nisâ, 4/15-16. 
748 Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, (Hûdud, 14, h.no: 1690). 
749 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 281, 282. 
750 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 448-449. 
751 İsrâ, 17/32. 
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 Zeki Duman, yukarıdaki âyetinin tefsirinde Hz. Peygamber’in “Zani, zinası 

esnasında mümin değildir...’’752 hadisini zikrederek zinanın büyük günahlardan 

olduğuna delil göstermektedir. Müfessire göre, büyük bir günah sayılan zinaya sevk 

edecek hal ve durumlarda bulunulması bile yasaklanmıştır. Hatta bu günaha 

bulaşanın tövbe edip yeniden iman etmesinin şart olduğunu belirtmektedir. Bundan 

ötürü zina, haksız yere adam öldürme ve şirkten dolayı tövbe etmeden ölenlerin, 

ahirette affedilip edilmeyeceği hususunda İslam âlimlerinin tartışmaları olmuştur.753 

 Örnek 2:  

  Zeki Duman’a göre  Yakında sizi de hesaba çekeceğiz, ey“  ِنَالَقَّثلا َھُّیَا ْمُكَل ُغُرْفَنَس

cinler ve insanlar!”754 âyetinde geçen ِنَالَقَّثلا  kelimesinden maksat iki yükümlü kesim 

olan “insanlar ve cinlerdir.” Duman, buna delil olarak da şu hadisi zikretmektedir: 

“Kafir kabre götürülürken, ‘Beni götürmeyin oraya’ diye feryat eder,; Mümin ise, 

‘Beni çabuk götürün yerime’diye yalvarır… bunu da insanlar ve cinlerden/sekalan 

bütün mahlukat işitir.”755      

 Aynı şekilde  ٌمیٖلَا ٌباَذَع َنیٖرِفاَكْلِلَو اوُعَمْساَو اَنْرُظْنا اوُلوُقَو اَنِعاَر اوُلوُقَت َال اوُنَمٰا َنیٖذَّلا اَھُّیَا اَی  

“Ey iman edenler! ‘Râ’inâ (bizi gözet)’demeyin, ‘unzurnâ (bize bak)’ deyin ve 

dinleyin. Kâfirler için acıklı bir azap vardır”756 âyetinde geçen “Râ’inâ” kelimesinin 

çoban, güdücü, muhafız ve koruyucu anlamına geldiğini düşünmekte ve şu hadisi 

buna delil göstermektedir: “Hepiniz çobansınız ve güttüklerinizden 

sorumlusunuz.”757   

   Yukarıdaki âyetlerin tefsirinde de görüldüğü gibi Mehmet Zeki Duman, 

hadislerden yararlanarak âyetlerde geçen bazı kelimelerin anlamını izah etmiştir.  

 Örnek 3:  

 ْنَا َّالِا ائیش  َُّنھوُمُتْیَتٰا اَّمِم اوُذُخْاَت ْنَا ْمُكَل ُّلِحَی َالَو ٍناَسِْحاِب ٌحیٖرْسَت ْوَا ٍفوُرْعَمِب ٌكاَسِْماَف ِناَتَّرَم ُقَالَّطلَا 

 اَھوُدَتْعَت َالَف ِّٰهللا ُدوُدُح َكْلِت ٖھِب ْتَدَتْفا اَمیٖف اَمِھْیَلَع َحاَنُج َالَف ِّٰهللا َدوُدُح اَمیٖقُی َّالَا ْمُتْفِخ ِْناَف ِّٰهللا َدوُدُح اَمیٖقُی َّالَا اَفاَخَی

َنوُمِلاَّظلا ُُمھ َكِئٰلُواَفِ ّٰهللا َدوُدُح َّدَعَتَی ْنَمَو  “(Dönüş yapılabilecek) boşama iki defadır. Sonrası, 

ya iyilikle geçinmek, ya da güzellikle bırakmaktır. (Evlilikte) tarafların Allah’ın 
                                                             
752 Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, (İman, 100, h.no: 57). 
753 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 569. 
754 Rahmân, 55/31.  
755 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 625. 
756 Bakara, 2/104. 
757 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 56. 
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belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında kadınlara verdiklerinizden 

(boşanma esnasında) bir şeyi geri almanız, sizin için helâl olmaz. Eğer onlar 

Allah'ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının 

(boşanmak için) bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Alla’ın koyduğu 

sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah’ın koyduğu sınırları kim aşarsa, onlar 

zalimlerin ta kendileridir.”758 

 Mehmet Zeki Duman yukarıdaki âyetin tefsirinde “Eğer onlar Allah’ın 

belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının 

(boşanmak için) bedel vermesinde ikisine de günah yoktur” ifadesini Hz. 

Peygamber’in hakemliğinde gerçekleşen şu hadiseyle açıklamaktadır. Rivâyet 

edildiğine göre Sabit b. Kays’ın karısı Habibe, Hz. Peygamber’e gelerek ahlakından 

değil de fiziksel yapısından hoşlanmadığını, boşanmak istediğini bunun karşılığında 

istediklerini vermeye hazır olduğunu ifade etmiştir. Peşinden kocası da içeri girip 

“Peki ey Allah’ın Resûlü, mehir olarak verdiğim hurmalığımı geri versin, onu 

boşadım” demiştir. Böylece mehir olarak verdiği hurmalığı geri almıştır.759 

 Zeki Duman’a göre koca, boşadığı kadından mehir, hediye vb. hiçbir şeyi geri 

alamaz ancak boşama talebi kadından gelmişse durum farklıdır, o takdirde verilen 

mehir, geri istenebilir.760 Söz konusu olayda da görüldüğü üzere kadından 

kaynaklanan bir sorun sebebiyle boşama talebi olmuşsa koca verdiklerini geri 

isteyebilir. Çünkü yaşanan olaydan da anlaşıldığına göre kadının şikâyet ettiği durum 

evlilikten öncede vardı ve bu, kişiden kaynaklanan bir kusur değildir.  

 Örnek 4:  

 ىٖتّٰلا ُمُكُتاَھَُّماَو ِتْخُْالا ُتاَنَبَو ِخَْالا ُتاَنَبَو ْمُكُتَالاَخَو ْمُكُتاَّمَعَو ْمُكُتاَوَخَاَو ْمُكُتاَنَبَو ْمُكُتاَھَُّما ْمُكْیَلَع ْتَمِّرُح 

 ْمَل ِْناَف َّنِھِب ْمُتْلَخَد ىٖتّٰلا ُمُكِئاَسِن ْنِم ْمُكِروُجُح ىٖف ىٖتّٰلا ُمُكُبِئاَبَرَو ْمُكِئاَسِن ُتاَھَُّماَو ِةَعاَضَّرلا َنِم ْمُكُتاَوَخَاَو ْمُكَنْعَضْرَا

 َّنِا َفَلَس ْدَق اَم َّالِا ِنْیَتْخُْالا َنْیَب اوُعَمْجَت ْنَاَو ْمُكِبَالْصَا ْنِم َنیٖذَّلا ُمُكِئاَنْبَا ُلِئَالَحَو ْمُكْیَلَع َحاَنُج َالَف َّنِھِب ْمُتْلَخَد اوُنوُكَت

 Size şunlarla evlenmek haram kılındı: Analarınız, kızlarınız, kız“  اًمیٖحَر اًروُفَغ َناَك َّٰهللا

kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, erkek kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi 

emziren sütanneleriniz, süt kız kardeşleriniz, karılarınızın anneleri, kendileriyle 

zifafa girdiğiniz karılarınızdan olup evlerinizde bulunan üvey kızlarınız, -eğer 
                                                             
758 Bakara, 2/229. 
759 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 110. 
760 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 109. 
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anneleri ile zifafa girmemişseniz onlarla evlenmenizde size bir günah yoktur- öz 

oğullarınızın karıları, iki kız kardeşi (nikâh altında) bir araya getirmeniz. Ancak 

geçenler (önceden yapılan bu tür evlilikler) başka.  Şüphesiz Allah çok 

bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.”761 

 Zeki Duman, bu âyetin tefsirinde “Kadın teyzesi, halası, erkek ve kız 

kardeşlerinin kızları üzerine nikâhlanmaz” şeklindeki hadisi zikrederek âyeti tefsir 

etmektedir. Duman, Hz. Osman’ın Peygamberimiz’in iki kızıyla evliliğine dikkat 

çekmektedir. Hz. Osman’ın önce Rukiye ile, o öldükten sonra ise Ümmü Gülsüm ile 

evlendiğini, bunun söz konusu duruma örnek olduğunu ifade etmektedir.762 

4.1.3. Kur’ân’ın Sahâbe ve Tabiîn Kavli ile Tefsîri 

 Kur’ân’ı anlamada Hz. Peygamber’den sonra insanların en muktediri sahâbe 

kabul edilmektedir. Zira sarsılmaz imana sahip olan sahâbîler, Hz. Peygamber’in 

sohbetinde bulunmuş ve vahyin inzâline şahit olmuşlardır. Ayrıca, Arap diline vakıf 

olmaları yönüyle Kur’ân’ın maksat ve hedeflerini çoğunlukla anlayabiliyorlardı. 

Bununla birlikte sahâbenin idrak ve anlayışları farklı olabiliyordu. Çünkü ilmî 

dereceleri ve aklî mevhibeleri daha ziyade olanlar ve Hz. Peygamber’den daha çok 

istifade edenler Kur’ân tefsirinde önemli role sahip olmuşlardır.   

 Kur’ân tefsirinde, sahâbe kavlinden sonra, tabiîn sözleri önemli bir yere 

sahiptir. Çünkü onlar, Hz. Peygamber’in ashabıyla görüşme fırsatı bulmuş, onlardan 

ilim öğrenmişlerdir. Nitekim Mücâhid’in, mushafı İbn Abbâs’a arz ettiği, her âyet 

hakkında kendisine sorular yöneltiği söylenmiştir.763 Bundan ötürü Süfyan es-Sevrî 

Mücâhid’in, tefsirle alakalı görüşlerini benimsemiştir.764 Tabiîler, Hz. Peygamber’in 

sünnetini ve tefsiri sahâbîlerden almakla beraber âyetlerin tefsirinde re’ye de 

müracaat etmişlerdir.765  

 Sahâbe ve tabiîn görüşlerinin tefsirde önemli bir yere sahip olduğunu düşünen 

her üç müfessir, bazı âyetlerin yorumunda onların görüşlerinden yararlanmışlardır.  

                                                             
761 Nisâ, 4/23. 
762 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 286. 
763 Ebû’l-Fadl Ahmed b. Ali el-Askalânî İbn Hacer, (ö. 852/1448), Tehzîbu’t-Tehzîb, (Thk.: İbrahim 
ez-Zibak–Adil Murşîd), Müessesetü’r-Risale, Beyrut, 1995, IV, 25, 
764 İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, I, 10. 
765 Erdim, Zemahşerî ve İbn Atiyye’nin Tefsirlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım, 33.  
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 İzzet Derveze, âyetlerin yorumunda sahâbe ve tabiîne atfedilen görüşleri 

Kur’ân’a, Hz. Peygamber’in sünnetine ve aklî ölçütlere tabi tutmaktadır. O, söz 

konusu ölçütlere uyan sahâbe ve tabiîn kavillerini kabul ederken, o ölçütlerle çelişen 

görüşleri reddetmektedir. Derveze, sahâbe ve tabiîn kavilleriyle ilgili rivâyetleri 

çoğunlukla Taberî (ö. 310), Begavî (ö. 516) ve İbn Kesir (ö. 774) gibi rivâyet 

tefsirlerinden aktarmaktadır. İzzet Derveze’nin, âyetlerin yorumunda sahâbe ve 

tabiîn görüşlerine başvurduğunu gösteren pek çok örnek bulunmaktadır. Müfessirin 

konuya yaklaşımını göstermek açısından, konuyla alakalı bazı örnekleri zikretmek 

yerinde olacaktır. 

 Örnek 1: 

 َرَثْكَا َّنِكٰلَو ُمِّیَقْلا ُنیّٖدلا َكِلٰذ ِّٰهللا ِقْلَخِل َلیٖدْبَت َال اَھْیَلَع َساَّنلا َرَطَف ىٖتَّلا ِّٰهللا َتَرْطِف اًفیٖنَح ِنیّٖدلِل َكَھْجَو ْمَِقاَف 

 Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Allah’ın insanları“  َنوُمَلْعَی َال ِساَّنلا

üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun. Allah’ın yaratmasında hiçbir değiştirme 

yoktur. İşte bu dosdoğru dindir. Fakat insanların çoğu bilmezler”766  

İzzet Derveze, bu âtyette geçen  اًفیٖنَح kelimesinin “dosdoğru” anlamına geldiğini 

belirtmektedir. Kur’ân’da bu kelimenin çoğunlukla “Allah’ı birlemek ve şirk 

koşmamak” anlamında kullanıldığını söylemektedir. Derveze söz konusu kelimenin 

bu anlama geldiğine dair sahâbe ve tabiîn kavline yer vermektedir. İbni Abbas ve 

tabiîn müfessirlerinin  اًفیٖنَح kelimesini “Allah’ın insanları onu kabul etmeye meyyal 

yarattığı İslam dini” olduğu şeklindeki görüşlerini zikretmektedir. Bu görüşleri 

olumlu gören Derveze, insanın bir gücün varlığını kabul etmeye, onun birliğine, 

ibadete layık olduğuna inanmaya ve benliği ona teslim etmeye uygun yaratıldığını 

söylemektedir.767  

 Örnek 2: 

ٍمیٖظَع ٍمْوَی َباَذَع َناَك ُھَّنِا ِةَّلُّظلا ِمْوَی ُباَذَع ُْمھَذََخاَف ُهوُبَّذَكَف   “Onlar Şuayb’ı yalanladılar. 

Derken gölge gününün azabı onları yakaladı. Şüphesiz o, büyük bir günün azabı 

idi”768  

                                                             
766 Rum, 30/30. 
767 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, V, 448-449. 
768 Şuara, 26/189. 
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 Derveze, bu âyette geçen “gölge gününün azabı” ifadesini İbn Abbas’ın şu 

kavliyle yorumlamaktadır: Şuayb Peygamber’in kavmi sıcak havadan çok bunalmış 

bir haldeyken, üzerlerine doğru gelen bir bulut görürler. Gölgelenmek için bulutun 

altına geçenler, orada serin bir esinti bulunca diğerlerini de çağırırlar. Hepsi bulutun 

gölgesinde toplanınca onların üzerine saçılan bir alevle yanarak can verirler.769 

Derveze, âyetin tefsiriyle ilgili aktarılan İbn Abbas’ın yorumunu âyetin muhtevasıyla 

uyumlu görmekte ve bu görüşü zikretmektedir.  

 Örnek 3: 

 َنیٖقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح ِفوُرْعَمْلاِب َنیٖبَرْقَْالاَو ِنْیَدِلاَوْلِل ُةَّیِصَوْلَا اًرْیَخ َكَرَت ْنِا ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَا َرَضَح اَذِا ْمُكْیَلَع َبِتُك 

“Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, 

anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması Allah’a karşı 

gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak-size farz kılındı”770 

 Derveze, yukarıdaki âyetin tefsirinde tabiîn müfessirlerinden Katâde b. 

Diâme’nin (ö. 117/735) görüşüne başvurmaktadır. Buna göre âyette geçen اًرْیَخ َكَرَت ْنِا  

ibaresi “bin dirhem ve daha yukarısı” şeklinde yorumlanmıştır. Derveze’ye göre 

âyette geçen اًرْیَخ  kelimesinden maksat çok maldır. Yani geride kalan mal, varislerin 

payı karşılandıktan sonra yoksul ve muhtaçlara da verilebilecek oranda olmalıdır. 

Buna göre vasiyet edilen mal, geride kalan malın üçte birini aşmamalıdır. Katâde’nin 

konuyla ilgili görüşünü hikmetli bir değerlendirme olarak görmektedir.771  

 Yukarıdaki âyetin tefsirinde görüldüğü üzere Derveze, bazen fıkhî 

hükümlerin açıklanması amacıyla sahâbe ve tabiîn görüşlerine müracaat etmiştir.  

 Örnek 4: 

ُْمھَلاَمْعَا َّلَضَا ِّٰهللا ِلیٖبَس ْنَع اوُّدَصَو اوُرَفَك َنیٖذَّلَا    “İnkâr edenler ve Allah yolundan 

alıkoyanlar var ya; işte, Allah onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır”772  

 Derveze, kâfirlerin bütün amellerinin boşa çıktığını ifade eden yukarıdaki 

âyetin tefsirinde, tabiîne nisbet edilen şu iki görüşü zikretmektedir. Bunlardan biri 

Beğavî’nin Dahhak’a nisbet ettiği “Allah, kâfirlerin Hz. Peygamber’e yönelik desise 

                                                             
769 İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’ân’il-Azîm,  VI, 162; Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 257. 
770 Bakara, 2/180. 
771 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 297. 
772 Muhammed, 47/4. 
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ve komplolarını boşa çıkarmış ve başlarına çalmıştır” 773 şeklindeki görüşdür. Diğeri 

ise Derveze’nin isim belirtmeden bazı tabiîn müfessirlere nisbetle zikrettiği şu 

görüştür: Kâfirlerin iyi niyetle yaptıkları tüm işleri küfürleri sebebiyle boşa 

çıkmıştır.774 Derveze’ye göre söz konusu âyette kâfirlerin, küfürlerine bir de insanları 

Allah yolundan saptırmayı ekledikleri için yerildikleri, yaptıkları amellerin boşa 

çıktığı ve tuzaklarının düştüğü ifade edilmiştir.775 Âyetlerin tefsirinde sahâbe ve 

tabiîn görüşlerine yer vermekle beraber Derveze, konuyla ilgili bazı rivâyetleri, 

âyetlerin bağlamı ve nüzûl döneminin tarihsel olgularıyla uyumlu olmadığı 

gerekçesiyle eleştirmektedir. Örneğin, اَھَل ُْمھُقاَنْعَا ْتَّلَظَفً ةَیٰا ِءاَمَّسلا َنِم ْمِھْیَلَع ْلِّزَنُن ْاَشَن ْنِا 

 Biz dilesek, onlara gökten bir mucize indiririz de, ona boyun eğmek“  َنیٖعِضاَخ

zorunda kalırlar”776 âyetin tefsiri bağlamında Zemahşerî’nin Keşşaf’ından naklettiği 

bir rivâyeti sahih görmemiştir. Zira İbn Abbas’a isnat edilen o rivâyete göre mezkûr 

Âyet Ben-i Haşim ve Ben-i Ümeyye hakkında nâzil olmuştur. Birincilere müjde, 

ikincilere tehdit özelliği taşımaktadır.777 Derveze’ye göre bu rivâyette, Hz. 

Peygamber’den sonra gelişen siyasi hizipleşmelerin etkisi açıkça görülmektedir. Söz 

konusu rivâyetin İbn Abbas’a iftira olduğu bellidir. Çünkü bu âyetler Ben-i 

Haşim’den çok azının inandığı bir dönemde inmiştir. Âyetlerin üslûbu da Hz. 

Peygamber’i teselli, inkârcıları uyarı sadedindedir.778 Mezkûr örneklerden de 

anlaşıldığı üzere Derveze, âyetlerin yorumuyla ilgili sahâbe ve tabiîne isnad edilen 

rivâyetleri öncellikle Kur’ân’ın genel manasına uygunluk ölçütüne göre 

değerlendirmektedir. Bu ölçüte uygun olanları tercih ederken, buna uygun 

bulmadıklarını eleştirmektedir.   

 Muhammed Âbid el-Câbirî de âyetlerin tefsirinde sahâbe ve tabiîn 

sözlerinden istifade etmiştir. O, söz konusu rivâyetleri sûrelerin nüzûl zamanı, 

âyetlerin bağlamı ve Kur’ân’ın genel anlamını dikkate alarak değerlendirmiş, 

çoğunlukla sahâbeden Abdullah b. Abbas’ın görüşlerine başvurmuştur. 

 
                                                             
773 Ebû Muhammed el-Huseyin Beğavî, Meâlimu’t-Tenzîl fi Tefsîri’l-Kur’ân, (Thk.: Abdurrezzak 
Mehdî), Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, h. 1420, IV, 208. 
774 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 300; Begavî, Meâlimu’t-Tenzîl fi Tefsîri’l-Kur’ân, IV, 208.  
775 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 299. 
776 Şuara, 26/4. 
777 Ebû’l-Kâsım Mahmûd b. Ömer ez-Zemahşerî, el-Keşşâf an Hakâiki Gavâmîdi’t-Tenzîl ve Uyûni’l-
Ekâvil fi Vucûhi’t-Te’vîl, Dâru’l-Kutubi’l-Arabî, Beyrut, h. 1407, III, 299. 
778 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 244. 



 

 

172 

 

 Örnek 1: 

 insan gerçekten ziyan içindedir”779“ ٍرْسُخ ىٖفَل َناَسْنِْالا َّنِا 

 Câbirî, bu âyette geçen “insan” kelimesinden maksat kim/kimler olduğuna 

ilişkin bazı rivâyetleri aktarmıştır. İbn Abbas’a isnat edilen rivâyete göre, mezkûr 

sûre Velid b. Muğire, As b. Vail, Esved b. Abdulmuttalib gibi kimseler hakkında 

nâzil olmuştur. Câbirî, isim zikretmeden bununla ilgili başka rivâyetler de 

aktarmıştır: Kimilerine göre, Asr sûresi Ebû Cehil ve Ebû Leheb hakkında 

indirilmiştir. Rivâyete göre söz konusu kimseler Hz. Peygamber’in hüsranda 

olduğunu söylemişlerdir. Bunun üzerine Asr sûresi nâzil olmuş ve asıl onların 

hüsranda oldukları ifade edilmiştir.780 Çoğunlukla nüzûl zamanı ve şartlarını dikkate 

alarak âyetlere mana veren Câbirî, bu âyette geçen “insan” kelimesinden maksadın, 

dönemin müşrikleri olduğunu ifade eden İbn Abbas’a atfedilen rivâyeti tercih 

etmiştir.  

Örnek 2: 

اَمُھَنْیَب اَحِلْصُی ْنَا اَمِھْیَلَع َحاَنُج َالَف اًضاَرْعِا ْوَا اًزوُشُن اَھِلْعَب ْنِم ْتَفاَخ ٌةَاَرْما ِنِاَو   “Eğer bir kadın 

kocasının, kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, 

uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur”781  

 Câbirî, bu âyette geçen  kelimesinden maksat hangi “kadın” olduğuna  ٌةَاَرْمِا

dair sahâbe kavline başvurmuştur. İbn Abbas’a göre söz konusu kelimeden maksat, 

kocasının evlenmek istediği yaşlı kadındır. Hz. Aişe’ye göre ise yaşı ilerlememiş olsa 

da, çocuk sahibi olmayan her hangi bir kadındır. Kocası evlenmek istediğinde o 

“beni boşama, evlenebilirsin” der782 ve uzlaşma yolunu seçer.  

 Câbirî, bazen de âyetlerde geçen lafız ve ifadeleri tefsir ederken, sahâbe ve 

tabiîn görüşlerini yorumsuz zikretmektedir. Örneğin Ahzâb, 33/72. âyette geçen 

“Emanet” kelimesinin itaat anlamına geldiğini ifade eden İbn Abbas’ın görüşünü 

yorumsuz nakletmiştir.783 Yine Mâide, 5/94. âyette geçen ِرَو ْمُكیٖدْیَا ُھُلاَنَت ْمُكُحاَم  

“ellerinizin ve mızraklarınızın erişebileceği” ifadesini “kara avı” ile açıklarken söz 

                                                             
779 Asr, 103/2. 
780 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 61-62. 
781 Nisâ, 4/128.  
782 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 289. 
783 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 193. 
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konusu ifade hakkında İbn Abbas’ın kavlini yorumsuz aktarmıştır. İbn Abbas’a göre 

bu ifade zayıf ve küçük av hayvanları anlamına gelir. Allah ihramlı olan müminleri 

bu avlarla imtihan etmektedir. Dolayısıyla rahatlıkla elde edilebilen bu avlara 

yaklaşılmaması gerektiği belirtilmiştir.784       

 Örnek: 3 

 ًةَدِحاَوَف اوُلِدْعَت َّالَا ْمُتْفِخ ِْناَف َعاَبُرَو َثٰلُثَو ىٰنْثَم ِءاَسِّنلا َنِم ْمُكَل َباَط اَم اوُحِكْناَف ىٰماَتَیْلا ىِف اوُطِسْقُت َّالَا ْمُتْفِخ ْنِاَو

اوُلوُعَت َّالَا ىٰنْدَا َكِلٰذ ْمُكُناَمْیَا ْتَكَلَم اَم ْوَا  “Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip 

onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan 

(başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın. Eğer (o kadınlar 

arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın 

veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha 

uygundur” 785 

 Câbirî, bu âyetin tefsirinde “yetim kızlar” kelimesinden maksadın kimler 

olduğuna ilişkin Hz. Aişe’ye isnat edilen bir görüş zikretmiştir. Rivâyete göre,  O, 

yetim kızdır, velisinin evinde büyür, onun malına ortak olur, onun malı ve güzelliği 

velisinin hoşuna gider, başka bir kadına vereceği kadar mehir vermeden onunla 

evlenmek ister. İşte söz konusu âyet bu gibi kimseleri, bundan sakındırmaktadır, 

onlarla evlenmek istiyorlarsa mehirlerini adilce vermelerini, aksi halde başka 

kadınlarla evlenmelerini emretmektedir.786  

 Yukarıdaki âyetin tefsirinde görüldüğü gibi Câbirî, bazen ahkâm âyetlerini 

sahâbe ve tabiîn görüşünü zikretmek suretiyle yorumlamıştır. 

 Örnek 4: 

 ْنَا اَّمِا ِنْیَنْرَقْلا اَذ اَی اَنْلُق اًمْوَق اَھَدْنِع َدَجَوَو ٍةَئِمَح ٍنْیَع ىٖف ُبُرْغَت اَھَدَجَو ِسْمَّشلا َبِرْغَم َغَلَب اَذِا ىّٰتَح 

 Güneşin battığı yere varınca, onu siyah balçıklı bir su“  اًنْسُح ْمِھیٖف َذِخَّتَت ْنَا اَّمِاَو َبِّذَعُت

gözesinde batar (gibi) buldu. Orada (kâfir) bir kavim gördü. ‘Ey Zülkarneyn! Ya 

(onları) cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın’ dedik”787  

                                                             
784 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 363. 
785  Nisâ, 4/3.   
786 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 211. 
787 Kehf, 18/86. 
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 Câbirî, bu âyette geçen  kelimesinin okunuşu konusunda sahâbe ve tabiîn  ٍةَئِمَح

müfessirlerinin görüşlerini zikretmektedir. İbn Mesud, Talha, İbn Ömer, Abdullah b. 

Amr ve Hasan-ı Basrî gibi âlimler  şeklinde; İbn Abbas ve Ka’b el-Ahbâr gibi  ةیماح

sahâbîler ise bunu ٍةَئِمَح  şeklinde okumuşlardır.788 

 Tefsirinde nadiren kıraât vecihlerine yer veren Câbirî, yukarıdaki âyetin 

tefsirinde görüldüğü üzere, bu konuda da sahâbe ve tabiîn görüşüne başvurmuştur. 

 Câbirî, bazen âyetlerin bağlamıyla uyumlu bulmadığı rivâyetleri de 

aktarmaktadır. Örneğin Mümin, 40/28. âyette geçen  ُھَناَمیٖا ُمُتْكَی َنْوَعْرِف ِلٰا ْنِم ٌنِمْؤُم ٌلُجَر َلاَقَو

 Firavun ailesinden, imanını gizlemekte olan mü’min bir“  ُّٰهللا َىِّبَر َلوُقَی ْنَا ًالُجَر َنوُلُتْقَتَا

adam şöyle dedi: ‘Rabbim Allah’tır’dediği için bir adamı öldürecek misiniz?...” 

ifadelerinin Hz. Peygamber Kâbe’de müşriklerin saldırısına uğradığı sırada Hz. Ebû 

Bekir tarafından söylendiğine dair rivâyeti, âyetin anlamıyla uyumlu bulmamaktadır. 

Ona göre mezkûr âyette geçen Firavun’dan maksat Ebû Cehil’dir. İmanını gizleyerek 

bu sözü söyleyen kişi ise Ebû Bekir değil, insaflı bir Mekkelidir.789  

 Zeki Duman da Kur’ân âyetlerini yorumlarken sahâbe ve tabiîn görüşlerine 

müracaat etmektedir. Bu sebeple tefsirinde yer yer sahâbe ve tabiîn görüşlerine atıfta 

bulunan Duman, bu konudaki rivâyetleri daha çok et-Taberî (ö. 310/923) ve İbn 

Kesîr (ö. 774/1373) gibi rivâyet tefsirlerinden nakletmiştir. Tefsirinde daha çok 

Abdullah b. Abbas ve Abdullah b. Mes’ud gibi sahâbîler ile Mucâhid ve İkrime gibi 

tabiîn müfessirlere atıfta bulunmuştur.   

 Birçok âyetin yorumunda sahâbe ve tabiîn görüşlerini aktaran müfessirin 

konuya yaklaşımını daha iyi anlamak için bazı örnekleri zikretmek yerinde olacaktır.   

 Örnek 1: 

اًدَلَو َالَو ًةَبِحاَص َذَخَّتا اَم اَنِّبَر ُّدَج ىٰلاَعَت ُھَّنَاَو  “Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir; ne bir eş 

edinmiştir, ne de bir çocuk.”790  

 Zeki Duman, bu âyette geçen  kelimesini, İbn Abbas’ın “Rabbimizin  اَنِّبَر ُّدَج

her işi, durumu ve kudreti yücedir”; Mucâhid ve İkrime’nin “Rabbimizin celali 

                                                             
788 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 214-215. 
789 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 104. 
790 Cin, 72/3.  
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azameti ve emri yücedir”; Said b. Cübeyr’in ise “Rabbimiz yücedir” şeklinde 

açıkladıklarını ifade etmektedir.791  

 Örnek 2: 

 Allah’ın kulu (Muhammed), O’na“ اًدَبِل ِھْیَلَع َنوُنوُكَی اوُداَك ُهوُعْدَی ِّٰهللا ُدْبَع َماَق اَّمَل ُھَّنَاَو 

ibadet etmek için kalktığında (cinler) nerede ise (Kur’ân’ı dinlemek için 

kalabalıktan) onun etrafında birbirlerine geçiyorlardı”792  

 Bu âyette sözü edilen kimselerin cinler olduğu ifade edildiğini belirten Zeki 

Duman, İbn Kesir’in tefsirinde geçen şu rivâyeti nakletmektedir: İbn Abbas’ın 

rivâyetine göre Hz. Peygamber bugün Cin mescidi olarak bilinen mescitte namazda 

Kur’ân okurken, Cinler okunan Kur’ân’a yönelmiş ve izdihama neden olmuşlardır.793    

 Yukarıdaki âyetlerin tefsirinde görüldüğü üzere Zeki Duman, bazen sahâbe 

ve tabiîn görüşlerini zikretmek suretiyle âyetleri açıklamıştır.  

 Zeki Duman, “Ey Muhammed!) Bundan dolayı sen çağrıya devam et ve 

emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Onların hevâ ve heveslerine uyma ve şöyle de: ‘Ben, 

Allah’ın indirdiği her kitaba inandım ve aranızda adaleti gerçekleştirmekle 

emrolundum. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim işlediklerimiz 

bize, sizin işledikleriniz sizedir. Bizimle sizin aranızda tartışılacak bir şey yoktur. 

Allah, hepimizi bir araya toplayacaktır. Dönüş de ancak O’nadır”794 âyetini 

tabiinlerden Mucâhid’in “sizin dininiz size bizim dinimiz bizedir. Aramızda 

husumete gerek yoktur” şeklindeki açıklamasını zikretmiş ve “İslam’ın prensibi 

budur”795 diyerek bu yorumu tercih etmiştir.796 

 Örnek 3: 

َنوُمِقَتْنُم اَّنِا ىٰرْبُكْلا َةَشْطَبْلا ُشِطْبَن َمْوَی   “Onları o en şiddetli yakalayışla 

yakalayacağımız günü hatırla. Şüphesiz biz öcümüzü alırız”797 

                                                             
791 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 387. 
792 Cin, 72/19.  
793 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 391. 
794 Şûrâ, 42/15.  
795 Bkz.: Mümtehine, 60/6-7. 
796 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 257. 
797 Duhân, 44/16. 
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 Zeki Duman, bu âyetin tefsirinde İbn Mesud ve İbn Abbas’ın görüşlerini 

zikretmekte ve buna göre âyeti yorumlamaktadır. İbn Mesud’a göre Hz. Peygamber, 

şımaran Kureyşin kıtlık görerek aklını başlarına almaları için Allah’a yalvarmış, 

bunun üzerine ٌمیٖلَا ٌباَذَع اَذٰھ َساَّنلا ىَشْغَی  “ (O duman) insanları bürür. Bu, elem dolu bir 

azaptır”798 âyeti indirilmiştir. Kureyş kıtlık ve açlıkla yüz yüze gelmiş, zor günler 

geçirmiştir. Bunun üzerine Hz. Peygamber’e gelerek, inanacaklarını ifade etmiş ve 

yalvarmışlardır. İbn Abbas’a göre ise “duman,  müşriklerin kıyamet günü 

yaşayacakları bir cezadır.” Zeki Duman, bu iki görüşten İbn Mesud’un görüşünü 

tercih etmektedir. Ona göre şu âyetler799 de bunu desteklemektedir.800  

 Örnek 4:   

 ,Allah’ın“  ِلاَصْٰالاَو ِّوُدُغْلاِب اَھیٖف ُھَل ُحِّبَسُی ُھُمْسا اَھیٖف َرَكْذُیَو َعَفْرُت ْنَا ُّٰهللا َنِذَا ٍتوُیُب ىٖف 

yüceltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde, birtakım adamlar, 

buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler”801 

 Zeki Duman, bu âyetin tefsirinde Hasan Basrî’nin “mabetlerin gönüllerdeki 

yerin yüce, saygın olması, temiz tutulması ve oraya yakışmayan kötü şeylerden 

korunması gerekir” şeklindeki açıklamasını zikrettikten sonra âyeti şöyle 

yorumlamaktadır: “Bu âyette mabetlerin diğer binalardan daha yüksek inşa edilmesi 

anlamı da vardır. Ancak asıl mana, mabetlerin gönüllerde yüceltilmesi, daima inşa 

amacına uygun olarak kullanılması olmalıdır. Mabetlere saygı, oraları Allah’ı zikir 

ve ibadetten, ahlakı yüce bir cemaatten yoksun bırakmamak, özellikle de bir eğitim 

ocağı haline getirmek şeklinde olmalıdır.” 802   

 Mezkûr örneklerden de anlaşıldığı gibi Zeki Duman, sahâbe ve tabiîn 

sözlerinden istifade ederek tefsir yapmıştır. O, ilgili âyetlerde geçen kapalı kelime ve 

tabirlerin açıklanmasında sahâbe ve tabiîn görüşlerine başvurmuştur. Konuyla alakalı 

rivâyetlerin seçimimde genellikle âyetlerin bağlamına ve Kur’ân’ın ruhuna uygunluk 

ölçütünü dikkate almıştır. Ancak az da olsa söz konusu rivâyetlerden katılmadıklarını 

da zikretmiştir.  

                                                             
798 Duhân, 44/11. 
799 Nahl, 16/112-113. 
800 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 295-296. 
801 Nûr, 24/36.  
802 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 476. 
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 Şimdi de bir örnek göstermek suretiyle söz konusu müfessirlerin 

yaklaşımlarını karşılaştıralım.  

  Örnek 1:  

ٌنیٖھُم ٌباَذَع ُْمھَل َكِئٰلُوا اًوُُزھ اَھَذِخَّتَیَو ٍمْلِع ِرْیَغِبِ ّٰهللا ِلیٖبَس ْنَع َّلِضُیِل ِثیٖدَحْلا َوْھَل ىٖرَتْشَی ْنَم ِساَّنلا َنِمَو   

“İnsanlardan öylesi vardır ki, bilgisizce Allah yolundan saptırmak ve o yolu 

eğlenceye almak için, eğlencelik asılsız ve faydasız sözleri satın alır. İşte onlar için 

aşağılayıcı bir azap vardır”803  

 Zeki Duman, mezkûr âyette geçen  ifadesiyle ilgili tabiîn ثیٖدَحْلاَوْھَل 

müfessirlerinden Mucâhid, Hasan Basrî ve Katâde’nin görüşlerini tercih etmiştir. 

Buna göre söz konusu ifadeden maksat “yararından çok zararı olan türkü, şarkı ve 

müzik gibi vakti tüketen şeyler” olduğunu belirten Duman, çağımızda sinema tiyatro, 

radyo ve televizyon eğitici-öğretici faydalı birer araç olarak kullanıldıkları müddetçe 

bu kavramın kapsamına girmediğini ifade etmektedir. O, aile ve toplum yapısına 

zarar veren her türlü faaliyet ile insana rabbini unutturacak olan her şeyin bu 

kavramın kapsamına girdiğini düşünmektedir. Duman’a göre “lehve’l hadis, 

doğasında aşırılık olup dini açıdan israf sayılabilecek müzik, oyun ve eğlence; 

insana, özellikle Rabb’ini ve kendisini unutturacak, dolayısıyla yapması gereken 

önemli işlerini ihmal ettirecek derecede, meşgul eden her şey…”804  bu kapsamda 

değerlendirilebilir. 

 İzzet Derveze, âyetle ilgili iki görüş zikretmiştir: Birinci görüşe göre söz 

konusu âyette Nadr b. Haris kast edilmiştir. Çünkü o: “Muhammed size Semud ve 

Ad hakkında konuşuyor, ben de size Rüstem’in ve İsfendiyar’ın hikâyelerini 

anlatabilirim. Benin konuşmam onunkinden daha zevklidir” şeklindeki sözleri 

üzerine söz konusu âyet nâzil olmuştur. İkinci göreüşe göre ise söz konusu âyette, 

kâfirlerin Kur’ân’ı dinlemek yerine müzik meclislerini tercih edişleri kınanmaktadır. 

İkinci görüşü tercih eden Derveze, konuyla ilgili olarak Tirmizi’de geçen şu hadisi 

buna delil göstermektedir. “Şarkıcı kadın cariyeleri eğitmek veya alıp satmak helal 

                                                             
803 Lokman, 31/6.  
804 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 160-161. Ayrıca bkz.: Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, VI, 296. 



 

 

178 

 

değildir, onlardan elde edilen ücret haramdır” denilmektedir. 805 Derveze, söz 

konusu âyetin müziğe dalanları kınamak için indiğini düşünmektedir.806 

 Câbirî ise söz konusu âyetin yorumunda yukarıda zikrettiğimiz Nadr b. Haris 

ile ilgili rivâyeti tercih etmektedir. O, bu rivâyeti âyetin bağlamına daha uygun 

bulmaktadır. Ona göre burada söz konusu olan şey, insanları ilâhî vahiyden 

uzaklaştıran hikâyecilerin anlattıkları ile hikmetli kitabın âyetleri arasındaki farkı 

ortaya koymaktır. Dolayısıyla ثیٖدَحْلا َوْھَل  ifadesinden maksadın şarkı olduğunu ifade 

eden müfessirlerin807 görüşünü tercih etmiştir.808 

 Mezkûr örnekte de görüldüğü üzere üç müfessir de sahâbe ve tabiîn 

görüşlerinden istifade ederek âyeti yorumlamışlardır. Derveze’ye göre söz konusu 

ifadeden maksat şarkı, türkü ve eğlence türü şeylerdir. Câbirî ise Derveze’nin aksine 

söz konusu ifadenin müzik değil, insanı Kur’ân’dan uzaklaştıran hikâyeler olduğunu 

düşünmektedir. Duman ise insanı haktan uzaklaştıran her türlü söz, müzik, sinema, 

eğlence ve uğraşlar bu kavramın kapsamına girdiğini söyleyerek daha kapsamlı bir 

yorum yapmaktadır. Dolayısıyla Kur’ân bütünlüğünden hareketle, Zeki Duman’ın 

yaptığı yorum daha kapsamlı ve daha isabetli görünmektedir.   

 Netice olarak her üç müfessir de sahâbe ve tabiîn görüşlerine müracaat etmeyi 

önemsemiş ve bu görüşleri dikkate alarak âyetleri tefsir etmişlerdir. Her üç tefsirde 

konuya dair daha çok örnek bulmak mümkündür. Ancak söz konusu tefsirlerin, bu 

yönde fazla temayüz etmediğini düşünerek zikrettiğimiz örneklerle yetinmek 

istiyoruz.   

4.1.4. Kur’ân’ın Nüzûl Sebepleri ile Tefsîri 

 Kur’ân-ı Kerîm’in indiriliş gayesi, insanların dünya ve ahiret saadetini 

sağlamaktır. Bu saadeti elde etmenin yolu da Kur’ân’ı sahih bir şekilde anlamaya ve 

ona uygun hayat sürmeye bağlıdır. Kur’ân’ın sahih bir şekilde anlaşılabilmesi için de 

vahyin indiği ortamı ve şartları bilmek önemli kabul edilmektedir. Çünkü toplumun 

değişim ve dönüşümünü esas gaye edindiği için vahiy, bir seferde değil, tedrici 

                                                             
805 Tirmizi, es-Sünen, (Buyu’, 51, h. no: 1282). 
806 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs,  IV, 243. 
807 Bkz.: Taberî, Camiu’l-Beyân, XX, 126-130; İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, VI, 330-131.  
808 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 72. 
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olarak yaklaşık yirmi üç sene zarfında inmiştir. Nüzûl süreci denilen bu dönemde 

insanlığın ahlakî, hukukî ve diğer ihtiyaçları ile ilgili hükümler ve prensipler Hz. 

Peygamber’e vahiy yoluyla indirilmiştir. Bu bağlamda bir kısım âyetler, insanlar 

ibret alsın diye geçmiş toplumlarla peygamberleri arasındaki hadiselerden 

bahsetmek; bir kısım âyetler de nüzûl ortamında meydana gelen olayların mahiyetini 

açıklamak üzere indirilmiştir. Vahyin geri kalan kısmı ise belli bir sebebe bağlı 

olmaksızın, bir hüküm ortaya koymak amacıyla indirilmiştir.809  

 Kur’ân’ın ekseriyetini oluşturan âyetler Allah tarafından herhangi bir sebebe 

bağlı olmaksızın nâzil olmuştur. Bunun dışındaki âyetler ise ya meydana gelen 

herhangi bir hadisenin hükmünü açıklamak ya da Hz. Peygamber’e sorulan bir takım 

sorulara cevap vermek üzere indirilmiştir.810 Buradan hareketle sebeb-i nüzûl 

kavramının sonradan ortaya çıkmış bir kavram değil; İslam’ın ilk dönemlerinden 

günümüze kadar İslamî ilimler alanında çalışma yapan araştırmacıların, Kur’ân’ı 

anlamak üzere kullandıkları önemli bir kavram olduğu söylenebilir.811 Bu nedenle 

sebeb-i nüzûl kavramının ilmi bir terim olarak nasıl tarif edildiğine bakmak önem arz 

etmektedir.  

 Cerahoğlu, sebeb-i nüzûl’u; vahyin nüzûl sürecinde meydana gelen ve 

Kur’ân’ın bir veya birden fazla âyetinin yahut bir sûresinin inzâline neden olan olay, 

durum ya da herhangi bir mesele hakkında Hz. Peygamber’e sorulan soru diye 

tanımlarken812 Serinsu, farklı tanımlardan yola çıkarak “Nüzûl ortamında meydana 

gelen bir hadise veya Hz. Peygamber’e yöneltilmiş bir soruya vuku bulduğu 

günlerde, bir veya daha fazla âyetin, tazammun etmek (hadiseyi, soruyu kapsayan 

nitelik ve özellikleri içermek), cevap vermek veya hükmünü açıklamak üzere 

inmesine vesile teşkil eden, vahyin nâzil olduğu ortamı resmeden hadise” diye 

açıklamaktadır. 813 

 Nüzûl sebebine bağlı olarak inen âyet ve sûreler ile ilgili rivâyetleri konu 

edinen ilim dalına ise sebeb-i nüzûl ilmi adı verilmektedir.814 

                                                             
809 Demirci, Tefsir Usûlü, 209-210. Ayrıca bkz.: Suat Yıldırım, Kur’ân İlimlerine Giriş, Ensar, 
Neşriyat, İstanbul, 2011, 85 vd.  
810 Salih, Mebâhis fi Ulûmi’l-Kur’ân, 132. 
811 Uzun, Câbirî’nin Tefsiri ve Yorum Yöntemi, 60. 
812 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü; 115; Demirci,”Esbabu’n- Nüzûl” DİA., XI, 360. 
813 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’ân ve Bağlam, Şule Yay., İstanbul, 2012, 56 . 
814 Muhsin Demirci, Tefsir Usûlü, 210. 
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 İslam âlimleri nüzûl sebebinin önemine dair çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. 

Çoğunluğun görüşüne göre nüzûl sebebini bilmek Kur’ân’ın anlaşılmasında önemli 

bir husus olarak görülmektedir. Kur’ân’ın anlaşılması açısından nüzûl sebebini 

bilmenin pek çok faydaları olduğunu kabul eden Zerkeşî (ö:794), bu konunun 

faydasız olduğunu iddia edenlerin yanıldıklarını belirtmiştir. Zerkeşî’ye göre bu ilmi 

bilmenin bazı faydaları şöyledir: Nâzil olan hükmün hikmeti, nüzûl sebebini 

bilmekle daha iyi anlaşılır. Hüküm çıkarmada sebebin hususiliğini göz önünde 

bulunduranlara göre nüzûl sebebi âyetin içerdiği hükmü tahsis edebilir. Manaya vakıf 

olmanın en etkili yolu sebeb-i nüzûlü bilmekle mümkün olacaktır. Bazen lafız 

umumî olur ancak bir takım deliller âyeti tahsis eder. Sebeb-i nüzûl ile hasr 

tevehhümü giderilmiş olur.815 Mesela, En’am, 6/ 145. âyettte Yüce Allah şöyle 

buyurmaktadır: “De ki: Bana vahyolunanda, leş veya akıtılmış kan yahut domuz eti -

ki pisliğin kendisidir- ya da günah işlenerek Allah'tan başkası adına kesilmiş bir 

hayvandan başka, yiyecek kimseye haram kılınmış birşey bulamıyorum. Başkasına 

zarar vermemek ve sınırı aşmamak üzere kim (bunlardan) yemek zorunda kalırsa 

bilsin ki Rabbin bağışlayan ve esirgeyendir.” Âyette sadece sayılan dört şey yasak 

edilmiş gibi gözükse de bunlara hasredilemeyeceği, nüzûl sebebinden 

anlaşılmaktadır. Âyette sayılanların haramlığı ispat edilmiştir. Ancak bu dört şeyin 

dışında içilmesi ve yenilmesi yasak olan pek çok şey bulunmaktadır. Bu âyet inat ve 

kâfirliklerinden dolayı, Allah’ın helâl kıldıklarını haram, haram kıldıklarını da helâl 

sayan kimseler hakkında nâzil olduğu ifade edilmektedir. Öte yandan nüzûl 

sebebinin bilinmesi âyetlerdeki şüphe ve karışıklığı giderebilir.816 Vâhidî (ö.1076) 

gibi kimileri de nüzûl sebebi ilmine tam vakıf olunmadan ilgili âyetin tefsirinin 

bilinemeyeceği görüşünü savunmuşlardır.817   

                                                             
815. Geniş açıklama için bkz.: Zerkeşî, el-Burhân, I, 23. 
816 Suyûtî, Lübâbu’n-Nükûl fi Esbâbi’n-Nüzûl, Dâru’l-Kutubu’l-İlmiyye, Beyrut ,ty., 3. Mesela 
Mervan b. Hakem, İbn Abbas’a gelip Âl-i İmrân, 3/188. âyetinde “Sanma ki ettiklerine sevinen, 
yapmadıkları ile övülmek isteyenler, evet, sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem 
verici bir azap vardır” kimin muhatap alındığını sorar. İbn Abbas bu âyetin Ehl-i kitap hakkında 
indiğini söyler: “Hz. Peygamber, Ehl-i kitaba bildikleri bir şeyi sormuştu. Onlar bildiklerini gizleyerek 
Ona başka şeyler söylemişlerdi. Böylece kendilerine sorulan şeyi yanlış cevaplandırmışlardır. Bununla 
birlikte Ona iyilik yaptıklarını göstermeye çalışmış ve o gizlediklerinden dolayı kazandıklarına 
sevinmişlerdi. Bkz.: Zerkeşi, Burhân I,  22- 27. 
817 Ebû’l-Hasan Alî b. Ahmed el-Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl,  (Thk., Kemal Besyûnî Zağlûl), Dâru’l-
Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1991, 10. 
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 Bu bağlamda nüzûl sebebine şahit olan sahâbe ve tabiînin bu konudaki görüş 

ve tutumları önem arz etmektedir. Başta sahâbe olmak üzere onlardan sonra gelenler 

Kur’ân’ı öncellikle sebeb-i nüzûl ile tefsir etmişlerdir. Bu sebepledir ki tefsir ilminin, 

başlangıçta esbâb-ı nüzûlü bilmekten ibaret olduğu sözü hakikati ifade etmektedir.818 

Fakat sahâbe ve tabiînden biri, şu âyet şu husus için indirilmiştir, dediklerinde, 

onların bundan kastı, o âyetin ihtiva ettiği hükmü göstermek idi; yoksa bu durumun, 

âyetin nüzûl sebebi olduğunu söylemek değildi.819  

 Şu varki, sebeb-i nüzûl rivâyetleri Kur’ân-ı Kerîm’in bütünlüğü ve genel 

ilkeleri çerçevesinde değerlendirilmelidir; aksi halde olumsuz bazı sonuçlara yola 

açabilir. Şöyleki; âyetleri nüzûl sebepleri çerçevesinde değerlendirmek ve bu 

sebeplerle sınırlandırmak, yorum zenginliğine engel olduğu gibi ilâhî mesajın 

evrensel olma niteliğine de zarar verir. Bu da otaya çıkacak bir takım sorunlara 

Kur’ân’ın genel perspektifinden çözüm bulma girişimlerine engel oluşturacaktır.820 

Netice olarak Kur’ân’ın, insanların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak peyderpey 

indirildiği, bazı âyetlerin bir takım olaylar sebebiyle, çoğunun ise, herhangi bir sebep 

olmaksızın indirildiği kabul edilmektedir. Sebeb-i nüzûlün ancak Hz. Peygamber, 

sahâbe ve tabiîden gelen rivâyetlerle bilinebileceği, sebeb-i nüzûle vakıf olmanın 

ilgili âyetlerin anlaşılmasında büyük kolaylıklar sağlayacağı ifade edilmektedir.821  

 Sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin, Kur’ân’ın anlaşılması açısından önemi inkâr 

edilemez. Dolayısıyla söz konusu rivâyetlerden yeterince faydalanabilmek için ilgili 

rivâyetlerin belli ölçütler doğrultusunde değerlendirilmesi gerekmektedir.  

 Şimdi üç müfessirin, sebeb-i nüzûl rivâyetlerine yaklaşımlarını incelemeye 

çalışalım.  

4.1.4.1. Nüzûl Sebepleri İle İgili Rivâyetlere Yaklaşımları 

 Derveze, Kur’ân’ın doğru anlaşılması açısından sebeb-i nüzûl bilgisinin 

önemli olduğunu düşünmektedir. Dolayısıyla âyetlerin tefsirinde nüzûl sebepleriyle 

ilgili rivâyetlere çokça yer vermekte ve bunları değerlendirmektedir. Derveze, sebeb-
                                                             
818 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 116. 
819 Zerkeşî, el-Burhân, I, 32. 
820  Serinsu, a.g.e, 165-174. 
821 Geçit, Molla Sadra’nın Kur’ân Yorumu, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Yayınlanmamış Doktora Tezi), Van, 2018, 174.  
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i nüzûlle ilgili bir rivâyete rastlamamış ise bunu genellikle ةبسانم يف ةصاخ ھیلع علطن ملو 

 ”Âyetlerin sebeb-i nüzûlüyle ilgili özel bir rivâyete muttali olmadık“  تایالا لوزن

şeklinde ifade etmektedir.822  

 Derveze, tefsirinde sebeb-i nüzûlle ilgili rivâyetleri birkaç şekilde ele alarak 

değerlendirmektedir: Sûreleri pasajlar halinde tefsir eden müellif, buna bağlı olarak 

bazen bir âyet için bir sebeb-i nüzûl rivâyeti aktarırken, bazen de birden çok sebeb-i 

nüzûl rivâyetini aktarmıştır. Bazen de birkaç âyet için bir sebeb-i nüzûl rivâyetini 

zikretmiştir. Sebeb-i nüzûl rivâyetlerini yalnızca nakletmekle yetinmeyen Derveze, 

bunları, âyetin siyak-sibakıyla, üslûbuyla, mana ve muhtevasıyla, sûrelerin nüzûl 

zamanıyla, pasaj, sûre ve Kur’ân bütünlüğüyle karşılaştırarak ve ictihada başvurarak 

değerlendirmiştir. Aynı şekilde söz konusu rivâyetlerin Hz. Peygamber’in hayatıyla 

uyumlu olması gerektiğini belirtmiş, âyetlerin nüzûl sebebine işaret ettiği rivâyetin 

taşıdığı anlam ile, ilgili âyetlerin metin içindeki bağlamlarının ifade ettiği anlam 

arasında herhangi bir çelişkinin olmamasına önem vermiştir.  

 Derveze, farklı zamanlarda yazılan tefsirlerde sebeb-i nüzûl türü rivâyetlere 

topluca yer verildiğini, ancak bunlar arasında çelişkili ve âyetlerin ruhuyla 

uyuşmayan türden rivâyetler bulunduğu, bunlarla ilgili geniş çapta eleştiri ve 

arındırma yapılmadığına dikkat çekmektedir. Ona göre İslam’ın ilk üç yüz yılında 

meydana gelen siyasî, mezhebî, etnik ve kelamî ihtilafların etkisi bu rivâyetlerde 

açıkça görülmektedir. Ayrıca kötü niyetli kişilerin zihinleri bulandırmak, yanlış 

bilgileri yaymak ve rakip gruplar arasında düşmanlık oluşturmak amacıyla bu 

rivâyetleri çarpıtıp değiştirmişlerdir. Böylece bilerek veya bilmeyerek tefsir 

kitaplarına yalan-yanlış bilgiler yerleştirilmek suretiyle Kur’ân’ın yanlış 

anlaşılmasına yol açılmıştır.823 Bundan ötürü Derveze, bu rivâyetleri 

değerlendirirken, gerekçesini de belirterek kabul veya red etmektedir.   

 Derveze, genellikle belli bir âyetin nüzûlüne ilişkin zikredilen sebebin, âyetin 

bağlamıyla ilişkili olup olmaması açısından değerlendirmektedir. Genellikle âyetlerin 

bağlamını dikkate almayarak sebeb-i nüzûl rivâyetleri doğrultusunda tefsir yaptıkları 

gerekçesiyle müfessirleri eleştirmektedir. Bağlamla çeliştiği açıkça görülen bu tür 

rivâyetlerin kabul edilmemesi gerektiğini, zira âyetin akışına ve anlamına 
                                                             
822 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 49. 
823 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 205-206. 
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bakıldığında, rivâyetin iniş sebebi olarak işaret ettiği olayla bir ilgisinin, aralarında 

bir uyumun görülmediğini söylemektedir. Derveze’ye göre, şayet bu tür rivâyetler 

sahih ise bununla ilgili şu söylenebilir: Bu âyet, inzâl olduktan sonra meydana gelen 

olaya şahid olarak gösterilmiş olabilir. Ya da olay âyetten bir süre önce meydana 

gelmiştir ancak âyette söz konusu olaya yönelik hatırlatma, eleştiri, uyarı veya öğüt 

babından bir işaret içermiştir. Bundan dolayı ravi meseleyi karıştırmış ve söz konusu 

olayın, âyetin iniş sebebi olduğunu sanmıştır.824 

 Câbirî de nüzûl sebeplerinin bir takım faydaları olduğuna inanmakta ve 

bunları şöyle ifade etmektedir: “Bu rivâyetler bize, Arapların kültür ve düşünce 

dünyalarına ilişkin önemli ve güvenilir veriler aktarmaktadır. Hz. Peygamber’in 

yaşadığı çevrenin düşünceleri, adetleri ve toplum tarihini öğrenme açısından bu 

rivâyetlerin önemi inkâr edilemez. Ayrıca bu rivâyetler, Kur’ân’ın insani realite ile 

ne ölçüde irtibat halinde olduğunu göstermektedir. Bundan ötürü nüzûl sebeblerinin 

Kur’ân tefsiri açısından önemi göz ardı edilemez.”825 Dolayısyla Câbirî, sebeb-i 

nüzûl rivâyetlerini kullanmayı, Kur’ân’ı anlamanın önemli bir yöntemi olarak kabul 

etmektedir. Ona göre sebeb-i nüzûl; zorunlu olarak o âyetin inzâline sebep olan şey 

olmayıp âyet veya âyetlerin, hakkında indirilip açıklama yaptığı konudur. Diğer bir 

ifade ile sebeb-i nüzûl;  âyetlerin inmesine sebep olan bir etken ya da illet değil, 

âyetlerin kendisinden bahsettiği veya kendisini açıkladığı konudur.826  

 Câbirî, Kur’ân’daki her sûre veya âyet için özel bir nüzûl sebebi aramanın 

doğru olmadığını düşünmekte827 ve her âyet için özel sebeb-i nüzûl zikretme gereğini 

duyan müfessirleri eleştirmektedir. Ona göre parçacı bakış açısı ile hareket edenler, 

birden fazla âyet için aynı nüzûl sebebini zikretmişlerdir. Dolayısıyla bu durum, 

onları bir çıkmaza sokmuştur.828   

 Câbirî, sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin İsrâilîyyatı barındırdığı ve kendi 

aralarında çelişkiler gösterdiği halde, yine de bu rivâyetleri kullanmanın zorunlu 

olduğunu düşümekte ve bunun iki sebepten kaynaklandığını söylemektedir:  

                                                             
824 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 192. 
825 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III,  379-380. 
826 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 369. 
827 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 64. 
828 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 69. 
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1. Kur’ân’ın, tek seferde değil, yaklaşık yirmi üç yılda parça parça olarak 

indirilmiş olması nedeniyle kendisiyle baştan sona tam bir metin olarak ilişki kurmak 

ve nüzûl ortamını göz ardı etmek mümkün değildir. Zira bazı âyetler Hz. 

Peygamber’e veya Müslümanlara sorulan sorular üzerine, ya da Hz. Peygamber’in 

veya belli bir sahâbenin özel hayatıyla ilgili bir konu hakkında indirilmiş olabilir. İşte 

bu tür durumlarda inen Kur’ân âyetleri veya sûrelerin maksadını anlamak için nüzûl 

sebeplerini bilmek zorunludur.   

2. Nüzûl sebeplerine ilişkin aktarılan rivâyetler iki realite sunmaktadır: Biri, 

inzâl olan âyetlerin fiili olarak Kur’ân’ın nüzûl ortamını resmeden Arap ufkunun bir 

unsurunu teşkil eden tarihsel realitedir. Diğeri ise nüzûl sebepleriyle ilgili rivâyetleri 

kullanan ve yerleşmesini istedikleri görüşe hizmet edecek şekilde, belli âyetlere özel 

bir anlam kazandıran kimselerin sahip olduğu düşünsel realitedir.829 

 Câbirî, sebeb-i nüzûl rivâyetlerini kullanmanın zorunluluğundan bahsetmekle 

birlikte, bu rivâyetleri olduğu gibi değil, eleştiri süzgecinden geçirmek gerektiğini 

belirtmiştir. Ona göre nüzûl dönemi ile rivâyetlerin derlendiği dönem arasında uzun 

bir zamanın geçmesi, bu tür rivâyetlere karşı ihtiyatlı olmayı gerektirmektedir. Zira 

bu süre hikâye tarzı sebeb-i nüzûl üretimine imkân verecek türden uzun bir süredir. 

Bu sebeple, salt senet tenkidi rivâyetlerin doğruluk ölçütü için yeterli değildir.830 

Ayrıca, sahâbeden aktarılan sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin merfu hadis kategorisinde 

değerlendirilmesi, bu rivâyetlerde bulunan çelişkileri gidermediği gibi, zamanla bu 

rivâyetlerde artışı da engelleyememiştir. 831  

 İşte mezkûr sebeplerden ötürü Câbirî, sebeb-i nüzûl rivâyetlerini olduğu gibi 

kabul etmeyip bunları bazı kriterlere göre değerlendirmiştir. Onun, sebeb-i nüzûl 

rivâyetlerini değerlendirmede ölçüt aldığı hususlar şöyledir:    

 1. Sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin verdiği anlam ile âyetlerin metin içerisindeki 

bağlamın ifade ettiği anlam çelişmemelidir.    

 2. Sebeb-i nüzûl rivâyetleri Hz. Peygamber’in sireti ve sûrelerin nüzûl 

sırasıyla tam uyum içinde olması lazımdır. 

                                                             
829 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 370-371. 
830 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 371-372. 
831 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 370. 
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 3. Sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin verdiği anlam, Arapların kültürel, sosyal,  

iktisadî ve düşünce dünyalarına uygun olmalıdır. 

 Câbirî, yukarıdaki şartları dikkate almak sûretiyle sûrelerin nüzûl zamanını 

tesbit ettiğini, bu yöntemle tefsir geleneği içinde gerçek anlamı unutulmuş olan bazı 

âyetleri, nesnel bir şekilde anlama imkânı elde ettiğini söylemektedir. Müfessire göre 

sûre ve âyetlerin nüzûl zamanı ancak bu şekilde tespit edildiğinde, yapılan tefsir ve 

yorumlar daha gerçekçi olabilecektir.832   

 Zeki Duman da âyetlerin anlaşılmasında nüzûl sebebini bilmenin önemli 

olduğunu düşünmektedir. Bu sebeple tefsirinde her sûrenin meal ve tefsirine 

başlamadan önce, o sûrenin tarihi arka planı ve içeriği hakkında bilgi vermekte; varsa 

özel nüzûl sebebini zikretmektedir. Tefsirde iktisat metodunu tercih eden müfessir, 

nüzûl sebebiyle ilgili rivâyetleri aktarırken seçici davranmaktadır. Sûre ve âyetlerle 

ilgili sebeb-i nüzûl rivâyetlerini sıralamak yerine, âyetin bağlamı, âyet, sûre ve 

Kur’ân bütünlüğünü dikkate alarak en uygun bulduğu rivâyeti tercih etmektedir. 

Sebeb-i nüzûlle ilgili rivâyeti bazen özet olarak verirken, bazen de o rivâyetin bir 

kısmını veya ana fikrini belirterek aktarmaktadır. Bununla birlikte uygun bulmadığı 

kimi rivâyetleri aktarmakla birlikte, gerekçesini belirterek eleştirmektedir. Nüzûl 

sebepleriyle ilgili rivâyetleri çoğunlukla sûrelerin tanıtım bölümünde özet olarak 

açıklayan müfessir, bazen de âyetin tefsiri bölümünde ilgili sebeb-i nüzûl rivâyetini 

zikrederek âyetleri tefsir etmekte ve böylece sahih manaya ulaşmaya çalışmaktadır. 
833 Zeki Duman, sebeb-i nüzûlle ilgili rivâyetleri naklederken genellikle tefsir 

kaynaklarını veya bu alanla ilgili müstakil olarak hazırlanmış eserlerden 

faydalanmaktadır. Bu hususta genellikle Vâhıdî’nin ‘Esbabu’n-Nüzûl’ adlı eseri ile 

Taberî, İbn Kesîr ve Kurtûbî tefsirlerinden nakillerde bulunmaktadır.   

 Zeki Duman, sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin, âyetlerin mefhumu, bağlamı, nüzûl 

zamanı ve Kur’ân bütünlüğü ile uyumlu olmaları gerektiğini belirtmektedir. Bu 

bağlamda müfessir, sebeb-i nüzûl rivâyetlerine yaklaşım yöntemini şöyle ifade 

etmektedir: “Âyetlerin lafzındaki mananın, tarihi bağlamı da dahil zarf mazruf 

ilişkisi içerisinde ve âyet bütünlükleri de göz önünde bulundurularak anlaşılmaya 

çalışılması gerekir. Âyetlerin ancak bu yöntemle anlaşılabilecek manaları, bazı tefsir 

                                                             
832 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 370. 
833 Örnekler için bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, I, 85, 117; II, 341, 523; III, 484, 491, 662. 
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ve meallerde görüldüğü üzere, isnat zincirleri tahkik edilerek sıhhatleri tesbit 

edilmemiş, mana ve maksatları Kur’ân’a arz edilip tenkide tabi tutulmamış olan 

‘Esbab-ı Nüzûllere ya da rivâyetlere feda edilmemiştir…”834  

 Müfessir, bazı âyetlerin belli kişiler veya tarihi olaylar sebebiyle indirilmiş 

olmasının, o âyetleri tarihsel kılmayacağını ve Kur’ân’ın evrensel olma özelliğine 

halel getirmeyeceğini vurgulamaktadır. Bu sebeple belli olaylar üzerine inen âyetler 

için “bu âyetler tarih boyunca, aynı şartlardaki tüm durumlar için geçerlidir” şeklinde 

ifadelerle bunu belirtmektedir.835  

 Şimdi söz konusu üç müfessirin sebeb-i nüzûl rivâyetlerini hangi ölçütlere 

göre ve nasıl değerlendirdiklerini inceleyelim. 

4.1.4.1.1. Rivâyetleri Âyetlerin Muhtevasına Göre Değerlendirmeleri 

 Her üç müfessir de sebeb-i nüzûl rivâyetlerini âyetlerin anlamı ve 

muhtevasıyla uyum içerisinde olması gerektiğini düşünmektedir. Buna göre âyetlerin 

anlam ve muhtevasıyla uyumlu olan rivâyetler, ilgili âyetlerin tefsirinde 

kullanılmaktadır. Şayet aksi bir durum söz konusu ise, bu rivâyetler ilgili âyetlerin 

tefsirinde kullanılmamaktadır. Örneğin Fussilet, 41/ 22. âyetini ve sebeb-i nüzûlü 

olduğu söylenen rivâyeti ele alalım; 

  َنوُلَمْعَت اَّمِم اًریٖثَك ُمَلْعَی َال َّٰهللا َّنَا ْمُتْنَنَظ ْنِكٰلَو ْمُكُدوُلُج َالَو ْمُكُراَصْبَا َالَو ْمُكُعْمَس ْمُكْیَلَع َدَھْشَی ْنَا َنوُرِتَتْسَت ْمُتْنُك اَمَو

“Siz (günahları işlerken) kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize 

şâhitlik etmesinden sakınmıyordunuz. Lâkin yaptıklarınızın çoğunu Allah’ın 

bilmediğini sanıyordunuz.”836 

 İzzet Derveze, bu âyetin sebeb-i nüzûlü olduğu söylenen şu rivâyeti 

aktarmakta; âyetin anlamı ve muhtevasıyla karşılaştırarak değerlendirmektedir. 

Derveze’nin aktardığı rivâyet şöyledir: Buhârî’de geçen ve Abdullah b. Mesud’a 

dayandırılan rivâyete göre Kureyş’ten iki adamla Sakif’ten akrabaları olan iki adam 

bir evde oturdukları bir sırada aralarında şu diyalog geçer:  

“Biri diğerlerine: ‘Sizce Allah konuşmalarımızı işitiyor mu?’  

                                                             
834 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 26-27. 
835 Bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak,  I, 450; II, 165, 318; III, 484, 712,713. 
836 Fussilet, 41/22. 
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Diğerleri: ‘Konuşmalarımızın bir kısmını işitiyor’  dediler.  

Öbürleri: ‘Eğer bir kısmını işitiyorsa hepsini de işitiyordur,’ dediler. Bunun üzerine 

yukarıdaki âyet nâzil oldu.”  

 Derveze’ye göre söz konusu âyet, kıyamet gününde kâfirlerle bedenlerindeki 

organları arasında geçen bir konuşmayı içeren âyetler837 gurubunun bir parçasıdır.838 

Âyetin anlamı ile rivâyetin muhtevası arasında bir uyum görülmemektedir. Derveze, 

pasaj bütünlüğünü göz önüne alarak âyeti şöyle tefsir etmektedir: “Kıyamet gününde 

kâfirler haşredilip cehenneme sürükleneceklerdir. Cehenneme konulmadan önce 

Allah’ın huzurunda hesaba çekileceklerdir. Allah, aleyhlerinde şahitlikte bulunsunlar 

diye kulaklarını, gözlerini ve derilerini konuşturacaktır.”839 

 Zikrettiğimiz açıklamalarından da anlaşıldığı üzere Derveze, sebeb-i nüzûl 

rivâyetini âyetin mana ve muhtevasıyla uyumlu olması gerektiğini belirtmektedir. 

Dolayısıyla âyetin muhtevasıyla uyumlu olmayan rivâyetlerle tefsir yapmaktan 

kaçınmaktadır.  

 Câbirî ise Fussilet sûresiyle ilgili herhangi bir sebeb-i nüzûl rivâyetini 

aktarmamaktadır. Ona göre bu sûre, Müslümanların muhasara altında olduğu ve bir 

kısmının Habeşistan’a göç ettiği bir dönemde nâzil olmuştır. Bu yüzden bu ve diğer 

“ مح ” sûreleri hakkında genelde az sayıda sebeb-i nüzûl rivâyeti nakledildiğini belirten 

Câbirî, bunları da kayda değer görmediğini ifade etmekte; ancak bu âyetlerle ilgili 

ayrıca bir yorum yapmamaktadır.840  

 Zeki Duman, âyetlerin mana ve muhtevasına aykırı bulduğu sebeb-i nüzûl 

rivâyetlerini esas almadığını; mana ve maksatları Kur’ân’a arz edilip tenkide tabi 

tutulduktan sonra tefsire yansıttığını belirtmektedir.841 Yukarıda metin ve anlamını 

verdiğimiz Fussilat, 41/22. âyetiyle ilgili herhangi bir rivâyet zikretmeden âyeti şöyle 

açıklamaktadır: 

                                                             
837 Derveze, Fussilet, 41/19-23. âyetlerin beraber değerlendirilmesi gerektiğini düşünmektedir. 
838 Bkz.: Derveze, et-Tefsîru’l-Hadis, IV, 411-412.   
839 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadis, IV, 411. 
840 Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 110-117. 
841 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 27. 
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 “Siz, kendi kulaklarınızın, gözlerinizin ve derilerinizin, aleyhinize şahitlik 

edeceklerini düşünüp gizlenmiyordunuz bile. Aksine yaptıklarınızın çoğunu Allah’ın 

bilmeyeceğini sanıyordunuz.”842 

 Câbirî, genelde sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin, âyetin anlamı ve muhtevasıyla 

birlikte sûrenin nüzûl zamanıyla da uyumlu olması gerektiğine dikkat çekmektedir. 

Örneğin,  Andolsun biz, sizden önce gelip“  َنیٖرِخْاَتْسُمْلا اَنْمِلَع ْدَقَلَو ْمُكْنِم َنیٖمِدْقَتْسُمْلا اَنْمِلَع ْدَقَلَو

geçenleri de biliriz, sonraya kalanları da.”843 

 Câbirî’nin bu âyetle ilgili olarak aktardığı rivâyete göre mescitte Hz. 

Peygamber’in arkasında kadınlar safında güzel bir kadın namaz kılardı. Bazı 

kimseler kadını görmemek için ön saflara ilerler, bazı kimseler ise erkekler safının 

son sırasına geçerdi. Böylece rükuya vardıklarında koltuk altından kadına bakarlardı. 

Bunun üzerine mezkûr âyeti nâzil olmuştur.844 Söz konusu âyet ile nüzûl sebebi 

olduğu söylenen rivâyet arasında bir uyum görülmediğini belirten Câbirî, bu 

rivâyetle sûrenin indiriliş zamanı arasında da bir uyum balunmadığını belirtmektedir.  

 Câbirî’nin, mezkûr âyetle uyumlu görmeyip eleştirdiği bir başka rivâyet ise 

şöyledir: Hz. Peygamber insanları ilk safta namaz kılmaya teşvik edince ön saflarda 

izdiham yaşanmaya başlanmıştır. Evleri uzakta olanlar, ilk saffa yetişmek için 

evlerini satmak istemişlerdir. Bunun üzere söz konusu âyet indirilmiştir. Câbirî’ye 

göre bu rivâyet, hem âyetin geçtiği bağlamla, hem de nüzûl zamanıyla uyumlu 

değildir. Zira âyetin sebeb-i nüzûlü olduğu söylenen rivâyet, sûrenin Medenî 

olduğunu öngörmektedir. Oysaki sûre Medine’de değil, Mekke’de nâzil olmuştur. 

Medenî olduğu öngörülen bir rivâyet, Mekkî bir sûreye sebeb-i nüzûl 

gösterilemez.845 

 Câbirî’ye göre söz konusu âyetin geçtiği pasajda müşriklerin Allah’ın yeri ve 

göğü yaratmış olmasını idrak edemediklerinden bahsedilmektedir. Bu bağlamda 

hayatı ve ölümü verenin yüce Allah olduğundan, önceden yaşayıp ölenlerin ve 

sonradan gelecek olanların bilgisinin onun yanında olduğundan, Allah’ın hüküm ve 

                                                             
842 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 240. 
843 Hicr, 15/24. 
844 Taberî, Camiu’l-Beyân, XVII, 93. 
845 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 31. 
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hikmet sahibi olması yönüyle ahirette hepsini diriltip hesaba çekeceğinden 

bahsedilmektedir.846 

 Zeki Duman da bu hususta Derveze ve Câbirî gibi düşünmektedir. O, bağlam 

ve sûrenin içeriğiyle uyumlu gördüğü sebeb-i nüzûl rivâyetlerini tefsirde 

kullanmaktadır. Örneğin, Kehf sûresinin nüzûl sebebiyle ilgili rivâyeti kaynak 

belirtmeden, sûrenin giriş kısmında özet bir şekilde zikretmektedir. Rivâyete göre 

Hz. Peygamber’e ve müminlere karşı mücadele eden müşriklerin düşmanlıkları tüm 

şiddetiyle devam ettiği bir sırada, Mekke’ye gelen bir Yahudi topluluğu, kendilerinin 

de bilgi sahibi oldukları Ashab-ı Kehf, Musa ile arkadaşı ve Zülkarneyn kıssaları 

hakkında Hz. Peygamber’e sorular sormuşlardır. Bunun üzerine Hz. Peygamber, 

Allah’tan gelecek vahyi düşünerek “Yarın gelin size bilgi vereceğim” demiştir. 

Ancak vahiy Peygamberin isteği ile değil, Allah’ın dilediği vakitte, dilediği konuda 

inerdi. Aradan tam on beş gün geçtikten sonra bu konulardan bahseden vahiy 

inmiştir. İşte bu sûrede, hem sorulan konu hakkında doğru bilgi vermek hem de 

sadece Allah’a kulluğu kabul ettikleri için ağır zulme uğrayan ve bir kısmı 

Habeşistan’a göç etmek durumunda kalan müminleri teselli etmek amacıyla bir 

temsil ve üç kıssa anlatılmaktadır.847 

 Zeki Duman rivâyetlerin, âyetlerin muhtevasıyla uyumlu olması gerektiğini 

düşünmekte ve bu özellikteki rivâyetleri tefsirde bir veri olarak kullanmaktadır.  

Örneğin müfessirin şu âyete yaklaşımını inceleyelim.  

 اوُفْعَیْلَو ِّٰهللا ِلیٖبَس ىٖف َنیٖرِجاَھُمْلاَو َنیٖكاَسَمْلاَو ىٰبْرُقْلا ىِلُوا اوُتْؤُی ْنَا ِةَعَّسلاَو ْمُكْنِم ِلْضَفْلا اوُلُوا ِلَتْاَی َالَو

ٌمیٖحَر ٌروُفَغ ُّٰهللاَو ْمُكَل ُّٰهللا َرِفْغَی ْنَا َنوُّبِحُت َالَا اوُحَفْصَیْلَو   “İçinizden varlık ve servet sahibi kimseler 

yakınlarına, düşkünlere ve Allah yolunda hicret edenlere (kendi mallarından bir şey) 

vermeyeceklerine yemin etmesinler. Onlar affetsinler, vazgeçip iyi muamelede 

bulunsunlar. Allah’ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Allah, çok 

bağışlayandır, çok merhamet edendir.”848 

 Zeki Duman bu âyetin tefsirinde, nüzûl sebebi olduğu söylenen rivâyeti 

özetle şöyle zikretmektedir: Hz. Ebû Bekir’in akrabası olan Mıstah, Allah yolunda 

hicret etmiş, Bedir savaşı’na katılmış, fazilet sahibi ve yoksul bir mümindir. Ne yazık 
                                                             
846 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 34-35. 
847 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 341. 
848 Nûr, 24/22. 
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ki o da İfk hadisesiyle ilgili ileri-geri konuşanlar arasında yer almıştı. O güne kadar 

Mıstah ve ailesi Hz. Ebû Bekir’in verdiği yardımla ihtiyaçlarını karşılamaktaydı. Hz. 

Ebû Bekir, bu iftira olayı ile ilgili Mıstah’ın da konuştuğunu duyunca artık ona 

yardım etmeyeceğine dair yemin etmiştir. Bunun üzerine Yüce Allah bu düşünceden 

dolayı Hz. Ebû Bekir ve onun durumunda olanları uyarmamış ve affedici olmalarını 

istemiştir. Zira Allah affetmeyi sever.849   

 Bu örnekte de görüldüğü üzere müfessir, âyetin anlamı ile yaşanan olay 

arasındaki uyuma dikkat etmekte, bu rivâyeti âyetin anlaşılması için örnek bir olay 

niteliğinde sunmaktadır. Ayrıca bu durumda olan herkesin söz konusu âyetin 

muhatabı olduğunu söyleyerek Kur’ân’ın evrensel ilkelerine dikkat çekmektedir.   

4.1.4.1.2. Rivâyetleri Âyetin Siyak-Sibakına Göre Değerlendirmeleri 

 Her üç müfessir de âyetin siyak-sibakına göre yani metinsel bağlamındaki 

anlam ile rivâyetin verdiği bilgiyi karşılaştırmakta, bunların birbirleriyle uyum 

içerisinde olması gerektiğini düşünmektedir. Derveze ile Câbirî genellikle aynı 

meselede birden çok sebeb-i nüzûl rivâyetini zikrederken Zeki Duman ise çoğunlukla 

en uygun gördüğü bir rivâyeti zikretmektedir. Böylece her üç müfessir de âyetin 

siyak-sibakıyla ortaya çıkan anlamla uyumlu gördükleri en uygun rivâyeti tercih 

etmişlerdir. Ancak üç müfessir de bazen söz konusu durumla uyumlu bulmadıkları 

rivâyetleri eleştirerek zikretmişlerdir. Örneğin;   

 ُّٰهللا ُمُكَقَزَر اَّمِم اوُلُكَو َنیٖدَتْعُمْلا ُّبِحُی َالَ ّٰهللا َّنِا اوُدَتْعَت َالَو ْمُكَلُ ّٰهللا َّلَحَا اَم ِتاَبِّیَط اوُمِّرَحُت َال اوُنَمٰا َنیٖذَّلا اَھُّیَا اَی

 Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve“ نوُنِمْؤُم ٖھِب ْمُتْنَا ىٖذَّلا َّٰهللا اوُقَّتاَو اًبِّیَط ًالَالَح

temiz nimetleri (kendinize) haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. 

Çünkü Allah, haddi aşanları sevmez. Allah’ın size rızık olarak verdiklerinden helâl, 

iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah’a karşı gelmekten 

sakının”850 

 Derveze, ilgili âyetlerin sebeb-i nüzûlü olarak Taberi’den şu rivâyeti 

zikretmektedir: Müslümanlardan bir grup, keşiş ve ruhbanlara özenip, kendilerini 

daha çok ibadete vermek amacıyla eşlerinden,  güzel yiyecek ve içeceklerden uzak 

                                                             
849 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 457. 
850 Mâide, 5/87-88. 
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durmaya karar vermiştir. Bu amaçla vakitlerini namaz, zikir ve oruçla geçirmeye 

başlamış, bazıları hadım olmaya bile niyetlenmişti. Bu durumdan haberdar olan Hz. 

Peygamber, bu kimseleri çağırıp sert bir şekilde uyarmış ve şöyle demiştir:  

 “Sizden öncekiler aşırıya gittiler, bundan dolayı Allah da onlara işlerini 

zorlaştırdı ve böylece helak oldular. Bana gelince;  geceleri bazen ibadet yapar, 

bazen uyurum,  bazen oruç tutar bazen de iftar ederim. Eşlerimle de ilgileniyorum. 

Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.”851  Bunun üzerine bir süre 

sonra mezkûr âyetler nâzil olmuştur. 

 İzzet Derveze, bu rivâyeti zikrettikten sonra şöyle bir yorumda 

bulunmaktadır: Âyetlerin anlamıyla rivâyet uyum içerisindedir. Söz konusu âyetlerin 

keşiş ve ruhbanlara yönelik övgüler içeren âyetlerden sonra indiği düşünüldüğünde, 

bunun bazı sahâbîlerde özentiye ve ibadete yönelmeye sebep olmuş olması 

mümkündür. Diğer taraftan bu olay, Hz. Peygamber zamanında yaşanan güzel 

örneklerdendir.852 Ayrıca bu âyetler Kur’ân’ın genel ilkeleriyle uyumlu olup 

Müslümanlara yönelik evrensel bir telkin niteliğindedir. Zira İslam şeriatı sadece 

kendini ibadete verip dünyadan el etek çekmeye, dünya hayatının güzelliklerinden 

uzak durmaya davet etmediği gibi bu tür davranışları yasaklamıştır.853 İslam şeriatı 

orta yolu ve dengeli davranmayı önemsemektedir.854 Bu örnekte de görüldüğü gibi 

Derveze, rivâyetin muhtevası ile âyetin siyak-sibak içerisinde kazandığı anlamın 

uyumlu olmasına önem vermektedir. Dolayısıyla burada söz konusu durumla rivâyet 

arasında bir uyum görmekte ve bundan ötürü söz konusu rivâyeti sahih kabul 

etmektedir. 

 Câbirî, genel olarak âyetin siyak-sibakı içerisindeki anlamı ile rivâyetlerin 

içerdiği anlamı karşılaştırmakta, bu rivâyetleri genellikle sûre başlarında zikretmekte 

ve bunlara katılıp katılmadığını belirtmektedir. Mesela; Tekvîr sûresinin indiriliş 

sebebi hakkında şöyle bir rivâyet zikretmektedir. Nakledildiğine göre âyeti  ْنَمِل  َمیٖقَتْسَی

                                                             
851 Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh,(Nikâh, 1, h.no: 5063); Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, (Nikâh, 5, h.no: 
1401).  
852 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, IX, 206- 207.  
853 Örneğin, A’raf, 7/32’de bu durum şöyle açıklanmaktadır. “De ki: "Allah’ın, kulları için yarattığı 
zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet 
gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.” 
854 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, IX, 209. 
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ْنَا ْمُكْنِم َءاَش  “İçinizden doğru yola gelmek isteyenler için”855 âyeti indiğinde Ebû Cehil, 

“tam aradığımız şey bu işte! İstersek inanırız, istemezsek inanmayız” deyince bunun 

üzerine  Âlemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz“  َنیٖمَلاَعْلا ُّبَرُ ّٰهللا َءاَشَی ْنَا َّالِا َنُؤاَشَت اَمَو

dileyemezsiniz”856 âyeti nâzil olmuştur. 

 Câbirî,  mezkûr âyetin siyak-sıbakıyla uyumlu olmadığını söyleyerek ilgili 

rivâyeti eleştirmektedir: Öncellikle mezkûr rivâyet, âyeti siyak-sibakından 

koparmaktadır. Ayrıca; mezhepler arasında kader meselesiyle ilgili yaşanan 

tartışmaların etkisiyle ve sırf âyete bir sebeb-i nüzûl bulma amacına dönük olarak bu 

rivâyetin ortaya atıldığını söylemektedir.857 

 Derveze ise mezkûr âyetlerle ilgili her hangi bir sebeb-i nüzûl rivâyetini 

zikretmeden âyetleri, içinde geçtiği bağlamda ele alarak şöyle yorumlamaktadır: Bu 

âyetler Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği Kur’ân’ın, kendisine uyan ve dosdoğru 

yaşayanlar için bir öğüt olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu âyetlerde bu kişilerin 

Allah’ın hidâyetiyle ve insanların iradesinin bağlı olduğu Allah’ın dilemesi ile doğru 

yolu bulacakları tembih edilmektedir.858 

 Zeki Duman da herhangi bir rivâyet zikretmeden bu âyeti yorumlamaktadır. 

Ona göre eylem ve iradesinde serbest olmakla birlikte insan sorumluluk sahibidir. 

Allah’ın verdiği gücü kullanarak hür iradesiyle hareket edebilir. Canlı bir mekanizma 

olan vücudun işleyişi Allah’a bağlı olup O istediği an bu mekanizmayı durdurmaya 

kadirdir.859   

 Zeki Duman, sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin âyetin siyak-sıbakıyla uyumlu 

olması gerektiğini önemsemektedir. Örneğin;  Mâide, 5/88. âyetin tefsirinde bazı 

sahâbîlerin takva ve zühd amacıyla bazı helal davranışlardan uzak durmaya 

kalkıştıklarına dair rivâyeti, âyetlerin siyak-sibakıyla uyumlu görüp zikretmektedir. 

Böylece ilgili âyetlerin tefsirinde bu rivâyeti kullanmakta ve âyetin tefsirinde  “… 

müminlerden bazıları, belki de Allah’ın methettiği keşiş ve rahiplere özenmişler; 

hatta daha ileri giderek takva ve zühd amacıyla Allah’ın helal kıldığı, temiz ve hoş 

şeyleri nefislerine haram kılmaya kalkışmışlardır. Böylece ifrata düşmüşlerdir. Oysa 
                                                             
855 Tekvîr, 81/28. 
856 Tekvîr, 81/29. 
857 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 41-42. 
858 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 503. 
859 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 94.  
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her bakımdan aşırılığın dinde yeri yoktur. Çünkü Allah aşırıya gideni de sevmez 

aşırılığı da…” şeklindeki ifadelere yer vermektedir.860   

 Âyetlerin siyak-sibakıyla uyuşmayan rivâyeti dikkate almayan Zeki Duman, 

bu tür rivâyetlerle tefsir yapan müfessirleri eleştirmekte ve  }ِِّٰ ىِف اَمَو ِتاَوٰمَّسلا ىِف اَم 

 ٍءْیَش ِّلُك ىٰلَع ُّٰهللاَو ُءاَشَی ْنَم ُبِّذَعُیَو ُءاَشَی ْنَمِل ُرِفْغَیَف ُّٰهللا ِھِب ْمُكْبِساَحُی ُهوُفْخُت ْوَا ْمُكِسُفْنَا ىٖف اَم اوُدْبُت ْنِاَو ِضْرَْالا

 ,Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah’ındır. İçinizdekini açığa vursanız da“  ٌریٖدَق

gizleseniz de Allah sizi, onunla sorguya çeker de dilediğini bağışlar, dilediğine azap 

eder. Allah’ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”861 âyetini buna örnek vermektedir.  Ona 

göre bu âyetin bağlamında, borçlanma esnasında şahit gösterilen kimselerin, şahit 

oldukları gerçeği gizlememeleri emri geçmesine rağmen, müfessirlerden bir kısmı bu 

âyeti kendinden sonra gelen  ُلوُسَّرلا َنَمٰا   ile başlayan pasajla ilişkili görerek şu 

rivâyeti nakletmişlerdir: 

 Ebû Hureyre ve Abdullah b. Abbas’ın rivâyetine göre bu âyet inince hükmü 

sahâbeye çok ağır gelmiş ve bazı sahâbîler Hz. Peygamber’e gelerek şöyle 

söylemişlerdir: “Ey Allah’ın Elçisi, bizler, namaz, oruç, cihad ve sadaka gibi 

gücümüzün yettiği ibadetleri yapmakla sorumlu tutulduk. Şimdi de sana bu âyet nâzil 

oldu ama buna gücümüz yetmez.” Bunun üzerine Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 

“Sizler de önceki iki ehl-i kitap (Yahudi ve Hristiyanlar) gibi ‘İşittik ve isyan ettik’ 

mi demek istiyorsunuz? Sakın ha! Öyle demeyin. Şunu söyleyin: ‘İşittik, itaat ettik.’ 

Ey Rabb’imiz, bizi bağışla, dönüş ancak sanadır.”862 Bunun üzerine sahâbîler de 

dilleri uyuşuncaya kadar: “Ey Rabbi’miz, işittik ve itaat ettik, bizi bağışla, dönüş 

ancak sanadır” ifadelerini tekrar etmişlerdir. Akabinde Yüce Allah َلِزُْنا اَمِب ُلوُسَّرلا َنَمٰا 

اَھَعْسُو َّالِا اًسْفَنُ ّٰهللا ُفِّلَكُی َال  .ile başlayan pasajı indirmiştir  َنوُنِمْؤُمْلاَو ٖھِّبَر ْنِم ِھْیَلِا  âyetiyle, 

yapmadıkları halde zihinlerinden geçirdikleri şeylerden dolayı hesaba çekileceklerine 

dair hükmü nesh etmiştir.863  

 Duman’a göre âyetin siyak-sibakını dikkate almadan sadece sıhhati meşkûk 

böyle bir rivâyeti esas alan müfessirler söz konusu âyeti hükmen geçersiz hale 

getirmişlerdir.  Hâlbuki âyetin, siyak-sibakı göz önüne alınırsa borçlanma ile ilgili 

                                                             
860 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 659. 
861 Bakara, 2/284. 
862 Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, (İman, 197, h.no: 124). 
863 Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, (İman, 197, h.no: 124).    
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âyetlerin sonuç cümlesi olduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu âyet, şahitlik 

yapanların bildikleri gerçeği gizlememelerini emretmektedir. 

 Duman âyete şöyle mana vermektedir: “Göklerde ve yerdeki her şey Allah’a 

aittir. İçinizdekini (şahit olduğunuz şeyi) ister açığa vurun ister gizleyin, Allah 

onunla sizi hesaba çekecek; sonra da dilediğini bağışlayacak, dilediğine de azap 

edecektir. Allah her şeye güç yetirir!”  Ona göre bu âyetin hükmü her zaman 

geçerlidir. Bu bakış açısına göre âyet ele alınmazsa bazı sakıncalı durumların ortaya 

çıkması kaçınılmaz olacaktır.  Şöyle ki; Ahad haber ile âyet nesh edilmiş olur. 

Yüce Allah’ın, şahitliğin gizlenmemesi konusundaki uyarısı boşa çıkar. Hz. 

Peygamber’in “Allah iyiliklerin ve kötülüklerin yazılmasını emretti. Bir mümin 

birine bir kötülük yapmayı düşünür, sonra da onu yapmaktan vazgeçerse bir iyilik 

sevabı kazanır….”864 şeklindeki hadis ile zıt bir durum meydana gelir. 865 

 Görüldüğü üzere Zeki Duman da âyetlerin siyak-sibakıyla uyumlu 

görülmeyen sebeb-i nüzûl rivâyetlerini tefsirde kullanmamaktadır.  

4.1.4.1.3. Rivâyetleri Âyetin Nüzûl Zamanına Göre Değerlendirmeleri 

 Her üç müfessir de sebeb-i nüzûlle ilgili rivâyetleri değerlendirirken ilgili 

rivâyetlerin, sûrelerin nüzûl zamanıyla uyumlu olmasına dikkat etmekte, dolayısıyla 

buna uymayan rivâyetleri kabul etmemektedirler. Şimdi her üç müfessirin, konuya 

ilişkin yaklaşımlarını, Kasas suresi 56. âyet ile bunun sebeb-i nüzûlü olduğu 

söylenen rivâyet bağlamında ele alalım. İlgili âyette şöyle buyurulmaktadır: 

َنیٖدَتْھُمْلاِب ُمَلْعَا َوُھَو ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَ ّٰهللا َّنِكٰلَو َتْبَبْحَا ْنَم ىٖدْھَت َال َكَّنِا   “Şüphesiz sen sevdiğin kimseyi 

doğru yola iletemezsin. Fakat Allah, dilediği kimseyi doğru yola eriştirir. O, doğru 

yola gelecekleri daha iyi bilir.”866  

 İzzet Derveze, bu âyetin tefsirinde, sûrenin nüzûl zamanını dikkate alarak 

âyetle ilgili olduğu söylenen bir rivâyeti zikrederek değerlendirmektedir. 

Derveze’nin, naklettiği rivâyet şu şekildedir: Hz. Peygamber, amcası Ebû Talib’in 

Müslüman olmasını çok istiyordu ancak kendisi Kureyş müşriklerinin, “Ebû Talib 

                                                             
864 Buharî, el-Câmiu’s-Sahîh, (Rikak, 31, h. no: 6491). 
865 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 137-138. 
866 Kassas, 28/56. 
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atalarının dininden çıktı” şeklindeki suçlamalarından çekiniyordu.867 Derveze, 

rivâyeti naklettikten sonra şöyle yorum yapmaktadır: “Bu rivâyeti kesin kabul veya 

reddetmek mümkün değidir. Çünkü Ebû Talib’in ölümü Mekke döneminin 

sonlarında gerçekleşmiştir. Oysaki sûrelerin tahmini nüzûl tertibine göre Kasas sûresi 

Mekke dönemin ilk yarısında nâzil olmuştur. Fakat Ebû Talib’in baştan beri Hz. 

Peygamber’i korumasına rağmen atalarının dinine bağlılığının ihtimal dâhilinde 

olduğu, buna üzülen Hz. Peygamber’i teselli etmek için bu âyetin indiği görüşü kabul 

edilebilir. Ancak gerek sûrenin nüzûl sırası, gerekse diğer âyetlerle beraber 

düşünüldüğünde bu âyet, genel olarak Hz. Peygamber’i seven, ona yakınlık gösteren 

ancak çağrısına kulak vermeyen, onun tebliğine inanmayan kişiler için üzülen Allah 

Reslü’nü teselli etmek ve Arapların tavırları karşısında onun hüznünü dindirmeyi 

amaçladığı söylenebilir.”868  

 Câbirî ise bu konudaki sebeb-i nüzûl rivâyetlerini zayıf görmektedir. Zira ona 

göre hem Kassas sûresi Ebû Talib’in ölümünden en az iki ya da üç yıl önce 

indirilmiş; hem de bu konuda farklı üslûpta pek çok rivâyet nakledilmiştir.869 

Bununla birlikte Câbirî söz konusu âyetin tefsirinde “rivâyete göre burada amcası 

Ebû Leheb ve Ebû Talib’e işaret edilmektedir” kaydını düşmüş ve bu yönde 

yorumdan kaçınmıştır.870  

 Zeki Duman ise mezkûr âyetin tefsirinde söz konusu rivâyeti zikretmekte ve 

bu doğrultuda tefsir yapmaktadır. Duman, öncelikle âyetin mealini“Sen sevdiğin 

kimsenin kalbine imanı koyamazsın; sadece Allah dilediği kimsenin kalbine imanı 

koyar. O, hidâyete erecek kimseleri de iyi bilir” şekilinde verdikten sonra tefsirine 

geçmektedir.  

 Zeki Duman, söz konusu âyetin tefsirinde, önce “hidâyet” kavramınının 

anlamını açıklamaktadır.  O’na göre, bu âyette “hidâyet” doğru yolu gösterme ve 

kalbe imanı koyma anlamlarına gelmektedir. Doğru yolu gösterme anlamındaki 

“hidâyet”i Peygamberler, veliler, hak ehli mürşitler, öğretmenler vb. isteyen her 

mümin doğruları anlatmakla gerçekleştirebilmektedir. Ancak kalbe imanı yerleştirme 

                                                             
867 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 327. 
868 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadis, III, 328-329. 
869 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 331. 
870 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 336. 
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anlamındaki “hidâyet” ise sadece Allah’ın yetkisindedir. Bu da imtihan gereği kişinin 

isteği ve çalışması neticesinde gerçekleşebilir.871 

 Zeki Duman, “Peygamber dahi olsa Allah’tan başkası, istemeyen kişiyi 

hidâyete erdiremez” dedikten sonra bununla ilişkilendirdiği âyetin nüzûl sebebini 

kısaca şöyle zikretmektedir: Bu âyetin Hz. Peygamber’in amcası Ebû Talib hakkında 

indiği rivâyet edilmiştir. Amcası Ebû Talib, sekiz yaşından beri Hz Peygamber’e kol 

kanat germiş, peygamberlik görevini tebliğ etmeye başladığında müşriklerin amansız 

düşmanlığı karşısında hep onu savunmuştur. Hz. Peygamber ise yakınlarına, aşiretine 

birçok kez tebliğde bulunmuş, tevhid inancını kabul etmelerini istemiş, özellikle 

amcası Ebû Talib’in şirk inanıcını terk etmesini çok istemiştir. Ebû Talib ölüm 

döşeğinde iken Hz. Peygamber onun başucunda durmuş ve tevhid kelimesini telkin 

etmiş fakat o iman etmeden son nefesini vermiştir. Bu yüzden Hz. Peygamber çok 

üzülmüştür.872 Âyetin nüzûl sebebi olduğu söylenen bu rivâyeti âyetin muhtevası ve 

sûrenin iniş zamanı ile uyumlu gören Duman, kısaca rivâyeti anlatarak tefsirde 

kullanmaktadır.  

 Konuyla ilgili olarak şu iki hususu belirtmekte yarar görmekteyiz. Birincisi 

sûrelerin tespit edilen nûzül sırasına göre bu sûre, Ebû Talib’in ölümünden önce nâzil 

olmuştur. Dolayısıyla bu sûre, Ebû Talib Müslüman olmadan öldüğü için üzülen Hz. 

Peygamberi teselli etmek üzere indiği şeklindeki yorum isabetli görünmemektedir. 

Zira, Ebû Talib’in müşrik olarak öldüğüne ilişkin rivâyetlerin problemli olduğu, hatta 

söz konusu rivâyetlerin karartılarak nakledildiği belirtilmektedir.873 İkincisi ise Hz. 

Peygamber, muhataplarının, sevdiklerinin tümünün inanmasını istemiştir.  

Dolayısıyla söz konusu âyet bu şartlarda inen Kasas sûresi içinde yer almakta ve bu 

gerçeklerle uyumlu görünmektedir. Yani; mezkûr âyetin, İslam’a karşı çıkan ve 

inanmamakta ısrar edenlere üzülen Allah Resûlü’nü teselli etmek üzere nâzil 

olduğuna ilişkin görüşün daha isabetli olduğu söylenebilir.  

                                                             
871 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 541. 
872 Duman, Beyânü’l-Hak, I, 541-542. 
873 Geniş açıklama için bkz.: İstafil Balcı, Vahyin Gölgesinde Siyer Mekke Dönemi III, Ankara Okulu 
Yay.,  Ankara, 2018, 76- 
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4.1.4.1.4. Rivâyetleri Âyetin Üslûbuna Göre Değerlendirmeleri 

 Üç müfessir de âyetlerin üslûbundan hareketle sûrenin nuzul zamanını, Mekkî 

veya Medenî oluşunu tesbit etmeye çalışmışlardır. Aynı şekilde, rivâyetlerin âyetlerle 

uyumlu olup olmadığı husûsunda da âyetlerin üslûbundan yararlanmışlardır. 

Örneğin; bu hususla alakalı olarak Âdiyât sûresini inceleyelim;  

 َّنِا ﴾۵﴿ ۙاًعْمَج ۪ھِب َنْطَسَوَف ﴾۴﴿ ۙاًعْقَن ۪ھِب َنْرََثاَف ﴾٣﴿ ۙاًحْبُص ِتاَری۪غُمْلاَف ﴾٢﴿ ۙاًحْدَق ِتاَیِروُمْلاَف ﴾١﴿ ۙاًحْبَض ِتاَیِداَعْلاَو 

 ِۙروُبُقْلا يِف اَم َرِثْعُب اَذِا ُمَلْعَی َالَفَا ﴾٨﴿ ٌۜدی۪دَشَل ِرْیَخْلا ِّبُحِل ُھَّنِاَو ﴾٧﴿ ٌۚدی۪ھَشَل َكِلٰذ ىٰلَع ُھَّنِاَو ﴾۶﴿ ٌۚدوُنَكَل ۪ھِّبَرِل َناَسْنِْالا

﴾١١﴿ ٌری۪بَخَل ٍذِئَمْوَی ْمِھِب ُْمھَّبَر َّنِا ﴾١٠﴿ ِۙروُدُّصلا يِف اَم َلِّصُحَو ﴾٩﴿ “Harıl harıl koşanlara, 

(nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada 

tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin 

ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, 

mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür. Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı 

atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) 

düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır.”874 

 İzzet Derveze, bu sûrenin tefsirinde zikrettiği sebeb-i nüzûlle ilgili rivâyeti, 

âyetlerin üslûbunu ve sûrenin nüzûl zamanını gözeterek değerlendirmektedir. Bu 

sûrenin nüzûl sebebi olarak şu rivayeleri rizikretmektedir: Hz. Peygamber, Ensarî 

olan Munzir b. Amr komutasında Kinane taraflarına bir seriyye gönderir. Dönüş 

gecikince münafıklar tarafından “Hepsi öldürüldü” şeklinde söylenti yayılır. Bunun 

üzerine yüce Allah, Hz. Peygamber’e onların düşmana karşı zafer kazandığını haber 

vermek üzere bu sûreyi indirir.875 

 Derveze’nin zikrettiği başka bir rivâyet ise şöyledir: Hz. Peygamber, Ali b. 

Ebi Talib’i zat-i selasil seriyyesine göndermiştir. Birkaç kez onlara yardım 

göndermesine rağmen kendilerine yardım ulaşmadan geri dönmüşlerdir. Bunun 

üzerine bu âyetler nâzil olmuştur. Bundan sonra Hz. Peygamber insanlara sabah 

namazını kıldırmış ve bu âyeti okumuş; akabinde şöyle söylemiştir: “Bu gece, bu 

sûrede Ali’nin, düşmanlarını yendiğini Cebrâil bana haber verdi.”876 Derveze’ye göre 

                                                             
874 Âdiyât, 100/1-11. 
875 Mukâtil b. Süleymân b. Beşîr el-Belhî (ö. 150/767), Tefsîru Muḳâtil b. Süleymân, (Thk.: Ahmed 
Ferîd), Dâru’t-Turasi’l-Arabî, Beyrut, 1997, III, 510.  
876 Ebû’l-Fadl Hasan b. Fadl Tabresî, (548/1153), Mecmâu’l-Beyân fî Tefsîrî’l-Kur’ân, Dâru’l 
Murtazâ, Beyrut, 2006, X, 325. 
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bu sûre Mekkî olup risaletin ilk yıllarında nâzil olmuştur. Sûrenin üslûbu bunu te’kid 

etmektedir. Bu sebeple söz konusu rivâyetle sûre arasında uyum görülmemektedir. 

Ona göre Şiîlerin pek çok yerde yaptığı gibi bu rivâyeti de hevalarına göre 

aktardıkları kuşkusu bulunmaktadır.877   

 Derveze, genel olarak âyetlerin muhtevasıyla rivâyet arasında uyum 

aramakta; eğer rivâyetle âyetin anlamı arasında uyum varsa rivâyeti kabul etmekte, 

mezkûr rivâyette görüldüğü üzere rivâyetle âyetin anlamı arasında uyum yoksa ilgili 

rivâyeti reddetmektedir.   

 Câbirî ise Âdiyât sûresinin risaletin ilk yıllarında nâzil olduğunu 

düşünmektedir. Ona göre bu sûreyi Medenî kabul edenler, sûrenin başındaki ِتاَیِداَعْلاَو 

 َّنِا Koşan atlara yemin” ifadesine dikkat etmiş, ancak yeminin cevabı olan“ اًحْبَض

ٌدوُنَكَل ٖھِّبَرِل َناَسْنِْالا  “İnsan rabbine karşı nankördür” ifadesine dikkat etmemişlerdir. Bu 

nedenle bunlar söz konusu yemini şu rivâyette bahsi geçen savaşla 

ilişkilendirmişlerdir. İbn Abbas’ın rivâyetine göre Hz. Peygamber,  Ensarî olan 

Munzir b. Amr komutasında bir askeri birliği Kinane taraflarına gönderir. Fakat belli 

bir süre geçtiği halde bunlardan haber alınamaz. Münafıklar ise bunların tümünün 

öldürüldüğünü söylemişlerdir. Bunun üzerine bu sûre indirilmiştir.   

 Câbirî’ye göre Kur’ân’ın çoğunun belli bir sebeb-i nüzûlü bulunmamaktadır. 

Bu sûre için de aynı şeyi söylemek mümkündür. Ancak Hz. Peygamber’e ve 

inananlara sürekli kötülük eden Kureyşli zenginlerden biri hakkında indirilmiş 

olması da mümkündür. Çünkü bir sonraki sûre olan Kevser sûresi ile bu sûre 

arasında benzerlik görülmektedir. Yani iki sûrenin nüzûl sebebi de birbirine 

benzemektedir.878  

 Mehmet Zeki Duman ise Adiyât sûresinin nübüvvetin üçüncü yılında nâzil 

olduğunu ifade etmekte ancak nüzûl sebebiyle ilgili herhangi bir rivâyet 

zikretmemektedir. “Âdiyât” kelimesinin atlar anlamına geldiğini belirtmekte ve 

atların önemli savaş araçlarından olduğunu ifade etmektedir. Surede, dünya ve ahiret 

                                                             
877 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 9-10.  
878 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 63-64. 
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hayatını insana zindan eden aşırı mal sevgisi ve onun belirgin sonucu olan 

nankörlükten bahsedildiğine dikkat çekmektedir.879  

  Şimdi her üç müfessirin konuya yaklaşımlarını Kevser sûresi ve ilgili sebeb-i 

nüzûl rivâyeti bağlamında karşılaştıralım:  

َّنِا  ٣﴿ُرَتْبَْالا َوُھ َكَئِناَش َّنِا ﴾٢﴿ ْۜرَحْناَو َكِّبَرِل ِّلَصَف ﴾١﴿ َۜرَثْوَكـْلا َكاَنْیَطْعَا آ  “Şüphesiz biz sana Kevser’i 

verdik. O hâlde, Rabbin için namaz kıl, kurban kes.  Doğrusu sana buğzeden, soyu 

kesik olanın ta kendisidir”880 

 Her üç müfessir de sûrenin nüzûl sebebi olarak şu rivâyeti zikretmektedirler: 

“Hz. Peygamber’in ilk oğlu Abdullah’ın vefatından sonra ikinci oğlu Kasım’ın da 

vefatı üzerine As b. Vail’in: “O ebterdir. Onun soyu kesiktir, öldüğünde soyunu 

devam ettirecek oğlu kalmadı” demesi üzerine bu sûre inmiştir.” 

 İzzet Dervez’e bu sûreyle ilgili mezkûr sebeb-i nüzûl rivâyetini aktardıktan 

sonra şu şekilde yorum yapmaktadır: Âyetlerin üslûbu ve muhtevası sûrenin Mekkî 

olduğunu göstermekte ve rivâyeti doğrulamaktadır. Hz. Peygamber’e soyu kesik 

diyen kâfir kişinin sözleri Peygamber’i üzdüğü için Yüce Allah, bu sûreyi indirerek 

güçlü bir üslûpla o sözü söyleyen kişiyi reddetmekte ve Hz. Peygamber’i 

müjdeleyerek teskin etmektedir. Soyu kesik sıfatı; Allah’ın rahmetinden mahrum 

olanlara daha çok yakışmaktadır. Sen onlara aldırma, Allah sana bol nimet vermiştir. 

Öyle ise sen Rabb’ine şükür için namaz kıl ve kurban kes.881 

 Câbirî ise hem üslûp ve amaç yönünden hem de sebeb-i nüzûl rivâyetinin sûre 

ile uyumu bakımından Kevser sûresinin Mekkî olduğunu söylemektedir.  Sûrenin 

nüzûl sebebi olarak aynı rivâyeti zikretmektedir. Söz konusu rivâyeti âyetin üslûbu 

ve muhtevasıyla uyumlu olduğunu düşünen Câbirî, bu sûrenin nübüvvet konusuna 

dikkat çektiğini, Hz. Peygamber’i teselli ettiğini ve ona karşı düşmanca davranan 

müşriklere cevap verdiğini söylemektedir.882 

                                                             
879 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 131. 
880 Kevser, 108/1-3. 
881 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 11-12. 
882 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 65-66. 
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 Zeki Duman ise mezkûr rivâyeti aktardıktan sonra,  hem Hz. Peygamber’i 

teselli etmek hem de erkek kız ayırımı yapan bu çirkin cahiliye âdetine dikkat 

çekmek üzere Kevser suresinin nâzil olduğunu belirtmektedir.883 

 Zeki Duman, “nüzûl sebebi özel de olsa hükmü geneldir” ilkesinden hareketle 

bu surenin verdiği mesajın evrensel oduğunu ifade etmektedir. Buradaki mesaj ise 

toplumda görülen yanlış adetlere dikkat çekmektir. 

    Yukarıdaki açıklamalarından da anlaşıldığı üzere üç müfessir de Kevser 

sûresiyle ilgili aynı sebeb-i nüzûl rivâyetini zikretmekte ve sûreyle uyumlu görüp 

kabul etmektedirler. Aynı şekilde; âyetlerle ilgili yorumları da benzerdir.  

4.1.4.1.5. Rivâyetleri Sûre ve Kur’ân Bütünlüğüne Göre 

Değerlendirmeleri 

 Her üç müfessir de sebeb-i nüzûlle ilgili rivâyetlerin pasaj, sûre ve Kur’ân 

bütünlüğüne aykırı olmaması gerektiğini düşünmektedir. Örneğin;  

  ْنِم اًقْزِر ٍءْیَش ِّلُك ُتاَرَمَث ِھْیَلِا ىٰبْجُی اًنِمٰا اًمَرَح ُْمھَل ْنِّكَمُن ْمَلَوَا اَنِضْرَا ْنِم ْفَّطَخَتُن َكَعَم ىٰدُھْلا ِعِبَّتَن ْنِا اوُلاَقَو

نوُمَلْعَی َال ُْمھَرَثْكَا َّنِكٰلَو ّنُدَل   “Onlar, ‘Sizinle beraber doğru yolu tutarsak, kendi 

yurdumuzdan koparılıp çıkarılırız’ dediler. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak, 

her türlü meyve ve mahsullerin kendisinde toplandığı, saygın ve güvenlikli bir yere 

yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.”884 âyetin tefsirinde Derveze, bu 

âyetle ilgili sebeb-i nüzûl rivâyetini değerlendirmekte ve birkaç açıdan bunu 

eleştirmektedir. Derveze’nin aktardığı rivâyete göre, Haris b. Osman b. Nevfel Hz. 

Peygamber’e: Biz senin söylediklerinin gerçek olduğunu biliyoruz, fakat sana tabi 

olursak Arapların bizi yurdumuz olan Mekke’den çıkarmalarından korkuyoruz, 

bizden daha fazla başı dertte olan kimse bilmiyoruz885 demesi üzerine mezkûr âyet 

nâzil olmuştur.886   

 Derveze, rivâyeti aktardıktan sonra şöyle değerlendirmektedir: Bu olay genel 

olarak âyetin muhtevasıyla uyumlu görünmektedir. Ancak bu âyetin önceki âyetlere 

atfedilmiş olması; âyette  اوُلاَق   çoğul kipinin olması, bunun sadece bir kişi tarafından 
                                                             
883 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 135. 
884 Kasas, 28/57. 
885 Bkz.: Taberî, Camîu’l-Beyân, XIX, 601. 
886 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 330. 
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değil, en az bir grup tarafından söylendiğine işaret etmektedir. Zira Mekke’nin ileri 

gelenleri Hz. Peygamber’in getirdiği bu yeni din sebebiyle bir takım çıkarlarının 

zedeleneceğine inanıyorlardı. Dolayısıyla mezkûr âyette Hz. Peygamber’in getirdiği 

mesaja karşı çıkan inkârcıların durumları, sözleri zikredilmekte, eleştirilmekte ve 

onlara cevap verilmektedir. 887  

 Görüldüğü üzere Derveze, söz konusu rivâyeti mezkûr âyetin geçtiği 

pasajdaki anlamla uyumlu görmektedir fakat rivâyette sadece tek kişinin ismi geçtiği 

için rivâyeti eleştirmektedir. Oysaki rivâyette çoğul eki bulunsa ve sözü edilen 

kişinin bir grup adına konuştuğu kabul edilse, rivâyet her açıdan uyumlu hale gelir. 

  Câbirî, ise bu âyetle ilgili herhangi bir rivâyet zikretmemekte ve âyeti şöyle 

açıklamaktadır: Kureyşliler, sizinle beraber doğru yolu tutarsak kendi yurdumuzdan 

çıkarılıp atılırız, demişlerdir. Biz onları tarafımızdan bir rızık olarak, her türlü meyve 

ve mahsullerin kendisinde toplandığı, saygın ve güvenlikli bir yere (Mekke’ye)  

yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler.888  

 Zeki Duman ise söz konusu âyeti tefsir ederken genel olarak Kur’ân 

çerçevesinde müşriklerin çarpık düşüncelerine dikkat çekmektedir. Duman, âyetin 

anlamını “Diyorlardı ki: Eğer biz seninle beraber doğru yola/Kur’ân’a uyacak 

olursak, yurdumuzdan sökülür atılırız. Peki orasını, her türlü ürünün katımızdan bir 

rızık olarak,  kendilerine sevk edilip getirildiği saygın, güvenli bir yer yaparak onları 

oraya yerleştiren biz değimliydik” şeklinde verdikten sonra tefsirine geçmektedir. 

Kur’ân bütünlüğüne göre rivâyeti değerlendiren Zeki Duman, genel olarak Kureyş’in 

ileri gelenlerinin Hz. Peygamber’in getirdiği mesaja uymak istemeyişlerinin önemli 

nedeni olarak, içinde oldukları imkânları muhafaza etmeyi hesapladıklarını ve Hz. 

Peygamber’in getirdiği mesaja cephe aldıklarını ifade etmektedir. Zira Kâbe, 

Allah’ın evi ve o civarda yaşayanlara Allah’ın bir nimetidir. Bu sayede hem itibar 

sahibi olmakta hem de rahat bir şekilde ticaret yapabilmekteydiler.889 Yine Yüce 

Allah’ın ikramı olan Kâbe/Harem sebebiyle Mekke, insanların güvenle ibadet etmek, 

alış veriş yapmak için geldikleri bir yer haline gelmiştir.890 Arap yarım adasında 

önemli bir ibadet ve ticaret merkezi olmuştur. Ehlullah ve ehl-i beyt adıyla 
                                                             
887 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 330-331. 
888 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 337. 
889 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 542. 
890 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 542. 



 

 

202 

 

Mekke’nin yönetimini elinde bulunduran Kureyş, gelen haccıların güvenliğini 

sağlamak ve onlara cömertçe hizmetlerde bulunmak suretiyle saygınlık 

kazanmıştır.891 Taşralılarla Mekke halkı arasında bu olumlu ilişki onların güvenle 

kuzeye ve güneye ticaret yapabilecekleri bir ortam hazırlamıştır ki bu da Kâbe 

sebebiyle Allah’ın onlara bir ikramıydı. Zeki Duman’a göre bu âyette açıkça 

belirtildiği üzere Kureyş’in Hz. peygamber’in getirdiklerine uymamalarının en 

önemli nedeni sahip oldukları bu prestiji kaybetme korkusudur.892 Kureyş 

müşriklerinin, kendilerine verilen nimetin kaynağını düşünmeyip nankörce 

davranarak nasıl da çarpık düşünceye saplandığı açıkça görülmektedir. 

 Sebeb-i nüzûl rivâyetlerine yönelik eleştirisini, ağırlıklı olarak içkinin haram 

kılınması aşamalarından bahseden rivâyetler üzerinde yoğunlaştıran Câbirî 

rivâyetleri, kronoloji, bağlam, sûre ve Kur’ân bütünlüğü açısından tahlil edip 

değerlendirmektedir. Bu sebeple içkinin haram kılındığını belirten âyetler ve ilgili 

rivâyetlere yaklaşımını incelemeye çalışalım.   

 İlk aşama: 

 Sana içkiyi ve“  اَمِھِعْفَن ْنِم ُرَبْكَا اَمُھُمْثِاَو ِساَّنلِل ُعِفاَنَمَو ٌریٖبَك ٌمْثِا اَمِھیٖف ْلُق ِرِسْیَمْلاَو ِرْمَخْلا ِنَع َكَنوُلئْسَی

kumarı sorarlar. De ki: "Onlarda hem büyük günah, hem de insanlar için (bazı 

zahirî) yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür...”893 

 Câbirî, Hz. Peygamber Medine’ye hicret ettiğinde kendisine birçok konuda 

suru sorulduğunu, bunların içinde رْمَخ  “hamr”ın helal olup olmadığı ile ilgili sorunun 

da bulunduğunu ve buna cevaben bu âyetin nâzil olduğunu belirtmektedir. Câbirî’ye 

göre, bu konuda herhangi bir çelişki söz konusu değildir. Ancak müfessirlerin, söz 

konusu âyeti metin içi bağlamından kopartarak ele aldıkları için, sebeb-i nüzûl 

rivâyetine ihtiyaç duyar hale geldiğini belirtmekte ve şu rivâyeti buna örnek 

göstermektedir. Rivâyete göre soruyu soranlar önce: “Ey Allah’ın Elçisi! Bize izin 

ver, onun faydasından yararlanalım” demişler ve Hz. Peygamber sessiz kalmıştır. 

Ancak faydalı tarafından yararlananlar günah tarafına da bulaşınca içkinin haram 

kılındığı söylenmiştir.894 

                                                             
891 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 543. 
892 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 543. 
893 Bakara, 2/219. 
894 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 373. 
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 Câbirî’ye göre, âyetin metin içi bağlamları dikkate alınır, bununla yetinilirse 

mana açık bir şekilde ortaya çıkacaktır. Çünkü bu âyet, Hz. Peygamber’e sorulan bir 

grup sorunun cevaplandırıldığı bir pasaj (Bakara, 2/219-222) içinde geçmektedir. Söz 

konusu soruların tümüne, yani o anda ve  deki” ifadesiyle başlayan cümlelerle“  ْلُق

cevap verilmiştir.895   

 İkinci Aşama:   

 اوُلِسَتْغَت ىّٰتَح ٍلیٖبَس ىٖرِباَع َّالِا اًبُنُج َالَو َنوُلوُقَت اَم اوُمَلْعَت ىّٰتَح ىٰراَكُس ْمُتْنَاَو َةوٰلَّصلا اوُبَرْقَت َال اوُنَمٰا َنیٖذَّلا اَھُّیَا اَی

 اًبِّیَط اًدیٖعَص اوُمَّمَیَتَف ًءاَم اوُدِجَت ْمَلَف َءاَسِّنلا ُمُتْسَمٰل ْوَا ِطِئاَغْلا َنِم ْمُكْنِم ٌدَحَا َءاَج ْوَا ٍرَفَس ىٰلَع ْوَا ىٰضْرَم ْمُتْنُك ْنِاَو

 Ey iman edenler! Sarhoş iken ne“ اًروُفَغ اًّوُفَع َناَك َّٰهللا َّنِا ْمُكیٖدْیَاَو ْمُكِھوُجُوِب اوُحَسْماَف

söylediğinizi bilinceye kadar, bir de -yolcu olmanız durumu müstesna- cünüp iken 

yıkanıncaya kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya yolculukta 

bulunursanız veyahut biriniz abdest bozmaktan gelince ya da eşlerinizle cinsel 

ilişkide bulunup, su da bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelip, (niyet 

ederek onunla) yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin. Şüphesiz Allah, çok affedicidir, çok 

bağışlayıcıdır.”896 

 Ey iman edenler! Sarhoş iken“  َنوُلوُقَت اَم اوُمَلْعَت ىّٰتَح ىٰراَكُس ْمُتْنَاَو َةوٰلَّصلا اوُبَرْقَت َال اوُنَمٰا َنیٖذَّلا اَھُّی

ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın” cümlesi ile ilgili olduğu 

söylenen şu sebeb-i nüzûl rivâyeti aktarılmıştır: Rivâyete göre Abdurrahmân b. Avf 

bir gün ashaba ziyafet verir, bu ziyafette bulunanlar orada içki içip sarhoş olurlar. 

Namaz vakti gelince Ali b. Ebû Talib’i kendilerine namaz kıldırmaları için öne 

sürerler. O da sarhoşluğun etkisi ile Kafirûn sûresini “Ey Kâfirler! Bizler, sizin ibadet 

ettiklerinize ibadet ederiz” şeklinde okur. Bu olay üzerine Nisâ sûresi 43.âyeti nâzil 

olur.897 Câbirî’ye göre âyetin bu kısmı kesilip alınmadıkça, sebeb-i nüzül rivâyetiyle 

uyuşmayacağını ifade etmektedir. Bu âyetin bağlamının bir bütün olduğunu ve bu 

bütünlük içerisinde âyeti okumanın zorunlu olduğunu söylemektedir. Aksi durumda, 

yani âyeti parçaladığımızda kalan kısmının anlaşılamayacağını söylemektedir. Âyeti 

bir bütün olarak ele aldığımızda ise sebeb-i nüzûle gerek kalmamakta ve âyet 

rahatlıkla anlaşılabilmektedir.898 

                                                             
895 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 376. 
896 Nisâ, 4/43. 
897 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 373. 
898 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 376. 
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 Üçüncü Aşama: 

َنوُحِلْفُت ْمُكَّلَعَل ُهوُبِنَتْجاَف ِناَطْیَّشلا ِلَمَع ْنِم ٌسْجِر ُمَالْزَْالاَو ُباَصْنَْالاَو ُرِسْیَمْلاَو ُرْمَخْلا اَمَّنِا اوُنَمٰا َنیٖذَّلا اَھُّیَا اَی   

 ْلَھَف ِةوٰلَّصلا ِنَعَو ِّٰهللا ِرْكِذ ْنَع ْمُكَّدُصَیَو ِرِسْیَمْلاَو ِرْمَخْلا ىِف َءاَضْغَبْلاَو َةَواَدَعْلا ُمُكَنْیَب َعِقوُی ْنَا ُناَطْیَّشلا ُدیٖرُی اَمَّنِا

 Ey iman edenler! (aklı örten) içki (ve benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar“  َنوُھَتْنُم ْمُتْنَا

ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. 

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı 

anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?”899 

 Bu âyetlerin sebeb-i nüzûlü olarak Sad b. Ebi Vakas’ın bir davranışı 

gösterilmektedir. Câbirî’nin de aktardığı rivâyete göre bir gün Ensar’dan biri 

sahâbîlerden bazılarını yemeğe çağırmıştır. Yemekte içki de olunca sarhoş olup 

tartışma olmuş ve kargaşa yaşanmıştır. Neticede Sa’d b. Ebi Vakkas’ın burnu 

kırılmış ve durum Hz. Peygamber’e iletilince bu âyetler nâzil olmuştur. Başka bir 

rivâyete göre ise bu âyetlerin nüzûl sebebi şöyledir. Hz. Hamza içki içip sarhoş 

olmuş, Hz. Ali’nin devesini kesmiş, Hz. Peygamber bu durumdan haberdar olmuş, 

olay mahalline gitmiş, orada Hz. Hamza’yı sarhoş vaziyette görünce geri dönmüştür. 

Bu olay üzerine söz konusu âyetler nâzil olmuştur.900 Bu rivâyetleri değerlendiren 

Câbirî, Mâide sûresi 90. âyetinin, sebeb-i nüzûl rivâyetine ihtiyaç olmayacak şekilde, 

müstakil bir bağlam içerisinde olduğunu, böylece âyetin kolaylıkla anlaşılabildiğini 

belirtmektedir. Ona göre bu bağlam Mâide sûresinin 87-93. âyetlerini içine almakta 

olup “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı iyi ve temiz nimetleri (kendinize) 

haram etmeyin ve (Allah’ın koyduğu) sınırları aşmayın. Çünkü Allah, haddi aşanları 

sevmez”901  ifadesi ile başlar, ardından yemin ve onun kefareti konusuna değinir. 

Sonra da şeytan işi birer pislik olduğu için içki, kumar, dikili taşlar ve fal oklarından 

kaçınılması gerektiği, özellikle içki ve kumarın insanlar arasında düşmanlığa neden 

olduğu, onları namazdan geri bıraktığına dair hükümleri barındıran Maide sûresinin 

93. âyetini de kapsayan uzun bir yasama bölümü içinde yer alır.902  

 

 

                                                             
899 Mâide, 5/90-91. 
900 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 373-374. 
901 Mâide, 5/87. 
902 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 377. 
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 Dördüncü Aşama: 

 اوُنَمٰاَو اْوَقَّتا َّمُث ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمٰاَو اْوَقَّتا اَم اَذِا اوُمِعَط اَمیٖف ٌحاَنُج ِتاَحِلاَّصلا اوُلِمَعَو اوُنَمٰا َنیٖذَّلا ىَلَع َسْیَل

 İman edip salih ameller işleyenlere; Allah'a karşı“  َنیٖنِسْحُمْلا ُّبِحُیُ ّٰهللاَو اوُنَسْحَاَو اْوَقَّتا َّمُث

gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı 

gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah’a karşı gelmekten 

sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde, daha önce tatmış olduklarından dolayı bir 

günah yoktur. Allah, iyilik edenleri sever.”903 

 Câbirî, yukarıdaki âyetin sebeb-i nüzûlü olduğu söylenen şu rivâyete yer 

vermektedir: Enes b. Malik’in rivâyetine göre, kendisinin de içinde olduğu bir grup 

mümin içki içmekteyken, O sırada  “Haberiniz olsun içki haram kılındı” şeklinde bir 

ses duyulunca hemen içkileri dökmüş ve abdest almış bir vaziyette mescide 

koşmuşlardır. Mescitte Hz. Peygamber’in “Ey iman edenler! (aklı örten) içki (ve 

benzeri şeyler), kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak, şeytan işi birer pisliktir. 

Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz” âyetini okuduğu, sonra bir adamın kalkıp 

Hz. Peygamber’e daha önce içki içip ölen kişilerin durumunu sorduğu, bunun üzerine 

Maide sûresi 93. âyeti indiği ifade edilmektedir. Başka bir rivâyet ise konuyla ilgili 

tüm rivâyetlere ihtiyaç bırakmayacak türdendir. Hz. Ömeri’n: “Allah’ım! İçki 

konusunda bizi rahatlatan bir açıklama lütfet” şeklinde dua ettiği ve her seferinde 

içki ile ilgili bir âyet indiği söylenmektedir.904 

 Câbirî, Maide sûresi 93. âyetin içki haram kılınmadan önce içen ve ölen 

kişiler hakkında olduğu ve istisna bir hüküm içerdiğini belirtmektedir. Ancak bu 

istisna içki âyetinin de aralarında yer aldığı Mâide sûresinin 87-120. âyeti arasındaki 

bölümde yasaklanan şeylerin tamamı için geçerlidir. Müfessir burada şu iki hususun 

altını çizmektedir: Birincisi bir şeyin helal veya haram olduğunun bildirilmesi; 

ikincisi hükmün kapsamından bazı şeylerin istisna edilmesidir. Ona göre içki ile ilgili 

durum da böyledir. Önce içki haram kılınmış, hemen ardından geçmişte içki içmiş ve 

ölmüş mü’minlerin durumu istisna edilmiştir. Bu âyetin nüzûl sebebine bakıldığında 

bu iki husus arasında bir süre geçtiği izlenimi görülmektedir. Diğer bir ifade ile iki 

                                                             
903 Mâide, 5/93. 
904 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 375. 
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âyetin farklı zamanda indiği hatıra gelmektedir. Oysaki tüm bu âyetlerin geçtiği pasaj 

(87-120) bir bütünlük içinde okunmalıdır.905  

 Mezkûr örneklerden de anlaşıldığı üzere her üç müfessir, Kur’ân tefsirinde 

sebeb-i nüzûl rivâyetlerini belli ölçütlere göre değerlendirmiştir. Yani, rivâyetleri 

âyetlerin muhtevası, üslûbu, siyak-sibakı, nüzûl zamanı ve Kur’ân bütünlüğü 

ölçütlerine göre kabul veya reddetmiştir.  

4.2. DİRÂYET TEFSÎRİ YÖNÜNDEN ÖZELLİKLERİ  

4.2.1. Fıkhî Meselelere Yaklaşımları 

 Fıkıh kelimesi sözlükte bir şeyi derinlemesine bilmek, kavramak ve onun 

hakkında tam malumat sahibi olmak anlamına gelir.906 Istılahta ise mufassal delillerle 

ulaşılan şer’i ameli hükümlerin bilinmesi şeklinde tanımlanır.907  

 Bilindiği üzere Kur’ân-ı Kerim’de birçok alana dair âyetlerin yanında, ibadet 

ve hukuka dair âyetler de bulunmaktadır. Bunlar “ahkâm âyetleri” olarak 

adlandırılmaktadır. Söz konusu âyetler fıkhın konusunu oluşturmaktadır. Öte yandan, 

sadece Kur’ân’daki ahkâm âyetlerinin tefsir edilmesi “fıkhî tefsir ekolü” diye 

isimlendirilen bir akım gelişmiştir.908  

 İnceleme konumuzu oluşturan tefsirler birer ahkâm tefsiri olmamakla beraber 

söz konusu tefsirlerde ahkâm âyetlerinin yorumlandığı, kimi yerde farklı yorumların 

serd edildiği görülmektedir. Bundan ötürü söz konusu müfessirlerimizin ahkâm 

âyetlerine yaklaşımlarının bilinmesinin yararlı olduğunu düşünüyoruz. İzzet Derveze 

tefsirinde ahkâm âyetlerini daha detaylı ele almakta ve konuyla ilgili farklı görüşler 

zikretmektedir. Câbirî ile Zeki Duman ise ayrıntıya girmeden bu tür âyetleri ele 

almaktadırlar.  

                                                             
905 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 377.          
906 İbn Manzûr, Lisanu’l Arab,  XIII, 522;  Muhammed, Maruf Devalibî, el-Medhal ila İlm-i Usûl-i 
Fıkh, Daru Kitabi’l-Cedid, Beyrut, 1965, 12.  
907 Ali b. Muhammed es-Seyyid Şerif Cürcȃnȋ, et-Ta’rifât,  (Thk.: İbrahim Ebyârî), Dâru’l Kitâbi’l-
Arabî, Beyrut, h.1405, I, 216.    
908 Mustafa Ünver, “Tefsir  Ekolleri”, Tefsir Tarihi ve Usûlü (edt.: Bahattin Dartma), Anadolu 
Üniversitesi Yay., Eskişehir,  2013, 143.  
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 Şimdi bazı örneklerden hareketle üç müfessirin konuya yaklaşımlarını 

incelemeye çalışalım.  

4.2.1.1. Mürtedin Hükmü 

 Akil, rüşt çağına gelmiş bir Müslümanın hiçbir maddi ve manevi baskı 

olmadan özgür iradesiyle İslam’dan çıkma olayına ridde, İslam dininden ayrılana da 

mürted denmiştir.909 Kur’ân-ı Kerim dinden dönenlerin durumunu şöyle 

açıklanmaktadır:  

 ٖھِلْھَا ُجاَرْخِاَو ِماَرَحْلا ِدِجْسَمْلاَو ٖھِب ٌرْفُكَو ِّٰهللا ِلیِبَس ْنَع ٌّدَصَو ٌریِبَك ِھیٖف ٌلاَتِق ْلُق ِھیٖف ٍلاَتِق ِماَرَحْلا ِْرھَّشلا ِنَع كنولئسی

 ْدِدَتْرَی ْنَمَو اوُعاَطَتْسا ِنِا ْمُكِنیٖد ْنَع ْمُكوُّدُرَی ىّٰتَح ْمُكَنوُلِتاَقُی َنوُلاَزَی َالَو ِلْتَقْلا َنِم ُرَبْكَا ُةَنْتِفْلاَوِ ّٰهللا َدْنِع ُرَبْكَا ُھْنِم

 َنوُدِلاَخ اَھیٖف ُْمھ ِراَّنلا ُباَحْصَا َكِئٰلُواَو ِةَرِخْٰالاَو اَیْنُّدلا ىِف ُْمھُلاَمْعَا ْتَطِبَح َكِئٰلُواَف ٌرِفاَك َوُھَو ْتُمَیَف ِھِنیٖد ْنَع ْمُكْنِم

“Sana haram ayda savaşmayı soruyorlar. De ki: O ayda savaş büyük bir günahtır. 

Allah’ın yolundan alıkoymak, onu inkâr etmek, Mescid-i Haram’ın ziyaretine engel 

olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük günahtır. Zulüm ve 

baskı ise adam öldürmekten daha büyüktür. Onlar, güç yetirebilseler, sizi dininizden 

döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner de 

kâfir olarak ölürse, öylelerin bütün yapıp ettikleri dünyada da, ahirette de boşa 

gitmiştir. Bunlar cehennemliklerdir, orada sürekli kalacaklardır.”910 

 İzzet Derveze, bu âyette dininden dönenlere yönelik uyarı bulunduğunu 

vurgulamaktadır. Âyette kâfirlerin baskısından etkilenerek dinini değiştiren ve gayri 

müslim olarak ölenlerin, işlediği bütün salih amellerinin boşa çıktığı ve akıbetlerinin 

sonsuza dek cehennem olduğu ifade edilmektedir.911 Derveze’ye göre söz konusu 

kişilere yönelik uygulanacak dünyevî ceza Hz. Peygamber tarafından tesbit 

edilmiştir. Zira, Kur’ân’da geçmeyen bir takım hususlarla ilgili Hz. Peygamber’in 

hüküm koyma yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla mürtedin dünyadaki cezası da Hz. 

Peygamber tarafından açıklanmıştır. Örneğin  “Müslüman birinin öldürülmesi helal 

değildir ancak, zina eden seyyib (evli veya dul), nefse karşı nefis ve dinini terk edip 

                                                             
909 Ali Muhammed Sallâbi, İslam İnanç Esasları, ( Haz.: Mustafa Kasadar), Ravza Yay., 2017, 107. 
Bu konuda geniş bilgi için bkz.: Ali Toksarı, “Din ve Vicdan Özgürlüğü Bağlamında Kitap ve 
Sünnete Göre Mürtede Yapılması Gereken Muamele”, Bilimname, XIX, 2010/2, 47-74. 
910 Bakara, 2/217 
911 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 383, 
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cemaatten ayrılan kimse hariç”912 hadisinde bu husus açıkça belirtilmiştir. Derveze 

“mürted öldürülmeden önce tevbeye çağrılır kabul etmezse öldürülür” şeklindeki 

cumhurun görüşünü kabul etmektedir. İmam-ı Malik’in “yalancı oldukları için 

zındıklar913 tevbeye davet edilmez” görüşünü kabul etmeyen Derveze, Nisâ sûresi 94. 

âyet914 ile Hz. Ömer’e atfen nakledilen rivâyeti delil göstererek tevbeye daveti şart 

görmektedir. Söz konusu rivâyette uzak diyarlardan gelen bir adamla Hz. Ömer 

arasında geçen bir konuşmada, mürted birinin öldürülmesi olayından 

bahsedilmektedir. Buna göre mürtedin, tövbeye çağrılmadan öldürülmesi olayını 

duyan Hz. Ömer: “Ey Allah’ım! onu öldürdüklerinde ben yanlarında değildim, onu 

öldürme emrini de ben vermedim, bu olayı duyduğumda bundan razı da olmadım”915 

şeklinde tepki vermiştir.916  

 İzzet Derveze, Kafirûn sûresinin tefsirinde “İslam’da din hürriyeti” 

başlığında din ve ibadet özgürlüğünü etraflıca ele alarak, hiç kimsenin inanç 

noktasında zorlanamayacağını birçok âyeti917 delil göstererek açıklamaktadır.918 

Ayrıca “Dinde zorlama yoktur. Çünkü doğruluk sapıklıktan iyice ayrılmıştır. O 

hâlde, kim tâğûtu tanımayıp Allah’a inanırsa, kopmak bilmeyen sapasağlam bir 

kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir”919 âyetinin tefsirinde 

insanların akıl, irade ve seçim özgürlüğüne sahip olduklarını, bu hasletler sayesinde 

doğru ile eğriyi, hidayet ile sapıklığı ayırt edebilecekleri, iman veya küfrü tercih 

etmeleri durumunda sorumluluğun kendilerine ait olacağını söylemektedir. 

Derveze’ye göre söz konusu âyet, kölesini veya çocuklarını Müslüman olmaya 
                                                             
912 Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, (Diyat, 6, h.no: 6878); Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, (Kasame, 25, h.no: 
1676). 
913 Zındık kavramına dair çeşitli tanımlar yapılmıştır. Zındık; Zâhiren İslâm’ı kabul etmiş görünmekle 
birlikte nur ve zulmet gibi zıt iki prensibe dayanan Maniheizm, Mezdekiyye ve Mecûsîlik inançlarını 
benimseyenlerdir. Görünürde İslam’ı benimsemiş ancak hakikatte küfrünü gizleyenlerdir. Hiçbir 
şekilde inanmayanlardır. Dinî konularda lâubali davrananlardır.  Bu tanımlamalar dikkate alındığında 
zındık açıkça veya gizli şekilde İslam’ı değil,  küfrü benimseyenler oldukları anlaşılmaktadır. Bkz. 
Mustafa Öz,  “Zındık”, DİA, 2013, XLIV, 390-391. 
914 “Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm 
veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, ‘Sen mümin değilsin’ 
demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta 
bulundu (müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla 
haberdardır.” Nisâ, 4/94. 
915 İmam-ı Malik b. Enes, el-Muvatta, (Akdiyye, 18, h.no: 1414), (Thk.: Muhammed Fuâd Abdulbâkî), 
Dâru İhyâi Turâsu’l-Arabî, Mısır, ty.  II, 737.  
916 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadis, VI, 386-387. 
917 Bkz.: Neml, 27/91-92; Bakara, 2/256; Âl-i İmrân, 3/20; Mümtehine, 60/8. 
918 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 25 vd. 
919 Bakara, 2/256.  
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zorlayan Ensardan birileri hakkında nâzil olmuştur.920 Derveze’nin bu 

açıklamalarıyla Bakara, 2/217. âyetin tefsirinde “Mürtedin hükmü” başlığı altındaki 

açıklamasını bağdaştırmak oldukça zor görünmektedir. Çünkü Bakara, 2/256. âyette, 

dinde zorlamanın caiz olmadığı açık bir biçimde ifade edilmektedir.  

 Bu âyet, “İnsanların, hem dine girmeleri hem de girdikleri dinde kalmaları 

için zorlanamayacaklarını açık bir şekilde ifade etmektedir. Mürtedin ceza olarak 

öldürülmesi onu dinde zorlamak anlamına gelmektedir. Bu, onu münafık olarak 

yaşamaya zorlamak demektir. Dolayısıyla bu, ‘Dinde zorlama yoktur’921 âyetine göre 

caiz değildir.”922    

 Câbirî, Bakara, 2/217. âyetin tefsirinde dinden dönenlerin durumunun ilgili 

âyette net bir şekilde beyân edildiğini şöyle ifade etmektedir: “Âyette, dinden 

dönenlerle ilgili dünyevî bir cezadan söz edilmemekte, sadece onların yaptığı hayırlı 

işlerin boşa gideceği, ahirette de sonlarının cehennem olacağı açıkça ifade 

edilmektedir.”923 

 Zeki Duman ise Bakara, 2/217. âyettin tefsirinde “mürtedin hükmü” ile 

ilgili herhangi bir yorumda bulunmamış, sadece âyetin mealini “Sana haram ayı, 

onda yani onda savaşmayı soruyorlar. De ki: ‘Haram aylarda savaş büyük suçtur. 

Ama Allah yolundan alıkoymak, onu inkâr etmek, Mescid-i Haram’a yasak koymak 

ve ehlini(onu ziyarete gelenleri)  oradan çıkarmak Allah katında daha büyük suçtur. 

Fitne (zulüm ve baskı uygulayıp şirke döndürmek) ise adam öldürmekten daha 

büyüktür. Onlar, eğer güçleri yeterse sizi dininizden döndürünceye dek sizinle 

savaşmaya devam edeceklerdir. Sizden kim dininden döner ve kâfir olarak ölürse, 

onların bütün amelleri dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Onlar 

cehennemliktirler ve orada ebedi kalacaklardır” şeklinde vermekle yetinmiştir.924 

Ancak Duman, Bakara, 2/256. âyetin tefsirinde dine girme hususunda zorlamanın 

caiz olmadığını, insanın inanma-inanmama veya dilediği dine girme hususunda 

özgür iradesiyle karar verme yetkisine sahip olduğunu, dolayısıyla bir dine 

                                                             
920 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 470-472. 
921 Bkz.: Bakara, 2/256. Bu âyette insanın herhangi bir dine girmesi ya da girdiği dinde kalması için 
asla zorlanamayacağı sarih bir şekilde ifade edilmektedir.   
922 Karaman ve bşk., Kur’ân Yolu, I, 342. 
923 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 72. 
924 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 100. 
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girmesinde veya onu reddetme hususunda kişiye baskı yapılmasının caiz olmadığını 

şöyle ifade etmektedir: “İman ve İslam, tabiatları icabı dinde zorlamayı kabul 

etmezler. Çünkü her ikisinin de temel ilkesi, bilgi, kesin kanaat, güven ve hür irade 

ile tasdik ve içtenlikle boyun eğmektir. Her ne kadar dışa yansıyan boyutları olsa da 

iman ve İslam temelde kul Allah ilişkisidir ve mutlaka samimiyet ve içtenlikli olmayı 

gerektirir. Eğer bir kişi, istemediği halde dine girmesi için zorlanır ve böyle bir 

durumda iman ettim derse, bu şekilde tanımadığı varlığa iman, hem kalpte bir olgu 

olarak gerçekleşmediği için gerçek değildir hem de Allah katında tasdik ve boyun 

eğme olarak değerlendirilmez. Kaldı ki herkes için artık doğru yol, yanlış yoldan 

seçilip açığa çıkmıştır. Bundan sonrası akıl, fikir ve iradesi olan insanın kendisine 

kalmıştır; dilerse İslam’ı seçer, dilerse başkasını.”925  

 Bununla birlikte Zeki Duman, Nahl, 16/106-109. âyetlerin tefsirinde, 

dinini değiştiren kimselerin cezasına dair şu açıklamayı yapmaktadır: “Dünya 

menfaati için veya bir baskı yüzünden sinesini küfre açan; hem diliyle hem de 

kalbiyle inkâr eden kimse, tercihi sebebiyle kendi kendine haksızlık etmiştir; onun 

Allah katında göreceği azabı çetin olacaktır.”926 Konuyla ilgili açıklamalarından 

anlaşıldığı üzere Duman, inanç özgürlüğü perspektifinden konuya yaklaşmış; ilgili 

âyetleri bir bütün olarak ele alıp değerlendirmiştir. Böylece “Dine girme hususunda 

zorlama olmaz” ilkesini kabul etmiş ve konuyla ilgili yorumalarını bu doğrultuda 

yapmıştır.  

  İzzet Derveze, konuyla ilgili hadisleri göz önünde bulundurmak suretiyle 

söz konusu âyeti açıklamış ve buna göre bir sonuca varmışken, Câbirî ile Zeki 

Duman, konuyla ilgili hadislere yer vermeden farklı bir neticeye varmışlardır. 

Dolayısıyla Derveze bu hususta, Câbirî ile Duman’dan farklı düşünmektedir.   

 Netice olarak şu hususları zikredebiliriz:  

 Birincisi; Kur’ân-ı Kerim’de öncelikle inanmanın bir vicdan ve gönül 

meselesi olduğu, kişinin inanma veya inanmama hürriyetine sahip olduğu açık bir 

şekilde ifade edilmektedir. Konuyla alakalı birkaç âyet şöyledir:  

                                                             
925 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 125. 
926 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 393. 
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 “Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi elbette topyekûn 

iman ederlerdi. Böyle iken sen mi mü’min olsunlar diye, insanları zorlayacaksın?; 

De ki: “Ey insanlar, size Rabbinizden gerçek (Kur’ân) gelmiştir. Artık kim doğru 

yola girerse, ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. 

Ben sizden sorumlu değilim.”927“De ki: “Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman 

etsin, dileyen inkâr etsin.” Biz zalimlere öyle bir ateş hazırladık ki, onun alevden 

duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. (Susuzluktan) feryat edip yardım 

dilediklerinde, maden eriyiği gibi, yüzleri yakıp kavuran bir su ile kendilerine yardım 

edilir. O ne kötü bir içecektir! Cehennem ne korkunç bir yaslanacak yerdir.”928 Biz 

onların ne dediklerini çok iyi biliyoruz. Sen, onlara karşı bir zorba değilsin. O hâlde 

sen, benim uyarımdan korkan kimselere Kur’ân ile öğüt ver.929  

 Bu âyetlerden de anlaşıldığı üzere insan, inanma veya inanmama 

konusunda özgür iradeye sahiptir. Zira insan, Allah’a inanma suretiyle dünya ve 

ahiret saadetini elde etme imkânına sahip olması yanında, ahiretteki sonucuna 

katlanmak şartıyla inanmama özgürlüğüne de sahiptir. Diğer bir ifadeyle insan 

dilerse inanır, gereklerini yerine getirir ve cennete girer; dilerse inkâr eder, 

cehenneme girer. Bu konuda özgür iradesiyle karar verebilme yetisine sahiptir. 

Dolayısıyla inanma konusunda insanın zorlanmaması gerekmektedir.  

 İkincisi; Kur’ân’da mürtedlere uygulanacak dünyevî bir ceza olmamasına 

karşın, onların öldürülmesini ifade eden çok sayıda hadis bulunmaktadır. Bu 

durumda, ilgili hadislerin nasıl anlaşılması gerektiğine bakmak gerekmektedir.  

 Konuyla ilgili hadisler ve Asr-ı saadetteki uygulamalar 

değerlendirildiğinde şu neticeye ulaşılabilir: Ölüm cezasını gerektiren riddet basit ve 

bireysel din değiştirme olayı değildir. Bu olay siyasi, ideolojik veya ekonomik 

amaçlarla düşman tarafına geçip onlarla ittifak kurma, Müslümanlara karşı savaşma 

veya potansiyel bir tehlike oluşturma durumudur. Bu şekilde din değiştirenler, İslama 

ve Müslümanlara düşmanlık yapanlarla birlikte oldukları için öldürülmeleri 

istenmiştir.930   

                                                             
927 Yûnus, 10/99, 108. 
928 Kehf, 18/29. 
929 Kâf, 50/45. 
930 Toksarı, a.g.m., 73.  
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4.2.1.2. Zina Cezası ve Recm 

Kur’ân-ı Kerim’de zinanın çirkin bir iş olduğu ifade edilmiş, büyük 

günahlarla birlikte anılmış ve bu suçun cezasına dair apaçık hükümler konulmuştur. 

İzzet Derveze, Furkân, 25/68-69. âyetlerde931 zinanın büyük günahlar içinde 

sayıldığını, İsrâ, 32. âyette932 ise bunun çirkin bir iş olduğu ifade edildiğini 

belirtmektedir. Dervze, Nisâ, 4/15. ve 16. âyetlerin933 tefsirinde, cumhurun görüşünü 

dikkate alarak bu âyetlerde geçen  “fahişe” kelimesinin zina anlamında kullanıldığını 

kabul etmektedir. Ona göre bu âyetlerde geçen “Onlara eziyet edin” ifadesinden 

maksat erkeklerin dövülmesi, kadınların ise ev hapsine alınmasıdır. Bunun nedeni ise 

kadının hapsedilmesi, erkeğin dövülmesinin bir hikmeti de erkeğin çalışıp rızık 

kazanmak zorunda olması, kadının ise böyle bir zorunluluğunun bulunmamasıdır. 

Derveze’ye göre Nisâ, 4/15. ve 16.  âyetler Medine’de nâzil olmuş ve konuyla ilgili 

hüküm ihtiva eden ilk âyetlerdir. Nûr sûresindeki ilgili âyetler ise bu hususla ilgili 

hüküm bildiren ikinci grup âyetlerdir.934  

Nûr sûresinde ise zina suçu işleyen erkek ve kadınlara uygulanacak ceza 

şöyle ifade edilmektedir:  

 َنوُنِمْؤُت ْمُتْنُك ْنِا ِّٰهللا ِنیٖد ىٖف ٌةَفْاَر اَمِھِب ْمُكْذُخْاَت َالَو ٍةَدْلَج َةَئاِم اَمُھْنِم ٍدِحاَو َّلُك اوُدِلْجاَف ىٖناَّزلاَو ُةَیِناَّزلَا 

 اَھُحِكْنَی َال ُةَیِناَّزلاَو ًةَكِرْشُم ْوَا ًةَیِناَز َّالِا ُحِكْنَی َال ىٖناَّزلَا * َنیٖنِمْؤُمْلا َنِم ٌةَفِئاَط اَمُھَباَذَع ْدَھْشَیْلَو ِرِخْٰالا  ِمْوَیْلاَو ِّٰ{اِب

َنیٖنِمْؤُمْلا ىَلَع َكِلٰذ َمِّرُحَو ٌكِرْشُم ْوَا ٍناَز َّالِا     “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine 

yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin 

koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. 

Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden 

erkek ancak, zina eden veya Allah’a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir 

                                                             
931 “Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana 
kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun 
azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedî kalır.” Furkân, 25/68-69. 
932 “Zinaya yaklaşmayın. Cünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.” İsrâ, 17/32. 
933 “Kadınlarınızdan fuhuş (zina) yapanlara karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer onlar şahitlik 
ederlerse, o kadınları ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol açıncaya kadar 
kendilerini evlerde tutun (dışarı çıkarmayın). Sizlerden fuhuş (zina) yapanların her ikisini de incitip 
kınayın. Eğer onlar tövbe edip ıslah olurlarsa, onları incitip kınamaktan vazgeçin. Cünkü Allah, 
tövbeleri çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” Nisâ, 4/15-16. 
934 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 49-54. 
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kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu, 

müminlere haram kılınmıştır.”935 

 Nisâ sûresinde ise ْاوُدِھَش ِنإَف مُكنِّم ًةعَبْرَأ َّنِھْیَلَع ْاوُدِھْشَتْساَف ْمُكِئآَسِّن نِم َةَشِحاَفْلا َنیِتْأَی يِتَّاللاَو 

ًالیِبَس َُّنھَل ُّهللا َلَعْجَی ْوَأ ُتْوَمْلا َُّنھاَّفَوَتَی َىَّتَح ِتوُیُبْلا يِف َُّنھوُكِسَْمأَف “Evlendikten sonra bir fuhuş 

yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı uygulanır. Bu (cariye ile evlenme 

izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha 

hayırlıdır. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir”936 âyetinde evli 

cariyenin zina cezasının, evli hür bir kadının cezasının yarısı olarak ifade 

edilmektedir. Bu hususa dikkat çeken Derveze, Nisâ, 4/25. âyetinin, Nûr suresindeki 

ilgili âyetlerden sonra indiğini düşünmektedir. Buna göre evli hür kadının zina 

cezasının da yüz değnek olması gerektiğini ifade etmektedir.  

İzzet Derveze, Nûr, 24/2. âyette zina eden kadın ve erkeğe, müminlerden bir 

grubun şahitliğinde yüz değnek vurma hükmünün açıkça zikredildiğini, zanilere bu 

şekilde davranılmasının müminlerin Allah’a ve ahiret gününe imanlarının bir 

göstergesi sayıldığını vurgulamaktadır. 

Derveze, recmi konu alan âyetin, Kur’ân’da tilaveten neshsedildiği ancak 

hükmen baki kaldığına dair görüşü kabul etmemekte ve bunu birkaç yönden 

eleştirmektedir: 

1. Tilaveten nesh edilen ancak hükmen baki kalan bir Kur’ân’î ilkenin 

hikmetini anlamak imkânsızdır.   

2. Bu konudaki rivâyet ihtilaflıdır,  zira cezaya konu olarak sadece yaşlı 

erkek ve yaşlı kadın zikredilmiştir.  

3. Hz. Ömer,  söz konusu âyetin yazılmasıyla ilgili şahitliği kabul 

edilmeyecek kadar adil değil miydi? Şayet, Hz. Peygamber’in vefatına kadar, recm 

âyeti var idiyse ve Hz. Ömer de bundan emin idiyse bu durum karşısında neden 

sessiz kalmıştır? Buna itiraz edecek kadar güçlü değil miydi? Hâlbuki Kur’ân’ın 

yeniden yazılması ve düzenlenmesini teklif eden de oydu.  

Derveze, evli olup zina edenlere recmi ön gören sahih hadisler ve Asr-ı 

saadet’te recmin uygulandığına dair rivâyetleri göz önünde bulundurarak bunlarla 

ilgili farklı yorumlarda bulunmaktadır. Örneğin “alın benden, Allah onlara yollarını 

                                                             
935 Nûr, 24/2, 3. 
936 Nisâ, 4/25. 
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göstermiştir, evlilerden zina edenlere yüz değnek ve recm, bekârlardan zina edenlere 

yüz değnek ve bir yıl sürgün cezası uygulanacak” şeklinde rivâyet edilen hadisin 

Nûr,  24/2.  âyetin nüzûlünden önce sorulan soruya rabbanî bir ilhamla cevap 

vermek, var olan problemi gidermek ve onların evlerinde ölünceye kadar 

tutulmalarına son vermek için sadır olduğunu düşünmektedir. Ona göre Nûr, 24/2. 

âyetle genel bir hüküm olmak üzere evli-bekar ayırımı yapılmaksızın zina edenlere 

yüz celde vurma cezası konulmuştur.  

Derveze, evli olup zina edenlerin recmini ön gören başka hadislerin 

bulunduğunu, bunların Nûr sûresinden önce varid olduğunu düşünmektedir. Ayrıca 

Mâiz el-Eslemî’nin recm edilmesi olayında da önemli bir husus bulunduğunu 

önesüren Derveze, recm esnasında Mâiz’in kaçtığı, yakalanıp öldürüldüğü haberi 

üzerine Hz. Peygamber’in “onu bıraksaydınız ya” demesi, aslında onun Mâiz’in 

öldürülmesini istemediği, taşlanmasını yeterli gördüğüne işaret olduğunu 

belirtmektedir.   

Derveze netice olarak şunu ifade etmektedir: Mezhep imamları ve ulemânın 

çoğu, hadislere dayanarak recmin, evli olup zina edenlere uygulanan bir hüküm 

olduğunu kabul etmiştir. Ancak bunu Kur’ân’ın açık âyetlerine aykırı kabul eden 

âlimler de vardır. Dolayısıyla recm konusu ihtilaflı bir meseledir. Doğrusunu Allah 

bilir. 937   

Câbirî ise َالَف اًناَطْلُس ٖھِّیِلَوِل اَنْلَعَج ْدَقَف اًموُلْظَم َلِتُق ْنَمَو ِّقَحْلاِب َّالِا ُّٰهللا َمَّرَح ىٖتَّلا َسْفَّنلا اوُلُتْقَت َالَو 

 Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın, öldürülmesini“  اًروُصْنَم َناَك ُھَّنِا ِلْتَقْلا ىِف ْفِرْسُی

haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki 

vermişizdir. Ancak o da (kısas yoluyla) öldürmede meşru ölçüleri aşmasın. Çünkü 

kendisine yardım edilmiştir”938 âyetinin tefsirinde  haklı bir sebep“  ِّقَحْلاِب َّالِا

olmadıkça” ifadesini ele almakta ve bununla ilgili Taberî tefsirinden şu yorumu939 

nakledip eleştirmektedir: Öldürülmeyi hak ettiren sebepler şunlardır: Müslüman 

olduktan sonra küfre dönmek, evlendikten sonra zina etmek ve cana kıymak. 

                                                             
937 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 353-364. 
938 İsrâ, 17/33. 
939 Aslında Taberî’nin bu yorumu “Müslüman birinin öldürülmesi helal değildir ancak, zina eden 
seyyib (evli veya dul), nefse karşı nefis ve dinini terk edip cemaatten ayrılan kimse hariç” şeklindeki 
hadis-i şerife dayanmaktadır. Câbirî pek çok yerde doğrudan hadislerin sıhhat derecesini sorgularken 
burada dolaylı yoldan bunu yapmaktadır.   
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Câbirî’ye göre, bu yorum âyetin nüzûl zamanıyla uyumlu değildir. Çünkü bu âyet 

zina cezasının henüz uygulanmadığı, kâfirlerden herhangi birine eman verilmediği ve 

onlarla herhangi bir sözleşmenin yapılmadığı Mekke döneminde nâzil olmuştur. 

Zaten âyetin sibakında geçen“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir 

iştir ve çok kötü bir yoldur”940 şeklindeki ifadelerde zina çirkin bir iş olarak 

nitelendirilmiş ancak bu suça bir ceza tayin edilmemiştir. Bu açıklamalardan sonra 

Câbirî, İsrâ, 17/33. âyetini bir rivâyetle şöyle tefsir etmektedir: Rivâyete göre 

Mekkeli müşrikler Müslümanları öldürmeye başladıklarında yüce Allah, 

öldürecekseniz katili öldürün, yoksa onun yakınlarından birini öldürerek öç almaya 

kalkışmayın demek istemiştir.941 

Câbirî, Nisâ, 4/15. âyetin tefsirinde geçen ِتوُیُبْلا ىِف َُّنھوُكِسْماف  “onları evlerde 

tutun” ifadesi ile ilgili şu açıklamayı yapmaktadır: “Âyette evlerinizde, evlerinde, 

kocalarının evlerinde ya da ailelerinin evlerinde gibi iyelik ifadeleri kullanılmamış, 

sadece ‘evlerde tutun’ ifadesi kullanılmıştır. Acaba ‘evler’ kelimesinin bu şekilde 

kullanımı ‘hapis’ anlamına mı gelir? Her ne kadar تویب  “evler” kelimesinin hapis 

anlamında kullanıldığına dair bir kayıt bulamamış olsak da kelimenin Arapçadaki 

kullanımı buna imkân vermektedir. Ayrıca hapis belli bir ev  (kocanın evi, ailenin 

evi...)  de olabilmektedir.”942 Câbirî, akabinde 15. ve 16. âyetlerde zina suçuyla ilgili 

şu yorumu yapmaktadır: Kadınlarınızdan zina edenlerden maksat Medine’de bu işi 

sıklıkla yapanlardır. Bunların cezalandırılması için dört şahidin şehadeti 

istenmektedir. Bunlara uygulanacak ceza ise hapis cezasıdır ve bunlara uygun bir 

cezadır. Bu âyetler teşri döneminin ilk aşamasında nâzil olmuştur. Çünkü bu 

dönemde Mekke, Taif ve Medine’de bu tür kimseler yaygın olarak bulunuyordu. 

Câbirî “Erkeklerinizden zina edenler”den maksat ise, kadın erkek her müslümanı 

kapsadığını ancak bu kimselerin bu işi adeta meslek edinenlerden olmadığını 

belirtmektedir. Bunlara eziyet edilmesi emredilmekte, ancak eziyetin çeşidi 

zikredilmediğini ifade etmektedir. Câbirî’ye göre bu aşamada bu kişilerin sadece 

sözlü olarak kınanmaları yeterlidir. Zira âyetin sonunda “eğer tevbe eder, 

                                                             
940 İsrâ, 17/32. 
941 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 332, d.n., 9. 
942 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 216, d.n. 15. 
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durumlarını düzeltirlerse onlara eziyet etmeyi bırakın” denilmektedir. Bu âyetlerle 

belirlenen hüküm ilk aşamada içki içenlere uygulanan hükme benzemektedir.943   

Câbirî Nûr, 24/2. ve 3. âyetlerin tefsiri bağlamında şöyle açıklama 

yapmaktadır: Bu âyetler Nisâ, 4/15. ve 16. âyetlere açıklık getirmektedir. Bu 

âyetlerde profesyonel anlamda zina eden Medineli kadınlara ömür boyu hapis cezası 

uygulanması istenirken, bir yandan ise zina eden mumin erkek ve kadınlara eziyet 

edilmesi istenmişti. İşte bu âyetlerde bu eziyetin (ezanın) türü yüz sopa olarak 

belirlenmiştir.944   

Câbirî, Kur’ân’da recm cezasından bahsedilmediğini, Hz. Peygamber’e 

müracaat edildiği bir olay sebebiyle Tevrat’ın hükmüne göre bir yahudinin 

recmedildiğini ifade etmektedir. Câbirî, bu olaydan yola çıkarak recmin varlığını 

savunan fıkıh âlimlerinin Nûr sûresindeki hükmü devre dışı bıraktıklarını 

söylemektedir.945   

Zeki Duman ise konuyla ilgili âyetlerden Nisâ, 4/15 ve 16. âyetlerde geçen 

 fahişe” kelimesinin çoğu meal ve tefsirlerde “zina” anlamı verilerek“  َةَشِحاَف

açıklandığını, hâlbuki bu âyetlerdeki  fahişe” kelimesinin bu anlamda“  َةَشِحاَف

kullanılmadığını ifade etmektedir. Duman, “Arapçada  شوحف fahişe’ ya da‘  َةَشِحاَف

‘fuhuş’ kelimeleri, din açısından söz, iş ve davranış olarak aşırı, çirkin, müstehcen, 

yakışıksız ve iğrenç kabul edilen şeyler için kullanılan genel bir isimdir. Zina da din 

açısından bir aşırılıktır, kötü bir yoldur, fuhuştur ve büyük günahlardandır. O nedenle 

her zina fahişedir, fakat her fahişe zina değildir” şeklinde açıklamaktadır. Buradan 

hareketle Zeki Duman, َةَشِحاَف  “fahişe’ kelimesi Nisâ, 4/15. âyette946 kadınların kendi 

aralarında yaptıkları “sevicilik, lezbiyenlik”; 16. âyette947 ise iki erkeğin yaptıkları 

“homoseksüellik” şeklinde isimlendirilen sapık cinsel ilişkiler anlamında olduğunu 

düşünmektedir. Ona göre cezaların farklı olması da bu görüşünü desteklemektedir.  

Zeki Duman, zina suçunun ilk cezasının bu âyetlerle ortaya konduğunu düşünen 
                                                             
943 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 236-237. 
944 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 296. 
945 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 287, d.n. 2. 
946 “Kadınlarınızdan sevicilik/lezbiyenlik gibi aşırılığı yapanlara içinizden dört şahit talep edin. Eğer 
dört kişigördüklerine dair şahitlik ederlerse, ölüm alıp götürünceye veya Allah onlar hakkında bir yol 
açıncaya kadar onları evlerde alıkoyun.” Nisâ, 4/15. Bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, III, 281. 
947 Sizlerden iki erkek eş cinsel ilişkiye girerse, ikisine de eziyet edin. Eğer onlar tövbe eder ve bu işi 
tamamen terk ederlerse, artık ikisine de ilişmeyin. Muhakkak ki Allah, tövbeleri çok kabul edicidir, 
çok merhametlidir.” Nisâ, 4/16. Bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, III, 281. 
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müfessirlerin yanıldıklarını söylemektedir. Ona göre bu şekilde düşünenler Nûr 

sûresi indirilince Hz. Peygamber’in, “Benden alın, benden alın... Allah yol açtı, zina 

edenlere Allah yol açtı: Bekâr bakire ile zina ederse yüz celde ve bir yıl sürgün; evli 

evli ile zina ederse yüz celde ve recm cezası uygulanır”948 şeklindeki hadisi ile bu iki 

farklı hükmü bağdaştırmak için nesh teorisine başvurmak zorunda kalmışlardır.949  

Zeki Duman, söz konusu cezanın Nûr, 24/2. ve 3. âyetlerde açık bir şeklde 

zikredildiğini söylemekte ve zina ettikleri dört şahidin şahadetiyle sabit görülen evli 

veya bekâr hür kadın ve erkeğe, müminlerden bir topluluğun huzurunda yüzer celde 

vurulması Kur’ân’ın bir hükmü olduğunu belirtmektedir. Zeki Duman, Nûr, 24/ 3. 

âyetinde ise zina suçunun sabit görülüp celde uygulanmış olan kişilerin zani ve 

zaniye adını alıp bunların iffetli müminlerle evlenmelerinin yasaklandığını, bu 

duruma göre zina suçunun bir iman problemi olduğunu ve büyük bir günah 

sayıldığını söylemektedir. Ona göre “Bunlarla evlenmek, müminlere haram 

kılınmıştır” ifadesi, zina suçunun tövbesinde yeniden iman etme şartının getirilmiş 

olması950 ve “Zinası esnasında zani mümin olarak zina etmez”951 hadisi bu manayı 

desteklemektedir.952  

Zeki Duman, recm cezasının Kur’ân’da geçmediğini, böylesine önemli bir 

meselede “metni mensûh hükmü baki” diye rivâyet edilen bir âyet veya ahad 

haberlerin delil olamayacağını ifade etmektedir. Ona göre şayet Hz. Peygamber 

döneminde zina eden herhangi bir müslümana recm cezası uygulanmışsa, mutlaka 

Nûr sûresi indirilmeden önce uygulanmış olmalıdır. Çünkü ister evli, ister bekâr 

olsun, zina eden kadın ve erkeklerden her birine uygulanacak uhrevî ceza Furkân, 

25/68-71. âyetlerde;953 iki aşamalı dünyevî ceza ise Nûr, 24/2. ve 3. âyetlerde954  

                                                             
948 Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, (Hûdud, 14, h.no: 1690).  
949 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 281-282. 
950 “Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini 
iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Furkân, 25/70. 
951 Buharî, el-Câmiu’s-Sahîh, (Mezalim, 30, h.no: 2435). 
952 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 448. 
953 “Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana 
kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun 
azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedî kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel 
işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah, çok bağışlayandır, çok 
merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah'a, tövbesi kabul edilmiş olarak 
döner.” Furkân, 25/68-71. 
954 “Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe 
inanıyorsanız, Allah'ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız 
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açıkça belirtilmiştir. Şayet bu sûrenin ilk âyeti955 iyi anlaşılırsa bu âyetler için 

nesihten de te’vîlden de söz edilmeyeceği görülecektir. Bu âyetlere rağmen Hz. 

Peygamber’in ve halifelerin recmi uyguladığını söylemek için ya sahih bir sünnetin 

delil gösterilmesi, ya da bu uygulamanın makul bir izahının yapılması şarttır.956  

Kısaca ifade etmek gerekirse; Derveze, genel bir hüküm olarak evli olsun 

bekâr olsun hür olan müminlere uygulanacak zina cezasının Nûr, 24/2. âyette ifade 

edilen yüz celde olduğun belirtmektedir. Recm cezasının Kur’ân’da bulunmadığını, 

hadislerde varid olan recim uygulamaları da Nûr, 24/2. âyetinden önceki 

uygulamalar olarak yorumlamaktadır. Derveze’nin yaklaşımı onun recme değil, 

celdeye meylettiğini göstermektedir. Ancak o, recm cezasının halifeler döneminde 

uygulandığına dair sahih rivâyetler bulunduğunu belirtmekte, bundan ötürü bu 

konuda biraz tereddüt yaşamakta; dolayısıyla konuyu ihtilaflı görmekte ve “Allah’u 

a’lem” diyerek sonlandırmaktadır.  

Nisâ, 4/15.ve 16. âyetlerle ilgili üç müfessirin de farklı yaklaşımları dikkat 

çekmektedir. Zeki Duman, Nisâ, 4/15. ve 16. âyetlerine farklı yaklaşmakta bu 

konuda Derveze, Nisâ, 4/15. ve 16.  âyetlerin Medine’de nâzil olmuş ve zina suçuyla 

ilgili hüküm ihtiva eden ilk âyetler olduğunu ifade etmektedir. Câbirî ise bu âyetlerde 

profesyonel anlamda zina eden Medineli kadınlara ve zina eden mumin erkek ve 

kadınlara yönelik hükümler bulunduğunu düşünmektedir. Zeki Duman ise bu 

âyetlerle ilgili daha farklı bir yorum geliştirmiştir. Ona göre söz konusu âyetlerde 

kadınların kendi aralarında yaptıkları “sevicilik, lezbiyenlik” ve erkeklerin yaptıkları 

“homoseksüellik” gibi sapık cinsel ilişkiler kast edilmektedir. Ona göre cezaların 

farklı olması da bunun delilidir.    

Her üç müfessir de zina suçunun dünyevî cezasının Nûr, 24/2. âyette açıkça 

belirlendiğini düşünmektedir. Derveze, recm cezasına taraftar görünmemekle beraber 

uygulandığına dair hadislerin buluduğu sebebiyle açıkça reddetmemektedir. Câbirî 

                                                                                                                                                                             
tutmasın. Mü'minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek 
ancak, zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina 
eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu, mü'minlere haram kılınmıştır.” Nûr, 24/2-3. 
955 Duman, bu sûrede geçen “âyâtin beyyinat”ın hem kendisi açık; mana ve maksatlarında kapalılık 
bulunmayan Te’vîle ihtiyaç bırakmayan mühkem, hemde ilgili konuları net olarak açıklayıcı âyetler 
anlamında olduğunu ifade etmektedir. Duman, Beyânu’l-Hak, III, 446. 
956 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 449. 
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ve Duman ise Nûr sûresindeki hükme ters düştüğü gerekçesiyle ilgili rivâyetlerle 

amel edilemeyeceğini düşünmektedirler.  

Netice olarak şunu belirtmek isteriz: Recm cezasının kesin İslami bir ceza 

olduğunu ileri sürenler de bunun, Kur’ân’da yer almadığını kabul etmektedirler. 

Onlara göre söz konusu ceza, sünnetle sabit olmuştur. Ancak Hz. Peygamber’e 

atfedilen uygulamalar ve konuyla ilgili hadislerin sübutuna dair tartışmalar 

mevcuttur.957 Ayrıca sünnetten delil getirilerek, recm cezasının Kur’ân’daki celde 

âyetine yapılmış bir tahsis olarak değerlendirilmesinin de tutarlı olmadığı, 

dolayısıyla Hz. Peygamber’in bu cezayı uyguladığına dair rivâyetlerden hareketle, 

İslam’da recm cezasının kesin bulunduğu, Mâiz el-Eslemî olayında olduğu gibi 

konuyla ilgili rivâyetler değerlendirildiğinde cem ve te’vîli mümkün olmayan 

çelişkiler içerdikleri görülecektir.958  

4.2.1.3. Hastalık ve Yolculukta Ramazan Orucunun Hükmü 

 Müminlerden hasta ve yolcu olanların oruc tutup tutmayacakları konusu 

Bakara sûresi 184. âyette açıklanmıştır.  Şimdi ilgili âyeti zikrettikten sonra her üç 

müfessirin buna ilişkin yaklaşımlarını incelemeye çalışacağız.  

 ْنَمَف ٍنیٖكْسِم ُماَعَط ٌةَیْدِف ُھَنوُقیٖطُی َنیٖذَّلا ىَلَعَو َرَُخا ٍماَّیَا ْنِم ٌةَّدِعَف ٍرَفَس ىٰلَع ْوَا اًضیٖرَم ْمُكْنِم َناَك ْنَمَف ٍتاَدوُدْعَم اًماَّیَا

َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك ْنِا ْمُكَل ٌرْیَخ اوُموُصَت ْنَاَو ُھَل ٌرْیَخ َوُھَف اًرْیَخ َعَّوَطَت “Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim 

hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. 

Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, 

gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha 

hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.”959 

                                                             
957 Bkz.: Hüseyin Tekin Gökmenoğlu, “Kur’ân-ı Kerîm’de Olmayan ve Onunla Çelişen Ceza: Recm”, 
İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 2, 2003, 117-129; Ahmet Keleş, “Hadis İlminde İsnadın 
Otoritesi veya Akla Rağmen Hadis Okuyuculuğunun Çağdaş Bir Örneği ‘Recm Cezası’ Çalışmasına 
Eleştirel Bir Bakış” Çanakkale Üniversitesi İFD, IV, sayı:1, Ocak-Haziran 2004, 41-84. Ayrıca bkz.:   
İsmail ACAR, “Recm Cezası Kur’ân'da Gizli midir?”, Dokuz Eylül Üniversitesi İFD, sayı 36, 2012/2, 
85-113. 
958 “Tahsis: Âmmın bazı fertlerine münhasır kılınmasıdır, ya da âmmın fertlerinin bir kısmının 
çıkarılması ve kapsamının daraltılmasıdır.” Konuyla ilgili tahsise gelince; Nâr, 24/2. âyetteki umumi 
olan celde cezası, köle ve cariyeler için yarısının uygulanmasını belirten Nisâ, 4/25. âyet ile tahsis 
edilmiştir. Keleş, a.g.m., 79.  
959 Bakara, 2/184. 
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İzzet Derveze, mezkûr âyette geçen ifadesinden önce mahzuf bir  ُھَنوُقیٖطُی   ال

harfi bulunduğunu düşünmektedir. Ona göre bu ifade oruç tutmama ruhsatı ve fidye 

vermenin hikmetini izah etmeye yöneliktir. Buna göre ُ ھَنوُقیٖطُی  “zor dayanabilenler” 

ifadesi “zorlukla ve sıkıntılı bir şekilde dayanabilenler” anlamındadır. Bundan 

maksat ise yaşlılar ile tedavileri mümkün olmayan hastalardır. Derveze’ye göre 

geçici hastalığa yakalananlar ile emzikli ve hamile kadınlar fidyeye tabi değildir. 

Bunlar takatsiz düşmekten endişe ediyorlarsa oruç tutmayabilir, daha sonra 

tutamadıkları gün sayısınca tutarlar. Derveze, âyette artırılması teşvik edilen fidye 

meselesinin de önemli bir husus olduğunu, zira bu uygulamanın sürekli yoksullara 

iyilikte bulunmayı teşvik eden Kur’ân mesajı ile örtüştüğünü ifade etmektedir. 

Derveze’ye göre,  َنوُمَلْعَت ْمُتْنُك ْنِا ْمُكَل ٌرْیَخ اوُموُصَت ْنَاَو  “Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin 

için daha hayırlıdır” ifadesi bütün Müslümanlara yönelik olup şunu kast etmektedir: 

Ruhsat ancak kendi şartlarında değerlendirilir ve oruç tutmak daima ruhsattan daha 

hayırlıdır.960  

Câbirî ise, söz konusu âyet hakkında pek çok görüş bulunduğunu, bunun, 

âyette geçen   fiilinden kaynaklandığını söylemektedir. Câbirî’ye göre  ُھَنوُقیٖطُی

ُھَنوُقیٖطُی fiilinin başında yer alan  ism-i mevsulünü mutlak anlayıp söz konusu fiili  َنیٖذَّلا

“oruca güç yetirmeyen herkes” şeklinde değerlendirmekten kaynaklandığını 

söylemektedir. Câbirî’ye göre buradaki ism-i mevsul mutlak değil, belirli kimseleri 

kast etmekte, yani hasta ve yolcular anlamına gelmektedir. Bu durumda âyetin 

anlamı şöyle olur: “İçinizden hasta veya yolcu olup oruç tutmayanlar başka günlerde 

tutarlar. Hasta veya yolcu olup da orucu meşakkatsiz bir şekilde tutabilecek olanlar 

ise, eğer tutmazlarsa fidye verirler. Eğer daha fazla fakiri doyururlarsa bu onlar için 

daha hayırlıdır. Fakat yine de oruç tutmaları daha hayırlıdır. Çünkü onlar oruç 

tutmayıp fidye vermekle, çok da muhtaç olmadıkları bir ruhsatı kullanmış 

olmaktadırlar.” Câbirî’ye göre burada hasta ve yolcunun oruç tutmaması, ihtiyaç 

durumunda bir tür ruhsat olarak değerlendirilmekte, ancak hastalık ve yolculukta 

kimin ne kadar sıkıntı çektiğini ve oruca dayanamayacağını belirlemenin zorluğu 

nedeniyle, dayansın dayanmasın bütün hasta ve yolculara bu ruhsat verilmiş, buna 

karşın dayananlara fidye şartı getirilmiştir. Bu bir çeşit kefarettir. Câbirî’ye göre 

müfessirlerin çoğu, âyetteki “güç yetirenler” ifadesinin “güç yetiremeyenler” 
                                                             
960  Derveze, et-Tefsîru’l-Hadis, VI, 305-306. 
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anlamına geldiğini belirtmektedirler. Hatta bazıları  ھَنوُقیٖطُی  fiilini  şeklinde  ھَنوُقّوطُی

okumuşlardır. O, bu tür zorlamalara gerek olmadığını, anlamın gayet açık olduğunu 

söylemektedir.961  

Zeki Duman ise âyette geçen “Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha 

hayırlıdır” ifadeden hareketle şu açıklamayı yapmaktadır: Hasta ve yolcu olanların 

oruç tutmamaları Allah’ın kendilerine tanıdığı bir ruhsattır. Hastalar oruç tuttukları 

takdirde hastalıkları veya ağrıları artacaksa oruç tutmazlar. Onlar iyileştiklerinde 

tutamadıkları gün sayısınca oruç tutarlar. Şayet Ramazan ayında oruç tutmaları 

hastalıklarını artırmıyorsa ve sağlıklarına kavuşmalarını geciktirmiyorsa oruç tutarak 

bu ayın faziletinden faydalanmaları daha hayırlı olur. Bu konuda yolcular da hastalar 

hükmündedir. Zeki Duman, konuyu açıklığa kavuşturmak için Hz. Peygamber’in 

farklı uygulamalarını zikretmektedir. Nitekim Allah Resûlü, Ramazan ayında seferde 

iken oruç tutmuştur; başladığı bir orucu seferilik gerekçesiyle bozmuştur; seferde 

aşırı derecede sıkıntılı durumlarda oruç tutmanın bir hayır olmadığını ifade etmiştir. 

Hatta sıkıntılı bir sefer esnasında, gün bitiminde  “Bu gün orucunu bozanlar daha 

fazla sevap almıştır”962 dediği rivâyet edilmektedir.963 Görüldüğü üzere Zeki Duman,  

özet bir şekilde söz konusu âyeti tefsir etmiş ancak fidye konusunda bir açıklama 

yapmamıştır.   

Zikrettiğimiz açıklamalarından da anlaşıldığı üzere Câbırî, Derveze ile 

Duman’dan farklı düşündüğü gibi cumhurun yaklaşımından da de farklı bir yorum 

yapmıştır. Zira söz konusu âyetle alakalı genel kanaat, oruca güç yetiremeyenlerin 

fidye vermeleri gerektiği şeklindedir. Câbirî ise hasta ve yolculardan oruç tutmaya 

güç yetirdikleri halde tutmayanların kefaret vermesi gerektiğini belirtmektedir. 

Ancak o, sürekli hastalık ve yaşlılık sebebiyle artık oruç tutamayacak olanların fidye 

verip vermemeleri konusuna açıklamada bulunmamıştır. Acaba ona göre bu kimseler 

fidyeden muaf mıdır? Doğrusu bu hususta Câbirî’nin bir açıklamasına rastlayamadık 

ancak yaptığı yorumdan söz konusu kimselerin fidyeden muaf oldukları anlamı 

çıkarılabilir.  

                                                             
961 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 65, d.n., 64; Fehmu’l-Kur’ân (Terc.: Muhammed Coşkun), III, 86. 
962 Bu mealdeki hadisler için bkz.:  Ebû Dâvûd, es-Sünen, (Savm; 42, h.no: 2408).  
963 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 84. 
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4.2.1.4. Mut’a Evliliği 

Mut’a evliliği, tarihte ve günümüzde değişik coğrafyalarda varlığına rastlanan 

geçici bir çeşit evliliktir. Bu evlilik “Aralarında dinen evlenme engeli bulunmayan 

bir erkekle bir kadının, erkeğin kadına vereceği bir bedel karşılığında belirli bir süre 

karı-koca hayatı yaşamaları hususunda anlaşmaları”964şeklinde tanımlanmaktadır. 

Sünni fıkıh mezheplerinde ittifakla haram kabul edilen Mut’a evliliğini Şîa’nın en 

büyük kolu olan İmamiye/Caferilik mezhebi tarafından helal sayılmakta ve 

müntesipleri arasında uygulanmaktadır.965 

Kur’ân-ı Kerim’de mut’a evliliğinin esaslarını belirleyen açık bir âyet 

bulunmamaktadır. Ancak bu evliliği mubah görenler Nisâ, 4/24. âyeti delil 

göstermektedirler. Bu sebeple konuyla bağlantısı olduğu düşünülen âyeti zikrettikten 

sonra üç müfessirin konuya dair yaklaşımlarını incelemeye çalışacağız.  

 ْمُكِلاَوَْماِب وُغَتْبَت ْنَا ْمُكِلٰذ َءاَرَو اَم ْمُكَل َّلُِحاَو ْمُكْیَلَع ِّٰهللا َباَتِك ْمُكُناَمْیَا ْتَكَلَم اَم َّالِا ِءاَسِّنلا َنِم ُتاَنَصْحُمْلاَو

 ِدْعَب ْنِم ٖھِب ْمُتْیَضاَرَت اَمیٖف ْمُكْیَلَع َحاَنُج َالَو ًةَضیٖرَف َُّنھَروُُجا ّنھوتأف َُّنھْنِم ٖھِب ْمُتْعَتْمَتْسا اَمَف َنیٖحِفاَسُم َرْیَغ َنیٖنِصْحُم

 sahip olduklarınız hariç, evli (Savaş esiri olarak)“  اًمیٖكَح اًمیٖلَع َناَكَ ّٰهللا َّنِا ِةَضیٖرَفْلا

kadınlar (da size) haram kılındı. (Bunlar) üzerinize Allah’ın emri olarak yazılmıştır. 

Bunların dışında kalanlar ise, iffetli yaşamak ve zina etmemek şartıyla mallarınızla 

(mehirlerini verip) istemeniz size helâl kılındı. Onlardan (nikâhlanıp) 

faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir 

belirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah 

yoktur. Şüphesiz ki Allah (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.”966 

İzzet Derveze, yukarıdaki âyetin tefsirinde Mut’a evliliği hakkında konuyu 

etraflıca ele almaktadır. O, mezkûr âyette geçen “Onlardan (nikâhlanıp) 

faydalanmanıza karşılık sabit bir hak olarak kendilerine mehirlerini verin. Mehir 

belirlendikten sonra, onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler konusunda size günah 

yoktur” ifadeleri hakkında oldukça rivâyet ve yorumlar bulunduğunu belirtmekte ve 

bunlardan bir kısmını zikretmektedir. Bir yoruma göre âyette geçen   عاتمتسا

“faydalanma” cimadan kinaye olup mehir ve nikâhtan sonra kadının erkeğe helal 

olması anlamındadır. Başka bir yoruma göre ise ilgili âyet, Mut’a nikâhını ihtiva 
                                                             
964 İbrahim Kafi Dönmez, “Mut’a”, DİA, 2006, XXXII, 174. 
965 Geniş bilgi için bkz.: Dönmez, a.g.m., 174-180; Hamdi Döndüren, “Mut’a”, Şamil İslam 
Ansiklopedisi, V, 359-362.  
966 Nisâ, 4/24. 
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etmektedir. Buna göre, kadın ile erkek belli bir süre ve ücret karşılığında sözleşirler. 

Bu süre sonunda isterlerse ücret karşılığında süreyi uzatabilirler. Sûre bitiminde 

boşama olmaksızın kendi istekleriyle ayrılabilirler. Bu evlilik İslam’dan önce 

Araplar arasında uygulanıyordu.967  

Derveze’ye göre yalnız ele alındığında ilgili âyette geçen   َُّنھْنِم ٖھِب ْمُتْعَتْمَتْسا اَمَف 

“Onlardan faydalanmanıza karşılık” ifadesinin Mut’a evliliğine işaret ettiği kabul 

edilebilir. Ancak bu âyet bir bütün olarak ele alınır ya da siyak-sibakı dikkate 

alınarak değerlendirilse bu ihtimal ortadan kalkar. Çünkü ilgili âyette Mut’a 

evliliğine delil gösterilen söz konusu ifade delil değil, aile ve evlilik bağlarını 

(nikâhı) sağlamlaştırma amacı taşımaktadır. Ayrıca bu ibare kadınlara iyi muamele 

edilmesi ve evlilik bağının saygın gösterilmesini hedeflemektedir. Bununla birlikte 

Derveze ilgili âyette geçen  ücretlerini verin” fadesinden maksat ücret“  ُّنھَروُُجا ّنھوتأف

mukabilinde kadından faydalanma değil, mehrini vererek onun evlilik bağlarını 

sağlamlaştırma olduğunu ifade etmektedir. O, nikâhın şehvet amaçlı değil, 

kötülüklerden korunma, cahiliye adetlerini ortadan kaldırma maçlı olduğunu Nisâ, 

4/23. âyetten anlaşıldığını belirtmektedir. Ona göre Mut’a evliliğinde gerçek bir 

nikâhtan ve aile bağlarından söz edilmemektedir. Bu evliliğin hileden ibaret olduğu 

ve âyetlerin maksadının dışında olduğunu düşünen Derveze,  Kur’ân’da bu evliliğe 

işaret eden bir hüküm bulunmadığını ifade etmektedir.968  

Mut’a evliliğine dair hükmü hadislerde aramak gerektiğini söyleyen İzzet 

Derveze, konuyla ilgili çeşitli ve birbiriyle çelişen rivâyetler bulunduğuna dikkat 

çekmektedir. Bu tür evliliğin hem mubah olduğuna, hem de onun haram kılındığına 

dair çeşitli rivâyetler bulunduğunu belirten Derveze, konuyla ilgili birtakım 

rivâyetler zikretmektedir. Ona göre mut’a evliliğine delil arayanlar İbn Abbas’a 

dayanan çelişkili rivâyetlerden hareket etmektedirler. Bir rivâyete göre İbn Abbas, 

ilgili âyette  belli bir süreye kadar” ibaresini eklemiş ve bunun böyle“  ىّمسم ٍلجا يلا

nâzil olduğunu ifade etmiştir.969 Derveze, ayrıca İbn Abbas’ın Mut’a evliliğinin 

zorunlu hallerde helal olduğuna dair fetva verdiğiyle ilgili bir rivâyet970 

aktarmaktadır. Diğer taraftan, söz konusu evliliğin haram olduğuna dair bir takım 

                                                             
967 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 79-80. 
968 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 83. 
969 Taberî, Caniu’l-Beyân, VIII, 177. 
970 Taberî, Caniu’l- Beyân, VIII, 177. 
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rivâyetler zikretmektedir: Örneğin; Hz. Ali’nin “Hz. Peygamber, Hayber gününde 

Mut’a ve eşek etini yasaklamıştır”971 şeklindeki rivâyet ile Hz. Peygamber’in: “Ey 

insanlar mut’a evliliği için size izin vermiştim. Ancak Yüce Allah kıyamet gününe 

kadar onu haram kılmıştır. Kimin yanında böyle bir kadın varsa onu serbest bıraksın 

ve ona bir şey vermiş ise onu almasın”972 şeklindeki hadis bunlardandır.   

Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren Derveze, şunu neticeye varmaktadır. 

Hz. Peygamber’in belli ortamda ve durumlarda Mut’a evliliğini helal kılması daha 

sonra onu yasaklamasının ihtimal dâhilinde olduğunu belirtmektedir.973 

Açıklamalarından da anlaşıldığı üzere Derveze, muta evliliğinin mubah olduğuna 

dair Kur’ân’da bir delil bulunmadığını, ilgili âyetin eşler arası ilişkiye işaret ettiğini 

düşünmektedir. Konuya dilişkin hadislerin ise önceden var olan bu evliliğin, Hz. 

Peygamber tarafından kesin bir şekilde yasaklandığı şeklinde anlaşılması gerektiğini 

belirtmektedir.  

Bu meyanda Kurûbî’nin görüşünü zikretmeyi faydalı görmekteyiz. Mut’a 

evliliğine birkaç kez izin verildiği ve akabinde haram kılındığına dair rivâyetleri 

değerlendiren Kurtubî, Hz. Peygamber’in “Allah kıyamet gününe kadar Mut’a 

evliliğini haram kılmıştır” ifadesinin geçtiği hadisle ilgili yorumu dikkat çekicidir. 

Kurtubî’ye göre, Hz. Peygamber’in önemli konuları insanların toplu bulunduğu 

yerde duyurma âdeti vardı. Dolayısıyla daha önce haram olduğunu zikrettiği bu 

evliliğe dair hükmü herkesin duyması için Vedâ haccı’nda bir daha tekrarlamış 

olması muhtemeldir.974 

Câbirî ise Mut’a evliliği meselesini özel bir başlık halinde ele alıp konuyu 

etraflıca incelemeye çalışmıştır. Ona göre Nisâ, 4/24. âyeti Mut’a nikâhından 

bahsetmektedir.  Zira bir önceki âyette evlenilmesi yasak olan kadınlar sayılmakta, 

bu âyette ise söz konusu evliliğe işaret edilmektedir. Câbirî, âyete geçen  ٖھِب ْمُتْیَضاَرَت اَمیٖف 

“onunla ilgili olarak uzlaştığınız şeyler” ifadesinden maksat üzerinde “anlaşılan süre” 

olduğunu düşünmekte ve âyeti şöyle açıklamaktadır: “Bu sayılan kadınlar dışında, 

mallarınızla dilediğiniz kadınla iffetli bir şekilde, zina etmemek şartıyla evlenmeniz 

                                                             
971 Buhâri, el-Câmiu’s-Sahîh, (Megazî, 38, h.no: 4216), V, 135-136; İmam Mâlik, Muvatta, (Nikâh, 
18, h.no: 1129), II, 542. 
972 İbn Mâce, es-Sünen, (Nikâh, 44, h.no: 1962). 
973 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 80-83. 
974 Kurtûbî, el-Cami’li Ahkâmi’l-Kur’ân,  V, 131-132. 
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helal kılınmıştır. Onlardan faydalandığınız sürece kendilerine mehir bedellerini bir 

hak olarak veriniz. Karşılıklı rıza ile anlaştığınız süreyi artırmanızda bir günah 

yoktur.” 

Câbirî, bu âyette geçen  ”Onlardan faydalanmanıza karşılık“ َُّنھْنِم ٖھِب ْمُتْعَتْمَتْسا اَمَف 

kelimesinden neyin kastedildiği konusunda ihtilaf edildiğini, bu ifadenin nikâh veya 

cinsi munasebet anlamına geldiğine dair görüşler bulunduğunu belirtmektedir. 

Câbirî, söz konusu kelimenin bu âyette nikâhlanma anlamında değil, lezzet alma 

manasında kullanıldığını düşünmektedir. Ona göre, erkeğin kadınla şartlı olarak ve 

belli bir süreliğine evlenmesi anlamına gelen Mut’a evliliğine işaret etmektedir. 

Câbirî, bu görüşüne destek amacıyla bir kısım rivâyetler aktarmaktadır. Örneğin 

Câbirî, Übey b. Ka’b’ın kişisel mushafında ilgili âyette  belli bir süreye“  ىّمسم ٍلجا يلا

kadar” ilavesinin yer aldığını, Sad b. Cübeyr’in de aynı okuyuşu kabul ettiğine dair 

rivâyeti ve Hz. Ali’nin “Ömer, Mut’a nikâhını yasaklamamış olsaydı, bedbaht 

kimselerden başkası zina etmezdi”975 şeklindeki rivâyeti aktarmaktadır.976 Ancak 

Taberî, Übey b. Ka’b mushafında geçtiği ifade edilen kıraatı değerlendirmiş ve 

reddetmiştir. Zira söz konusu kıraatın mushafa uygun olmadığını ifade eden Taberî, 

bunu caiz görmemektedir. O, Mut’a evliliğinin Hz. Peygamber tarafından 

yasaklandığını belirtmekte ve genel olarak bu evliliğe karşı çıkmaktadır.  

Câbirî, Mut’anın yasaklandığına dair rivâyetleri de aktardıktan sonra şöyle bir 

yorum yapmıştır: Mut’a nikâhı belli şartlar altında serbest bırakılmış ve bu şartların 

ortadan kalkmasıyla yürürlükten kaldırılmış bir hükümdür. Aynı şartlar ortaya 

çıktığında söz konusu hüküm yine uygulanabilir. Mut’a evliliğinin zorunlu hallerde 

caiz olduğuna dair görüşü savunan Câbirî, günümüzde bu şartların mevcut olduğunu 

düşünmektedir. Ona göre ekonomik şartların oldukça zorlaştığı günümüzde gençler 

evlenemediği için zinaya yönelmektedir. Bundan ötürü bu evlilik zorunlu hallerde 

caizdir.977   

Câbirî’nin zaruretler haramları mubah kılar kaidesinden hareketle, evlenme 

şartları zorlaştığı gerekçesiyle gençlerin harama düştüğünü, dolayısıyla Mut’a 

evliliğinin bu kimseler için caiz olduğunu söylemesi isabetli bir görüş değildir. 

                                                             
975 Taberî, Câmiu’l-Beyân, VIII, 178. 
976 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 254 vd. 
977 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 253- 256. 
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Çünkü haramları mubah kılan zaruret Mut’a evliliği için söz konusu değildir. Ölü ve 

domuz etinin yenmesinin mubah sayılması nefsin telef olması veya zarar görmesi 

tehlikesi nedeniyledir. Hâlbuki cinsi munasebetttem uzak kalma durumunda nefsin 

helakı söz konusu olmaz. Diğer taraftan Hz. Peygamber’in evlenme imkânı 

olmayanların oruç tutmasını tavsiye ettiği bilinmektedir. Ayrıca Mut’anın 

haramlığını ihtiva eden haberler de mütevatir düzeyindedir.  

Zeki Duman ise Nisâ, 4/23. âyetin tefsirinde söz konusu meseleye şöyle 

yaklaşmaktadır: Dinen evlenilmesi caiz olan bir kadın, örfe uygun istenir, iki mümin 

şahidin huzurunda karşılıklı rıza esasına dayalı olarak, nikâh sözleşmesi yapılır ve 

mehir belirlenirse, artık o kadın kocasına helal olur. Duman’a göre âyette geçen 

َنیٖحِفاَسُم َرْیَغ َنیٖنِصْحُم  “iffetli olanlar” ifadesi meşru nikâhın şart olmasının delilidir. 

Aynı şekilde bu ifade sadece mücerret bir konuşma ve sözleşme ile mahremiyetin 

ortadan kalkmayacağına işarettir. Âyetteki َُّنھَروُُجا ّنھوتأف  “onlara ücretlerini verin” 

ifadesi Ahzap, 33/50. âyette  olduğu gibi mehir anlamındadır. Yoksa ücretlerini 

ödeyip cinsel ihtiyaçlarını gidermek veya geçici bir süreliğine bir kadından cinsel 

yönden faydalanmak anlamında “Mut’a sözleşmesi” değildir. İslam’da evlilik sadece 

cinsel tatmin amaçlı bir iş değildir. Bu evlilik kurumunun bir takım hukukî, ahlakî ve 

sosyal sonuçları bulunmaktadır.978  

Zeki Duman, Mut’a evliliği hakkındaki rivâyetleri zikretmemekte ve buna 

dair tartışmalara girmemektedir. O, ilgili âyetin tefsirinde âyette geçen bir takım 

kavramları izah ederek âyetin anlamını ortaya koymaya çalışmakta; böylece 

Kur’ân’da Mut’a evliliğine cevaz veren bir delil bulunmadığını düşünmektedir. 

Muta evliliği konusunda İzzet Derveze ile Zeki Duman benzer yaklaşımlarda 

bulunmaktadırlar.  Her iki müfessir Nisâ, 4/24. âyette bunun caiz oluşuna dair bir 

delil bulunmadığını düşünmektedirler. Câbirî ise bu hususta söz konusu iki 

müfessirden, hatta cumhurdan farklı düşünmekte ve ilgili âyette Mut’a evliliğine 

işaret bulunduğunu düşünmektedir. Derveze ile Câbirî, konuyla ilgili ister lehte 

isterse aleyhte olsun birçok rivâyet zikretmekte ancak söz konusu rivâyetlerden farklı 

neticeye ulaşmaktadırlar. Derveze, Cahiliye devrinden beri uygulanmakta olan bu 

evliliğin sonradan kesin olarak yasaklandığı neticesine varmakta iken Câbirî ise 

                                                             
978 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 287. 
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zorunlu hallerde bunun uygulanabilirliği sonucuna varmaktadır. Câbirî, bu rivâyetler 

arasından düşüncesine delil bulma çabasına girerek zayıf rivâyetlere tutunduğunu 

düşünmekteyiz. Zeki Duman ise Derveze ile Câbirî’den farklı olarak konuyla ilgili 

rivâyetleri zikretmemiştir.   

Sonuç olarak söz konusu âyette geçen  faydalanmanız” ifadesinin“  ْمُتْعَتْمَتْسِا

karı-koca ilişkisini belirtmek üzere kullanıldığı, âyette bunun Mut’a nikâhı 

anlamında kullanıldığına dair bir delil bulunmadığı, aynı âyette geçen  ”ücretler“  روُُجا

kelimesinin ise mehir anlamında kullanıldığı kabul edilmektedir.979 

4.2.2. Kelamî Meselelere Yaklaşımları 

 Kelam ilmi, yüce Allah’ın zatından, sıfatlarından, Peygamberlikle ilgili 

meselelerden, yaratılmışların başlangıcı (mebde) ve sonundan (mead/ahiret) 

Kur’ân’ın ilkeleri doğrultusunda bahseden bir ilimdir.980 

 Bilindiği üzere Hz. Peygamber hayattayken Müslümanların zihinlerine 

takılan meseleler, ona arz edilir, çözüme kavuşturulurdu. Ancak Hz. Peygamber’in 

vefatından sonra durum değişmiş, yeni bir süreç başlamıştır. Bir yandan fetihler 

sonucunda Arap yarım adasının dışına çıkan Müslümanlar, çeşitli inanç ve 

düşüncelerle karşılaşmış, diğer taraftan Müslümanlar arasında bir takım siyasi 

olaylar meydana gelmiş, buna bağlı olarak fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştır. Bu durum 

inançla ilgili bir takım konular hakkında tartışmalara ve yeni yorumlara zemin 

hazırlamıştır. Örneğin büyük günah işleyenlerin durumu, iman-amel ilişkisi, insan 

hürriyetinin sınırları tartışılan konulardan bir kaçıdır. Bu gibi meselelerde Hasan 

Basrî gibi önde gelen tabiîn âlimleri Kur’ân âyetlerini yorumlamak, Hz. 

Peygamber’in sünnetini örnek almak ve akıllarını kullanmak suretiyle karşılaşılan 

problemlerin çözümüne dair çeşitli görüşler ileri sürmüşlerdir. Hicri birinci asrı içine 

alan bu süreç kelâm ilminin doğuş sürecini başlatmıştır.  Hicri ikinci asrın başlarında 

Müslümanlar arasında görüş ayrılıkları artmış siyasi ve itikadî mezhepler ortaya 

çıkmıştır. Aklı esas alarak vahyi yorumlayan mutezile ekolü bu dönemde ortaya 

çıkmıştır.981  

                                                             
979 Dönmez, a.g.m., 179.  
980 Ali Arslan Aydın, İslam İnançları ve Felsefesi, DİBY., Ankara, ty., I, 38 
981 Ramazan Yıldırım ve bşk., Kelam, MEB Yay., Ankara, 2013, 15. 
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 Bu açıklamalardan sonra söz konusu müfessirlerimizin kelamî konularla ilgili 

âyetlerin te’vîli meselesine yaklaşımlarını incelemeye çalışalım.  

 İzzet Derveze, tefsir ilminde itikadî yönden mezhepçilik yapmanın doğru 

olmadığını, mezhep taassubuyla çeşitli âyetlerin te’vîl edilmesinin Kur’ân’ın doğru 

anlaşılmasına engel oluşturacağını ifade etmiştir. Zira, ona göre kimi mezhep 

müntesiplerinin, kendi görüşlerini destekler nitelikte bir kısım âyetleri delil 

göstermeleri, karşıt görüştekilerin ileri sürdükleri ve zahiren kendi görüşleriyle 

çelişen âyetleri te’vîl etmeleri ilmin saygınlığına uygun olmayan tartışmalara 

sebebiyet vermiştir. Derveze, bu meyanda Mutezile ekolüne mensup kimi 

müfessirlerle Eşarî ekolüne mensup kimi müfessirlerin karşılıklı suçlamalarda 

bulunduklarına dikkat çekmiştir. O,  bu tür tartışmaları doğru bulmadığını, izlenen 

yöntemin yanlış olduğunu ifade etmiştir. Ona göre Kur’ân âyetlerini delil göstererek 

bu tür tartışmalara giren müfessirler, gereksiz yere ilgili âyetlerin sınırlarını 

zorlamışlardır. Müfessirlerin bu tür âyetleri tartışmalarda kullanmalarının sebebi 

hatalı bir yöntemden kaynaklanmaktadır. Zira Derveze, âyetlerin siyak-sibakı dikkate 

alınmadan ve Kur’ân bütünlüğü göz önünde bulundurulmadan yapılan yorumların, 

Kur’ân’ın yanlış yorumlanmasına ve çeşitli tartışmalara yol açtığını söylemektedir.982  

 Derveze, kelamî meselelerle ilgili âyetlerin tefsirinde çoğunlukla selef 

âlimlerinin görüşünü benimsemekle beraber, kimi yerde te’vîle başvurarak halefin 

yolunu izlemektedir. Örneğin ona göre Kur’ân’da Allah’ın zatına ilişkin kullanılan 

el, sağ, sol, yüz, istiva, nüzûl, gelme, gitme, ön, dürme,  kabzetme, üfleme gibi 

ifadeler, dinleyicilerin manayı tam anlamaları için zihinlerine çağrışım yapma amaçlı 

bir üslûpla sunulmuştur. Çünkü Kur’ân’ın muhatapları ancak bu tür ifadelerle 

kastedileni anlayabilirler.983 Derveze, söz konusu tabirlerle ilgili kimi yerde te’vîle 

başvurmaktadır. Örneğin;  ِماَرْكِْالاَو ِلَالَجْلا وُذ َكِّبَرُ ھْجَو ىٰقْبَیَو  “Ancak azamet ve ikram 

sahibi Rabbinin zâtı baki kalacaktır”984 âyette geçen َكِّبَر ُھْجَو  “Rabbinin vechi” 

tabirini Allah’ın zatı olarak yorumlamaktadır.985 Yine; Bakara, 2/255. âyetteki َعِسَو 

َضْرَْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ُھُّیِسْرُك   cümlesinde geçen ُھُّیِسْرُك  “Onun kürsüsü” ifadesi Allah’ın mülkü 

                                                             
982 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 233-237. 
983 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 188. 
984 Rahman, 55/27.  
985 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 97. 
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ve kudretinin büyüklüğünü açıklamak için kullanıldığını, bunun mecazî bir kavram 

olarak anlaşılması gerektiğini ifade etmektedir.986 

 Câbirî ise akademik çalışmalarını, İslam felsefesi alanında yapan bir 

mütefekkir olması hasebiyle, tefsirinde bir kısım kelamî meseleleri incelemiş, 

konulara dair bazı tartışmaları tefsirinde özetlemeye çalışmış ve kendi görüşünü 

belirtmiştir.  

 Zeki Duman ise başlangıçtan bu güne dek yazılan birçok tefsirden 

yararlandığını ancak oradaki bilgileri olduğu gibi değil, âyetlerin siyak-sibak 

bütünlüğü, Kur’ân bütünlüğü ve tarihi arka planlarını göz önünde bulundurarak 

yorumladığını belirtmektedir. Tefsir ilminde mezhep bağnazlığını doğru bulmayan 

Duman, mezhep taassubuyla yapılan tefsirlerin Kur’ân’ın doğru bir şekilde 

anlaşılmasına engel teşkil ettiğini düşünmektedir.987   

 Zeki Duman, tefsirinde diğer konularda olduğu gibi kelamî konularda da 

detaylı bilgi vermekten uzak durmakta; dolayısıyla bu konularla ilgili tartışmalara ve 

mezhepler arası ihtilaflara girmemektedir. O, konuyla alakalı âyetleri öz bir şekilde 

açıklamaktadır.    

 Şimdi de bazı konuları ele alarak söz konusu müfessirlerin kelamî konularla 

ilgili âyetlere yaklaşımlarını karşılaştırmaya çalışalım 

4.2.2.1. Hidayet-Dalâlet       

Hidayet ve dalalet meselesi İslam düşünce tarihinde çokça tartışılmış, 

konuyla ilgili değişik görüşler ileri sürülmüştür. Cebriye müntesiplerine göre 

hidayet- dalalet tamamen Allah’ın iradesiyle gerçekleşir, Allah dilediğini hidayete 

erdirir, dilediğini saptırır. Bu hususta kulun hiçbir etkisi yoktur. Bunun tam 

karşısında yer alan Kaderiye/Mutezile âlimleri ve Şia’nın büyük bir kısmına göre ise 

hidayet-dalalet tamamen kulun kendi iradesinin sonucudur. Ehl-i Sünnet âlimleri ise 

kullara ait fiillerin de bizzat Allah tarafından yaratıldığını, dolayısıyla hidayetin 

yanında dalaletin de Allah’ın iradesi, takdiri ve yaratmasıyla gerçekleştiği 

görüşündedirler. Onlara göre Allah fiilleri yaratır kul işler. Ancak Maturidî âlimleri 

                                                             
986 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 469-470. 
987 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 31-32. 
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ise dalaletin kulun istemesi neticesinde Allah tarafından yaratıldığı görüşünü 

belirtmektedirler.988  

Said Nursi, Eşarî ekolüne mensup âlimlerden Sadeddin Taftâzânî 

(793/1390)’nin imanı “Cenab-ı Hakk’ın, istediği kulunun kalbine cüz-i ihtiyarının 

sarfından sonra ilka ettiği bir nurdur” şeklinde tanımladığını belirtmektedir.989  

Bu açıklamalardan sonra, bazı âyetlerin yorumundan hareketle her üç 

müfessirin, konuya yaklaşımını değerlendirmeye çalışalım. Örneğin şu âyeti ele 

alalım: 

 َباَتِكْلا اوُتُوا َنیٖذَّلا َنِقْیَتْسَیِل اوُرَفَك َنیٖذَّلِل ًةَنْتِف َّالِا ُْمھَتَّدِع اَنْلَعَج اَمَوً ةَكِئٰلَم َّالِا ِراَّنلا َباَحْصَا اَنْلَعَج اَمَو 

 َنوُرِفاَكْلاَو ٌضَرَم ْمِھِبوُلُق ىٖف َنیٖذَّلا َلوُقَیِلَو َنوُنِمْؤُمْلاَو َباَتِكْلا اوُتُوا َنیٖذَّلا َباَتْرَی َالَو اًناَمیٖا اوُنَمٰا َنیٖذَّلا َداَدْزَیَو

 ىٰرْكِذ َّالِا َىِھ اَمَو َوُھ َّالِا َكِّبَر َدوُنُج ُمَلْعَی اَمَو ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَو ُءاَشَی ْنَم ُّٰهللا ُّلِضُی َكِلٰذَك ًالَثَم اَذٰھِب ُّٰهللا َداَرَا اَذاَم

 Biz, cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkâr“  ِرَشَبْلِل

edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak 

bilsinler, iman edenlerin imanı artsın, kendilerine kitap verilenler ve müminler 

şüpheye düşmesin, kalplerinde bir hastalık bulunanlar ile kâfirler, ‘Allah, örnek 

olarak bununla neyi anlatmak istedi’ desinler. İşte böyle. Allah, dilediğini saptırır, 

dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu, insanlar için 

ancak bir uyarıdır”990  

İzzet Derveze, yukarıdaki âyetin tefsirinde hidayet-dalalet konusunu 

değerlendirmektedir. Derveze’ye göre yukarıdaki âyette geçen ُءاَشَی ْنَمُ ّٰهللا ُّلِضُی َكِلٰذَك 

ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَو  “İşte böyle. Allah, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir” 

ifadesinin üslup ve içeriği içinde geçtiği âyetin üslubu ve içeriğinden farklı değildir.  

Yani âyeti bir bütün olarak değerlendirmek gerekmektedir. Buna göre âyette Hz. 

Peygamber’in desteklenmesi, müminlerin yüceltilmesi, inkârcı ve kalbinde hastalık 

olanların ikaz edilmesi söz konusudur.  

Derveze’ye göre “Allah, dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir” 

cümlesi ve bunun benzeri âyetlerde insanın imtihan amaçlı yaratıldığından 

bahsedilmektedir. Yani niyeti iyi olan ve Allah’ın kalbini aydınlattığı kimseler 

hidayete; katı kalpli, niyeti ve hedefi kötü olanlar ise dalalete sevk edilmektedir. 

Yoksa insanın hidayet ve dalaletinin bizzat ezelden takdir edildiği, insanın seçme 

                                                             
988 Yusuf Şevki Yavuz, “Dalâlet”, DİA, Ankara, 1993, VIII, 429. 
989 Nursî, İşârâtu’l-İ’câz, (Terc.: Abdul Mecîd Nursî), Söz Basım Yay., İstanbul, 2006, 69. 
990 Müddessir, 74/31. 
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hürriyetinin olmadığı anlamı söz konusu değildir.991 Derveze,  görüşünün doğru 

olduğuna delil olarak “Hayır, (öğüt almazlar.) Aya, çekilip gittiğinde geceye, 

aydınlandığında sabaha andolsun ki o (cehennem) insan için; içinizden ileri geçmek 

yahut geri kalmak isteyenler için uyarıcı olarak elbette en büyük bir şeydir”992 

âyetlerini delil göstermektedir. Ona göre ِرَبُكْلا ىَدْحَِال اَھَّنِا  “Elbette o en büyük bir 

şeydir”993 ifadesinden maksat tercih edilen görüşe göre sakar/cehennemdir. Zira 

müşriklerin inkâr ettiği cehennem Allah’ın büyük âyetlerinden biridir ve büyük bir 

uyarıcıdır. Dolayısıyla dileyen inanır, kurtuluşa erer, dileyen inkâr eder, helak 

olur.994  

Ayrıca Derveze, “Allah, bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek 

olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun, Rablerinden (gelen) bir gerçek 

olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise ‘Allah, örnek olarak bununla neyi 

kastetmiştir?’ derler. (Allah) onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola 

iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır”995 âyetleri ile “İnkâr edenler diyorlar ki: ‘Ona 

(Muhammed’e) Rabbinden bir mucize indirilseydi ya’ De ki: ‘Şüphesiz Allah 

dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir. Onlar, inananlar ve 

kalpleri Allah’ı anmakla huzura kavuşanlardır. Biliniz ki, kalpler ancak Allah’ı 

anmakla huzur bulur. İnanan ve salih amel işleyenler için, mutluluk ve güzel bir 

dönüş yeri vardır”996 âyetlerini zikrederek Allah’ın iyi ve doğru olan kimseleri 

hidayete; Allah’a karşı asi olan, yeryüzünde bozgunculuk yapan ve kötü kimseleri de 

dalalete sevk ettiğini ifade etmektedir. 

Derveze, Zümer, 39/53-59. âyetlerinde de azap gelip çatmadan hidayete 

ermeleri için günahkâr ve inkârcıların uyarıldığını, ahirette azapla karşılaşacak 

olanların pişmanlıkları tasvir edilerek Allah’a yönelmeye davet edildiğini ifade 

etmektedir.  

Derveze, “Allah, dilediğini dalalete, dilediğini hidayete sevk eder” gibi 

ifadelerden yola çıkarak kelamî tartışmalara girmenin doğru olmadığını 

belirtmektedir. Ona göre bu tür âyetler destekleme, tesbit etme, niteleme 
                                                             
991 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 460-461. 
992 Müdessir,74/32-37. 
993 Müdessir, 74/35. 
994 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 475. 
995 Bakara, 2/26-27.   
996 Ra’d, 13/27-29.  
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yakınlaştırma ve teselli etme gibi bir takım gayeleri hedeflemektedir. Dolayısıyla bu 

âyetleri tartışma konusu haline getirmenin Kur’ân’ın hedefleri, Hz. Peygamber’e 

gönderiliş amacı ve insanların uyarılıp müjdelenmesi hikmeti ile bağdaşmamaktadır.  

Zira Kur’ân’ın, müjdeleme, öğüt verme ve davet hedefinden cedelleşme alanına 

çekilmesi onun hikmetiyle bağdaşmamaktadır.997  

Derveze, Abdulhamid el-Hatip el-Mekkî’nin et-Tefsîru’l-Hatib adlı eserinde 

 ”Allah dilediğini saptırır dilediğini hidayete erdirir“  ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَو ُءاَشَی ْنَم ُّٰهللا ُّلِضُی

cümlesinde geçen  ُءاَشَی fiilini insana nispet ederek yorumladığını belirtmektedir. Bu 

durumda âyetin anlamı şöyle olur: Allah, küfür ve günah ile kendisine dalaleti 

dileyen kimseyi saptırır; İman ve salih amel ile kendisine hidayet dileyeni hidayete 

eriştirir. Böylece Allah’ı, insanı dalalet ve hidayete sevk etmekten tenzih etmeyi 

amaçlamıştır. Ancak Bakara 2/26. âyette olduğu gibi içinde ُءاَشَی ْنَم  “dileyen kimse” 

ibaresi bulunmayan, hidayeti ve dalaleti Allah’a nisbet eden âyetler bulunduğuna 

dikkat çekerek söz konusu müfessirin gereksiz bir zorlamaya başvurduğunu 

belirtmektedir.998    

Derveze’ye göre, mutlak olarak ifade edilen âyetler, başka yerde mukayyet 

olarak gelmiş olabilir. Dolayısıyla mutlak oluştan kaynaklanan karışıklık mukayyet 

olarak zikredilen âyetlerle çözüme kavuşur. Diğer taraftan zahiren problemli görünen 

bazı âyetler, Kur’ân bütünlüğü dikkate alınarak izah edilmelidir. Dolayısıyla hidayet 

ve dalalet ile alakalı âyetlerin de böyle değerlendirilmesi gerekir.999   

Derveze, konuyla bağlantılı olarak ُلْھَاَو ىٰوْقَّتلا ُلْھَا َوُھ ُّٰهللا َءاَشَی ْنَا َّالِا َنوُرُكْذَی اَمَو 

ِةَرِفْغَمْلا “Bununla beraber, Allah dilemedikçe öğüt alamazlar. O takvaya (kendisine 

karşı gelmekten sakınılmaya) ehil olandır, bağışlamaya ehil olandır”1000 âyetin 

tefsirinde “Allah’ın dilemesi” ifadesini açıklamaktadır. Ona göre Allah’ın 

dilemesinin ne anlama geldiği hususunda âlimler iki görüş ortaya atmışlardır. İlk 

görüşe göre insan Allah’ın kendisinde yaratmış olduğu irade gücüyle dilemekte ve 

eyleme geçmektedir. Eğer böyle olmasaydı insan irade sahibi olamazdı. Diğer görüşe 

göre ise insanın iradesi Allahın iradesine bağlıdır. Yani Allah’ın iradesi insanın 

iradesinin önündedir, insan ancak Allah’ın dilediği şeyleri dileyebilmektedir. 

                                                             
997 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 462. 
998 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 462. 
999 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 463. 
1000 Müddessir, 74/56.  
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Derveze, bu iki görüşü zikrettikten sonra tercihini birinci görüşten yana 

kullanmaktadır. Ona göre bu görüş, Peygamberlerin gönderilmesi ve ahiret gününün 

hikmetine daha uygundur. Çünkü insan Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu irade 

gücüyle tercih edebilmektedir. Dolayısıyla tercih edebilen ve eylemde bulunabilen 

kimseler işlemiş oldukları amellerin karşılığını ahirette göreceklerdir.  

Derveze’ye göre, Allah dilemedikçe onlar dileyemez ifadesi de “Allah, 

dilediğini dalalete, dilediğini hidayete sevk eder” ifadesi gibi inkârcıların olumsuz 

tavırları karşısında üzülen Hz. Peygamber’i teselli etmeyi amaçlamıştır. Bununla 

alakalı pek çok âyet bulunmaktadır. Örneğin ْنَم ُّلِضُیَ ّٰهللا َِّناَف اًنَسَح ُهٰاَرَف ٖھِلَمَع ُءوُس ُھَل َنِّیُز ْنَمَفَا 

َنوُعَنْصَی اَمِب ٌمیٖلَعَ ّٰهللا َّنِا ٍتاَرَسَح ْمِھْیَلَع َكُسْفَن ْبَھْذَت َالَف ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَو ُءاَشَی “Kötü ameli kendisine 

süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? 

Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. (Ey Muhammed!) 

Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helâk etme! Şüphesiz ki Allah, 

onların yaptıklarını hakkıyla bilendir.” 1001 

Derveze, “Alah’ın saptırması”, “Allah’ın hidayete erdirmesi” ve “Allah’ın 

dilemesi” gibi ifadelerden hareketle bu tür âyetlerin kelamî tartışmalarda 

kullanılmasınındoğru olmadığı görüşündedir.1002 

Câbirî ise hidayet-dalalet meselesiyle ilgili âyetlerin öncellikle nüzûl çağında 

nasıl anlaşıldığına bakmaya dikkat çekmektedir. Zira ona göre ilgili âyetler değişik 

şartlarda Mekke müşriklerine hitap olarak inzâl edilmiştir. Dolayısıyla dalaleti insana 

veya Allah’a izafe eden âyetler nüzûl şartları dikkate alınarak ve siyak-sibakları göz 

önünde bulundurularak okunduğunda söz konusu âyetler arasında herhangi bir 

çelişkiden söz edilmeyecektir. Câbirî’ye göre Örneğin; اَمُ ّٰهللا َءاَش ْوَل اوُكَرْشَا َنیٖذَّلا ُلوُقَیَس 

 Allah’a ortak koşanlar diyecekler ki: Eğer Allah“  ٍءْیَش ْنِم اَنْمَّرَح َالَو اَنُؤاَبٰا َالَو اَنْكَرْشَا

dileseydi, biz de ortak koşmazdık, babalarımız da. Hiçbir şeyi de haram 

kılmazdık”1003 âyetinde geçen müşriklerin iddialarına aynı âyette şöyle cevap 

verilmektedir: َنوُصُرْخَت َّالِا ْمُتْنَا ْنِاَو َّنَّظلا َّالِا َنوُعِبَّتَت ْنِا اَنَل ُهوُجِرْخُتَف ٍمْلِع ْنِم ْمُكَدْنِع ْلَھ ْلُق    “De ki: 

Sizin (iddialarınızı ispat edecek) bir bilginiz var mı ki onu bize gösteresiniz? Siz 

ancak kuruntuya uyuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz.” Böylece onların ْوَل 

اَنْكَرْشَا اَم ُّٰهللا َءاَش  “Allah dileseydi şirk koşmazdık” şeklindeki sözleri yalanlanmakta, 
                                                             
1001 Fâtır, 35/8. Ayrıca bkz.: Kasas, 28/56; En’am, 6/35, 36. 
1002 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 487-489. 
1003 En’am, 6/148.  
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Allah’ın onlar için şirk ve dalaleti istemesinin doğru olmadığı ifade edilmektedir. 

Câbirî’ye göre söz konusu âyette geçen “Allah dileseydi şirk koşmazdık” ifadesi 

En’am, 6/107. âyette ٍلیٖكَوِب ْمِھْیَلَع َتْنَا اَمَو اًظیٖفَح ْمِھْیَلَع َكاَنْلَعَج اَمَو اوُكَرْشَا اَمُ ّٰهللا َءاَش ْوَلَو  “Allah 

dileseydi ortak koşmazlardı. Biz seni onların başına bir bekçi yapmadık. Sen onlara 

vekil (onlardan sorumlu) da değilsin” geçen اوُكَرْشَا اَمُ ّٰهللا َءاَش ْوَلَو  “Allah dileseydi şirk 

koşamazlardı” ifadesiyle çelişmektedir. Zira bu son âyetteki “Allah dileseydi şirk 

koşamazlardı” şeklindeki ifadeden, Allah’ın onlar için imanı dilemediği 

anlaşılmaktadır. Halbuki En’am, 6/106-107. âyetleri nüzûl şartları göz önüne 

alınarak açıklandığında zahiren çelişkili görünen durum ortadan kalkmış olacaktır. 

Çünkü bu son âyetlerde halkı tarafından inkâr edilen, mecnun, sihirbaz diye itham 

edilen ve üzülmüş olan Hz. Peygamber’in bir insan olduğu, müşriklerin aşırı ve 

ısrarlı inkârlarının onun başarısızlığı anlamına gelmediği, üzülmemesi gerektiği ifade 

edilmektedir. Daha net bir ifadeyle Hz. Peygamber’i teselli etmek üzere nâzil olan 

En’am, 6/106-107. âyetlerinde şu mesaj verilmektedir: Müşriklerin ilâhî davete karşı 

çıkmaları ve şirkte ısrar etmeleri karşısında üzülüp endişelenme; çünkü senin görevin 

onları inanmaya zorlamak değil, sadece onlara tebliğ etmektir.1004  

Görüldüğü üzere Câbirî, En’am, 6/107. âyette geçen  Allah“  اوُكَرْشَا اَمُ ّٰهللا َءاَش ْوَلَو

dileseydi şirk koşamazlardı” ifadesinin,  Allah müşriklere imanı dilemediği şeklinde 

anlamlandırmanın hatalı olduğunu belirtmekte; En’am, 6/148. âyette geçen اَمُ ّٰهللا َءاَش ْوَل 

 Allah dileseydi şirk koşmazdık” şeklindeki müşriklerin iddialarına Allah şirk“  اَنْكَرْشَا

ve dalaleti dilemez, şeklinde cevap verildiğini ifade etmektedir. Ona göre bu ifadeler 

bağlamları dikkate alınarak okunduğunda herhangi bir çelişkiden söz edilmeyecektir.  

Câbirî’ye göre ahirete inanmayan müşrikler, hidayet-dalalet meselesine alaycı 

tavır takınmış ve bu meseleyi ahiret sorumluluğuyla ilişkilendirmemişlerdir. 

Dolayısıyla daha sonraki dönemde yaklaşıldığı gibi bu meseleye nübüvvet çağında 

yaklaşılmamıştır. Hidayet-dalalet ile ilgili âyetlerde vurgulanan ana fikir insanın 

imtihan için yaratılmış olması ve sorumluluktan kaçmaması gerçeğinin 

kavranmasıdır.  

Büyük bir fitneye sebep olan Sıffin Savaşı’ndan sonra cebr-ihtiyar 

tartışmalarının farklı bir boyut kazandığını ifade eden Câbirî, bu fitneden sonra şöyle 

bir tartışma yaşandığına dikkat çekmektedir: Hilafeti Hz. Ali’den zorla alan, baskı ve 
                                                             
1004 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 162. 
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zorbalığa dayalı bir yönetim tesis eden Muaviye ve yandaşları, bu eylemlerinin 

sorumluluğunu taşımakta mıdırlar? Yoksa onlar bütün bunları, Muaviye’nin iddia 

ettiği gibi kaza ve kader gereğince mi yapmışlardır? Nitekim Muaviye askerlerine 

yaptığı bir konuşmada Iraklılarla savaşmalarının Allah’ın takdiri olduğunu ifade 

etmiştir. Yani, ona göre Allah dileseydi o savaş gerçekleşmezdi. Muaviye, oğlu 

Yezidi halife tayin etmek istediğinde kendisine karşı çıkanlara da Yezid’in halifeliği 

kaza ve kaderdir, insanın bu konuda bir seçim şansı yoktur diye cevap vermiştir. 

Böylece yapılan eylemlerin sorumluluğundan kaçmaya çalışmıştır.1005  

Câbirî’ye göre, bu anlayışa karşı çıkanlar, ُهَرَی اًرْیَخ ٍةَّرَذ َلاَقْثِم ْلَمْعَی ْنَمَف  “Artık kim 

zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir” اًّرَش ٍةَّرَذ َلاَقْثِم ْلَمْعَی ْنَمَو 

 َّالَا Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir”1006 ve“  ُهَرَی

 َسْیَل ْنَاَو  ”Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez“  ىٰرُْخا َرْزِو ٌةَرِزاَو ُرِزَت

”İnsan için ancak çalıştığı vardır“ ىٰعَس اَم َّالِا ِناَسْنِْالِل  Şüphesiz onun“  ىٰرُی َفْوَسُ ھَیْعَس َّنَاَو 

çalışması ileride görülecektir”  ىٰفْوَْالا َءاَزَجْلا ُھیٰزْجُی َّمُث “Sonra çalışmasının karşılığı 

kendisine tastamam verilecektir”1007 gibi birçok âyeti delil göstererek insanın 

yaptıklarından sorumlu olduğunu belirtmişlerdir. Dolayısıyla insanın hür iradesiyle 

yaptığı ve ahirette karşılığı olan fiillerin kaza ve kadere, yani Allah’a nispet 

edilmesinin doğru olmadığı ifade edilmiştir. Doğru olan bu fiillerin insana nispet 

edilmesidir. Bu düşüncenin karşısında yer alanlar ise  ْلِلْضُی ْنَمَو ىٖدَتْھُمْلا َوُھَفُ ّٰهللا ِْدھَی ْنَم 

َنوُرِساَخْلا ُُمھ َكِئٰلُواَف  “Allah, kimi doğru yola iletirse, odur doğru yolu bulan. Kimleri de 

saptırırsa, işte onlar, ziyana uğrayanların ta kendileridir”1008 ve ٌّمُص اَنِتاَیٰاِب اوُبَّذَك َنیٖذَّلاَو 

ٍمیٖقَتْسُم ٍطاَرِص ىٰلَع ُھْلَعْجَی ْاَشَی ْنَمَو ُھْلِلْضُیُ ّٰهللاِ اَشَی ْنَم ِتاَمُلُّظلا ىِف ٌمْكُبَو “Âyetlerimizi yalanlayanlar, 

karanlıklar içerisindeki birtakım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah, kimi dilerse onu 

şaşırtır.  Kimi de dilerse onu dosdoğru yol üzere kılar”1009 gibi âyetleri delil 

göstererek insanın fiillerinin kendi iradesiyle meydana gelmediğini, insanın kendi 

fiillerine mecbur olduğunu iddia etmişlerdir.  

Câbirî’nin bu tür âyetlere yaklaşımını anlamak için onun genel olarak âyetleri 

yorumlama yöntemine bakmakta yarar vardır. Çünkü o, Kur’ân âyetlerinin 

yorumlanmasında metinsel bağlam ve nüzûl dönemi Arap ufkunu, yani o dönem 
                                                             
1005 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 163-164.  
1006 Zilzâl, 99/7-8. 
1007 Necm, 53/38-41. 
1008 A’raf, 7/178. 
1009 En’âm, 6/39. 
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Arap toplumunun kültürünü ve yaşam şartlarını göz önünde bulundurulması 

gerektiğini önemsemektedir. Örneğin “Hani Rabbin (ezelde) Ademoğullarının 

sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, ‘Ben sizin 

Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)’ 

demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik’dememeniz 

içindir”1010 âyetinin tefsirinde, Zemahşerî’nin âyeti bu anlayışla yorumladığına 

dikkat çekmektedir.1011 Zemahşerî’nin âyetle ilgili yorumu şöyledir: Bu âyette 

temsilî bir anlatım söz konusudur. Yani Allah insanların akıllarına tevhid ve 

rububiyetin delillerini yerleştirmiş, onları hidâyet ve dalâlet arasında seçim 

yapabilecek kabiliyette yaratmıştır. Bu şekilde sanki onları kendilerine şahit tutmuş 

ve onlara bunu ikrar ettirmiştir. Zemahşerî’ye göre Kur’ân’da ve Arap kelamında bu 

temsilî anlatıma dair pek çok örnek bulunmaktadır.1012   

Câbirî, “fiillerin yaratılması” meselesi hakkında yapılan tartışmaların hiçbir 

zaman tam olarak son bulmayacağını söylemektedir. Ona göre, kimi fiiler insan 

iradesiyle; kimileri de insan iradesi dışında meydana gelmektedir.1013 Câbirî, kaderin 

sorumluluktan kaçış olmadığını ifade eden İbn Teymiye’nin görüşünü tercih 

etmektedir. İbn Teymiye’nin konuyla ilgili görüşü kısaca şöyledir: Kader, 

sorumluluktan kaçmak ya da kötülüklere mazeret olarak yorumlanmaz. Kadere iman 

edilir ancak başka bir şeye delil getirilmez. Kaderi delil gösteren kimse hem dinî hem 

aklî yönden fasit olur. Böyleleri çelişkiye de düşmüş olurlar. Zira böyle düşünenlerin 

herhangi bir zarar karşısında zalime kızmaları hatalı olur. Halbuki bu, hem imkânsız 

hem de dinen haramdır. Diğer taraftan kader delil gösterildiğinde, Kur’ân’daki 

hadlerin anlamı kalmayacaktır. Dolayısıyla bu anlayışta, dünyevî ve uhrevî herhangi 

bir maslahat söz konusu değildir.1014   

Zeki Duman ise hidayet-dalâlet ile bağlantılı âyetlerin tefsirinde sıklıkla 

Allah’ın insana dört hidayet kaynağı lütfettiğini, bunlardan enfüsî olanların fıtrî din 

ve akıl; afakî olanların ise peygamber ve kitap olduğunu ifade etmektedir. Ona göre 

                                                             
1010 A’raf, 7/172.  
1011 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 238. 
1012 Zemahşerî, el-Keşşaf, II, 176; Âyetle ilgili farklı yorumlar için bkz.: Ömer Aydın, “Kâlû Belâ 
(A’raf, 7/172) Âyetinin Farklı Bir Yorumu”, Ekev Akademi Dergisi, XI, sayı: 32, 2007, 37-46. 
1013 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 164-165. 
1014 İbn Teymiye, Mecmuâtu’r-Resâil ve’l-Mesâil, (Thk.: M. Reşîd Rızâ), Lecnetu’t-Turâsi’l-Arabî, 
Kahire, ty., I, 89.  
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insan bunlardan faydalanarak doğru ile yanlışı seçebilme yetisine sahiptir.1015 

Örneğin,  Allah, kimi saptırırsa artık onu“  َنُوھَمْعَی ْمِھِناَیْغُط ىٖف ُْمھُرَذَیَوُ ھَل َىِداَھ َالَفُ ّٰهللا ِلِلْضُی ْنَم

doğru yola iletecek kimse yoktur. Allah, onları azgınlıkları içinde bırakır, bocalayıp 

dururlar”1016 âyetin tefsirinde irade hürriyetinin önemini şöyle ifade etmektedir: 

“Kendi hür istek ve iradesiyle, doğru yolu bulması için Allah’ın lütfettiği dört 

hidayet kaynağına rağmen, eğer insan dalalette ise, artık Allah’ın hidayetinden daha 

üstün bir hidayet yöntemi bulup da onu özgür iradesiyle doğru yola getirebilecek hiç 

kimse yoktur.”1017 Başka bir âyetin1018 tefsirinde insanın ahiretteki yerini bizzat kendi 

eliyle kazansın diye yaratıldığına dikkat çekildiğini belirtmektedir. Zeki Duman’a 

göre Allah insana fıtrî din ve akıl vermiş, gönderdiği peygamberler ve indirdiği 

vahiyle doğru yolu göstermiştir. Aklını kullanan, vicdanının sesine kulak veren, 

peygamberlere ve vahye uyan kimseler saadete ulaşırlar. Aklını kullanmayan, 

vicdanının sesine kulak vermeyen, peygamberlere ve vahye sırt çevirenler ise helak 

olurlar. Allah ilmi ezeliyle insanın nasıl davranacağını bildiği halde, azap ehli “biz 

bu gerçekleri bilmiyorduk, bizi dünyaya gönderseydin sana ibadet ederdik” 

dememeleri için dünya hayatı var edilmiştir.1019     

Zeki Duman, ْبَھْذَت َالَف ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَو ُءاَشَی ْنَم ُّلِضُی َّٰهللا َِّناَف اًنَسَح ُهٰاَرَف ٖھِلَمَع ُءوُسُ ھَل َنِّیُز ْنَمَفَا 

 Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu“  َنوُعَنْصَی اَمِب ٌمیٖلَع َّٰهللا َّنِا ٍتاَرَسَح ْمِھْیَلَع َكُسْفَن

güzel gören kimse mi doğru yolu bulacak. Şüphesiz Allah dilediği kimseyi sapıklıkta 

bırakır, dilediğini hidayete erdirir. O halde onlara üzülüp de kendini helâk etme! 

Şüphesiz ki Allah, onların ne yaptıklarını bilmektedir”1020 âyetin tefsirinde ise 

hidayet ve dalaletin kulun kendi aklı, iradesi, tercihi ve eyleminin sonucu olarak 

Allah tarafından yaratıldığını belirtmektedir. Diğer bir deyişle, hidayet ve dalaletin 

insanda işler halde bulunan bedensel, zihinsel ve kalbi mekanizmanın sonucunda 

gerçekleştiğini düşünmektedir. Ona’a göre, insan hidayeti ister,  gereklerini yerine 

getirirse, Allah onu hidayete ulaştırır. Dalaleti ister, ona göre davranırsa, Allah onu 

                                                             
1015 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 354, 356; II, 410; III, 125. 
1016 A’raf, 7/186.  
1017 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 356. 
1018 “Andolsun biz, cinler ve insanlardan, kalpleri olup da bunlarla anlamayan, gözleri olup da 
bunlarla görmeyen, kulakları olup da bunlarla işitmeyen birçoklarını cehennem için var ettik. İşte 
bunlar hayvanlar gibi, hatta daha da aşağıdadırlar.  İşte bunlar gafillerin ta kendileridir” A’raf, 
7/179. 
1019 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 354-355. 
1020 Fâtır, 35/8.  
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da dalalete düşürür. Aksi durum Allah’ın adalet ilkesi ve insanları yaratmadaki 

amacına terstir.1021  

Zeki Duman, اَّمَع َّنُلَپْسُتَلَو ُءاَشَی ْنَم ىٖدْھَیَو ُءاَشَی ْنَم ُّلِضُی ْنِكٰلَو ًةَدِحاَو ًةَُّما ْمُكَلَعَجَلُ ّٰهللا َءاَش ْوَلَو 

 ,Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır“ َنوُلَمْعَت ْمُتْنُك

dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya 

çekileceksiniz”1022 âyetin tefsirinde ise yüce Allah’ın iradesinin keyfî ve adaletsiz bir 

irade olmadığı, prensip olarak kulun dilemesine ve o doğrultudaki hür tercihi ve 

eylemine bağlı olduğu görüşünü savunmaktadır. Zira dünya ve ahiret hayatının 

imtihan için yaratıldığına dikkat çeken Zeki Duman, Allah’ın, kulun ebedi 

yurdundaki yerini kendi çabasıyla kazanmasını istediğini,  dolayısıyla Allah’ın hiç 

kimseyi iradesinin, tercihinin ve kararlılık gösterdiği eyleminin aksine ne dalalete 

düşüreceğini ne de hidayete erdireceğini vurgulamaktadır. Ona göre tercih, irade ve 

eylem kuldan, inayet ve tevfik ise Allah’tandır.1023 

Yüce Allah, her kulunun hidayete erişmesini istediği için insanlara fıtrî din, 

akıl, peygamber ve kitap bahşettiğini vurgulayan Zeki Duman’a göre bu dört hidayet 

kanalı sembolik bir ifade ile şu âyette zikredilmektedir:  

 ٌبَكْوَك اَھََّناَك ُةَجاَجُّزلَا ٍةَجاَجُز ىٖف ُحاَبْصِمْلَا ٌحاَبْصِم اَھیٖف ٍةوٰكْشِمَك ٖهِروُن ُلَثَم ِضْرَْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ُروُن َُّٰهللا

 ٍروُن ىٰلَع ٌروُن ٌراَنُ ھْسَسْمَت ْمَل ْوَلَو ُءیٖضُی اَھُتْیَز ُداَكَی ٍةَّیِبْرَغ َالَو ٍةَّیِقْرَش َال ٍةَنوُتْیَز ٍةَكَراَبُم ٍةَرَجَش ْنِم ُدَقوُی ٌّىِّرُد

 Allah, göklerin ve yerin“ ٌمیٖلَع ٍءْیَش ِّلُكِب ُّٰهللاَو ِساَّنلِل َلاَثْمَْالا ُّٰهللا ُبِرْضَیَو ُءاَشَی ْنَم ٖهِروُنِل ُّٰهللا ىِدْھَی

nurudur. O’nun nurunun temsili şudur: Duvarda bir hücre (oyuk); içinde bir kandil, 

kandil de bir cam fânûs içinde. Fânûs sanki inci gibi parlayan bir yıldız. Mübarek 

bir ağaçtan, ne doğuya, ne de batıya ait olan zeytin ağacından tutuşturulur. Bu 

ağacın yağı, ateş dokunmasa bile neredeyse aydınlatacak (kadar berrak)tır. 

Nurüstüne nur. Allah, dilediği kimseyi nuruna iletir. Allah, insanlar için misaller 

verir. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir.”1024  

Zeki Duman bu âyette geçen sembolik anlatımı şöyle açıklamaktadır: 

ةاكشم /Mişkat takadır, yani lambalıktır. Burası doğası gereği karanlıktır. حابصم  

“Misbah”, mişkatta bulunan lambadır, potansiyel ışık kaynağıdır fakat fitili 

                                                             
1021 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 418- 420.  
1022 Nahl, 16/93.  
1023 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 387. 
1024 Nûr, 24/35. 
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tutuşturulmadığı sürece amacını gerçekleştirmez. Misbah lambanın fitilindeki 

alevdir, tutuşturulduğunda hem lamba işlevini görür hem de lambalığı ve etrafını 

aydınlatır.  Züccace” lamba şişesidir, lambanın başına geçirilen inci gibi“  ةجاجز

parlayan ince bir camdır. Bunun görevi hem fitilin ucundaki alevi korumak hem de 

ışığı bir araya getirip daha çok ışık vermeyi sağlamaktır. Lambadaki ışığı beslemesi 

için fitilin içine konan yağ ne kadar kaliteli olursa ışık da o kadar parlak olur. Bu 

yağın da doğusu ve batısı olmayan, yani her mevsimi yirmi dört saat güneş alan bir 

zeytin ağacının olgun zeytinlerinden elde edildiği düşünülsün. Fitilin ucu 

tutuşturulmasa bile yağ fosfor gibi etrafı aydınlatabilecek niteliktedir. Zeki Duman, 

özetlediğimiz şekilde âyetin zahiri manasını açıkladıktan sonra bundan kast edileni 

de şöyle açıklamaktadır: “Mişkât’taki lamba, insandaki fıtrî din, ‘Elestü bi 

Rabbikum?’ ve ‘Kalû, belâ’ sözleşmesiyle ilk hücreye yerleştirilmiş ‘Rabb’im 

Allah’tır’ bilgisidir. El-Mısbah, lambanın fitilindeki alev ise, her insanda doğuştan 

gelen, temyiz ve düşünüp bilgi edinme gücü olarak bulunan akıldır. Ez-Zücace, yani 

lamba şişesi ise kişiliği, aklı vahiyle korunmuş, desteklenmiş ve ufukları 

genişletilmiş olan Peygamber’dir. Zeyt, güneşle bol beslenip olgunlaşan zeytin 

ağacından elde edilen en kaliteli yağdır; bu da vahyi, Kur’ân'ı sembolize etmektedir. 

İşte fıtrî din, akıl, peygamber ve vahiy, tıpkı mişkâtı aydınlatan lamba düzeneği gibi, 

Allah'ın her insana bahşettiği ve ‘Nur üzere nur’ olarak nitelendirdiği dört 

hidayetidir.”1025   

Zeki Duman, Yüce Allah’ın dünya hayatını imtihan amaçlı yarattığını, 

insanın dünya ve ahirette huzurlu olmasını istediğini, her şeye gücünün yettiğini, 

dilerse tüm insanları hidayete ulaştırabileceğini belirtmektedir. O’na göre imtihanın 

bir gereği olarak insanın tercihi ve gayreti önemsenmiştir. Bununla birlikte kullarının 

hayrını dileyen Allah,  insanların hidayete ermelerini istemiş,  bundan ötürü onlara 

fıtrî din, akıl, peygamber ve vahiy şeklinde dört mükemmel ışık bahşetmiştir. Aklını 

kullanan kimse vicdanını, yani kendisinde bulunan fıtrî dini harekete geçirebilir, 

peygamberlerden ve vahiyden yararlanma ihtiyacı duyar. Aklını kullanmayan, 

vicdanın sesine kulak vermeyenler ise peygamberlere ve vahye kulak verme ihtiyacı 

                                                             
1025 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 472-473. 
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hissetmez. Yani, insan özgür iradesini kullanarak hak ile batılı ayırt edebilmekte; 

dolayısıyla hidayet ve dalalet kulun tercihi sonucunda gerçekleşmektedir.1026    

Görüldüğü üzere hidayet-dalâlet meselesinde Derveze, Câbirî ve Duman’ın 

yaklaşımları benzerdir. Konuyla ilgili âyetlerin, âyet bütünlüğü, siyak-sibakları, 

Kur’ân bütünlüğü ve nüzûl şartları dikkate alınarak değerlendirilmesi gerektiğini 

düşünen her üç müfessir, aksi halde sadece “Allah dilediğini hidayete erdirir, 

dilediğini saptırır” gibi ifadelerden hareketle konuya yaklaşılmasını doğru 

bulmamıştır.  

4.2.2.2. Şefaat  

İslam düşünce tarihinde tartışılan önemli konulardan biri de şefaat 

meselesidir. Dolayısıyla şefaatin tanımını yaptıktan sonra her üç müfessirin, konuya 

ilişkin yaklaşımlarını inceleyeceğiz. 

Şefaat; sözlükte teki çift yapmak, birinin yardımına koşmak, yardım etmek, 

desteklemek anlamına gelmektedir.1027 Terim olarak ahirette, Allah’n izniyle 

peygamberlerin, meleklerin ve salih kulların günahkâr müminlerin affedilmeleri için 

Allah’a yakarışta bulunmaları anlamında kullanılmaktadır.1028       

İzzet Derveze, şefaat ile ilgili âyetleri genellikle vahyin nüzûl ortamını, 

müşriklerin inançlarını ve Kur’ânî siyakı esas alarak yorumlamıştır. Örneğin,  ُْمھُعَفْنَت اَمَف

 Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez”1029 âyetinin tefsirinde“  َنیٖعِفاَّشلا ُةَعاَفَش

günahkâr suçlulara şefaatçilerin yarar sağlamayacağını, insana sadece iman ve salih 

amelin fayda vereceğini belirtmiştir. Derveze’ye göre, şefaatle ilgili birçok âyette,1030 

Arapların çoğunun şefaat inancının şirk inancıyla benzerlik gösterdiğine dikkat 

çekilmiştir. Zira cahiliye Arapları Allah’a inanmakla birlikte, Allah nezdinde 

kendilerine şefaat eder amacıyla putlara ibadet ederlerdi. Müşriklerin şefaat inancına 

yönelmeleri, zihinlerinde Allah’ı, dünyadaki krallarla mukayese etmelerinden 

                                                             
1026 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 324, 473. 
1027 Isfehânî, el-Müfredat fi Garibi’l-Kur’ân, I, 263. 
1028 Mustafa Alıcı, “Şefaat”, DİA, 2010, XXXVIII, 411-412. 
1029 Müdessir, 74/48.  
1030 Bkz.: Ankebût, 29/65; Yunus, 10/18; Zümer, 39/3. 



 

 

241 

 

kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla müşriklerin şefaat inancının sapıklık olduğuna 

dikkat çekilmekte, bundan vazgeçip tevhid inancına yönelmeleri istenmektedir. 1031   

Derveze, اًدوُمْحَم اًماَقَم َكُّبَر َكَثَعْبَی ْنَا ىٰسَع َكَل ًةَلِفاَن ٖھِب ْدََّجھَتَف ِلْیَّلا َنِمَو  “Gecenin bir 

kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl 

ki, Rabbin seni Makam-ı Mahmud’a ulaştırsın”1032 âyetin tefsirinde, çoğu müfessirin 

“Makam-ı Mahmud” ifadesini “ahiretteki şefaat makamı” şeklinde yorumladıklarını 

belirtmektedir. Derveze, bu ifade ile ilgili şöyle bir yorumda bulunmuştur: Hz. 

Peygamber’in şahsi meziyetleri, Kur’ân’ın kendisine vahyedilmiş olması ve davet 

ettiği dinin bütün dinlerden üstün kılınmış olması sebebiyle ahirette kendisine verilen 

en yüce makam olduğuna inanmak gerekmektedir.1033   

  Derveze, َنوُلِقْعَی َالَو اًپْیَش َنوُكِلْمَی َال اوُناَك ْوَلَوَا ْلُق َءاَعَفُشِ ّٰهللا ِنوُد ْنِم اوُذَخَّتا ِمَا  “Yoksa 

Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Hiçbir şeye güçleri yetmese ve 

düşünemiyor olsalar da mı?” َنوُعَجْرُت ِھْیَلِا َّمُث ِضْرَْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ُكْلُمُ ھَل اًعیٖمَج ُةَعاَفَّشلاِ ِّٰ{ ْلُق  “De 

ki: “Şefaat tümüyle Allah’a aittir. Göklerin ve yerin hükümranlığı O’nundur. Sonra 

yalnız O’na döndürüleceksiniz”1034  âyetlerin tefsirinde ise اًعیٖمَج ُةَعاَفَّشلا ِ ِّٰ{ ْلُق  “Şefaat 

tümüyle Allah’a aittir” ifadesini açıklamaktadır. Ona göre bu âyetlerde Allah’a 

şefaatçı olmaları amacıyla bir kısım varlıklara ibadet edip yakarışta bulunan 

müşriklerin düşüncesizce davranışlarına dikkat çekilmektedir. Oysa şefaatin tamamı 

sadece Allah’a aittir. Göklerin ve yerin sahibi O’dur, sonuçta dönüş O’nadır. Ayrıca 

âyetlerde inkârcıların tartışmaları, bâtıl inançları ve akılsızca davranışları 

kınanmaktadır. Ona göre “şefaatin tamamı Allah’ındır”  ifadesinden maksat; hem 

kendilerinden şefaat umulanlar hem de onlardan beklenen durumun Allah’ın elinde 

olmasıdır. Yani kendilerinden şefaat beklenen varlıklar da zararın defedilmesi ve 

hayrın celbedilmesi de Allah’ın elindedir. Zira her şey Allah’a aittir, her şeye kadir 

olan da O’dur.1035 

Derveze, َنوُمَلْعَی ُْمھَو ِّقَحْلاِب َدِھَش ْنَم َّالِا َةَعاَفَّشلا ِھِنوُد ْنِم َنوُعْدَی َنیٖذَّلا ُكِلْمَی َالَو  “O’nu 

bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik edenler şefaat 

                                                             
1031  Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 481-483 
1032 İsrâ, 17/79. 
1033 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 421.  
1034 Zümer, 39/43-44. 
1035 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, IV, 330-331. 
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edebilirler”1036 âyetinin tefsirinde, müşriklerin Allah’tan başka çağırdıklarının Allah 

katında onlara şefaat edemeyeceklerini ifade etmekte fakat hakka iman eden ve 

onunla amel edenlerin şefaat etmelerine izin verildiğini düşünmektedir. Derveze, bir 

sonraki âyette1037 müşriklerin Allah’ı yaratıcı olarak kabul etmelerine rağmen haktan 

yüz çevirmelerinin şaşılacak bir durum olduğuna dikkat çekildiğini 

belirtmektedir.1038    

Derveze, Enbiya, 21/28. âyetin tefsirinde, müşrik Arapların meleklerin Allah 

katında kendilerine şefaat edeceklerine dair yanlış inançlarına dikkat çekmektedir.  

Ona göre mezkûr âyette müşriklerin bu tutumlarından vazgeçip sadece Allah’a 

yönelmeleri istenmektedir.1039 Bakara, 2/48 ve 123. âyetlerin tefsirinde ise kıyamet 

gününün azabından sakındırılmaya bir çağrı bulunduğunu belirten Derveze, o günde, 

hiç kimse için şefaatin kabul edilmeyeceğini,  kimseye iltimasın olmayacağını, 

kimseden fidye alınmayacağını ve Allah’tan başka bir yardımcının bulunmayacağına 

dikkat çekmektedir.1040    

Tahrim, 66/10. âyetin tefsirinde ise Hz. Nûh’un ve Hz. Lût’un hanımlarının 

örneği üzerinden Müslümanlara uyarı yapıldığını söyleyen Derveze, kişinin 

başkasına bağlı olmasının bir kimseye faydasının olmayacağını, kişinin ancak kendi 

amelleri sayesinde kurtulabileceğini ifade etmektedir.1041  

Derveze, şefaatle ilgili birçok âyette müşriklerin şefaat inacının eleştirildiğine 

ve şefaatin onlara hiçbir faydasının olmadığına dikkat çekmektedir. Ancak O, 

Kur’ân’ın bazı âyetlerinde Allah’ın,  şefaat için izin vereceği kimselerin şefaat 

edebileceğini düşünmekte ve Allah’ın iznine bağlı olarak şefaatin gerçekleşeceğine 

dair şu âyetleri zikretmektedir:  

“O’nu bırakıp taptıkları şeyler şefaat edemezler. Ancak bilerek hakka şâhitlik 

edenler şefaat edebilirler.1042  Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; 

                                                             
1036 Zuhruf, 43/86. 
1037“Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, “Allah” derler, öyleyken nasıl 
döndürülüyorlar?” Zuhruf, 43/87. 
1038 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 429-430. 
1039 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, V, 264. 
1040 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 162, 233. 
1041 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 540. 
1042 Zuhruf, 43/86. 
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ancak Allah’ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.1043 O gün, 

Rahmân’ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda 

vermez.1044 Rahmân’ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip 

olmayacaklardır.1045 

Bununla birlikte o, Hz. Peygamber’in, diğer peygamberlerin ve salih 

müminlerin âhirette müminlere şefaat edeceğine dair sahih hadisler bulunduğunu 

belirtmektedir. O’nun zikrettiği hadislerden bazıları şöyledir: 

Hz. Câbir’den rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: 

“Şefaatim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir.”1046 

Hz. Enes’ten rivâyet edildiğine göre ise Peygamber’imiz şöyle buyurmuştur: 

“Cennette insanlardan ilk önce şefaatte bulunanı ve insanların en çok tabi olunanı 

benim”1047  

Avf b. Mâlik’ten rivâyet edildiğine göre Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “ 

Ben Rabb’imin yanından geliyorum, ümmetimin yarısını cennete sokmakla şefaat 

arasında tercih yapmam için beni serbest bıraktı, ben şefaati tercih ettim ve şefaat 

Allah’a şirk koşmadan ölen kimse içindir.”1048 

Derveze’ye göre çeşitli hikmetleri olmakla beraber şefaat meselesinde, 

Kur’ân âyetlerinde ve sahih hadislerde belirtilen esaslara inanmak vaciptir.  İlgili 

âyet ve hadislerden ilk akla gelen hikmetlerden biri, saadet ve kurtuluşun Allah’ın 

birliğine inanmak, onun razı olduğu salih amellerde bulunmak ve buna teşvik 

etmektir. Bunun dünyada ve ahirette birçok faydasının bulunduğunu kabul etmek 

lazımdır.1049  

Câbirî ise tefsirinde şefaat meselesini müstakil bir başlık halinde incelemediği 

gibi çoğunlukla ilgili âyetleri yorumsuz zikretmektedir. Bununla birlikte o, yer yer 

bazı açıklamalarda bulunmuştur. Buradan hareketle Câbirî’nin konuya yaklaşımını 

incelemeye çalışacağız. 

                                                             
1043 Necm, 53/26. 
1044 Tâhâ, 20/109. 
1045 Meryem, 19/87. 
1046 Tirmizi, es-Sünen, (Kıyâme, 11, h.no: 2435).  
1047 Müslim, el-Câmiu’s-Sahîh, (İman, 330, h.no: 196). 
1048 Tirmizi, es-Sünen, (Kıyame, 13, h.no: 2441). 
1049 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 484-485. 
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Câbirî’ye göre şefaatle ilgili âyetlerde, müşriklerin putları Allah’ın 

şefaatçileri olarak görmeleri nedeniyle, kendileri hakkında söylenenlerin kolay 

anlaşılması için onların anlayacağı şekilde ifade edilmiştir. Diğer taraftan, müşrik 

Arapların inanmamakta ısrar etmelerinden dolayı Hz. Peygamber teselli edilmiş ve 

üzülmemesi istenmiştir.1050 Ayrıca ilgili âyetlerde kullanılan üslûbun, şirk inancının 

batıl oluşunun ortaya konması, tevhid ve ahiret inancının yerleşmesi amacına dönük 

olduğu kabul edilmektedir.1051  

Câbirî, Zuhruf, 43/86. âyetin tefsirinde ise şu rivâyeti zikretmekte ve buna 

göre söz konusu âyeti açıklamaya çalışmaktadır. Rivâyete göre müşriklerin, “Eğer 

Muhammed’in iddia ettiği gibi yeniden diriliş doğruysa, biz zaten meleklere ibadet 

ediyoruz, onlar bize şefaat ederler” demelerine karşılık kendilerine “Melekler 

kıyametin, dirilişin ve hesabın hak olduğuna inanan ve ona göre yaşayan kimselerden 

başkasına şefaat edemezler” şeklinde cevap verilmiştir.1052   

Câbirî, Bakara, 2/123. âyetin tefsirinde ise yaygın kanaaten farklı bir yorum 

yapmaktadır. Ona göre bu âyetin sibakında Yahudilere eleştiri ve kınama tarzında 

hitap edilmiştir. Söz konusu âyet bu tür eleştirilerin fayda sağlamayacağını ve onların 

İslam’a girmemekte ısrar edeceklerini, hatta Müslümanların kendilerine katılmalarını 

bekleyeceklerini ima etmektedir. Nitekim devamındaki pasaj buna işaret 

etmektedir.1053 

Câbirî,  َماَنْصَْالا َدُبْعَن ْنَا َّىِنَبَو ىٖنْبُنْجاَو اًنِمٰا َدَلَبْلا اَذٰھ ْلَعْجا ِّبَر ُمیٖھٰرْبِا َلاَق ْذِاَو  “ Hani İbrahim 

demişti ki: "Rabbim! Bu şehri güvenli kıl, beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzak 

tut” ve  !Rabbim“ ٌمیٖحَر ٌروُفَغ َكَِّناَف ىٖناَصَع ْنَمَو ىّٖنِم ُھَِّناَف ىٖنَعِبَت ْنَمَف ِساَّنلا َنِم اًریٖثَك َنْلَلْضَا َُّنھَّنِا ِّبَر 

Çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdılar. Artık kim bana uyarsa, o 

bendendir. Kim de bana karşı gelirse, şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet 

edensin”1054 âyetlerin tefsirinde müfessirlerin söz konusu âyetleri şefaat meselesiyle 

ilişkilendirerek yorumladıklarını belirtmektedir. Câbirî, kimi müfessirlerin farklı 

yorumlarını zikrettikten sonra kendi görüşünü belirtmektedir. Örneğin Taberî: Kim 

benim emrime karşı gelir, davetimi reddeder, şirk koşarsa, doğrusu sen günahkâr 

                                                             
1050 Câbirî, Fehmu’l-Kurân, I, 293. 
1051 Câbirî, Fehmu’l-Kurân, II, 99. 
1052 Câbirî, Fehmu’l-Kurân, II, 137. 
1053 Câbirî, Fehmu’l-Kurân, III, 54, d.n., 36. 
1054 İbrahim, 14/35-36. 



 

 

245 

 

kullarına karşı çok affedicisin, onlara karşı çok merhametlisin, dilediğini affedersin, 

şeklinde yorumlamaktadır.1055 Zemahşerî ise “bana itaat etmeye karar verirlerse 

onların daha önceki isyanlarını affet” şeklinde açıklamaktadır.1056 Râzî’nin yorumu 

ise şöyledir: Bu âyet büyük günah işleyip tövbe etmeden ölenlerin bağışlanması için 

şefaattir. Böyle bir şefaatin Hz. İbrahim tarafından yapılacağı sabit olduğuna göre 

Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından yapılacağı da sabit olur.1057 İbn Âşûr ise kim bana 

isyan ederse onu senin rahmetine ve affediciliğine havale ediyorum, şeklinde 

yorumladığı bu âyette isyankâr kimselerin affedilmesi için dua kastı bulunmadığını 

ifade etmektedir.1058  

Câbirî, söz konusu âyeti, indiği koşullar ve içinde yer aldığı bağlamı dikkate 

alarak  bana inananlar” ifadesini açıklamaktadır. Buna göre, söz konusu“  ٖنَعِبَت ْنَمَف

ifadeden maksat, َماَنْصَْالاَدُبْعَن ْنَا َّىِنَبَو ىٖنْبُنْجاَو  “beni ve evlatlarımı şirkten uzak tut” 

ifadesindeki “evlatlar” olduğunu ve “Rabbim, onlar insanların birçoğunu yoldan 

çıkardılar” ifadesinin ise duaya dâhil olmayıp bir haber cümlesi olduğunu 

düşünmektedir. Buna göre anlam şöyle olacaktır: “Evlatlarımdan ve soyumdan bana 

iman etmeyip de başkalarını taklit ederek cahilce putlara tapanlar (tıpkı Arap 

müşrikleri gibi) için senin af ve merhamet kapın daima açıktır, yeter ki şirki bırakıp 

iman etsinler.” Câbirî, söz konusu âyetin tahsis edilerek yorumlandığını, dolayısıyla 

söz konusu yorumların âyetin bağlamı ile uyumlu olmadığını ifade etmektedir. Ona 

göre söz konusu âyetlerde hitap, Hz. İbrahim’in dilinden ifade edilmekte olup onun 

soyundan gelen Arap kabilelerine yöneliktir. Amaç, bu kabileleri İslam’ı kabul 

etmeye teşvik etmektir. Yani burada bir tür terğib/teşvik sanatı vardır. Bundan ötürü 

söz konusu yorumlar âyetin bağlamıyla uyumlu değildir. Çünkü âyette işaret eden 

karineler hususi anlamlara delalet etmektedir. Buradan hareketle büyük günah ve 

şefaat gibi konuları gündeme getirmenin hiçbir haklı gerekçesi yoktur.1059 

Zeki Duman ise Kur’ân’da iki çeşit şefaatten söz edildiğine dikkat 

çekmektedir. Ona göre birincisi, dünya hayatındaki şefaattır ve ikiye ayrılır. Biri, “O, 

sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden; melekleri de sizin 

                                                             
1055 Taberî, Câmiu’l-Beyân, XVII, 18. 
1056 Zemahşerî, el-Keşşaf, II, 558. 
1057 Razî, Mefâtihu’l-Ğayb, XIV, 102-103. 
1058 İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, XIII, 239-240. 
1059 Câbirî, Fehmu’l-Kurân, II, 242 
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için bağışlanma dileyendir. Allah, mü’minlere çok merhamet edendir”1060  âyetinde 

ifade edildiği şekilde Allah’ın ve meleklerin insanlara şefaatidir.  Diğeri ise “Kim 

güzel bir (işte) şefaat (aracılık) ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de 

kötü bir (işte) şefaat (aracılık) ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah’ın 

her şeye gücü yeter”1061 âyetinde ifade edildiği şekilde güçlü ve etkili insanların 

muhtaç olanları desteklemesidir. İkincisi âhiretteki şefaattır ve Allah’ın iznine bağlı 

olarak gerçekleşebilir. Duman’a göre Allah’ın izniyle şefaatin mümkün olduğunu 

ifade eden bazı âyetler şöyledir:    

“Allah, onların önlerindekini de arkalarındakini de (yaptıklarını da 

yapacaklarını da) bilir. Onlar, O’nun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat 

etmezler ve hepsi O’nun korkusuyla titrerler.1062 O gün, Rahmân’ın izin verdiği ve 

sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez.1063 Rahmân’ın 

katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.1064 

Allah katında, O’nun izin verdiği kimseden başkasının şefaati yarar sağlamaz. 

(Şefaat için izin verilip de) kalplerinden korku giderilince birbirlerine, ‘Rabbiniz ne 

söyledi?’ diye sorarlar. Onlar da ‘Gerçeği’ diye cevap verirler. O, yücedir, 

büyüktür.1065 Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur.  

O'nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey 

O'nundur. İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir? O, kulların 

önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar 

O'nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O'nun 

kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene 

hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O'na güç gelmez. O, yücedir, 

büyüktür.1066 Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı gün içinde (altı evrede) 

yaratan, sonra da Arş'a kurulup işleri yerli yerince düzene koyan Allah'tır. O'nun 

izni olmaksızın, hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte O, Rabbiniz Allah'tır. O hâlde O'na 

kulluk edin. Hâlâ düşünmüyor musunuz?”1067 

                                                             
1060 Ahzap, 33/43. 
1061 Nisâ, 4/85.  
1062 Enbiya, 21/28. 
1063 Tâhâ, 20/109. 
1064 Meryem, 19/87. 
1065 Sebe, 34/23. 
1066 Bakara, 2/255. 
1067 Yûnus, 10/3. 
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Zeki Duman’a göre bu âyetlerde Allah’ın izin verdiği kişilerin, O’nun razı 

olduğu kimselere ahirette şefaat edebilecekleri ifade edilmektedir.1068 O, ilgili 

âyetlerin tefsirinde şefaatin gerçekleşme şartının Allah’ın rızası olduğunu 

vurgulamaktadır. Örneğin Tâhâ, 20/109. âyetin tefsirinde, şefaatin gerçekleşmesinin 

sadece Allah’ın hoşnutluğuna bağlı olduğunu söyleyen Zeki Duman, müminlerin 

öncelikle Allah’ın rızasını gözeterek gayret etmeleri gerektiğini belirtmekte;1069 

Yunus, 10/3. âyetin tefsirinde ise şefaatin ilk şartının Allah’ın hoşuna giden amelleri 

işlemek olduğunu ifade etmektedir.1070 Sebe, 34/1. âyetinin tefsirinde ise, ahirette 

şefaat umanların sahtekâr kurtarıcılardan değil, sadece Allah’tan şefaat beklemeleri 

gerektiğini vurgulamakta ve Allah’ın rızasını göz ardı edenlerin, Hz. Peygamber’den 

bile şefaat bekleme haklarının olmadığını söylemektedir.1071 

Zeki Duman’a göre “Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse bir başkası 

adına bir şey ödeyemez. Hiçbir kimseden herhangi bir şefaat kabul olunmaz, fidye 

alınmaz ve onlara yardım da edilmez”1072 âyetinde sözü edilen şefaatten maksat 

âhirette Allah’ın razı olup da izin verdiği kimseler hakkındaki şefaat değildir. Nisâ, 

4/85. âyette1073 belirtildiği şekilde dünya hayatında yapılmakta olan iyi ya da kötü, 

her çeşit yardımlaşmadır ve ahirette bu çeşit bir şefaatten söz edilmez.1074  

Bakara, 2/123. âyetin tefsirinde ise Allah’ın razı olup da izin verdiği 

kimselerin şefaatte bulunabileceklerini belirtmektedir. Bakara, 2/254. âyetin 

tefsirinde de ahirette, dünya hayatında olduğu gibi şefaat-i hasene türünden de olsa 

mü’minlerin birbirlerine herhangi bir şefaat hak ve yetkisi yoktur. Ancak Allah’ın 

razı olduğu kimseye, Allah’ın izin verdiği kimse şefaat edebilecektir.1075 

Şefaatin Allah’ın iznine bağlı olduğunu vurgulayan Duman,“Ben bana da size 

de ne yapılacağını bilmiyorum”1076 âyetine atıfta bulunarak Hz. Peygamber’in bile 

                                                             
1068 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 179. 
1069 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 467. 
1070 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 598. 
1071 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 176. 
1072 Bakara, 2/48. 
1073 “Kim güzel bir (işte) aracılık ederse, ona o işin sevabından bir pay vardır. Kim de kötü bir (işte) 
aracılık ederse, ona da o kötülükten bir pay vardır. Allah'ın her şeye gücü yeter.” Nisâ, 4/85. 
1074 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 35. 
1075 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 123. 
1076 Ahkâf, 46/9. 
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hesap gününde kurtuluşun sadece Allah’ın rahmetine bağlı olduğuna dikkat çektiğini 

söylemektedir.1077  

Zeki Duman, dünyada olduğu gibi ahirette de mülk ve egemenliğin tamamen 

Allah’a ait olduğunu, Allah’ın iznine bağlı olarak şefaatin gerçekleşebileceğini 

düşünmekte; ancak dünya hayatında Resûlullah’ın ve Kur’ân’ın aydınlık yolunda 

yürümeyenlerin, Allah’ın rızasını kazanmadıkları için,  ahirette şefaat bekleme 

hakları bulunmadığını ifade etmektedir. 1078İman etmeyenler veya büyük 

günahlardan ötürü tövbe etmeden ölenlerin, birilerinin şefaatine bel bağlamalarının 

kendilerine fayda sağlamayacağına dikkat çekmekte ve kurtuluşun iman edip salih 

amel işleyerek, sadece Allah’ın rahmetine ümit bağlamakta olduğunu 

vurgulamaktadır. Aksi halde peygamber yakını olmanın bile kişiye yarar 

sağlamayacağını söylemektedir.1079 

Ahirette şefaatin gerçekleşebileceğine dair âyetleri yorumlayan Zeki Duman,  

tefsirinde konuyla alakalı hadisleri zikretmemesi ve buna dair yorumda bulunmaması 

dikkat çeken bir husustur.  

Görüldüğü üzere Mehmet Zeki Duman, Allah’ın izniyle âhirette şefaatin 

gerçekleşeceğini, ancak O’nun rızasını kazanmış olanların bundan yararlanacağı, 

büyük günahları işlemiş ancak tevbe etmeden ölenlerin şefaatten 

faydalanamayacakları görüşündedir. Duman’a göre sorumluluk bilinciyle hareket 

eden ve Allah’ın rızasını kazanma gayreti içinde olanlar, O’nun merhametiyle 

cennete girebileceklerdir.      

Kısaca belirtmek gerekirse; İzzet Derveze, şefaatin Allah’ın izniyle 

gerçekleşebileceğini, buna dair âyet ve hadislerin çeşitli hikmetler içerdiğini 

düşünmekte ve bunların en önemlisinin Allah’ın biriliğine iman ve salih ameli teşvik 

olduğunu belirtmektedir. Zeki Duman da şefaatin ahirette gerçekleşeceğine 

inanmaktadır. O,  Allah’ın razı olmadığı kimselere ve tevbe etmeden ölenlere şefaat 

olunmayacağını düşünmektedir. Ona göre mümin bir kimse kurtuluşu şefaatte değil, 

salih amellerde bulunarak Allah’ın rızasında aramalıdır. Câbirî ise ahirette şefaatin 

gerçekleşmesi veya gerçekleşmemesi konusunda açık bir ifade kullanmamaktadır. 
                                                             
1077 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 288, 321. 
1078 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 321. 
1079 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 628. 
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Ancak ona göre ilgili âyetlerde müşriklerin şefaat beklentilerinin yanlışlığına dikkat 

çekilmektedir. Ayrıca onun, konuyla alakalı bir kısım âyetleri farklı yorumlaması da 

dikkat çekicidir. Buradan hareketle, Câbirî’nin şefaatin gerçekleşeceğine dair görüşü 

olumlu bulmadığı saylenebilir.  

Ahirette gerçekleşeceği ifade edilen şefaatle ilgili hadislerin müteşabihattan 

olduğu ve bunların te’vîle muhtaç olduğuna dair görüşü belirtmek gereklidir. Bu 

hususla alakalı Muhammed Abduh’un yorumunu zikretmeyi yerinde görüyoruz. Ona 

göre şefaatle ilgili naslar müteşabihtir. Bu konuda selefin tutumu, herhangi bir yorum 

yapmayarak onu Allah’a havale etmektir. Kıyamet günü ile ilgili olarak irade edilen 

şefaatin mahiyeti bilinmez. Allah dilediğine böyle bir rütbeyi verebilir. Ancak 

insanlar arasında bilinen şekliyle bir şefaatten Allah’ı tenzih etmek lazımdır. Bu 

konuda halefin görüşüne gelince, onlar şefaati te’vîl ederek onu dua şeklinde 

yorumlamışlardır. Nitekim şefaat konusundaki hadisler de bunu ifade etmektedir. 

Allah’ın, irade ve hükmünden, şefaatçinin isteği üzerine vazgeçmesi söz konusu 

değildir. O ezeli irade ve hükmünü icra edecektir. Burada Hz. Peygamber’in Allah 

nezdindeki değeri ifade edilmektedir. Kesin olan şudur ki, o gün bütün yetki sadece 

Allah’a aittir. Hiç kimseye, Allah’a itaat ve O’nun rızasından başka, kimsenin bir 

fayda vermesi söz konusu değildir.1080 

 Kur’ân’da mutlak olarak şefaati reddeden âyetler yanında, “Allah’ın izni 

olmadan şefaatin olmayacağına” dair âyetler de bulunmaktadır.  Birçok İslam âlimi, 

bu ikinci kısım âyetlerden Allah’ın izniyle şefaatin mümkün olduğu anlamını 

çıkarmaktadır. Kimi araştırmacı, bu tür âyetleri doğru anlayabilmek için Kur’ân’ın 

Allah’ın “izin ve meşieti” konusundaki üslûbunu dikkate almak gerektiğini ifade 

etmiştir. Örneğin Hasan Elik,  bu üslupla vaz’edilen hükümden Allah’ın izin ve 

meşietiyle bazı durumların hariç tutulmasının değil, nefyin kesinliğinin ortaya 

konması amaçlandığını düşünmektedir.  Ona göre bu üslûpta fakat başka konudan 

bahseden birçok âyet vardır. Örneğin  “Mutlu insanlara gelince, onlar Rabb’ının 

dilemesi sonucu yer ve gökler yerinde durduğu müddetçe (ebedi olarak) cennette 

yaşayacaklardır.”1081 Bu âyetin son kısmını “Ancak Rabb’ının bunun aksini dilemesi 

hariç” şeklinde anlarsak, o zaman mü’minlerin, cennette bir müddet kaldıktan sonra, 

                                                             
1080 Bkz.: Reşîd Rızâ, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Hakim, 1, 307-308. 
1081 Hûd, 11/108. 
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Allah dilerse oradan çıkarılacakları gibi bir mana anlaşılmaktadır ki bu, Kur’ân’da 

belirtilen cennetin ebediyet ilkesine aykırıdır. O halde buradaki  ءاَش اَم َّالِا ifadesini 

“Rabb’ın dilerse” şeklinde bir istisna olarak değil, Rabb’ının “dilemesi sonucu” 

şeklinde anlamak gerekmektedir. O, benzer üslûptaki âyetlerden de yararlanarak, 

“Allah’ın izin ve meşieti olmadıkça, şefaatin mümkün olmayacağını” beyân eden 

âyetlerin “bazı kimselere şefaat izni verileceği şeklinde değil, bu hususta hiç kimseye 

izin verilmeyeceği” şeklinde anlaşılması gerektiğini söylemektedir. Ona göre, gerek 

söz konusu üslûp, gerekse ilgili âyetlerin siyak-sibak ilişkisi, şefaatin 

gerçekleşeceğine değil, reddine işarettir.1082 

Şefaatle ilgili hadisleri de değerlendiren araştırmacı, söz konusu hadislerin 

“Ey Muhammed’in kızı Fatıma! Malımdan dilediğini iste, vereyim, fakat seni 

Allah’ın azabından koruyamam”1083 beyânıyla ve “Hiçbir insanın başkasına zerre 

kadar yarar sağlayamayacağı hesap gününde hüküm sadece Allah’a aittir”1084 

âyetiyle telif edilemeyeceğini belirtmektedir. Ona göre, şefaate dair hadisler Hz. 

Peygamber’in merhametine işaret etmektedir. Zira ahirette sıkıntıya düşmemeleri 

için günahkâr müminlerin Hz. Peygamber’e uymaya teşvik sadedindedir.1085  

Şefaatle ilgili âyetler, Kur’ân bütünlüğünü dikkate alınarak 

değerlendirildiğinde şu sonuca ulaşılabilir: Şefaat yetkisinin tamamen Allah’a ait 

olduğu,1086 Allahı’n razı olduğu ve izin verdiği kimselerin1087 yine O’nun razı olduğu 

müminlere şefaat izninin verileceği1088 ifade edilmektedir. Ancak ahirette 

gerçekleşeceği belirtilen şefaatin keyfiyeti âyetlerde beyân edilmemektedir. 

Dolayısıyla müminleri büyük günahlara karşı uyaran âyet ve hadisleri dikkate 

aldığımızda şu neticeye ulaşmamız mümkün olacaktır: Allah ve Resûlü’ne itaat eden 

müminlerin cennette yüksek derecelere çıkarılması Allah’ın onlara bir ikramı 

olacaktır. Dolayısıyla şefaat, söz konusu bu kimselere ödüllerinin melekler ve 

peygamberler vasıtasıyla takdim edilmesi olarak anlaşılabilir.   

                                                             
1082 Hasan Elik, “Kur’ân’daki Allah Tasavvuru Açısından Şefaate Bakış”, Din Eğitimi Araştırmaları 
Dergisi, 41-42. 
1083 Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, (Vasaya, 11, h.no: 2753). 
1084 İnfitâr, 82/19. 
1085 Elik, a.g.m., 43-44. 
1086 Zümer, 39/43-44. 
1087 Tâhâ, 20/109. 
1088 Enbiyâ, 21/28. 
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Şu halde inanan kimselere düşen görev hesap gününe inanarak 

sorumluluklarını yerine getirmeleri ve böylece Allah’ın rızasını elde etmeye 

çalışmalarıdır.   

4.2.2.3. Rü’yetullah 

 Allah’ın ahirette müminler tarafından görülmesinin mümkün ve câiz olup 

olmaması, Mu’tezile ve Ehl-i Sünnet kelamcıları arasında tartışılan önemli 

meselelerdendir.1089  

 Allah’ın görülmesinin aklen imkânsız olduğunu savunan Mü’tezile âlimleri, 

nakil olarak da “Gözler O’nu idrâk etmez, O, gözleri idrâk eder, O, latîftir, 

habîrdir”1090 âyetini buna delil göstermişlerdir.1091 Ehl-i Sünnet âlimleri ise 

müminlerin kıyamette Allah’ı göreceklerine inanmış ve “Nice yüzler vardır ki o gün 

parlayacak, Rabb’lerine bakacaklar”1092 âyetini buna delil göstermişlerdir.1093 Bu 

bağlamda her iki görüş de, kendi düşünce sistemiyle uyumlu görerek muhkem kabul 

ettiği âyetleri esas almakta ve müteşâbih olarak gördüğü âyetleri bunlara göre 

yorumlamaktadır.1094 Bu konuda yapılan tartışmaları burada zikretmeyi gerekli 

görmeyip üç müfessirin, konuya yaklaşımlarını incelemeye çalışacağız.  

 Derveze,   ٌةَرِظاَن اَھِّبَر ىٰلِا ”O gün birtakım yüzler aydındır“  ٌةَرِضاَن ٍذِئَمْوَی ٌهوُجُو

“Rablerine bakarlar”1095 âyetlerin tefsirinde, rü’yetullah meselesini incelemektedir. 

O, ahirette Allah’ın inananlar tarafından görünmesi veya görünmemesi konusunda 

kelam âlimlerinin farklı görüş serdettiklerine dikkat çekmekte, bu görüşleri kısaca 

özetledikten sonra kendi görüşünü zikretmektedir. Buna göre bazıları bir kısım 

âyetlere, nebevî hadislere,  sahâbe kavline dayanarak Allah’ın görülebileceğini, 

bazıları ise bunun mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. Hatta bazıları bir tek âyete 

dayanarak kendi görüşünü isbat veya nefiy etmeye çalışmaktadırlar. Örneğin 

Mutezile âlimleri, A’raf, 7/143. âyetinde geçen  ”Beni göremezsin“  ىٖنیٰرَت ْنَل
                                                             
1089 Geniş bilgi için bkz.: Ömer Pakiş, “Rü’yetullah ile İlişkilendirilen Âyetlerin Mu’tezilî Okuma 
Biçimi (Kâdı Abdülcebbâr ve Zemahşerî Örneği)”, Marmara Üniversitesi İFD, sayı, 21, 2001/2, 55-
79; Temel Yeşilyurt, “Rü’yetullah”, DİA, 2008, XXXV, 312-314. 
1090 En’âm 6/103. 
1091 Pakiş, a.g.m., 62; Yeşilyurt, a.g.m., 312. 
1092 Kıyâme, 75/22-23. 
1093 Pakiş, a.g.m., 70; Yeşilyurt, a.g.m., 312. 
1094 Pakiş, a.g.m., 79.  
1095 Kıyâme, 75/22-23. 
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ifadesinden hareketle Allah’ın asla görülmeyeceğini ifade etmiş, buna karşın 

Allah’ın görüleceğini düşünen Ehl-i Sünnet âlimleri ise söz konusu ifadeden 

hareketle O’nun dünyada görülmeyeceğini, ahirette ise görülmesine engel bir durum 

bulunmadığını ifade etmişlerdir. 

  Allah’ın görüleceğini savunanların, delil gösterdikleri   ٌةَرِظاَن اَھِّبَر ىٰلِا

“Rablerine bakarlar” âyeti, Mutezile kelamcıları tarafından farklı yorumlanmıştır. 

Onlara göre bu âyet “Rabblerinin emir ve sevaplarını beklerler” anlamına 

gelmektedir.  Ayrıca “Gözler O’nu görmez, O, gözleri görür; O, Latiftir, herşeyi 

haber alandır”1096 âyetinde ise görmenin mümkün olmadığı vurgulanmaktadır. Bu 

görüşe muhalefet edenler ise, bu âyette görmenin nefiy edilmediğini 

düşünmektedirler. Onlara göre, söz konusu âyette Allah’ın künhü ve ilminin 

kuşatılmasının imkânsızlığı vurgulanmaktadır.1097  

 İzzet Derveze, Kıyâmet, 75/22-25. âyetlerin tefsirinde şu iki grup insandan 

bahsedildiğini belirtmektedir. Biri, Rabb’lerinin rızasını elde etmiş olan ve yüzleri 

sevinç dolu kimseler, diğeri ise dehşetli azabı bekleyen yüzü asık kimselerdir.1098 

Derveze, Allah’ın gözle görüleceğine delalet eden kesin bir âyet bulunmadığını 

düşünmekte ve bu konuda Reşid Rızâ’nın görüşünü tercih etmektedir. Yani 

ru’yetullah meselesi, iman edilmesi zaruri hususlardan olmadığı gibi tevhid, risalet 

ve dine davet için gerekli olan şeylerden de değildir.1099   

 Derveze’ye göre, bu ve benzeri kelamî meseleler Allah’ın zâtıyla bağlantılı 

olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla bu meselelerin peşine düşmenin, bunlar 

üzerinde tartışmanın faydası yoktur. Zira, Allah’ın zatının mahiyetini anlamak 

mümkün değildir. Bu sebeple peygamberlerin risaletinden ve kevnî âyetlerden 

hareketle onun varlığına iman zorunludur. Bu konulardaki tartışmaların insanı 

olumlu bir neticeye götürmeyeceğini belirtmektedir. Zira “O’na benzer hiçbir şev 

yoktur. O işitendir, görendir”1100 âyetinde kesin, muhkem Kur’’an’î bir kaide 

vurgulanmaktadır. Dolayısıyla Allah’ın zâtı ile ilgili kullanılan kavramlar, 

muhataplara kendi üslûbları, mefhumları ile yakınlaştırma ve örnek verme içindir. 

                                                             
1096 En’am, 6/103. 
1097 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 198-201. 
1098 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 197. 
1099 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 201; Abduh-Rızâ, Tefsîru’l-Menar, IX, 120 vd. 
1100 Şûrâ, 42/11. 
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Müslümana düşen bu ve benzeri âyetlerde selef-i salihinin görüşünü benimseyip 

üzerinde fazla munakaşalara gitmemektir. Aynı şekilde Allah hakkında mekân, sınır, 

cisim ve onlarla çelişkiye giren mahiyet ve keyfiyetlerden O’nu tenzih etmek 

lazımdır.  

 Ahirette Allah’ın görülmesinin imkân dâhilinde olduğuna dair bir kısım sahih 

hadislerin varlığına dikkat çeken Derveze, Hz. Peygamber’den gelen bu haberlere 

inanmanın şart olduğunu vurgulamaktadır. Ona göre bunun bir takım hikmetleri söz 

konusudur. Örneğin bu hadislerdeki hikmetlerden biri, Allah’ın rızasına ulaşmaları 

ve ahirette büyük bir derece elde etmeleri için müminleri teşviktir.1101   

 Derveze’ye göre, Kıyâmet sûresi 22-25. âyetlerde iki grup insandan 

bahsedilmektedir. Yani Rabb’lerinin rızasını elde etmiş olan ve yüzleri sevinç dolu 

kimselerle dehşetli azabı bekleyen yüzü asık kimseler.1102 Allah’ın görüleceğine dair 

Kur’ân’da kesin bir ibare bulunmadığını, ancak bunun mümkün olduğunu belirten bir 

takım hadislere dikkat çeken Derveze, ilgili hadislerden hareketle ahirette keyfiyeti 

bizce bilinmeyen bir görmenin mümkün olduğuna inanılması gerektiğini 

belirtmektedir.  

  Câbirî ise Kıyâmet, 75/22-23. âyetleri ve Şûrâ, 42/51. âyetin tefsiri 

bağlamında rü’yetullah meselesi hakkında açıklama yapmaktadır. Kıyamet, 22-23. 

ٌةَرِظاَن اَھِّبَر ىٰلِا ”O gün birtakım yüzler aydındır“  ٌةَرِضاَن ٍذِئَمْوَی ٌهوُجُو  

“Rablerine bakarlar” etrafında Ehl-i Sünnet ile Mutezile arasında meydana gelen 

tartışmaları Râzî’den iktibas ederek özetlemeye çalışmaktadır. Buna göre Mutezile, 

söz konusu âyetlerde geçen  bakarlar” kelimesini gözle görmek anlamında“  ٌةَرِظاَن

değil, beklemek anlamında olduğu görüşünü savunmaktadır. Diğer bir ifade ile 

Mutezile âlimleri ilgili âyeti “Müminler Allah’ın ödülünü bekleyecekler” şeklinde 

yorumlamaktadırlar. Ehl-i Sünnet âlimleri ise bu âyeti, Allah’ın görüleceğine delil 

kabul etmektedirler. Örneğin, Mutezile’nin bu görüşüne itiraz eden Fahredin Razî, 

Kur’ân’da  bakmak” kelimesinin beklemek anlamında çok defa kullanıldığını“  رظن

ancak bunların hiç birinde  edatı bulunmadığını belirtmekte ve bir kısım  ىلِا

âyetleri1103 buna örnek göstermektedir. Razî’ye göre  ىلِا  edatı ile birlikte kullanılan 

                                                             
1101 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 201-202. 
1102 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 197. 
1103 Hadîd, 57/13;  A’raf, 7/53; Bakara, 2/210. 
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رظن  kelimesi, sadece görmek veya görmeye sebep olacak fiil anlamına gelmektedir. 

Bu sebeple âyetteki “nazar” kelimesini beklemek anlamına çekmenin bir gerekçesi 

yoktur. Zira söz konusu âyette “Rablerinin sevabına bakarlar” anlamının kast 

edildiğini söylemek sebepsizce âyeti zahir anlamının dışına çekmek olacaktır.1104 

 Câbirî’ye göre,  Ehl-i Sünnet ile Mutezile arasındaki bu tartışmanın asıl 

sebebi bağlamı göz ardı edip âyetlere yaklaşmalarıdır. Zira “Rablerine bakanlar” 

cümlesi bağımsız bir cümle değil, devamında gelen “O gün kimi yüzler de asıktır, bel 

kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını anlarlar” cümlesiyle bağlantılıdır. 

Yani, Kıyâmet, 75/22-25. âyetler birlikte değerlendirildiğinde bir karşılaştırmanın 

söz konusu olduğu, dolayısıyla her kelimenin, karşıtıyla anlaşılması gerekmektedir. 

Buna göre, kimi yüzler parlak iken, kimi yüzler asık olacak, kimileri azap korkusu 

yaşarken kimileri nimet sevinci yaşayacaktır. Diğer bir ifade ile bir tarafta ilâhî azabı 

bekleyenler, diğer tarafta ilâhî nimetlere bakanlar olduğu vurgulanmaktadır. 

Dolayısıyla, söz konusu âyetlerde kesinlikle ru’yetullah konusundan 

bahsedilmemektedir.1105 

 Câbirî, rü’yetullah meselesiyle ilişkili görülen Şûrâ, 42/51. âyetinin de kelam 

âlimleri arasında tartışıldığını belirtmektedir.  Ona göre, hem Mutezile hem Ehl-i 

Sünnet âlimleri, söz konusu âyeti ru’yetullah meselesinde kendi görüşlerine destek 

amaçlı yorumlamışlardır. Câbirî, Fahreddin Razî’den alıntılar yaparak yapılan 

tartışmaları özetlemektedir. Buna göre Mu’tezile âlimleri, söz konusu âyeti delil 

göstererek Allah’ın ahirette görülmeyeceği görüşünü savunmuşlardır. Onlara göre, 

eğer Allah’ın görüleceğine dair görüş doğru olsaydı, âyette vahyin gelişi üç şekille 

sınırlandırılmaz, Allah’ın kulları tarafından görülebileceği şekilde bir konuşma 

türünden de söz edilirdi. Bu görüşe itiraz eden Fahreddin Razî ise ilgili âyetin lafzına 

 dünyada” kaydını ekleyerek âyeti  “Allah ile bir beşerin (dünyada)“  ىندلا ىف

konuşması ancak şu üç biçimde olur” şeklinde açıklamıştır. Razî’ye göre, metne bu 

şekilde yapılan mudahale, zahire aykırı bir durum olsa bile, bu yolla ancak söz 

konusu âyet ile Allah’ın ahirette görülebileceğini ifade eden diğer âyetleri 

uzlaştırmak mümkün olur.1106  Câbirî’ye göre Râzî’nin ىندلا ىف  “dünyada” ifadesini 

                                                             
1104 er-Razî, Mefatihul-Ğayb, XXX, 228.  
1105 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 150-152; II, 126-127. 
1106 er-Râzî, Mefâtihul-Gayb, XXVII, 188. 
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ilave ederek âyeti açıklaması caiz olmadığı gibi doğru da değildir. Ona göre Razî, 

kendi mezhebini haklı çıkarma gayretiyle hareket etmiştir.1107 Görüldüğü üzere 

Câbirî, Allah’ın ahirette görüleceğine dair yapılan yorumların isabetli olmadığını 

düşünmekte ve âyetlerin bağlamı dikkate alınmadığı için bu şekilde yorumlar 

yapıldığını söylemektedir.   

 Zeki Duman da Kıyamet, 75/22-23. âyetlerin tefsirinde “Rü’yetullah” 

meselesini incelemektedir. Ona göre Ehl-i Sünnet âlimlerinden çoğu, ٌةَرِظاَن اَھِّبَر ىٰلِا  

“Rablerine bakarlar” ifadesi ahrette, Allah’ın görüleceğine delil kabul etmiştir. 

Mutezile âlimleri ise söz konusu âyete “Allah’tan nimet beklerler” şeklinde mana 

vermişlerdir. Her iki grubun da âyete maksadını aşan anlam yüklediğini düşünen 

Zeki Duman’a göre, söz konusu âyetlerde ne tam olarak Allah’ın görüleceği ifade 

edilmekte, ne de “nimet beklerler” anlamı çıkarılabilmektedir. Siyak-sibakı dikkate 

alarak âyeti anlamaya çalışan Zeki Duman, ilgili pasajda, mahşer yerinde iki sınıf 

insanın durumuna dikkat çekildiğini belirtmektedir. Biri amel defterleri sağdan 

verilmiş olan ve cennete girmeyi sevinçle bekleyen müminlerdir. Diğerleri ise 

önceden inkâr ettikleri, bellerini kıracak bir azabın uygulanacağına kesin kanaat 

getirdikleri için suratları asık olan kâfirlerdir. Müfessir, Abese, 80/33-42. âyetlerine 

de atıfta bulunarak mahşerde gidecekleri yeri bekleyen iki sınıf insanın durumuna 

dikkat çekildiğini belirtmektedir. Rü’yetullah meselesiyle ilşkilendirilen Kıyâmet 

sûresinin ilgili âyetlerini şöyle yorumlamaktadır: “Müminler cennettedir denilse, bu 

da kıyas mantığına aykırıdır. Çünkü farklı ortamlarda bulunanların 

karşılaştırılmasıyla doğru bir sonuca varılamaz. O halde müminler neye ya da nereye 

bakmaktadırlar? ‘Müminlerin, sadece Rab’lerine baktıkları’ doğru ve metne uygun 

bir anlayıştır. Fakat onların Rab’lerine bakmaları Allah’ı görmeleri anlamına gelmez. 

Çünkü her bakmanın, bakanın ve bakılanın durumuna, özellikle bakmanın niyetine 

göre amacı farklıdır. Söz gelimi, bir dilenci zengin bir adamın eline ya da yüzüne 

bakıp duruyorsa, her halde maksadı elini ve yüzünü görmek değil, ondan ihtiyacını 

giderecek bir şey talep etmektir. O nedenle ‘Rab’lerine bakmaktadırlar’cümlesini 

‘Rab’lerini görürler’ anlamında te’vîl etmek âyet açısından dayanaktan yoksundur. 

Metinde açık olan şudur: Müminler bir an önce kavuşmayı bekledikleri lütuf ve ihsan 

sebebiyle, sadece Allah’a bakmaktadırlar. Bu bakmanın amacı, Allah’ı görmekten 
                                                             
1107 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 126-127.  
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ziyade gidecekleri belli olan yere, cennete bir an önce kavuşma arzusu olabilir. 

Allah’ı görme arzusu ondan sonra gelir. Ama metin, Allah’ı görürler ya da görmezler 

demiyor.” 1108 

 Zeki Duman, En’am, 6/103. âyetin tefsirinde ise, Allah’ın yaratılmışlar 

cinsinden olmadığı, o nedenle gözlerin ona ulaşamadığı, zira onlarda Allah’ı görme 

yetisinin bulunmadığı, O’nun zihin tasavvurlarına dahi sığmadığına dikkat 

çekildiğini belirtmektedir.1109  

 Duman’a göre, َنوُبوُجْحَمَل ٍذِئَمْوَی ْمِھِّبَر ْنَع ُْمھَّنِا َّالَك  “Hayır, şüphesiz onlar, ahirette 

Rabb’lerini görmekten mahrum bırakılacaklardır”1110 âyetinin tefsirinde pek çok 

müfessir, söz konusu âyetin mefhum-ı muhalifinden hareketle, “müminlerle 

Rabb’leri arasında herhangi bir perde bulunmayacak ve müminler hesap gününde 

O’nu görebilecekler” anlamını çıkarmışlardır.1111 Duman ise söz konusu âyeti 

“Rabb’leriyle araları perdelenmiştir; O’nun merhameti ve bağışlaması onlar için asla 

söz konusu olmayacaktır” şeklinde yorumlamaktadır. 1112 

 Netice olarak; ilgili âyetlerde Allah’ın görüleceğine dair açık bir ifadenin 

bulunmaması, âyetlerin metinsel bağlamının dikkate alınması gibi hususular dikkate 

alındığında “Rablerine bakarlar” âyetinin, müminler Allah’ın kendilerine vereceği 

nimeti sabırsızlıkla beklerler anlamında olduğu söylenebilir. Derveze’nin de dediği 

gibi bu konunun itikadi bir mesele olarak değerlendirilmesi doğru değildir.  

4.2.3. Bİlimsel Tefsire Yaklaşımları 

 Bilimsel tefsir; “Kur’ân ibarelerini bilimin ispat ettiği şeylerin ışığında 

anlamaya ve Kur’ân’ın, nüzûl döneminde bilinmeyen bu dakik bilimsel meseleleri 

ihtiva ederek Allah’ın kelamı olduğunu göstermesi açısından, icaz sırlarından bir 

sırrını ortaya çıkarmaya çalıştığı tefsir çeşidi” diye tarif edilmektedir.1113   

                                                             
1108 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 236. 
1109 Duman, Beyânu’l-Hak, II,  
1110 Mutaffifîn, 83/15. 
1111 Bkz.: Nesefî,  
1112 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 117, 587.  
1113 Veysel Güllüce, “Kur’ân’a Bilimsel Yaklaşımın Değerlendirilmesi”, Tarihten Gunumuze 
Kur’ân’a Yaklaşımlar, İlim Yayma Vakfı Kur’ân ve Tefsir Akademisi, İstanbul,  2010, 378. Farklı 
tanımlar için bkz.: Emin, el-Hûlî, Kur’ân Tefsirinde Yeni Bir Metod, (Çev.: Mevlüt Güngör), Kur’ân 
Kitaplığı Yay., İstanbul, 1995, 41; Ahmet Akbaş, “Bilimsel Tefsire Dair Tartışmaların Güncel 
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 Bilimsel tefsirin, dirâyet tefsirinin ortaya çıkışı ile başladığı kabul 

edilmektedir. Ancak bunun, Abbasiler devrindeki ilim ve tercüme hareketlerinin 

başlangıcına kadar götürülmesi mümkündür.1114 Hatta tefsir tarihinde bilimsel tefsir 

girişimlerinin ilk örneklerinin sahâbe zamanında görüldüğü, Kur’ ân’da birçok ilmin 

bulanabileceğine dair sahâbeden sözler nakledildiğine dair görüşler olduğu 

belirtilmektedir.1115 Bunlarla birlikte XIX. yy da Batı’da ortaya çıkan bilimsel 

gelişmeler ve buna bağlı olarak teknolojinin İslam dünyasına intikal ettirilmesinden 

sonra tefsirde bu eğilime büyük rağbet olduğu kabul edilmektedir.1116   

 Bilimsel tefsir anlayışını savunanlara göre Batı’nın sahip olduğu bilim ve 

teknolojideki ilerlemenin kaynağı Kur’ân’da bulunmaktadır. Yani onlara göre 

Batılılar keşif ve icatlarını Kur’ân’dan esinlenerek meydana getirmişlerdir.1117 

 Tefsir tarihinde ilmi tefsir anlayışını ilk defa en ciddi biçimde savunan kişi 

olarak bilinen Ebû Hâmid Muhammed el-Gazzâlî (ö. 1111), Kur’ân’ın, sadece 

nakille değil, bilimsel ve kültürel birikimden de faydalanarak tefsir edilmesi gerektiği 

görüşünü savunmuştur.1118 Ayrıca Fahruddîn er-Râzî (ö. 1209), Ebû’l-Fadl el-Mursî 

(ö. 1257) ), Zerkeşî (ö. 1392), ve Suyutî (ö. 1505)  gibi âlimler bu yaklaşımı 

destekleyenler arasındadır. Ancak tefsir tarihinde bilimsel tefsire dair en önemli 

çalışma şüphesiz Tantavî Cevherî (ö. 1940)’ nin “el-Cevâhir fi Tefsîri’l-Kur’ân” 

adıyla yazılmış 25 ciltlik eseri olmuştur. 

 Cevherî; Kur’ân’da fıkha ait 150, buna karşın ilim ve fene ilişkin 750 kadar 

âyet bulunduğunu belirtmekte ve fıkha ait pek çok eser telif edildiği halde kevnî 

âyetler üzerinde neredeyse hiç durulmadığından yakınmaktadır.  O,  İslam 

dünyasının ileri seviyelere taşınması için Müslüman âlimlerin artık kâinat ilimlerinde 

de mütehassıs olmaları gerektiğini belirtmiştir.1119   

                                                                                                                                                                             
Değeri”, Şırnak Üniversitesi İFD, 2016/3 , VII, sayı: 15, 77-78. Ayrıca bkz.: Zehebî, et-Tefsîr  ve’l-
Müfessirûn, II, 349. 
1114 Demirci, Tefsir Tarihi, 234. 
1115 Akbaş, “Bilimsel Tefsire Dair Tartışmaların Güncel Değeri”,  79. 
1116 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, 93; Jansen, J.G., Kur’ân’a Yaklaşımlar, (Çev.: Halil 
Rahman Acar, Fecr Yay., Ankara, 1999, 111. 
1117 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, 93;  
1118 Yusuf el-Karadâvî, Kur’ân’ı Anlamada Yontem, (Çev.: Mehmet Nurullah Aktaş), Nida Yay., 
İstanbul, 2015, 440. 
1119 Tantavî Cevherî, el-Cevâhir fi Tefsîri’l-Kur’ân, Matbaatu Mustafa el-Babî Halebî, Mısır, 1350, I, 
3.  
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 Ülkemizde Gazi Ahmet Muhtar Paşa (ö. 1918), Elmalılı Hamdi Yazır (ö. 

1942), Said Nursî (ö.1960) ve Celal Kırca bu tefsir anlayışına olumlu bakanlardandır.  

 Bilimsel tefsir anlayışını eleştirenler arasında ise Şatıbî (ö. 1388), Reşid Rızâ 

(ö. 1935), ez-Zehebî (ö. 1977), Mahmut Şeltut (ö. 1964), Emin el-Hulî ö. 1966)  

bulunmaktadır.1120 Örneğin Muhammed Hüseyin ez-Zehebî (Ö. 1977), Kur’ân’ın 

Araplara gönderildiği ve onlar tarafından anlaşıldığı, dolayısıyla onların anlamakta 

zorlandığı bir takım anlamların, Kur’ân lafızlarına yüklenmesinin doğru olmadığını 

ifade etmektedir. Ona göre aksi durumda Kur’ân’ın belağatından söz edilemez. 

Bununla birlikte Kur’ân, dinin kanunlarını içeren son ilâhî kitap olduğu için her 

Müslümanın ona inanıp tabi olması gerekmektedir. Eğer “her şey Kur’ân’da vardır” 

şeklindeki tez savunulsa o takdirde Kur’ân, bütün ilimi nazariyelerin kaynağı kabul 

edilir. Hâlbuki bilimsel kurallar ve onların dayandığı nazariyeler değişebilmektedir. 

Bu durum ise Müslümanların Kur’ân hakkında şüpheye düşmelerine yol açar.1121  

 Bu açıklamalardan sonra üç müfessirin konuya yaklaşımlarını incelemeye 

çalışalım.  

 İzzet Derveze,  Kur’ân’ın bir hidayet kitabı olduğu gerçeğinden hareketle 

bilimsel tefsir ekolüne olumlu yaklaşmamaktadır. Ona göre Kur’ân’ı, bütüncül bir 

anlayışla incelemek ve bir kısım âyetlerde yer alan ve bilimsel tefsire konu olan bu 

tür bilgilerin asıl hedefleri üzerinde durmak lazımdır. Asla zorlama, belirlenen sınırın 

ötesine geçme, gereksiz eklemelerde bulunma ve evrensel yasalarla ilgili bilimsel 

teoriler geliştirme çabası içine girilmemelidir. Bilimle Kur’ân’daki bir kısım 

açıklamalar arasında uyum ve benzerlik aranarak Kur’ân’ın asıl amacı geri plana 

atılmamalıdır. Aslında Kur’ân’da geçen bu tarz açıklamaların gayesi, dikkatleri 

evrensel olgulara çekerek Allah’ın yüce bir varlık olduğu gerçeğinin farkına 

varılmasını sağlamaktır. Kur’ân üzerine yapılan araştırmalarda bu sınırları gözetmek 

lazımdır. Çünkü verilmek istenen mesajı doğal alanının dışına çıkarmak, amaçlanan 

hedefin gerçekleşmesine katkı sağlamayacaktır.  Kabul veya redde açık, tartışmaya 

müsait bilimsel verilerden hareketle Kur’ân’da geçen bu tarz açıklamaların 

değerlendirilmesi, Kur’ân’ın vurgulamak istediği temel hedeflerle bağdaşmaz.1122  

                                                             
1120 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, 95; 
1121 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfesirûn, II, 359-361. 
1122 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 1, 183-184. 
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 Derveze, Kur’ân’a muhatap olan ve onu araştıranların “bilimsel teorileri bir 

kısım âyetlere uygulama ya da evrene dair teknik ilkeler çıkarma” yöntemini 

benimsemekten sakınmalarını önermektedir. Ona göre bu anlayıştan uzak durmanın 

bir takım faydaları vardır. Örneğin söz konusu anlayıştan uzak duran bir Müslüman, 

evrenle ilgili belli teorilerin tutsağı olmaktan korunmuş olur ve düşüncesini onlarla 

sınırlandırmış olmaz. Bunlar Kur’ân’dan tesbit edilen çıkarımlar ve Kur’ân’a 

dayanan teorilerdir, diye kendi düşüncesini kayıtlamaz. Zira her zaman bu teorilerin 

çarpıtılması mümkündür.  Bu tür sınırlandırmalardan kurtulan Müslüman, bilimsel 

çıkarımlar alanında tam özgürleşir ve bu sayede meseleleri birbirine karıştırmadan 

anlayabilir. Bu hususta yapılması gereken en önemli şey, Kur’ân’ın vurguladığı 

imanî ilkeler çerçevesinde durmak, temel prensipler ve ana hedeflerin sınırını 

aşmamaktır.  Böyle yapılırsa, Kur’ân’ın amacı ve mesajının boyutları her zaman 

aslını korumuş olur. Böylece Kur’ân, her zaman ve her yerde farklı insan 

topluluklarına hitap etmeye devam eder ve insanlık için esas kaynak olma misyonunu 

sürdürür.1123 

 İzzet Derveze’ye göre, bazı araştırmacı ve müfessirler bilim ve teknoloji ile 

ilgili yasaları keşfetme, güneş, ay ve dünyanın dönüşü ile alakalı teorilerin 

dayanaklarını bulma ve dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlama çabası içinde 

olmuşlardır. Bu anlayışla hareket edenler, yörüngelere egemen olan yasaları 

belirleme, yağmurun yağışı, yaratılış evreleri, canlıların gelişimi, göklerin ve yerin 

birbirinden ayrılması, atom ve elektrikle ilgili bilgiler elde etmek için 

çabalamışlardır. Bununla birlikte, onlar zaman zaman evrensel olgulara, yaratılış 

sistemine, güneş, ay, gök, dünya, hayat, elektrik, şimşek ve gök gürlemelerine ilişkin 

bilimsel teorileri, bazı Kur’ân âyetlerine uyarlamaya çalışmışlardır.   Derveze’ye 

göre Tantavî Cevherî’nin tefsiri bu tür gelişmelerin ve uygulamaların ilginç bir 

örneğidir.1124   

 Bu anlayışla Kur’ân’a yaklaşmak, Kur’ân’daki işaret, uyarı, tabir ve 

hatırlatmaları müstakil birer konu şeklinde ayrıntılı olarak açıklamaya çalışmak, bu 

hususta spekülatif yorumlarda bulunmak, söz konusu işaret, uyarı, tabir, öğüt ve 

daveti destekleme nitelikli misyonlarından soyutlamaya sebep olur. Bununla beraber, 

                                                             
1123 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 1, 184.  
1124 Bkz.: Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, I, 230-231. 
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Kur’ân’ın içeriğini bu hedefin çerçevesinin dışına çıkararak tartışma, araştırma, 

bilimsel, teknolojik ve evrensel teorilerin ispat veya ret alanlarına sürükler. Kur’ân’ı 

bu tür değişim, gelişim ve tartışmaya açık teorilerin seviyesine indirger. Bu tür 

çıkarsamalar zan ve tahminlere dayanır. Bunların bir kısmı da tutarsızdır. Kanıt 

olarak ele alınan âyetlerin üslûbu sınırlıdır. Oysaki Kur’ân âyetlerinde, hitap esaslı 

bir üslûp benimsenmiş olup her seviyeden insana yöneliktir. Amaç insanların 

vicdanlarını uyandırmak, dikkatlerini gözlemlenebilen evrenin olağan üstü 

fenomenlerine çekmektir.  Böylece yüce Allah’ın varlığı, birliği, kudreti, mutlak 

tasarruf sahibi oluşu, ibadete sadece onun layık olduğu, Peygamberlerin ve indirilen 

kitapların hak olduğu ve bunlara uymanın zorunlu olduğu insanlara kanıt olsun.1125  

 Şimdi bilimsel tefsire konu olan âyetlerden bazılarını zikrederek Derveze’nin 

bunları nasıl tefsir ettiğini inceleyelim: 

  Örnek 1: 

 .اًریٖسَی اًضْبَق اَنْیَلِا ُهاَنْضَبَق َّمُث   ًالیٖلَد ِھْیَلَع َسْمَّشلا اَنْلَعَج َّمُث اًنِكاَسُ ھَلَعَجَل َءاَش ْوَلَو َّلِّظلا َّدَم َفْیَك َكِّبَر ىٰلِا َرَت ْمَلَا

 اَّمِم ُھَیِقْسُنَو اًتْیَم ًةَدْلَب ٖھِب َىِیْحُنِل .اًروُھَط ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم اَنْلَزْنَاَو ٖھِتَمْحَر ْيَدَی َنْیَب اًرْشُب َحاَیِّرلا َلَسْرَا ىٖذَّلا َوُھَو

اًریٖثَك َّىِساَنَاَو اًماَعْنَا اَنْقَلَخ  Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? İsteseydi onu 

sabit kılardı. Sonra biz güneşi gölgeye delil kıldık. Sonra onu kendimize yavaş yavaş 

çektik. O, rahmetinin önünde rüzgârları müjdeci olarak gönderendir, ölü toprağı 

canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye 

gökten tertemiz bir su indirdik.”1126 

 İzzet Derveze, yukarıdaki âyetlerin tefsirinde, bu tür âyetlerin amacı 

kozmolojik ilkeler belirlemek, bunlardan bilimsel prensipler çıkarmak veya onlara 

uygulamak olmadığını ifade etmektedir. Ona göre yüce Allah’ın ubudiyetinin 

işlendiği yukarıdaki âyetler, kâfirlerin sözleri, Allah’a davette olumlu karşılık 

vermemeleri, O’nun elçisine düşmanlık edip saldırganlıkta bulunmaları, yeniden 

diriliş ve hesabı inkâr etmelerinin anlatıldığı âyetlerin peşi sıra nâzil olmuştur. 

Kur’ânî üslup doğrultusunda yukarıdaki âyetlerde, sağlamlık, eşsizlik ve yararları 

açısından doğaya yerleştirilen yasalarla Allah’ın varlığı, yüceliği ve kudreti 

ıspatlama yoluna gidilmiştir. 

                                                             
1125 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, I, 231. 
1126 Furkân, 25/ 45-49. 
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 Derveze, söz konusu âyetlerde Allah’ın güneş, gölge, gece ve gündüzün 

hareketiyle ilgili koyduğu kanunlara dikkat çekildiğini belirtmektedir. Bunda insanlar 

için çeşitli yararlar ve iyilikler bulunduğunu, ayrıca rahmetiyle rüzgârı müjdeci 

olarak gönderdiği ve ölü toprağı dirilten temiz su indirdiğini, insanlar ve hayvanların 

o sudan yararlandıklarının vurgulandığını söylemektedir.  

 Derveze’ye göre Kur’ân, muhataplarına, Allah’ın kudretine tanık tutma ve 

delil getirmek suretiyle mevcut olay ya da görüntüye dikkat çekmektedir. Gece 

gündüz, güneş, gölge, rüzgar, yağmur, insanların gündüzleri yer yüzünde 

dağılmaları, geceleyin dinlenmeye çekilmeleri, bütün bunlarda bir kısım yararlar 

bulunmaktadır. Bütün bu işler, insanların gözlemleri altında olmaktadır. Burada 

amaç, insanların bakışlarını, Allah’ın büyüklüğüne, O’nun rahmet ve kudretine 

delalet eden varlıklara yöneltilmektir. Dolayısıyla bu âyetlerin başka şekilde 

yorumlanmasına gerek yoktur.1127    

 Örnek 2:  

 َناَكُ ھَّنِا ُْمھَحیٖبْسَت َنوُھَقْفَت َال ْنِكٰلَو ٖهِدْمَحِب ُحِّبَسُی َّالِا ٍءْیَش ْنِم ْنِاَو َّنِھیٖف ْنَمَو ُضْرَْالاَو ُعْبَّسلا ُتاَوٰمَّسلا ُھَل ُحِّبَسُت

 Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler. Her“ ًروُفَغ  اًمیٖلَح

şey O’nu hamd ile tespih eder. Ancak, siz onların tespihlerini anlamazsınız. O, 

halîm’dir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir), çok bağışlayandır.”1128 

 Derveze, göklerin yedi sayısıyla sınırlandırılmasının birçok Mekkî ve Medenî 

âyette geçtiğini belirtmekte, nüzûl sırasına göre ilk kez mezkûr âyette geçtiğini ifade 

etmektedir. Derveze, Kasımî’nin “Mehasinu’t-Te’vîl” adlı eserinde bu âyetle ilgili 

yaptığı yoruma atıf yapmaktadır: Buna göre bazı astronomi bilginleri, yedi gökten 

maksat yedi gezegen olduğunu söylemekte; bazı dilbilimcileri ise yedi, yetmiş, yedi 

yüz sayısının bazen Arapçada birler, onlar, yüzler, makamında çokluk ifade ettiğini 

belirtmektedirler.    

 Derveze’ye göre söz konusu âyette sayının geçmesi,  Kur’ân’ı işitenlerin veya 

en azından bir kısmının göklerin sayısının yedi olarak bildiklerine işaret etmektedir. 

Âyetin siğasına ve içeriğine göre burada sayının zikredilmesi, bilimsel açıklama 

yapmak için değildir. Bunun zikredilmesinin amacı, Allah’ın yarattığı her şeyin, 

                                                             
1127 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 85-86. 
1128 İsrâ, 17/44. 
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onun tekliğini ve Rabb’lığını itiraf ederek hal diliyle kendisini tesbih ettiği ve 

kendisine boyun eğdiğini göstermektir. Dolayısıyla, herhangi bir ekleme yapmadan 

ve tahminde bulunmadan bu kadarıyla yetinmek gereklidir.1129  

 Örnek 3:  

ُناَجْرَمْلاَو ُؤُلْؤُّللا اَمُھْنِم ُجُرْخَی .ِناَیِغْبَی َال ٌخَزْرَب اَمُھَنْیَب  ِناَیِقَتْلَی ِنْیَرْحَبْلا َجَرَم  “(Suları acı ve tatlı olan) 

iki denizi salıvermiştir; birbirine kavuşuyorlar.” “(Fakat) aralarında bir engel 

vardır, birbirine geçip karışmıyorlar.  O denizlerin her ikisinden de inci ve mercan 

çıkar.”1130  

 İzzet Derveze, yukarıdaki âyetlerde Allah’ın evrensel takdiri ve planlamasına 

dikkat çekildiğini belirtmektedir. Böylece Allah, iki denizin kavuşmasını, aralarına 

bir engel koymak suretiyle birbirinin sınırını geçmemesini ön görmektedir. Yüce 

Allah, insanların bu iki denizden inci-mercan çıkarmalarını kolaylaştırmıştır.  

 Derveze, yukarıdaki âyetlerde geçen نیرحبلا   “iki deniz” ile yeryüzündeki 

hangi denizlerin kast edildiğine dair değişik görüşler aktarmaktadır. Bir görüşe göre, 

bundan maksat Akdeniz ile Kızıldeniz’dir. Diğer görüşe göre ise Dicle ile Fırat 

nehirlerinin oluşturduğu Basra Körfezi’dir. Derveze’ye göre somut olarak hangi 

denizler kastedilirse kast edilsin, bunun çok önemi yoktur. Burada asıl amaçlanan 

şey, zihinlerin Allah’ın kudretiyle yeryüzünde birbiriyle buluşan deniz ve nehir 

sularının karışmaması gerçeğine yöneltilmesidir. Ayrıca bu âyetlerde Arap 

yarımadasını kuşatan denizlerde büyük gemilerin yüzdüğü, bu denizlerden inci ve 

mercan çıkarıldığı, bunların Hz. Peygamber’in yaşadığı çevrede bilindiği ve 

bunlardan yararlanıldığına dikkat çekilmektedir. Yani konu Allah’ın gücü ve 

azametiyle ilgilidir.1131 

 Derveze’nin, ٍنْاَش ىٖف َوُھ ٍمْوَی َّلُك ِضْرَْالاَو ِتاَوٰمَّسلا ىِف ْنَم ھلئسی  “Göklerde ve yerde 

bulunanlar, (her şeyi) O’ndan isterler. O, her an yeni bir ilâhî tasarruftadır”1132 

âyetine ilişkin yorumu ise şöyledir: “Allah’ın evren üzerindeki egemenliği, 

varlıkların işlerini evirip çevirmesi kesintisiz bir olgudur.”1133  

                                                             
1129 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 369-370. 
1130 Rahmân, 55/19, 20, 22, 29. 
1131  Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 95-96. 
1132 Rahman, 55/29. 
1133 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 97. 
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 İlgili âyetlerin yorumumdan da anlaşıldığı üzere Derveze, bu tür âyetlerde asıl 

amaçlanan, Allah’ın yüceliğini ve kudretini insan zihnine yaklaştırmak olduğunu 

savunmaktadır. Dolayısıyla o, bu tür âyetlerde verilen bilgilerle yetinmek ve ötesine 

geçmemek gerektiği görüşündedir.        

  Câbirî de bilimsel tefsir anlayışına olumlu yaklaşmamaktadır. Ona göre bu 

anlayış ideolojik sebepten kaynaklanmaktadır. Yani bilimsel tefsir, bilimin Kur’ân’ı 

doğruladığını ispatlama çabasının ürünü olduğunu düşünmektedir. Câbirî, hiçbir 

zaman Kur’ân’ın, bilimle ispatlanmaya ihtiyacı olmadığını ifade etmektedir. 

Kur’ân’ın, ilk muhatapları olan Arapların dilleriyle nâzil olduğunu, beyân üslupları, 

hayat tarzı, anlayış ve bilgi seviyelerini göz önünde bulundurarak onlara hitap 

ettiğini belirtmektedir.  Böylece onların dikkatlerini, anlayabilecekleri kâinatın 

görünürdeki olaylarına dikkat çekmek suretiyle tevhid inancını kabul etmelerini 

istemiştir. Örneğin çıplak gözle, güneşin görünen hareketine,  yeryüzünün nasıl 

döşendiğine bakıp düşünmelerini istemiştir.1134 

 Fahreddîn Râzî’nin kendi dönemindeki ilmi verilerden hareketle,  yaptığı 

yorumların günümüz şartlarında anlamını kaybettiğini belirten Câbirî, aynı durumun 

gelecekte, günümüz bilimiyle yapılan yorumlar için de geçerli olduğunu ifade 

etmektedir. Câbirî, bu hususla alakalı olarak Râzî’den bazı alıntılar yapmakta ve onu 

eleştirmektedir. Örneğin Razî’nin,   “haşr ve neşr” in isbatı için delil gösterdiği Vakıâ 

sûresi 58 ve 59. âyetlerine1135 yaptığı yorumu ve Câbirî’nin buna ilişkin eleştirisini 

inceleyelim. 

 Râzî, ilgili âyetin tefsirinde şu yorumu yapmaktadır:  Meni, ancak dört 

aşamalı sindirimden, kanın fazlasından meydana gelir. O, tıpkı uzuvların, her 

köşesine saçılmış çiğ taneleri gibidir. Bundan dolayı, meninin bütün azalardan 

çözülüp gelmesi sebebiyle cinsi temasta bütün azalar haz duyar. Allah şehvet 

kuvvetini, fazla olan meniye bağlamıştır. Böylece o, bütün uzuvlardaki, çiğ tanelerini 

bir araya toplamıştır. Netice olarak, meniyi meydana getiren parçalar, başlangıçta 

dünyanın her tarafına dağılmıştı, sonra Allah bu parçaları bu canlının bedeninde 

topladı, meni taneleri de bu canlının bütün parçalarına dağılmışken Allah onları meni 
                                                             
1134 Câbirî, Çağdaş Arap Düşüncesinde Yeniden Yapılanma, (Çev, Ali İhsan Pala, Mehmet Şirin 
Çıkar), Denge Yay., İstanbul, 2011, 245-246. 
1135 “Attığınız o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz?” Vâkıa, 
56/59-59. 
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kesesinde topladı sonra onu, oradan ana rahmine fışkıran bir su olarak çıkardı. Bu 

parçalar dağınık iken Allah onları toplayıp onlardan böyle bir insan meydana getirdi. 

Ölümden dolayı bu parçalar dağılsa bile Allah’ın onları tekrar bir araya getirmesi 

imkânsız değildir. İşte bu âyeti haşr ve neşre delil getirmenin izahı budur. 

  Şimdi de Râzî’nin bu yorumu üzerine Câbirî’nin bilimsel tefsir anlayışına 

yaptığı eleştiriyi inceleyelim.  

 Câbirî’ye göre ilmi bir değeri olmayan ölü detaylar yer almaz. Kur’ân’da 

Allah’ın insanı yaratmış olduğu meninin zerrelerini bir araya getireceğine dair bir şey 

de yoktur.  Bu varsayım Râzî’nin de birçok yerde ifade ettiği dirilişin cesetler için 

değil, ruhlar için söz konusu olacağı görüşüne de terstir. Yine Câbirî, Râzî’nin Hac, 

22/5. âyetinde yaptığı yorumu eleştirmektedir. Râzî ilgili âyetin tefsirinde, tohumun 

yeşermesine, sert olan hurma çekirdeği örneğini vermektedir. Ona göre hurma 

çekirdeği, üzerindeki yarıktan yarılarak, çekirdek ikiye bölünür. Bunlardan çıkan bir 

filiz toprağın üstüne doğru yükselirken, diğer parçadan çıkan bir filiz ise toprağın 

derinliklerine doğru gider. Yükselen gittikçe yükselir, toprağın altındaki de gittikçe 

dalar. Neticede küçük bir çekirdekten iki ağaç çıkar. Câbirî ye göre bu, vakıâya 

terstir.  Zira sadece yukarıya doğru gelişen ağaç söz konusudur. Aşağıya doğru 

gelişen kökler derinlerde değildir.     

 Câbirî’ye göre, diriliş olayının mümkün olduğunun insanlar tarafından 

anlaşılmasını sağlamanın en iyi yolu bitkilerden örnek vermektir. Zira, bitki önce 

yeşerir, sonra solar ve ardından kuruyup torağa karışır. Sonra ise yeniden biter. 

Kur’ân, diriliş konusunu anlatmak için bu örneği çok defa zikretmiştir.1136 

Dolayısıyla Kur’ân’ın bilimsel verilerle tefsir edilmesi tamamen bir saptırma ve 

karışıklıktan ibarettir. Vaktiyle, İsmailîler de siyasi ve ideolojik amaçla bilimsel 

tefsire başvurmuşlardır.   

                                                             
1136 Örneğin Hac sûresinde şöyle buyurulmaktadır. “Ey insanlar! ölümden sonra diriliş konusunda 
herhangi bir şüphe içindeyseniz (düşünün ki) hiç şüphesiz biz sizi topraktan, sonra az bir sudan 
(meniden), sonra bir "alaka"dan, sonra da yaratılışı belli belirsiz bir "mudga"dan yarattık ki size 
(kudretimizi) apaçık anlatalım. Dilediğimizi belli bir süreye kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra 
sizi bir çocuk olarak çıkarıyor, sonra da (akıl, temyiz ve kuvvette) tam gücünüze ulaşmanız için (sizi 
kemale erdiriyoruz.) İçinizden ölenler olur. Yine içinizden bir kısmı da ömrün en düşkün çağına 
ulaştırılır ki, bilirken hiçbir şey bilmez hâle gelsin. Yeryüzünü de ölü, kupkuru görürsün. Biz, onun 
üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir.” 
Hac, 22/5. 
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 Câbirî’ye göre bilimsel tefsir denen şey, Kur’ân hakkında asılsız söz 

söylemektir. Çünkü bu tip yorumlar kendi döneminde bilimsel gerçekliğe uygun 

görünse bile, bilimsel ilerlemelerle Kur’ân’a karşı antitez durumuna düşmektedir. 

Ona göre Kur’ân, herkesin çıplak gözle ve duyularıyla evrenden edindiği temel 

bilgilerle anlayabileceği şekilde nâzil olmuştur. Şayet nüzûl dönemindeki insanlara, 

Râzî’nin yorumları aktarılsaydı, onlar kesinlikle bu tür yorumları kabul etmezdi. 

Çünkü bunlar, oların bildiği şeylerden değildi. 

 Câbirî, Tantavî Cevherî’nin bilimsel tefsir çalışmasının ayrı tutulması 

gerektiği görüşündedir. Çünkü ona göre Cevherî, fakihlerin, dinî ilimlerin dışında 

kalan diğer ilimleri haram kabul ettikleri bir dönemde böyle bir çalışma ortaya 

koymuştur. Dolyayısıyla Cevherî, söz konusu çalışma ile tabiat ilimlerinin Kur’ân’la 

çatışmadığını hedeflemiştir.1137   

  Şimdi bilimsel tefsire konu olan âyetlerden bazılarını zikrederek Câbirî’nin 

bunlara yaklaşımını inceleyelim.   

  Örnek 1:  

 Rüzgârları da aşılayıcı“  نیٖنِزاَخِب ُھَل ْمُتْنَا اَمَو ُهوُمُكاَنْیَقَْساَف ًءاَم ِءاَمَّسلا َنِم اَنْلَزَْناَف َحِقاَوَل َحاَیِّرلا اَنْلَسْرَاَو 

olarak gönderip yukarıdan su indirerek sizi onunla suladık. Onu toplayıp depolayan 

da siz değilsiniz”1138 

 Câbirî, ilgili âyetin tefsirinde نیٖنِزاَخِبُ ھَل ْمُتْنَا اَمَو  ibaresini“suyun kaynağı, sizin 

yetkinizde değildir” şeklinde açıklayarak Allah’ın kudretine dikkat çekmiş,    

dolayısıyla bilimsel bir izahta bulunmamıştır. 1139   

 Örnek 2:  

ِعْجَّرلا ِتاَذ ِءاَمَّسلاَو    “Yağmurlu göğe andolsun” ِعْدَّصلا ِتاَذ ِضْرَْالاَو  “Yarık yarık 

çatlamış yere andolsun.”1140  

 Câbirî, ilgili âyetlere ilişkin şu yorumu yapmaktadır: Bu âyetlerde yağmur 

bulutlarına yemin edilmekte, yağmurların sert toprağı yumuşatıp üretime elverişli 

hale getirdiği ve ardından yetişen bitkilere hayat verdiği, onların gelişimine imkân 

                                                             
1137 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 306-308, d.n., 10, 11, 12, 13. 
1138 Hicr, 15/22.  
1139 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 34. 
1140 Târık, 86/11-12. 
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sağladığı ifade edilmektedir. Bütün bu olguların böyle devam etmesi, sünnetüllah 

gerçeğine işarettir. Buna göre, müşriklerin inkâr ettikleri, yeniden diriliş ve hesap, 

hasattan sonra tekrar yetişen ürünlerin durumuna benzemektedir. Zira yağmur 

bulutlarının oluşması, yağmurun yağması, bitkilerin yetişmesi ve hasadın yapılması 

ve bu olgunun tekrar tekrar yaşanması klasik ilim anlayışında tabiat döngüsü diye 

adlandırılmıştır. Bunlar boş söz değil, gerçeklerdir, diriliş ve hesap da aynı şekilde 

haktır.1141  

 Câbirî, yağmurun oluşması, yeryüzüne inmesi ve bitkileri büyütmesi gibi 

tabiat olaylarını değerlendirirken, bilimsel verilerle âyetlere yaklaşmamış, yağmur ve 

bitkilerden hareketle diriliş ve hesabın gerçekleşeceğini ispatlamaya çalışmıştır.   

 Örnek 3:  

 ,Onlar“  ِباَسِحْلا ُعیٖرَس َوُھَو ٖھِمْكُحِل َبِّقَعُم َال ُمُكْحَی ُّٰهللاَو اَھِفاَرْطَا ْنِم اَھُصُقْنَن َضْرَْالا ىِتْاَن اَّنَا اْوَرَی ْمَلَوَا

bizim yeryüzüne (kudretimizle) gelip onu etrafından eksilttiğimizi görmediler mi? 

Allah, hükmeder. O’nun hükmünü bozacak hiçbir kimse yoktur. O, hesabı çabuk 

görendir.”1142 

 Câbirî, ilgili âyette geşen اَھِفاَرْطَا ْنِم اَھُصُقْنَن َضْرَْالا ىِتْاَن اَّنَا  “Biz onların imkân ve 

nüfuz alanlarını gittikçe daraltmaktayız” ifadesinin, “İslam’ın Mekke dışında 

yayılacağına işarettir” şeklinde açıklamaktadır.1143 Ona göre bu sûre İslam’ın Mekke 

dışında yayıldığı bir sırada nâzil olmuştur.1144 

 Genellikle bilimsel tefsire konu olan bu âyet, Câbirî tarafından daha farklı bir 

şekilde, yorumlandığı görülmektedir.  

  Câbirî, her ne kadar bilimsel tefsire karşı olduğunu ifade etmiş olsa bile, yer 

yer bilimsel anlayışla yorum yaptığı görülmektedir. Örneğin, Fîl sûresinin tefsirinde, 

İbnî İshak’ta geçen bir rivâyeti zikrederek fil olayı yılında Arabistan’da ilk kez 

kızamık ve çiçek hastalıklarının görüldüğünü belirtmektedir. Câbirî, doğrudan ifade 

                                                             
1141 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 186. 
1142 Ra’d, 13/41. 
1143 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 324. 
1144 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, II, 324, d.n., 8. 
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etmese de bu rivâyeti zikretmekle âyette geçen “siccil” kelimesini bilimsel anlayışla 

yorumlamaya çalıştığı akla gelmektedir.1145    

 Talâk, 65/4. âyetin tefsirinde ise, ay hali görmekten kesilen, doğum yapacak 

olan ve hiç ay hali görmeyenlerin iddetlerinin tartışma konusu olduğunu belirten 

Câbirî, ay hali görmekten kesildiği konusu şüpheli olanların, iddetlerinin senelerce 

sürdüğünü iddia eden kişilerin bulunduğunu söylemektedir. Bu tartışmaların nedenini 

ise o çağın ilim düzeyiyle irtibatlandırmaktadır. Ona göre, o çağda kadının rahminin 

temiz olup olmadığını bilmek mümkün değildi. Fakat günümüzde tıp ilerlediği için 

bu, kolaylıkla tesbit edilebilmektedir. Câbirî’nin bu yorumu, çağın şartları ve ilmi 

gelişmeleri dikkate alarak âyetleri yorumladığını göstermektedir. Yani, bilimsel 

tefsire olumlu baktığına delil gösterilebilir.1146 

 Zeki Duman ise Kur’ân’ın bilimsel tefsir metodunu şartlı olarak kabul eden 

mutedil yaklaşımı1147 benimsemektedir. O, Beyânu’l-Hak’ta bilimsel tefsir 

metodunun önemine dikkat çekmekte ve kimi âyetleri buna göre yorumlamaktadır.   

Bununla birlikte, âyetleri izah ederken  “âyetin nihaî delaleti budur” gibi ifadeleri 

kullanmaktan kaçınmaktadır.  

 Bilimsel tefsirin önemini vurgulayan Zeki Duman, hiçbir müfessirin tefsir 

geleneğinden ve asrının ilim, kültür ve anlayışından bağımsız olarak tefsire katkı 

sağlayamayacağını söylemektedir. Ona göre, her müfessir, bir eline Kur’ân’ı, öbür 

eline sünneti almak, önceki âlimlerin birikimini göz önünde bulundurmak suretiyle, 

bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında tefsire katkı sağlayabilir. Bununla birlikte 

yapılan yorumun asla Kur’ân’ın en son söylenmiş sözü olamayacağını belirtmesi 

gerekir. Zira, her asrın idraki, o asrın ilim ve kültür düzeyiyle ilişkilidir;  çağı aşan 

parlak görüşler elbette olacaktır, fakat kendi çağının isabetli görüşlerinden bir kısmı, 

gelişmekte olan bilimsel düzeye paralel olarak, gelecek asırlarda gelişen daha isabetli 

görüşler yanında zayıf kalması muhtemeldir. Kur’ân’dan elde edilecek manaların 

                                                             
1145 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 75. Buna benzer görüş daha önce Muhammed Abduh tarafından ifade 
edilmiştir: Muhammed Abduh, Tefsîru Cüz’i Amme, Matbaatu Mısriyye, Mısır, h.1341, 156-158. 
1146 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 274 
1147 Bu yaklaşımı savunan âlimlerden Seyyid Kutub’un ileri sürdüğü şartlar için bkz: İbrahim Hilmi 
Karslı, “Kur’ân’ın Bilimsel Tefsiri Üzerine Bazı Mülahazalar", Diyanet İlmî Dergi Kur’ân Özel 
Sayısı, Ankara, 2015, 439-440. 



 

 

268 

 

asla tefsirlerle tüketilemeyeceğini söyleyen Zeki Duman, bu anlayışla âyetleri tefsir 

etmeye çalıştığını belirtmektedir.1148 

 Bilimsel tefsir metodunun sağlıklı uygulanması için Kur’ân’ın bilimsel 

teorilere göre değil, ispatlanmış ilmî gerçeklere göre tefsir edilmesi lazımdır.    

Örneğin dünyanın güneş etrafındaki dönüşü ve ayın dünya etrafındaki dönüşü, artık 

inkârı mümkün olmayan gerçeklerdendir. Gelecekteki bilimsel gelişmeler artık bu 

gerçeğin değişmesine değil, ancak bunların yörüngelerinin daha iyi belirlenmesine 

katkı sağlayacaktır.1149 

 Bilimsel tefsir ekolünü savunanlar genellikle görüşlerini desteklemek için 

En’âm 6/38. ve Nahl 16/89. âyetleri delil göstermektedirler. Bu görüşü savunanlara 

göre bu âyetler, Kur’ân’da her türlü bilginin bulunduğuna işaret etmektedir. Ancak 

mutedil bir anlayışla hareket eden Zeki Duman, söz konusu âyetlerin tefsirinde, bu 

yönde bir açıklama yapmamaktadır. Ancak َّالِا ِھْیَحاَنَجِب ُریٖطَی ٍرِئاَط َالَو ِضْرَْالا ىِف ٍةَّباَد ْنِم اَمَو 

َنوُرَشْحُی ْمِھِّبَر ىٰلِا َّمُث ٍءْیَش ْنِم ِباَتِكْلا ىِف اَنْطَّرَف اَم ْمُكُلاَثْمَا ٌمَُما  “Yeryüzünde gezen her türlü canlı 

ve (gökte) iki kanadıyla uçan her tür kuş, sizin gibi birer topluluktan başka bir şey 

değildir. Biz Kitap'ta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonunda hepsi Rablerinin 

huzuruna toplanıp getirilecekler”1150 âyetin tefsirinde Elmalılı Hamdi Yazır’ın: 

“Gâib ve şâhit, ma’kulât ve mahsusat, külliyat ve cüziyyat, büyük ve küçük, sükût ve 

istikrar, hareket ve sükûn, hayat ve memat, hasılı, olmuş olacak, gizli açık her şey, 

tüm tafsilatı ve inceliğiyle gayet açık ve beliğ bir kitapta ve ilm-i ilâhîde mevcuttur” 

görüşünü nakletmekle yetinmektedir.1151  

  Şimdi müfessirin, bilimsel tefsire konu olan bazı âyetlere yaklaşımını 

inceleyelim.   

 Örnek 1:  

ِسَّنُكْلا ِراَوَجْلَا     ِسَّنُخْلاِب ُمِسُْقا َالَف     “Andolsun, bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip 

kaybolanlara”1152  ىٰوَھ اَذِا ِمْجَّنلاَو  “Battığı an yıldıza yemin olsun ki”1153   

                                                             
1148 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 28-29. 
1149 Karslı, “Kur’ân’ın Bilimsel Tefsiri Üzerine Bazı Mülahazalar”, 439. 
1150 En’âm, 6/38. 
1151 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 104. 
1152 Tekvîr, 81/15, 16. 
1153 Necm, 53/1. 
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 Yıldızın düşmesinin, genellikle kayması veya tan yerinin ağarmasıyla birlikte 

kaybolması; güneşin batmasıyla birlikte çoban yıldızının ortaya çıkması olarak 

anlaşıldığını ifade eden Zeki Duman, çağdaş bilimin verilerinden hareketle 

günümüzde, ilgili âyette geçen  hunnes” ifadesinin “yıldızın ölmesi veya“  ِسَّنُخْلا

enerjisinin tükenmesiyle kara deliğe/black hole dönüşmesi” olarak anlaşılabileceğini 

söylemektedir.1154 

 Örnek 2:  

 ٌّلُكَو ِراَھَّنلا ُقِباَس ُلْیَّلا َالَو َرَمَقْلا َكِرْدُت ْنَا اَھَل ىٖغَبْنَی ُسْمَّشلا َال  ِمیِدَقْلا ِنوُجْرُعْلاَك َداَع ىّٰتَح َلِزاَنَم ُهاَنْرَّدَق َرَمَقْلاَو

َنوُحَبْسَی ٍكَلَف ىٖف  “Ayın dolaşımı için de konak yerleri (evreler) belirledik. Nihayet o, 

eğrilmiş kuru hurma dalı gibi olur. Ne güneş aya yetişebilir, ne de gece gündüzü 

geçebilir. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”1155 

 Zeki Duman, günümüz ilmî verileri göz önünde bulundurarak söz konusu 

âyetleri şöyle yorumlamaktadır: “Güneş 25 günde kendi etrafında; dünya/yer küre 

yirmi dört saatte kendi, 365 günde güneşin etrafında; Ay yaklaşık 30 günde dünyanın 

etrafındaki dönüşlerini tamamlamaktadırlar. Bunlardan hiç birinin, yüce yaratıcının 

iradesi haricinde hareketlerini, hızlarını, yön ve yörüngelerini değiştirmeleri ya da 

bozmaları mümkün değildir”1156  

  Örnek 3:  

 İnsan, bizim, kendisini az bir“  ٌنیٖبُم ٌمیٖصَخ َوُھ اَِذاَف ٍةَفْطُن ْنِم ُهاَنْقَلَخ اَّنَا ُناَسْنِْالا َرَی ْمَلَوَا   

sudan (meniden) yarattığımızı görmedi mi ki, kalkmış apaçık bir düşman 

kesilmiştir.”1157 

 ًةَغْضُم َةَقَلَعْلا اَنْقَلَخَف ًةَقَلَع َةَفْطُّنلا اَنْقَلَخ ّمُث  ٍنیٖكَم ٍراَرَق ىٖف ًةَفْطُن ُهاَنْلَعَج َّمُث  ٍنیٖط ْنِم ٍةَلَالُس ْنِم َناَسْنِْالا اَنْقَلَخ ْدَقَلَو  

َنیٖقِلاَخْلا ُنَسْحَا ُّٰهللا َكَراَبَتَف َرَخٰا اًقْلَخ ُهاَنْاَشْنَا َّمُث اًمْحَل َماَظِعْلا اَنْوَسَكَف اًماَظِع َةَغْضُمْلا اَنْقَلَخَف  “Andolsun, biz 

insanı, çamurdan (süzülmüş) bir özden yarattık. Sonra onu az bir su (meni) hâlinde 

sağlam bir karargâha (ana rahmine) yerleştirdik. Sonra bu az suyu ‘alaka’ hâline 

getirdik. Alakayı da ‘mudga’ yaptık. Bu ‘mudga’yı da kemiklere dönüştürdük ve bu 

                                                             
1154 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 92, 172. 
1155 Yâsîn, 36/39, 40. 
1156 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 374. 
1157 Yasin, 36/77. 
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kemiklere de et giydirdik. Nihayet onu bambaşka bir yaratık olarak ortaya çıkardık. 

Yaratanların en güzeli olan Allah’ın şânı ne yücedir!”1158 

 Zeki Duman, özellikle insanın yaratılış evreleri ve ana rahmindeki gelişimiyle 

ilgili âyetleri1159 bilimsel verilerden yararlanarak yorumlamaktadır.  Duman, ilgili 

âyetlerde geçen ةقلع ,”karar-ı mekîn“ نیكمرارق  ,”selle/sülâle“  ةلالس ,”nutfe“  ةفطن  

“alaka”,  izâm” kelimelerinin“  ماظع mudğa” ve“  ةغضم ,”nutfetün emşac“ جاشما ةفطن 

hem sözlük hem de ıstılah manalarılarını vermekte ve bunları bilimsel verilerle, 

detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Örneğin, ilgili âyetleri tefsirinde “nutfe” 

kelimesini şöyle açıklamaktadır: “Nutfe, Arapçada azar azar akmak, sızmak ve 

damlamak anlamlarına gelen ‘n-t-f’ kökünden türetilmiş bir isimdir. Az ya da çok 

suya-çoğunlukla az suya-nutfe tabir edilir. Bir kovanın içindeki su boşaltıldıktan 

sonra, dibinde kalan yaşlık derecesindeki az suya da nutfe denir. Berrak su, damla ve 

menî nutfe için kullanılan diğer tabirlerdir. Nutfe kelimesi, erkeğin menîsine isim 

olarak menî, main dâfik, main mehîn gibi tafsilattaki farklılıklarından ötürü, çeşitli 

isimlerle Kur’ân’da on iki yerde geçmektedir. Menî ile nutfe aynı olmayıp menî, 

erkeğin tenasül organından şehvetle çıkan ve nutfeleri içinde taşıyan sıvıya verilen 

genel isimdir; nutfe ise, menînin ihtiva ettiği milyonlarca spermden her birisidir”1160  

 Zeki Duman, Mumin, 23/77. âyetinin tefsirinde ise iki tür nutfe olduğunu 

belirtmektedir: “Birincisi testislerde yaratılan ve menî içerisinde milyonlarcası 

bulunan spermler, ikincisi ise spermin ovumu döllemesi sonucu vücuda gelen 

“nutfetün emşaç”, yani bileşik nutfedir/zigot. Jinekoloji bilim dalında nutfe’nin 

karşılığı sperm, “nutfetün emşac”ın karşılığı ise zigot’tur. Ovumla spermin 

bileşmesinden sonra vücuda gelen bileşik nutfe, derhal bölünerek çoğalmaya başlar 

ve bir yandan da fallop tüpünden geçerek rahime doğru yolculuğuna devam eder. 

Döllenmeden yaklaşık beş gün sonra ana rahmine gelir ve alaka olarak rahim 

cidarına tutunur.”1161  

 Zeki Duman, akabinde “mudğa”nın da iki çeşit olduğunu ifade etmektedir:   

Mudğa, alakadan sonra gelişen et ve kemik karışımı özel bir et çeşididir. Bu da ikiye 

ayrılır: “Muhallaka mudğa hilkati kabaca açığa çıkmış, şekillenmiş, bir et parçası; 
                                                             
1158 Müminun, 23/12-14. 
1159 Hac 22/5; Müminun 23/12-14; Zümer 39/6; Nuh 71/14; Kıyâmet, 75/36-40; İnsan 76/2. 
1160 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 381. 
1161 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 452. 
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gayrı muhallaka mudğa ise, henüz hilkati ve şekli belli olmamış et parçasıdır. Bu 

demektir ki embrio mudğa safhasında iken onun bir kısmı olduğu gibi kalırken diğer 

kısmı değişime uğrayarak insanın iskeletini, kabaca baş, gövde, kol ve bacaklarını 

vücuda getirme sürecine girmiş demektir.”1162  

 Zeki Duman, ٍجاَوْزَا َةَیِناَمَث ِماَعْنَْالا َنِم ْمُكَل َلَزْنَاَو اَھَجْوَز اَھْنِم َلَعَج َّمُث ٍةَدِحاَو ٍسْفَن ْنِم ْمُكَقَلَخ 

َنوُفَرْصُت ىَّٰناَف َُوھ َّالِاَ ھٰلِا َال ُكْلُمْلا ُھَل ْمُكُّبَر ُّٰهللا ُمُكِلٰذ ٍثٰلَث ٍتاَمُلُظ ىٖف ٍقْلَخ ِدْعَب ْنِم اًقْلَخ ْمُكِتاَھَُّما ِنوُطُب ىٖف ْمُكُقُلْخَی  

“O, sizi bir tek nefisten yarattı. Sonra ondan eşini var etti. Sizin için hayvanlardan 

(erkek ve dişi olarak) sekiz eş yarattı. Sizi annelerinizin karnında bir yaratılıştan 

öbürüne geçirerek üç (kat) karanlık içinde oluşturuyor. İşte Rabbiniz olan Allah 

budur. Mülk (mutlak hâkimiyet) yalnız O'nundur. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O 

hâlde, nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?”1163 âyetinin tefsirinde ise anne 

karnındaki üç karanlık bölgeyi modern tıbbın verilerine göre izah etmeye çalışmıştır. 

Ona göre, bu üç karanlık bölge, karın, rahim ve rahim içinde de cenini kuşatan zar ve 

içindeki sıvıdır. Söz konusu bu üç bölge bebeği ısı, ışık vb. dış etkenlerden koruyan 

üç anatomik ortamdır.  Bunlar da cenini kuşatan amnion zarı, amnion zarını dıştan 

çevreleyen koriyon zarı, rahim zarı ya da rahim cidarı olarak isimlendirilmektedir. 
1164 Görüldüğü üzer, ilgili âyetleri modern tıbbın verilerinden faydalanarak 

yorumlayan Zeki Duman, bu tür âyetlerin bu şekilde daha iyi anlaşılabileceği 

görüşündedir.   

 Şimdi de, parmak izlerinin farklılığına işaret ettiği söylenen ve bilimsel 

tefsire konu olan Kıyâmet, 75/4. âyetini zikrederek üç müfessirin bu âyete 

yaklaşımlarını karşılaştırmaya çalışalım.   

  Evet bizim, onun parmak uçlarını bile“  ُھَناَنَب َىِّوَسُن ْنَا ىٰلَع َنیٖرِداَق ىٰلَب 

düzenlemeye gücümüz yeter.”1165 

 Kur’ân’ın, bilimsel tefsire konu edinmesine karşı çıkan İzzet Derveze, söz 

konusu âyetle alakalı olarak şöyle açıklama yapmaktadır: Bazıları parmak uçlarının 

Kur’ân’da özellikle belirtilmesi ile son dönemlerde ortaya çıkan parmak izleri ilmi 

arasında bir bağlantı kurmaya çalışmakta ve bu ilmin, insanların karakterini 

                                                             
1162 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 452, 644. 
1163 Zümer, 39/6. 
1164 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 193. 
1165 Kıyâmet, 75/4. 
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belirlediğini söylemektedirler. Böylece Kur’ân âyetlerinden evrensel, sanatsal ve ilmi 

nazariyeler çıkarmaya çalışanlar, düşüncelerine uygun olarak Kur’ân’ın mucizeliğine 

ve doğruluğuna delil getirmektedirler. Derveze, Kur’ân’da işaret edilen Allah’ın 

mucizeleriyle ilgili yorumlar getirmek, âyetlerin taşıyamayacağı bir anlamı 

yüklemek, onu gayesinden uzaklaştırdığı gibi tartışmaya ve münakaşaya maruz 

bıraktığını ifade etmektedir.  

 Derveze’ye göre, Arap diliyle nâzil olan Kur’ân, genel olarak onlar tarafından 

anlaşılıyordu. Bununla beraber Allah, Peygamber’ine Kur’ân’ı açıklama görevini 

vermiştir. Vahyin nâzil olduğu çağda modern nazariyeler ne keşfedilmişti ne de 

biliniyordu. İyi niyetle de olsa, Hz. Peygamber’in Kur’ân âyetlerinin içeriğinin 

tümünü bilmediğini ya da Allah’ın kâinat sırlarını bıraktığını, Peygamber’e gizli 

kalmış bir durum olduğunu iddia etmek Müslümanlar için doğru değildir. Allah’ın 

yarattıklarından her şey; büyük olsun küçük olsun yaşam dünyasındaki incelik ve 

kemal, nefislerde hayretler uyandırmaktadır. Parmak ucu ve oluşumu sadece bu 

büyük okyanusta bir damla konumundadır. Bununla beraber, parmak izlerinde 

benzerliğin olmaması sadece eldeki parmaklarda değil, insanların bütün uzuvlarında, 

şekillerinde, simalarında söz konusudur. Bu, sadece insanlara da özel değildir. 

Bilakis Allah’ın değişik mahlûkatını da kapsamaktadır. Bu âyetten hareketle parmak 

izini kayıt etme, şahsiyetine delil gösterme çabaları olmuştur. Bu da kolay bir şekilde 

yayıldı. Hâlbuki Kur’ân’da özellikle parmak uçlarının zikredilmesi yeni bir şey 

değildir. Dolayısıyla bundan özel şeyler çıkarmaya gerek yoktur. Zira Kur’ân, 

indiriliş hikmeti gereği bazı şeyleri zikrederken, diğerlerini zikretmemektedir. 

Nasihat, hatırlatma, uyarma ve müjdeleme hususunda özellikle zikredilen şeyin 

daima en önemlisi olmadığını belirtmek, Kur’ân’ın üslûp özelliklerindendir.1166  

 Söz konusu âyetin, insanların ahirette cismanî dirilişe işaret ettiğini ifade 

eden Derveze, orada insanların et, kemik, kan ve organlarıyla yeniden hayat 

bulacaklarını düşünmektedir. Ona göre, âyetin üslûbu inkârcıların sözlerini kaydetme 

ve onları reddetme tarzındadır. Müşrikler, ölümden sonra dağılıp kül olan kemiklerin 

yeniden bir araya toplanmasını, yani dirilişi mümkün görmemişlerdir. Dolayısıyla 

Kur’ân onların deyişlerini şöyle ifade etmektedir: “Dediler ki: Biz bir yığın kemik, 

                                                             
1166 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 190-192. 
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bir yığın ufantı(kırıntı) olduğumuz zaman mı yeniden bir yaratılışla diriltilecekmişiz, 

biz mi?”1167 

 Derveze’ye göre bu, müşriklerin ahiret hayatını inkâr ettiklerini belirtmek için 

zikredilmektedir. Söz konusu âyet onlara aynı yöntemle cevap vermektedir. Bunu 

yaparken de onların olması imkânsız diye düşündüklerini, Allah’ın yapmaya kadir 

olduğunu vurgulayarak yapar. Bu gibi durumlarda onların sözlerini nakleder. Ahiret 

hayatı gayb ve iman ile alakalı bir konudur. Buna dair Kur’ân’da zikredilen üslûplar 

ve dünyevi terimler, insan zihnine yakınlaştırılma gayesi ile kullanılmaktadır. Bu tür 

âyetlerin tartışma ve ihtilaf konusu yapılmaması gerekmektedir.  

   Ahirette bedensel dirilişin hak olduğunu vurgulayan Derveze, hiçbir hususta 

Allah için asla bir acziyet söz konusu olmadığını ifade etmektedir. Hikmeti, 

insanların bedensel dirilişini gerektiriyorsa bu onun için kolaydır ve bundan asla 

şüphe edilmemelidir.1168 

 Câbirî ise, söz konusu âyette geçen ھنانب ىوسن نا  ifadesini ةریغص ء ازجا  “en 

küçük parçalar”1169 şeklinde açıklamaktadır. Câbirî, âyetin metinsel bağlamını göz 

önünde bulundurmakta ve âyette Allah’ın, insanın değil kemiklerini, küçük parçası 

sayılan parmak ucundaki çizgilerini dahi eski durumuna getirmeye kadir olduğuna 

dikkat çekildiğini söylemektedir. 

 Zeki Duman ise söz konusu âyette, düşünmeyen bir insanın imkânsız gördüğü 

bir husustan söz edildiğini ifade etmekte ve mananın “Biz onun, değil diri kemiklerini 

birleştirip iskeletini kurmak; en küçük parmak kemiklerine varıncaya kadar, 

bedeninin hepsini yerli yerince tekrar düzenlemeye kadir olarak tekrar dirilteceğiz” 

şeklinde olacağını ifade etmektedir. Ona göre, bilimsel olarak tespit edilen ve her 

şahsa özgü olan, birininki diğerininkine benzemeyen parmak izlerinin de âyette kast 

edilmiş olması mümündür. Çünkü  Parmak uçlarının tesviyesi” ifadesi“  ھنانب ىوسن نا

hem metne uygun hem de bu bilimsel veriyi çağrıştırmaktadır.1170 

 Görüldüğü üzere Zeki Duman, âyeti hem metinsel bağlam çerçevesinde hem 

de bilimsel veriler doğrultusunda yorumlamaktadır. 

                                                             
1167 İsrâ 17/49. 
1168 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 192-193. 
1169 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 148. 
1170 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 230. 
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 Netice olarak; Kur’ân’ın bilimsel tefsir anlayışına dair şunu belirtmek gerekir: 

Kur’ân’ın, çeşitli keşif ve icadlara işaret ettiğini savunmak, bu icadları Kur’ân’ın 

mucize oluşuna delil göstermek kanaatimizce onun esas gayesini geri plana itmeye 

sebep olmaktadır. Dolayısıyla Kur’ân’ın muhtevasında olmayan bir şeyi ona 

eklemeye ve âyetleri amacı dışına çıkarmaya sebep olduğu için bu şekildeki bir 

bilimsel tefsire mesefali durmak lazımdır. Yani, her bulunan yeni şeyler Kur’ân’da 

zaten bulunuyordu ya da Kur’ân şunlara işaret etmektedir vb. ifadelerden kaçınmak 

gerekmektedir. Ancak bilimsel gelişmeler göz önünde bulundurularak âyetlerin izah 

edilmesinin yararlı olduğu söylenebilir. Diğer bir ifade ile gözlem ve deney 

sonucunda ulaşılan bilgiler aklın da yardımıyla âyetlerin tefsirinde kullanılabilir. Bu 

meyanda özellikle tıb, astronomi, matematik gibi bilimsel verilerden istifade edilerek 

bazı âyetlerin yorumlanmasına katkı sağlanabilir.    

4.3. KUR’ÂN İLİMLERİ YÖNÜNDEN ÖZELLİKLERİ 

 Tefsir ilminde “Ulumu’l Kur’ân” diye tabir dilen Kur’ân ilimleri, Kur’ân’ın 

tefsiriyle yakından ilgili olan ilimlerdir.1171 Üç müfessirin Kur’ân’a yaklaşımlarının 

daha iyi anlaşılması amacıyla Kur’ân ilimlerinden tartışmalı bazı konuları 

inceleyeceğiz.    

4.3.1. Nesh Meselesi 

 İslam âlimlerinin çoğunluğu tarafından Kur’ân tefsiriyle yakından ilişkili 

kabul edilen nesh meselesi İslam’ın ilk devirlerinden beri tartışılan bir konu 

olmuştur. Günümüzde bu meseleye olan ilgi daha da artmış; Kur’ân araştırmacıları 

nezdinde, Kur’ân’da neshin bulunmadığına dair görüş ön plana çıkmıştır. İnceleme 

konumuzu oluşturan tefsirlerde de bu meseleye bigâne kalınmamıştır. Dolayısıyla 

önce neshin sözlük ve terim anlamını verdikten sonra her üç müfessirin konuya 

yaklaşımılarını ele alacağız.  

  Nesh kelimesi lûğatte yazmak, kopyalamak, ortadan kaldırmak, yok etmek 

gibi anlamlara gelmektedir.1172 Terim olarak ise şer’i bir hükmü, bir başka şer’î 

                                                             
1171 Zurkânî, Menâhilu’l-İrfân, 23;Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 115. 
1172  Zerkeşî, el-Burhan,  II, 29. 
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delille kaldırmak, önceden gelen bir nassın hükmünü sonradan gelen bir nass ile 

değiştirmektir.1173 

 İzzet Derveze, nesh konusunu, Nahl, 16/101. âyetin tefsirinde “Kur’ân’da 

nesh meselesi” başlığıyla ele almakta; konuyla ilgili çeşitli görüşlere yer verdikten 

sonra kendi görüşünü açıklamaktadır.  

 Ona göre, َنوُمَلْعَی َال ُْمھُرَثْكَا ْلَب ٍرَتْفُم َتْنَا اَمَّنِا اوُلاَق ُلِّزَنُی اَمِب ُمَلْعَاُ ّٰهللاَو ٍةَیٰا َناَكَم ًةَیٰا اَنْلَّدَب اَذِاَو  

“Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah, neyi 

indireceğini gâyet iyi bilir- onlar Peygamber’e, ‘Sen ancak uyduruyorsun’derler. 

Hayır, onların çoğu bilmezler”1174 âyeti ile َن اَم ْمَلَا اَھِلْثِم ْوَا اَھْنِم ٍرْیَخِب ِتْاَن اَھِسْنُن ْوَا ٍةَیٰا ْنِم ْخَسْن

 Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya“  ریٖدَق ٍءْیَش ِّلُك ىٰلَع َّٰهللا َّنَا ْمَلْعَت

onu unutturur (ya da ertelersek), yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. 

Allah’ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?”1175 âyeti, neshin varlığı 

tartışmalarına zemin hazırlamıştır. 

 Bu âyetlerin zahirine bakıldığında, nesh konusunda aklî ve naklî herhangi bir 

engel görmeyen âlimler olduğu gibi, bunu kabul etmeyen âlimler de bulunmaktadır. 

Neshin varlığını kabul eden âlimler, bunun çeşitli türlerinin olduğunu 

belirtmektedirler. Buna göre; kimileri bir kısım rivâyetlere dayanarak metni mensûh 

hükmü baki kalan âyetler bulunduğunu savunmaktadır. Buna, recm âyeti olduğu 

iddia edilen rivâyet örnek verilmektedir. Kimileri, bir kısım âyetlerin hükmen 

mensûh metnen baki olduğunu söylemektedirler. Ancak bu tür âyetlerin neler olduğu 

hususunda ittifak edilmemiştir. Bu nesh türüne pek çok örnek verilmektedir. Mesela 

vasiyet âyeti denilen Bakara sûresi 180. âyetinin Nisâ sûresinin 11. âyetiyle; 

Mücâdele sûresi 12. âyetinin de ondan sonra gelen 13. âyetle nesh edildiği 

söylenmektedir. Kimileri de bir kısım rivâyetlere dayanarak, bazı âyetlerin daha önce 

okunduğu halde sonradan hem tilavet hem hüküm yönünden nesh edildiği 

görüşündedirler. Bu tür neshe, emzirme âyetleri örnek verilmektedir.  

 Âlimlerden bir kısmı ise yukarıda belirtilen neshin her türlüsüne karşı 

çıkarak, bunu Allah’ın ilim ve hikmetiyle bağdaştıramamaktadırlar. Onlara göre 

nesih, “beda” yani “Allah’ın indirdiği ve takdir ettiği şeyden dönmesi” anlamını 
                                                             
1173 Zurkânî, Menahilu’l-İrfan, II, 138.   
1174 Nahl, 16/101.   
1175 Bakara, 2/106.   
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ihtiva etmektedir. Cumhura göre aklen ve naklen, tilavet ya da hüküm olarak neshin 

varlığına mani bir hüküm bulunmamaktadır. Kur’ân’da hükmü neshedildiği halde 

tilaveti baki kalan âyetlerin bulunduğunu düşünen cumhurla aynı görüşü paylaşan 

Derveze, bunun gerekçesini şöyle açıklamaktadır: “Allah hükmünde hikmet 

sahibidir. Dilediğini indirir, dilediğini kaldırır, dilediği vakit hükmünde değişiklik 

yapar. Şartların değişmesi ile hükümler de değişebilir; bu durum Allah’ın ilim ve 

hikmetine asla ters düşmez.” Derveze, cumhurun aksine tilaveti mensûh, hükmü baki 

âyetler bulunduğuna dair rivâyetlere itibar etmemekte; dolayısıyla bu nesh türünü 

kabul etmemektedir. Ona göre bunda anlaşılabilir bir hikmet görünmemektedir. 

Çünkü neshin bu türüne örnek gösterilen recm âyeti çok önemli bir hüküm 

içermektedir; dolayısıyla bu âyetin tilavet yönüyle nesh edilmesi, hükmünün baki 

kalması mümkün değildir. Kur’ân’da mensûh âyet bulunduğunu, buna aklî ve naklî 

bir engel göremediğini söyleyen Derveze, Allah’ın dilediği şeyi yapma yetkisine 

sahip olduğunu belirterek şunları söylemektedir: “Yüce Allah dilerse bir hükmü 

unutturur, yerine başka bir hüküm koyar, bu olmayacak bir şey değildir. Zira yerin ve 

göğün hâkimiyeti O’nun emrindedir. Emir O’na aittir. O, bir şeyi emreder, bir zaman 

sonra onu unutturur veya başka bir emirle değiştirir, bunda şaşılacak bir durum 

yoktur.” 1176 

 Derveze, Bakara sûresi 106. âyetin muhtevasıyla uyumlu görerek, sebeb-i 

nüzûlü olduğu söylenen şu rivâyeti aktarmaktadır: Müşrikler veya Yahudiler 

Müslümanların zihnine şüphe sokmak amacıyla, ‘Böyle Peygamber mi olur? Önce 

bir şey emrediyor, sonra da onu yasaklıyor’ şeklinde Hz. Peygamber’e yönelik bir 

takım ifadeler kullandılar. Müfessire göre, böyle bir nesih yaşanmış, bundan ötürü 

Yahudiler bunu dillerine dolamış, bunun üzerine bu âyet, onların davranışlarına bir 

cevap ve eleştiri olarak inmiştir. Aynı sûrede1177 Kıble değişikliğinden, Yahudilerin 

itirazlarından ve bununla alakalı zihin bulandırıcı davranışlarından bahsedilmektedir. 

Dolayısıyla 106. âyetle kıble değişimi arasında da bir ilişki kurmak mümkündür. 

Derveze, Kur’ân ilimlerinde söz söyleme yetkinliğine sâhip âlimlerle bu konuda 

                                                             
1176 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, V, 177-183. 
1177 Bakara, 2/142-150.  
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hemfikir olduğuna dikkat çekerek, bu durumu, nesh konusundaki görüşünün 

doğruluğuna delil olarak göstermektedir.1178  

 Görüldüğü gibi Derveze, neshin olabilirliği konusunda aklen ve naklen 

herhangi bir engel görmemektedir. Kur’ân’da mensûh âyetlerin varlığını kabul 

etmekle birlikte, metni mensûh hükmü baki âyetler bulunduğuna dair görüşü kabul 

etmemektedir.  

 Muhammed Âbid el-Câbirî ise öncellikle nesh konusunun ortaya çıkış 

nedenini sorgulayarak meseleyi ele almaktadır. Câbirî bu meselenin İslam âlimleri 

tarafından fazlaca önemsendiğini, konu etrafında çeşitli görüş ve düşünceler, ihtilaf 

ve tartışmaların ortaya atıldığını söylemektedir. Ona göre nesh konusunun bu derece 

önemsenmesinin sebebi, İslam dininin temel yasama kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in 

yaklaşık yirmi üç yıllık bir süre içerisinde parça parça indirilmiş olması, çeşitli 

konuları ve bunlarla ilgili birçok hükmü ihtiva etmiş olmasıdır. Özellikle emir ve 

yasak içeren âyetlerde sonradan inen bir hükmün önceki bir hükmü sınırlandırıcı ve 

yürürlükten kaldırıcı özellikte görünmesi nesh konusunu önemli hale getirmiştir. 

Aynı konuda birden fazla hüküm içeren âyetlerle karşı karşıya kalan âlimler, bu 

durumu bir sorun kabul ederek buna çözüm bulmak için neshi bir çıkış yolu kabul 

etmişlerdir.1179 

 Câbirî’ye göre Kur’ân’da neshin vâki olduğunu söyleyen İslam âlimleri 

“nesh” kelimesinin luğatta “bir şeyi iptal edip yerine başka bir şeyi geçirmek” 

şeklindeki anlamından hareket etmişlerdir.1180 

 Nesh teorisini kökten reddeden Câbirî, bunu kabul edenleri dil ve mantık 

çerçevesinde eleştirmektedir.  Ona göre âlimler, çoğu zaman nesh ile umum-husus, 

mücmel-mübeyyen, mutlak-mukayyed gibi kavramları birbirine karıştırmışlardır. 

Dikkatle incelendiğinde umum, mutlak, mücmel veya müphem olan bir takım 

âyetlerin başka âyetler tarafından tahsis edildiği ve açıklandığı   anlaşılacaktır. Ancak 

âlimler bu durumlarda ikinci âyetin birinci âyeti nesh ettiğini düşünmüşlerdir. 

Câbirî’ye göre “umum, mutlak, mücmel ve müphem gibi ifadeler tümel veya cinse 

karşılık gelir; husus, mukayyet, mufassal ise tikel veya müfrede karşılık gelir.” Bu 
                                                             
1178 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 216-221. 
1179 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 93. 
1180 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 94. 
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sebebeple “tikel olan tümel olanı, müfred olan cins olanı nesh edemez” ilkesi göz 

önüne alınarak konuya yaklaşılsa neshin alanı daralacaktır. 1181 

 Câbirî, Kur’ân’da neshin fiilen vaki olduğunu savunan âlimlerin, 

uygulanması zor, afakî görüş ileri sürdüklerini, gerçekte karşılığı olmayan farazi 

tasnifler yaptıklarını, bunların içini doldurmak için malzeme aramaya çalıştıklarını, 

sonuçta İslam fıkhını oldukça yoran bir mesele ortaya attıklarını söylemektedir.1182  

 Câbirî, âlimlerin neshle ilgili yaptıkları tasnife yönelik olarak da şöyle 

eleştiride bulunmaktadır: Eğer, “hükmü ve tilaveti birlikte nesh edilen âyetler” 

bulunduğu kabul edilirse, mevcut mushafta bazı boşluklar olduğu anlamına gelir. 

Nesh savunucuları ne kadar çaba gösterse de bu tehlikeli anlayıştan kurtulamazlar. 

Çünkü bu kategorideki âyetler mevcut mushafta fiilen bulunmamaktadır. Âlimlerin 

genel olarak neshten kast ettikleri “Metni baki, hükmü mensûh âyetler”in var 

olduğuna dair görüştür. Şayet bu görüş kabul edilirse çözümü imkânsız bazı sorunlar 

ortaya çıkacaktır. Buna göre herhangi bir hüküm ifade etmeyen, tilavet dışında işlevi 

olmayan birtakım âyetlerin mushafta yer aldığı anlamına gelir ki bu asla kabul 

edilemez bir durumdur. Zira Kur’ân’da mukattâ harfleri dışında bu kategoriye 

uyabilecek bir âyet bulunmamaktadır. Bunların dışındaki âyetler yerine göre ya 

mecâz, ya gerçek anlamda kullanılan açık, anlaşılır ve muhkem âyetlerdir. Bu 

âyetlerdeki hükümler kayıtsız şartsız yürürlükte mi olacak yoksa çeşitli sebeplerden 

ötürü belli bir süreye kadar geçerli mi olacak konusu içtihad alanına girmektedir. 

“Hükmü baki, tilaveti mensûh âyetler” kategorisinin zaten Kur’ân olarak kabul 

edilmesi mümkün değildir. Bugün Kur’ân olarak kabul edilen ise Hz. Osman 

zamanında derlenmiş olan mevcut mushaftan başka bir şey değildir.1183  

 Bunun akabinde Câbirî, kaç âyetin nesh edildiği hususuna dair ulema 

arasında görüş birliğinin olmadığına ve mensûh olduğu söylenen âyetlerin çoğunun, 

umum-husus, mücmel-mübeyyen gibi kavramlarla açıklanabildiğine dair görüşlere 

yer vermektedir. Örneğin; Câbirî, Şâtıbî’nin mensûh olduğu söylenen âyetlerin 

çoğunun, umum-husus, mücmel-mübeyyen gibi kavramlarla yorumlanabildiğini, bu 

bakımdan mensûh olduğu söylenen bu âyetlerin aslında muhkem olduğunu ifade 

                                                             
1181 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 94-95. 
1182 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 96.  
1183 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 96-97. 
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etmektedir. Mesela Şatıbî’nin içki ve faizin haram kılınması,1184 “Namazlara ve orta 

namaza devam edin. Allah’a gönülden boyun eğerek namaza durun”1185 âyeti 

ininceye kadar Müslümanların namazda konuşmaları, “Onlar ki, namazlarında derin 

saygı içindedirler” 1186 âyeti ininceye kadar Müslümanların namazda sağa sola 

dönmeleri gibi mubah olan şeylerin sonradan haram kılınmasının nesh olarak 

değerlendirilemeyeceğini belirtmektedir.1187 Suyûtî de mensûh olduğu iddia edilen 

beş yüzden fazla âyeti inceleyip bunlardan sadece yirmi bir tanesini mensûh kabul 

etmiş,1188 İslam âlimlerinden kimisi ise bu yirmi bir âyeti inceleyip bunlardan sadece 

beş âyeti mensûh kabul etmiştir.1189 Çağımızdaki bazı araştırmacılar da Kur’ân’da 

mensûh âyet bulunmadığı görüşündedirler.1190  

 Câbirî, mensûh olduğu iddia edilen âyetlerin mensûh olmadığını kanıtlamaya 

çalışan âlimlerin Kur’ân’da neshin varlığını prensip olarak kabul ettiklerini ifade 

etmektedir. Zira mensûh olduğu söylenen âyetleri farklı yorumlayarak mensûh 

olmadığını iddia etmek, nesh taraftarlarını ikna etmeyecektir. Nesh sorunu, sadece 

Kur’ân ile çözüme kavuşabilecektir. Yani, Kur’ân’da neshe delil olabilecek bir şey 

bulunmadığı ortaya konulursa, sorun kesin çözüme kavuşacaktır.1191 Câbirî’ye göre 

neshin varlığını ve yokluğunu kanıtlamaya çalışanlar ةیا  “âyet” kelimesinden yola 

çıkmaktadırlar. Bu nedenle öncellikle ةیا  “âyet” kelimesinin anlamını belirlemek 

gerekmektedir. Dilbilimciler “âyet” kelimesinin alamet, ibret ve mucize anlamına 

geldiği hususunda ittifak halindedirler. Ona göre, “Kur’ân âyeti” veya “Kur’ân’dan 

bir âyet” şeklinde terim anlam kazanması sonradan gerçekleşmiştir. Oysa bu tanım 

problemlidir. Zira “Kur’ân âyeti”nin tanımını yapmak son derece zor bir meseledir. 

Çünkü bazı âyetler birden fazla kelimeden meydana geldiği halde dilbilim kuralına 

göre bir cümle değildir. Bazı âyetler de birden çok cümleden meydana gelmektedir. 
                                                             
1184 İçkinin haram olduğuna dair bkz: Bakara, 2/219; Mâide, 5/90-91. Faizin haram olduğuna dair 
bkz.: Bakara, 2/276-279; Âl-i İmrân, 3/130; Nisâ, 4/161. Rûm, 30/ 39. 
1185 Bakara, 2/238.  
1186 Müminûn, 23/2.  
1187 Şâtıbî, Muvâfakât, III, 341-343; Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 98. 
1188 Suyûtî, el-İtkân, II, 62. 
1189 Bkz.: Şâh Veliyyullah ed-Dehlevî, el-Fevzu’l-Kebîr fî Usûli’t-Tefsîr, İ’tisam Yay., İstanbul, 2015, 
86-106.  
1190 Bkz.: Süleyman Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul, ty., I, 215 
;Mehmet Sait Şimşek, Kur’ân’ın Anlaşılmasında İki Mesele, Kitap Dünyası Yay., Konya, 2012, 77 
vd.; Duman, “Kur’ân’da Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh Addedilen Âyetlerin Mana Yönünden 
Yeniden Değerlendirilmeleri”, Tarihten Günümüze Kur’ân İilimleri ve Tefsir Usûlü, İlim Yayma 
Vakfı Kur’ân ve Tefsir Akademisi Araştırmaları, İstanbul, 2009,79-106. 
1191 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 98-99. 
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Kur’ân’da “âyet” lafzının kesinlikle “Kur’ân âyeti” anlamında kullanılmadığını, 

“âyet” lafzının geçtiği tüm yerlerde “alâmet ve mucize” anlamında kullanıldığını 

söyleyen müfessir, bazı âyetleri1192 de buna delil göstermektedir. Câbirî, “âyet” 

kelimesinin Kur’ân’da geçtiği her yerde olduğu gibi, ٍنیٖبُم ٍباَتِكَو ِنٰاْرُقْلا ُتاَیٰا َكْلِت سط  

“Bunlar kitabın âyetleridir”1193 şeklinde gelen ifadelerde de bu kelime tevhidin, 

nübüvvetin ve dirilişin hak olduğunu ispatlayan delliler anlamında kullanıldığını 

düşünmektedir. “Okuma, tilavet etme” gibi fiillerle birlikte kullanılan yerlerde de 

âyet kelimesinin farklı anlamda kullanılmadığını söylemektedir. Câbirî, Kur’ân da 

geçen  nesh”in Allah tarafından önce gönderilen bir peygambere verilen“  خسن

mucizenin, daha sonraki bir peygambere verilen farklı bir mucize ile değiştirilmesi 

anlamında kullanıldığını düşünmektedir. Zira yüce Allah nübüvvetine delil olması 

için önceki bir peygambere ayrı; sonra gelen bir peygambere daha değişik mucize 

vermiştir. Bu nesih şekli, bir şeyi kaldırıp onun yerine daha değişik bir şeyi 

yerleştirmektir. Câbirî, Kur’ân’da âyet kelimesinin “mucize” anlamında 

kullanıldığını söyleyerek neshin yukarıda anlatıldığı gibi, “Bir peygamberin 

mucizesinin yerine sonraki bir peygamberin mucizesinin geçmesi” şeklinde 

anlamaktadır. Kur’ân’da kesinlikle âyet kelimesinin, “Kur’ân âyeti” anlamında 

kullanılmadığı gibi buna dair bir alamet dâhi bulunmadığını vurgulayan Câbirî, bu 

anlam kaymasının sonradan Tirmizi’de geçen şu rivâyeten kaynaklandığını 

söylemektedir: 1194 

 Rivâyete göre Ümmü Seleme şöyle demiştir: “Hz. Peygamber Kur’ân’ı dura, 

dura okurdu. َنیٖمَلاَعْلا ِّبَر ِِّٰ{ ُدْمَحْلَا  der, durur; ِمیٖحَّرلا ِنٰمْحَّرلَا  der, yine dururdu; okurken 

okuyuşunu bölümlendirerek yapardı.”1195 Câbirî’ye göre Hz. Peygamber’in Kur’ân 

okurken duraksadığı aralıklara sonradan ةیا  “âyet” denmiştir. Bu bölümlerin bir 

cümle teşkil edip etmediği dikkate alınmış değildir. Buna ilaveten, âyet teriminin tam 

olarak ne zaman ortaya çıktığı ve âyetlerin ne zaman rakamlarla belirlendiği 

hususunun belli olmadığını söyleyen Câbirî, Medine, Basra ve Kufe âlimlerinin âyet 

sayısı hakkında farklı rakamlar telafuz etmelerini kendi görüşüne dayanak 

göstermektedir. Câbirî, âyet kelimesinin “Kur’ân âyeti” anlamında kullanılmadığı 

                                                             
1192 Bkz.: Kamer, 54/2, 15; A’raf, 7/106; İsrâ, 17/12. 
1193  Neml, 27/1. 
1194 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 99-101. 
1195 Tirmizi, es-Sünen, (Kıraat, 1, h.no., 2927).  
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şeklindeki görüşüne destek amacıyla,   َمیٖظَعْلا َنٰاْرُقْلاَو ىٖناَثَمْلا َنِم اًعْبَس َكاَنْیَتٰا ْدَقَلَو  “Andolsun, 

biz sana tekrarlanan yedi âyeti ve büyük Kur’ân’ı verdik”1196 âyetinde geçen ve bir 

kısım İslam âliminin Fâtiha sûresi olarak telakki ettiği  tekrarlanan“  ىٖناَثَمْلا َنِم اًعْبَس

yedi” ibaresini de değerlendirmektedir. Bu meyanda  ifadesinin Fâtiha  ىناثملا عبسلا

sûresi olduğu görüşüne itiraz eden Câbirî, bu sûrenin âyet sayısının altı, yedi ve sekiz 

olduğu şeklinde farklı görüşler bulunduğu, dolayısıyla söz konusu ibarenin Fâtiha 

sûresi olamayacağını, zaten ىناثملا  “el-mesânî” ile kesin olarak âyetler kastedildiğine 

dair herhangi bir delil de bulunmadığını söylemektedir.1197 

 Câbirî, Kur’ân’da neshin varlığına delil gösterilen beş âyeti nüzûl sırasına 

göre ve bağlamları içerisinde tefsir edip mevcut nesh teorisini savunanların 

görüşlerini tek tek çürüttüğünü belirtmektedir.  

Birinci Âyet: 

   َنوُمَلْعَی َال ُْمھُرَثْكَا ْلَب ٍرَتْفُم َتْنَا اَمَّنِا اوُلاَق ُلِّزَنُی اَمِب ُمَلْعَا ُّٰهللاَو ٍةَیٰا َناَكَم ًةَیٰا اَنْلَّدَب اَذِاَو  

 “Biz bir âyeti değiştirip yerine başka bir âyet getirdiğimiz zaman -ki Allah, 

neyi indireceğini gâyet iyi bilir- onlar Peygamber’e, ‘Sen ancak uyduruyorsun’ 

derler. Hayır, onların çoğu bilmezler.”1198  

Câbirî, öncellikle söz konusu âyetle ilgili olarak Vâhidî ( ö. 468/1075)’nin 

Esbâbü’n-Nüzûl adlı eserinde geçen sebeb-i nüzûl rivâyetini ele alıp şöyle 

değerlendirmektedir: “Müşriklerin, ‘Muhammed arkadaşlarına; bir gün şöyle diyor, 

öteki gün ondan nehyediyor ve başka bir şey söylüyor. O, konuşmalarının kaynağı, 

kendinden menkul bir iftiracıdan başka bir şey değildir’demeleri üzerine bu âyet 

inmiştir.”1199 Câbirî, bu rivâyetin neshi savunanlarca başka âyetler için de 

kullanıldığını, bu durumun rivâyeti zayıf hale getirdiğini, zira nüzûl sebebi denen 

şeyin âyete has olması gerektiğini söylemekte ve bu âyetin, Kur’ân’da mensûh âyet 

bulunduğu fikrine delil olamayacağını ifade etmektedir. Buna destek mahiyette 

Kurtûbî’nin aktardığı bir görüşe yer vermektedir. Buna göre, âyet kelimesine şeriat 

anlamı verilerek “biz bir şeriatı başka bir şeriat ile değiştirdiğimizde...”1200 şeklinde 

                                                             
1196 Hicr,15/87. 
1197 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 101-102.   
1198 Nahl, 16/101. 
1199 Vâhidî, Esbâbu’n-Nüzûl, 288. 
1200 Kurtûbî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’ân, X, 176. 
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yorumlanmıştır. Câbirî, bu yorumu sonraki âyeti1201 delil göstererek bağlama uygun 

görmektedir. Ona göre burada “âyet” kelimesi şeriat veya Hz. Musa’ın şeriatı 

anlamına geldiği gibi alamet ve mucize anlamına da gelebilir. Bu durumda “Biz bir 

âyetin yerine başka bir âyet getirdiğimizde …” ifadesinin anlamı şöyle olur: “Hz. 

Musa’ya nübüvvetine delil olarak yılana dönüşen asayı; Hz. İsa’ya ise nübüvvetine 

delil olarak beşikte konuşma gibi değişik mucizeler verdik.” Câbirî’ye göre bu âyetin 

bağlamı yasama ile ilgili değildir, âyet müşriklere bir cevap olarak inmiştir.  

Dolayısıyla bu âyetin iddia edildiği şekilde neshe delil olması mümkün değildir.1202  

İkinci Âyet: 

 Âyetlerimizi geçersiz kılmak için“  میٖحَجْلا ُباَحْصَا َكِئٰلُوا َنیٖزِجاَعُم اَنِتاَیٰا ىٖف اْوَعَس َنیٖذَّلاَو

çaba gösterenler var ya, işte onlar cehennemliklerdir.”1203   

Câbirî’ye göre neshi savunanlar, Kur’ân’da neshin varlığını ispatlamak için 

bu âyeti de delil göstermektedirler. Ona göre bu âyeti tek başına ele almak, yanlış 

anlaşılmaya sebep olmaktadır. Dolayısıyla bu âyet, 49-52. âyetlerin geçtiği pasaj 

içerisinde değerlendirmek gerekmektedir. Söz konusu âyette geçen  ”âyetlerimiz“  اَنِتاَیٰا

ifadesi ile kastedilen, Kur’ân’dan bir parça veya bir bölüm değildir. Zaten 

inkârcılara, Kur’ân’ın benzeri bir bölüm getirmeleri konusunda meydan 

okunduğunda, kendileri bunu yapmaktan aciz kalmışlardı. Öyle ise burada 

“âyetlerimiz” ifadesinden maksat; Allah’ın kudretine ve harika yaratıcılığına işaret 

eden, tefekkür edenleri imana ve salih amele yönlendiren, Allah’ın mağfiret ve 

ödülüne ulaştıran alâmetlerdir.1204 Câbirî, ِم َكِلْبَق ْنِم اَنْلَسْرَا اَمَو ىَقْلَا ىّٰنَمَت اَذِا َّالِا ٍّىِبَن َالَو ٍلوُسَر ْن

 Senden önce hiçbir“  ٌمیٖكَح ٌمیٖلَعُ ّٰهللاَو ٖھِتاَیٰا ُّٰهللا ُمِكْحُی َّمُث ُناَطْیَّشلا ىِقْلُی اَم ُّٰهللا ُخَسْنَیَف ٖھِتَّیِنُْما ىٖف ُناَطْیَّشلا

resûl ve nebî göndermedik ki, bir şey temenni ettiği zaman, şeytan onun bu 

temennisine dair vesvese vermiş olmasın. Ama Allah, şeytanın vesvesesini giderir. 

Sonra Allah, âyetlerini sağlamlaştırır. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet 

sahibidir”1205 âyetinde geçen ُحْمَی ,nesheder” kelimesi“  ُخَسْنَی  “siler, yok eder” 

anlamında kullanıldığını, dolayısıyla Kur’ân’da neshin varlığına delil olamayacağını 

                                                             
1201 “Ey Muhammed! De ki: Ruhu’l-Kudüs (Cebrail), inananların inançlarını sağlamlaştırmak, 
müslümanlara doğru yolu göstermek ve onlara bir müjde olmak üzere Kur’ân’ı Rabb’inden hak 
olarak indirdik.” Nahl, 16/102. 
1202 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 102-103. 
1203 Hac, 22/51. 
1204 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 103-104. 
1205  Hac, 22/52. 
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söylemekte ve şu yorumu yapmaktadır: “Hz. Peygamber, içinde yaşadığı toplumun 

iman etmesi için bir takım isteklerine zaman zaman olumlu yaklaşmayı ve böylece 

onları İslam’a ısındırmayı düşünüyordu. Bu âyette Hz. Peygamber’in zihninden 

geçen taviz düşüncelerinin yok edildiğinden söz edilmektedir. Bu meyanda İsra 

sûresi 73-77. âyetlerinde de inkârcıların bir takım girişimlerinden bahsedildiğini 

söyleyen müfessir, Hac sûresi 52. âyeti bu âyetlerle tefsir edilmesi gerektiğini 

düşünmektedir. Müfessire göre buradaki nesh ve muhkemleştirme, Kur’ân’ın başka 

âyetleri ile değil, Hz. Peygamber’in davetinin seyri ile alakalıdır ve müfessirlerin 

savunduğu neshle ilgisi yoktur. 1206  

Üçüncü Âyet:  

 Allah, dilediğini siler, dilediğini de sabit“   ِباَتِكْلا ُُّما ُهَدْنِعَو ُتِبْثُیَو ُءاَشَی اَمُ ّٰهللا وُحْمَی 

kılıp bırakır. Ana kitap (Levh-i Mahfuz) O’nun yanındadır.”1207  

 Kur’ân’da neshin varlığını savunanların delil getirdikleri âyetlerden birinin de 

Ra’d, 13/39. âyeti olduğunu belirten Câbirî, müşriklerin Hz. Peygamber’den mucize 

istemeleri üzerine bu âyetlerin nâzil olduğunu söylemektedir. Zira Kureyş müşrikleri 

sık sık Hz. Peygamber’e “Eğer doğru isen haydi bizim için ya gökten bir hazine indir 

yahut seninle beraber bir melek gelmeli” şeklinde isteklerde bulunuyorlardı. Bu 

husus Ra’d sûresi 7. âyette geçen “İnkâr edenler dedi ki ona Rabb’inden bir mucize 

indirilseydi ya” ifadelerine yine aynı âyette “Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim 

için de bir yol gösteren vardır” şeklinde cevap verilmiştir. Câbirî, bunun akabinde 

inen Ra’d sûresinin 38-39. âyetlerinde Allah’ın Hz. Muhammed’den önce de 

peygamberler gönderdiğini, onların da insan olduklarını, diğer insanlar gibi eş ve 

çocuk sahibi olduklarını, Allah’ın izni olmadan mucize gösteremeyeceklerini 

belirtmektedir. Ayrıca peygamberlerin getirdikleri mucizelerin bir kısmı kıssalar 

yoluyla anlatıldığı, bir kısmının ise anlatılmadığı, her şeyin Ümmu’l-kitapta kayıtlı 

olduğu hususlarından söz edildiğini belirtmektedir. Bu âyette geçen  ifadesinin   وُحْمَی

Kur’ân ile veya bazı âyetlerin nesh edilmesiyle ilgili olmadığını, zaten bağlamın da 

buna izin vermediğini söyleyen Câbirî, Kur’ân’da neshin varlığını kabul edenlerin 

amaçlarına ulaşmak için bu âyette geçen  حْمَی lafzını  anlamında kullandıklarını ُخَسْنَی 

                                                             
1206 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 104-105. 
1207 Ra’d, 13/39. 
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söylemekte ve bu hususta müfessirlerin çoğunun kendisiyle aynı görüşte olduğunu 

belirtmektedir.1208 

Dördüncü Âyet: 

ریٖدَق ٍءْیَش ِّلُك ىٰلَعَ ّٰهللا َّنَا ْمَلْعَت ْمَلَا اَھِلْثِم ْوَا اَھْنِم ٍرْیَخِب ِتْاَن اَھِسْنُن ْوَا ٍةَیٰا ْنِم ْخَسْنَن  اَم    “Biz herhangi bir 

âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine 

daha hayırlısını veya mislini getiririz. Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini 

bilmez misin?”1209 

 Câbirî, Kur’ân’da neshin varlığını savunanların dayandığı en önemli 

delillerinin Bakara, 2/106. âyet olduğunu belirtmektedir. Bu âyetin tefsirinde 

kullanılan sebeb-i nüzûl rivâyetini Kurtûbî’den naklederek değerlendirmektedir. 

Kurtûbî’nin aktardığı rivâyete göre kıble değişimi neticesinde Müslümanlar Kâbe’ye 

doğru namaz kılmaya başlamış, bunun üzerine Yahudiler “Peygamber bir gün 

emrettiği şeyi başka bir gün yasaklamaktadır. Öyleyse bu Kur’ân’ı kendisi 

uydurmaktadır” demişlerdir. Onların bu sözlerine cevap olarak bu âyet inmiştir.1210 

Câbirî şu iki husustan dolayı Kurtûbî’nin bu konuda hataya düştüğünü ileri 

sürmektedir: Öncelikle bu âyetin geçtiği bağlam, kıblenin Beyt-i makdis’ten Kâbe’ye 

çevrilmesi konusuyla ilgili değildir. Kıble değişikliğinden bahseden âyet, Bakara 

sûresi 140. âyetinden başlamakta, farklı bir konudan bahsetmekte ve ayrı bir sebebe 

binaen inzâl edilmiş bulunmaktadır. Kıble değişikliği ise yaklaşık olarak hicretten on 

sekiz ay sonra gerçekleşmiştir. Hâlbuki 106. âyetin içinde bulunduğu Bakara 

sûresinin ilk kısmı Yahudiler hakkında olup kıble değişiminden önce inmiştir. 

Kurtûbî ve bazı müfessirlerin düştüğü diğer bir hata ise Medine’de inen Bakara, 

2/106. âyetiyle Mekke’de inen Nahl, 16/101. âyetini birlikte değerlendirerek 

hicretten sonra değişen kıble meselesi ile ilişkilendirmeleridir. 

 Bağlamı tamamen göz ardı ederek bazı âyetlerin tefsir edilmesini hayretle 

karşıladığını söyleyen Câbirî, Vâhidî’nin aynı bağlamda olan iki âyet1211 için farklı 

sebeb-i nüzûl rivâyetlerini aktarmasının kabul edilemez olduğunu belirtmektedir. 

Rivâyete göre bu âyet, müşriklerin, Hz. Peygamber’e gelip ‘Safa tepesini bizim için 

                                                             
1208 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 105. 
1209 Bakara, 2/106. 
1210 Kurtûbî, el-Câmi’li Ahkâmi’l-Kur’ân, II,  61. 
1211 Bakara, 2/106, 108.  



 

 

285 

 

altına çevir, Mekke ovasını genişlet ki sana inanalım’ demeleri üzerine nâzil 

olmuştur. Dolayısıyla Câbirî, Mekkeli müşriklerin hicretten önceki bir takım 

isteklerinin Medine’de inmiş olan bir âyete nüzûl sebebi gösterilmesini doğru kabul 

etmemektedir.1212 Câbirî “nesh âyeti” olarak bilinen bu âyeti, Yahudilerle tartışma 

konusu bağlamında yorumlanması gerektiğini söylemektedir. Ona göre bu bağlam 

104. âyetten başlayarak 109. âyete kadar devam etmektedir. Bu âyetlerde, Hz. 

Peygamber’in toplum içinde küçük düşürülmesi amacıyla Yahudilerin  bizi“  اَنِعاَر

gözet” gibi kelimeleri ağızlarında eğip bükmeleri, Müslümanların bu davranışlardan 

uzak durmaları gerektiği1213 ve Hz. Peygamber’e risalet görevinin verilmesinden 

memnun olmayışları gibi konulara dikkat çekilmiştir. Bakara sûresi 105. âyette 

geçen  daha hayırlı” lafzından maksat, Hz. Peygamber’e vahyedilen yeni din“  ٍرْیَخ

olup, eski dinleri nesh etmesidir. Âyetin devamında1214 geçen ifadelerin buna işaret 

ettiğini söyleyen müfessir, şu yorumu yapmaktadır: “Geçmişte Yahudileri ve 

Hıristiyanları seçen Allah, bugün ise Müslümanları seçmiştir. İşte nesh âyeti olarak 

bilinen “Biz bir âyeti nesheder veya unutturursak onun yerine daha iyisini veya 

mislini getiririz” ifadesinin 105. âyetin devamı olarak düşünülmesi gerekmektedir. 

Câbirî’ye göre تایا  “âyat” lafzı ile Tevrat, “unuttursak” anlamındaki  ile de Âd  اَھِسْنُن 

ve Semûd kavimleri gibi geçmiş Arap kavimlerine gönderilen peygamberler kast 

edilmektedir. “Ondan daha hayırlısı veya mislini getiririz” ifadesi de Hz. 

Peygambere işaret etmektedir. Mâide sûresi 48. âyeti1215 de bunu destekler 

mahiyettedir. Zira bu âyette Hz. Peygamber’in önceki kitapları tasdik eden, ancak 

onlardan hayırlı olan, bir kitap getirdiği ve onların peygamberliğini nesh ettiği 

söylenmektedir. Müfessire göre bağlamı içerisinde değerlendirildiğinde neshe delil 

gösterilen âyetten anlaşılacak olan şudur: “Nesh edilen şey Kur’ân’ın lafızları değil, 

önceki şeriatlardır.”1216   

                                                             
1212 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 106-107. 
1213 Ebû’l-A’lâ Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’ân, (Terc.: Muhammed Han Kayanî ve bşk.), İnsan Yay., 
İstanbul, 1986, I, 91. 
ِمیٖظ 1214 َعْلا ِلْضَْفلا وُذ ُّٰهللاَو ُءاَشَی ْنَم ٖھِتَمْحَرِب ُّصَتْخَی ُّٰهللاَو … “…Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, 
büyük lütuf sahibidir.” Bakara, 2/105. 
1215 “Ey Muhamme! Sana da o Kitab’ı (Kur’ân’ı) hak, önündeki kitapları doğrulayıcı, onları gözetici 
olarak indirdik. Artık, Allah'ın indirdiği ile aralarında hükmet ve sana gelen haktan ayrılıp da onların 
arzularına uyma. Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir yol koyduk. Eğer Allah dileseydi, elbette sizi 
tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için ümmetlere ayırdı. Öyle ise 
iyiliklerde yarışın. Hepinizin dönüşü Allah’adır. O zaman anlaşmazlığa düşmüş olduğunuz şeyleri size 
bildirecektir.” Mâide, 5/48. 
1216 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 108. 
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 Câbirî, Kur’ân’da “mensûh âyet” olduğuna dair herhangi bir delil 

bulunmadığını söylemektedir. Neshi savunanların öne sürdüğü mezkûr âyetler 

bağlamından koparılmadığı sürece, onlarda neshe dair bir delil bulunmayacağını, 

bağlamı göz ardı etmenin de caiz olmadığını ifade etmektedir. Mevcut mushafta 

kesinlikle mensûh âyet bulunmadığını düşünen Câbirî’ye göre konuyla alakalı 

âyetlerde bulunan şey, hükümlerde tedricilik hususudur. Umum-husus, mutlak-

mukayyed, mücmel-mübeyyen, müphem-muayyen gibi hususlar tedricilikle 

alakalıdır. Çünkü Kur’ân şartlara bağlı olarak indirilmiştir. Örneğin, Müslümanlar 

zayıf durumda iken, buna uygun âyetler inmiş, ancak güçlü hale geldiklerinde 

hükümler yeni şartlara göre düzenlenmiştir. Bu düzenleme önceki hükmün 

kaldırılması anlamına gelmez, şartlara göre o hükmün yeniden kullanımı demektir. 

Çünkü Kur’ân’ın hükümlerinde çelişki, değişme ve yenileme yoktur, bütün 

hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. Bu açıdan insana düşen görev, değişen şartlara 

göre anlayışını yenilemek ve Kur’ân’daki hükümleri yeni şartlara göre 

yorumlayabilmektir.1217 

 Zeki Duman ise neshin aklen caiz olduğunu, daha önceki şeriatlarda 

gerçekleşmiş olduğunu, nâsih vasfıyla Kur’ân’da neshin var olduğunu kabul etmekte; 

ancak zannedildiği gibi Kur’ân’da mensûh âyet bulunmadığını ifade etmektedir. 

Çünkü Kur’ân’ın evrensel olduğunu, sadece indirildiği topluma değil, tüm insanlara 

hidâyet ve rehber olsun diye indirildiğini söylemektedir.1218  

 Zeki Duman, nesh probleminin temelinde sahabîler ile sonraki âlimler 

arasında nesh ve âyet kelimelerine yüklenen anlam farklılığından kaynaklandığını 

düşünmektedir. Ona göre sahâbe ve tabiîn  ,âyet” kelimelerini“  ةیا nesh” ve“  خسن

geçtiği yerlerde lugat manaları içerisinde, bağlamına en uygun anlamda 

değerlendiriyorlardı. Fakat daha sonra gelen halef âlimleri ise aynı kelimeleri lugat 

manalarının dışında, ıstilâhî anlamda tarif edip kullanmışlardır. Ebû Müslim el-

İsfehânî (ö. 323/933), Şâtıbî (ö.790/1388), Dehlevî (ö. 1176 /1764) gibi tahkik ehli 

pek çok ilim adamı da aynı görüştedir.1219      

                                                             
1217 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 109. 
1218 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 172-174; a.y., “Kur’ân’da Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh 
Addedilen Âyetler”, 103. 
1219 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 172-174; a.y., “Kur’ân’da Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh 
Addedilen Âyetler” 79. 
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 Zeki Duman’a göre Kur’ân’a metodolojik yaklaşılmaması, lafız ve mana 

yönünden tam bir yetkinlikle âyetlerin tahlil edilmemesi, metin içi bağlam dikkate 

alınmadan parçacı bir yaklaşımla âyetlere mana verilmesi gibi sebepler de nesh 

konusunda ihtilafa yol açmıştır.1220 Dolayısıyla, asırlardan beri devam eden nesh 

tartışmalarının bir an önce çözüme kavuşturulması lazımdır. Zira sonuca götürmeyen 

bu tür tartışmaları sürdürmek Müslümanları anlamsız çıkmazlara sürükleyecektir. 

Ona göre nesh meselesi şu yöntemle çözüme kavuşması mümkündür: Kur’ân’da 

neshin varlığına delil olarak kullanılan âyetlerin kendi metinsel ve tarihsel bağlamları 

içerisinde değerlendirilmesi lazımdır.1221 Bununla beraber Kur’ân kavramları ve 

meseleleri, öncelikle dil ve Kur’ân bütünlüğü, sonra Hz. Peygamber, sonra da 

sahâbenin ve tabiînin açıklamaları çerçevesinde anlaşılması gerekmektedir. Zeki 

Duman’a göre,  nesh meselesinde, tarihi arka plan, dil, Kur’ân bütünlüğü, Hz. 

Peygamber, sahâbe ve tabiîn devre dışı bırakılmış; halef âlimlerinin ilgili âyetler 

hakkındaki görüşleri ve sıhhati şüpheli, birbiriyle çelişen rivâyetler dikkate 

alınmıştır.1222  

 Kur’ân’da mensûh âyet bulunduğunu iddia edenlerin delil gösterdikleri üç 

âyeti bağlamlarını gözeterek yorumlayan Zeki Duman, söz konusu âyetlerden asla bu 

görüşe delil çıkmayacağını belirtmektedir. Müfessirin bu âyetlerle ilgili hyorumu 

şöyledir: Nahl sûresi 101. âyette geçen; “Biz, bir âyetin yerine başka bir âyeti getirip 

değiştirdiğimizde -ki Allah indirdiği şeyi çok iyi bilmektedir- dediler ki: ‘Sen ancak 

bir müfterisin!’ Hayır, onların çoğu bilmiyor”1223 ifadelerinin baş kısmını siyak-

sibakından kopartarak ele alan bir kısım ulemâya eleştiri getiren müfessir, bu âyetin 

Kur’ân’da mensûh âyetlerin varlığına delil olamayacağını düşünmektedir. Bu 

bağlamda müfessir, öncellikle bu sûrenin Mekkî olduğuna, yani neshe konu olacak 

ahkâm âyetlerinin henüz indirilmemiş olduğuna dikkat çekmekte; dolayısıyla bu 

âyetteki neshten maksat Kur’ân’dan bir âyetin hükmü olmadığını belirtmektedir. Ona 

göre şayet bu âyetler siyak-sibak bütünlüğü dâhilinde okunursa, maksadın 

“Kur’ân’ın bütünü” olduğu anlaşılacak; dolayısıyla geleneksel neshi kast etmediği 

                                                             
1220 Duman, “Kur’ân’da Nesh Konusuna Değişik Bir Yaklaşım”, Kur’ân ve Tefsir Araştırmaları-III, 
(Tartışmalı İlmi Toplantı, 14-15 Ekim, 2000), Ensar Nşriyat, İstanbul, 2002, 396-397. 
1221 Duman, Kur’ân’da Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh Addedilen Âyetler”, 88 vd. “Kur’ân’da 
Nesh Konusuna Değişik Bir Yaklaşım”, 411-413. 
1222 Duman, “Kur’ân’da Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh Addedilen Âyetler”, 80-81. 
1223 Zeki Duman’ın konuyla ilgili açıklamalarında verilen âyet mealleri kendi tefsirinden aktarılmıştır.  
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ortaya çıkmış olacaktır.1224 Bu yöntemle doğru anlama ulaşmanın mümkün olduğunu 

düşünen müfessir, Bakara sûresi 106. âyete şöyle anlam vermektedir: “Biz bir 

âyeti/Kitab’ı nesheder ya da unutturursak, ya ondan daha iyisini getiririz ya da 

mislini.” 1225  Buradaki  nesh”ten maksat“  خسن ,”âyet” kelimesinden maksat “kitap“  ةیا

ise önceki kitapların tamamen yürürlükten kaldırılması, onların yerine ya onlardan 

daha iyisi yahut onların benzerinin getirilmesi olduğunu belirtmektedir. Yoksa bazı 

ilim adamlarının zannettiği gibi Kur’ân’da önceki hükmün sonra gelen bir hüküm ile 

yürürlükten kaldırılması olmadığını söylemektedir. Âyette “Eğer neshedersek veya 

unutturursak...” şeklinde şart ifadesine de dikkat çeken müfessir, metin içi bağlam 

göz önüne alındığında âyetten iddia edilen anlamda neshe delil çıkmayacağını 

vurgulamaktadır.1226  

 Zeki Duman’a göre 106. âyet tek başına değil de, 105-107. âyetlerle birlikte 

tematik paragraf halinde, hatta 40-122. âyetler bir pasaj halinde okunduğu zaman 

ehl-i kitaptan, özellikle Yahudilerin Peygamber’e ve Kur’ân’a karşı itirazlarından, 

onlara verilen cevaplardan söz ettiği görülecektir. Bununla birlikte bu âyetler hüküm 

ihtiva etmemektedir. Dolayısıyla buradaki âyet ve neshten maksat müteahhirûn ilim 

adamlarının zannettiği âyet ve nesh değildir.1227  

 Zeki Duman, Kur’ân’da mensûh âyet bulunduğunu kabul edenlerin delil 

gösterdikleri bir diğer âyet ise Ra’d sûresi 39. âyeti olduğunu söylemektedir: Âyetin 

harfî tercümesinin: “Allah dilediğini siler, dilediğini de bırakır..” şeklinde olduğunu 

belirten müfessir, âyetin metinsel bağlamını göz önüne alarak “Allah dilediği kitabı 

nesheder, dilediğini yürürlüğe koyar”1228 şeklinde anlam vermektedir. Ona göre 

burada kastedilenin, Tevrat’ın İncil ile; İncil’in ise Kur’ân ile yürürlükten 

kaldırılmasıdır. Kur’ân’da söz konusu olan neshin, realiteye uygun ve makul 

açıklaması da ancak böyle olur.1229 Müfessire göre bu paragrafta geçen âyet kelimesi, 

mucize anlamına gelebildiği gibi, kitap ya da ondan bir bölüm/âyet anlamına da 

gelebilir. Fakat bağlamda önceki kitaplardan söz edildiği göz önüne alınırsa, kitap ya 

da kitap anlamında âyet anlamını tercih etmek daha uygun olur. Çünkü “Her sürenin 
                                                             
1224 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 390-391. 
1225 Bakara, 2/106; Bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, III, 57. 
1226Duman, Beyânu’l-Hak, III, 58; a.y., Kur’ân’da Nesh Konusuna Değişik Bir Yaklaşım”, 414. 
1227 Duman, “Kur’ân’da Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh Addedilen Âyetler”, 92. 
1228 Ra’d, 13/39.  
1229 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 615. 
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bir kitabı vardır ...” cümlesi, bu manayı desteklemektedir. Âyette geçen neshin 

önceki kitaplar veya hükümler olduğu görüşünü savunan müfessir, Muhammed 

Hamdi Yazır’ın da bu görüşü benimsediğini belirtmektedir.1230 Yazır’a göre söz 

konusu âyetteki neshten maksat, Hz. Musa dönemi ve ahkâmının Hz İsa ile, Hz. İsa 

dönemi ve ahkâmının da Hz. Muhammed’in dönemi ve tebliğ ettiği ahkâm ile 

yürürlükten kaldırılmasıdır.1231 Zeki Duman’a göre, Ra’d sûresi de Nahl sûresi gibi 

Mekkî bir sûredir. Bu dönemde ahkâm âyetleri inmemiştir. Dolayısıyla Kur’ân’dan 

bir âyetin hükmünün neshedilmesi mümkün değildir.1232  

 Netice itibariyle Mehmet Zeki Duman, seleften sonra tartışıldığı biçimde nesh 

konusunun, Kur’ân’ın sorunu olmadığını, anlama dair metodsuzlukları ve 

tutarsızlıkları nedeniyle ulemânın kendi sorunları olduğunu; şayet ilmî tahkik, 

analitik ve eleştirel bir yöntem ile âyetlere yaklaşılırsa bu sorunun rahatlıkla 

çözülebileceğini, Kur’ân’da “mensûh” âyet bulunmadığının görülebileceğini 

düşünmektedir.  

4.3.1.1. Mensûh Kabul Edilen Bazı Âyetlere Yaklaşımları 

 Suyûtî’nin mensûh kabul ettiği yirmi âyeti Şah Veliyyullâh Dehlevî (ö. 

1176/1762) inceleyerek beşe indirmiştir. Bu beş âyet neshi kabul edenlerin çoğu 

tarafından mensûh kabul edilmiştir. Dolayısıyla söz konusu âyetleri ele alarak üç 

müfessirin bu âyetlerle ilgili yorumlarını karşılaştırmaya çalışalım.   

Birinci Âyet:   

 َنیٖقَّتُمْلا ىَلَع اًّقَح ِفوُرْعَمْلاِب َنیٖبَرْقَْالاَو ِنْیَدِلاَوْلِل ُةَّیِصَوْلَا اًرْیَخ َكَرَت ْنِا ُتْوَمْلا ُمُكَدَحَا َرَضَح اَذِا ْمُكْیَلَع َبِتُك

“Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer geride bir hayır (mal) bırakmışsa, 

anaya, babaya ve yakın akrabaya meşru bir tarzda vasiyette bulunması –Allah’a 

karşı gelmekten sakınanlar üzerinde bir hak olarak- size farz kılındı.1233  

                                                             
1230 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 614. 
1231 Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, V, 178-179. 
1232Duman, “Kur’ân’da Neshe Delil Gösterilen ve Mensûh Addedilen Âyetler”, 91. 
1233 Bakara, 2/180.   
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 Neshi kabul edenler tarafından bu âyetin, Nisâ, 4/11. ve 12. âyetleriyle 

neshedildiği iddia edilmiştir.1234 

   İzzet Derveze, bu âyeti 181 ve 182. âyetlerle1235 birlikte ele almaktadır. Ona 

göre bu âyetlerde, ölümü yaklaşan bir mümin, eğer geride çok mal bırakıyorsa, 

ebeveyne ve akrabalara vasiyet etmesi farzdır. Ayrıca âyetlerde vasiyette bulunan 

kişinin sözlerini saptıran, değiştiren ve gizleyen kimselere de uyarılar bulunmaktadır. 

Yine bir mümin, vasiyet eden kişinin haksızlığa eğilimli olduğunu ve zulme 

yöneldiğini görürse, uygun bir şekilde buna engel olmalıdır. Derveze’ye göre babalar 

ve bazı akrabalar için mirasta belli ve karara bağlanmış bir pay tespit edilmediğinde, 

söz konusu kişiler mirastan yoksun bırakılarak haksızlığa uğramaktaydı. Bu durumu 

düzeltmek amacıyla bu âyetler inmiş olabilir. Söz konusu âyetler, Nisâ sûresindeki 

mirasla ilgili âyetlerden önce inmiştir. Zira Nisâ, 4/11. âyetinde1236 babaların, 

kardeşlerin ve kızların mirastaki payları belirlenmiştir.1237 Bu âyetlerin mensûh olup 

olmadığıyla ilgili görüşlere yer veren Derveze şu neticeye varmaktadır: Vârislere 

ilişkin âyetler bu âyeti neshetmiştir Hz. Peygamber’in “ Allah her hak sahibine 

hakkını vermiştir. Vârise vasiyet yoktur”1238 şeklindeki hadisi de bunu teyit 

etmektedir. 

 İzzet Derveze, mezkûr hadis ve âyetteki vasiyetin yerine getirilmesindeki 

vacibiyetin, mirastan payı olmayanlar için olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla 

vasiyet hükmünün, mirasta payı olmayanlar için yürürlükte olduğunu düşünmektedir. 

Bunun delilini de şöyle ifade etmektedir: “Bu âyetlerde, ölen kişinin vasiyetinin 

yerine getirilmesinin, borçlarının ödenmesinin, mirasın paylaşımından önce bir 
                                                             
1234 Kurtûbî, el-Câmi’li Ahkâmi’l-Kur’ân, II, 263; Şihâbuddîn Mahmud Âlûsî, Rûhu’l-Meânî fi 
Tefsîri’s-Seb’i’l-Mesânî, Dâru-İhyâi Turasi’l-Arabî, Beyrut, ty., II, 53.  
1235 “Her kim işittikten sonra vasiyeti değiştirirse, günahı ancak onu değiştirenlerin boynunadır. 
Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.” Vasiyet edenin hataya meyletmesinden ve 
günaha girmesinden korkan bir kimse, (tarafların) aralarını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. 
Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” Bakara, 2/181-182. 
1236 “Allah, size, çocuklarınız(ın alacağı miras) hakkında, erkeğe iki dişinin payı kadarını emreder. 
(çocuklar sadece) ikiden fazla kız iseler, (ölenin geriye) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer kız bir 
ise (mirasın) yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, geriye bıraktığı maldan, ana babasından her 
birinin altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da (yalnız) ana babası ona varis oluyorsa, anasına 
üçte bir düşer. Eğer kardeşleri varsa, anasının hissesi altıda birdir. (Bu paylaştırma, ölenin) yapacağı 
vasiyetten ya da borcundan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan, hangisinin size daha faydalı 
olduğunu bilemezsiniz. Bunlar, Allah tarafından farz kılınmıştır. Şüphesiz Allah, hakkıyla bilendir, 
hüküm ve hikmet sahibidir.” Nisâ, 4/11. 
1237 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 273. 
1238 Ebû Bekr b. Hüseyin b. Ali el-Beyhâkî (ö. 745/1056), es-Sünenu’s-Suğrâ,  Mektebetu’r- Ruşd, 
Riyâd, 2001, VI, 45.  
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zorunluluk olduğuna ilişkin uyarılarının sık sık tekrar edilmesi bunun delilidir. 

Çünkü birçok akrabanın kimi durumda miras payından mahrum bırakılması ilk 

âyetin mesajını daha belirgin kılmaktadır.”1239   

 Netice olarak Derveze, ölen kişinin geriye bıraktığı maldan, akraba ve ana-

babaya belirli bir pay verilmesini emreden bu âyetin mensûh olduğuna dair görüşü 

doğru bulmaktadır. Ona göre vasiyet hükmü, mirasta hissesi olmayan için 

muhkemdir. Aynı şekilde, mezkûr hadis ve âyetteki vasiyetin yerine getirilmesindeki 

vacibiyet, vasiyetin mirastan payı olmayana ait olduğuna delildir.1240    

 Görüldüğü gibi Derveze, bu âyetin tamamının değil, ana babaya vâsiyeti 

emreden kısmının mensûh olduğunu düşünmektedir. Oysaki miras âyeti, vâsiyete 

engel değildir.1241 Zira kişi malının üçte birine kadar vasiyet edebilir. Kimi durumda 

anne-baba hakkında da vasiyet edilebilir.1242 Dolayısıyla bu âyetle amel etmek 

mümkün olup âyet mensûh değildir. 

 Kur’ân’da mensûh âyet bulunmadığını düşünen Câbirî ise bu âyeti, önceki 

âyetler (178-179) bağlamında ve nüzûl dönemindeki şartları dikkate alarak şöyle 

yorumlamaktadır: “Denildiğine göre Cahiliye döneminde Araplar gösteriş amacıyla 

akraba olmayanlara mallarını miras bırakırlardı. Dolayısıyla fakir akrabaları mağdur 

olurdu. Âyet bu durum sebebiyle indirilmiştir. Bu âyetin, ayrıca miras ahkâmı ile 

ilgili âyetlerden önce indirildiği söylenmiştir. Önceki âyetlerle irtibatı ise şöyledir: 

“Burada kastedilen, cinâyet suçunu işlemiş ve kısas olarak öldürülmüş kimsedir. Bu 

şahıs, kendisine kısas uygulanmadan vasiyet etme hakkına sâhiptir.”1243 Câbirî, 

mensûh olduğu söylenen birçok âyetin tefsirinde ya “görüldüğü üzere bu âyet 

mensûh değil, muhkemdir” şeklinde görüşünü vurgular ya da yaptığı yorumla âyetin 

mensûh olmadığını ifade eder.  

 Zeki Duman da Bakara, 2/180-182. âyetleri bir bütün olarak 

değerlendirmektedir. Bu bağlamda öncellikle vasiyetin tarifini yaptıktan sonra 

vasiyet edilen malın oranını zikretmektedir. Buna göre vasiyette ölçü, örfe uygun 

                                                             
1239 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 274. 
1240 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 43. 
1241 Ebû Bekir Ahmed b. Ali er-Râzî el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, (Thk.: M. Sadık Kumhâvî), Dâru 
İhyâi’t-Turasi’l-Arabî, Beyrut, 1992, I, 205.  
1242 İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, I, 493. 
1243 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 64, d.n. 60. 
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hareket etmek olup vasiyet edilen miktarın, “Malın üçte birinden fazla olmamak”1244 

ilkesiyle Hz. Peygamber tarafından belirlendiğini söylemektedir. Ayrıca bu vasiyet 

varislerden kiminin lehine, kiminin de aleyhine sonuçlanacağı için hukuksuzluğa 

engel olmak ve her iki taraf için de hayır olanı tavsiye etmek gerektiğini ifade 

etmektedir. Zeki Duman, Bakara, 2/180. âyetinin Nisâ, 4/ 11-12.  miras âyetleriyle 

nesh edildiğini savunan görüşleri isabetli bulmamaktadır. Ona göre,  mezkûr 

âyetlerde, tam dört defa “Bu taksimat, -eğer varsa- ölenin vasiyeti yerine 

getirildikten ve borcu ödendikten sonra kalan mal hakkındadır” uyarısı yer 

almaktadır. Bunun da örfe uygun olduğu; adaletsizlik yapılmadığı, yani hak 

sahiplerinin hukukuna zarar verilmediği sürece vasiyetin “özellikle muttakiler için 

bir vecibe olarak” devam ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla bu âyet mensûh 

değildir.1245 

 Miras âyetinin, vasiyet âyetini nesh ettiğine dair görüş makul değildir. Çünkü 

mirasın varlığı vasiyet yapmaya engel teşkil etmemektedir. Kişi malının üçte biri 

kadar vasiyet edebilir. Geri kalan mal mirasçılar arasında bölüştürülür. Bakara, 

2/180. âyeti, ana-babaya ve akrabalara vasiyeti emretmektedir. Hâlbuki akrabaların 

tümü mirasçı değildir. O halde mirasçı olmayan akrabaya vasiyet devam etmektedir. 

Anne-babanın da kimi zaman mirasçı olamayacakları bilinmektedir. Mesela anne-

baba gayri müslim ise onlara miras düşmemektedir. Bu durumda onlar hakkında da 

vasiyet devam etmektedir. Dolayısıyla sözü edilen âyeti mensûh görmek doğru 

değildir. 1246  

 İkinci Âyet: 

 َالَف َنْجَرَخ ِْناَف ٍجاَرْخِا َرْیَغ ِلْوَحْلا ىَلِا اًعاَتَم ْمِھِجاَوْزَِال ًةَّیِصَو اًجاَوْزَا َنوُرَذَیَو ْمُكْنِم َنْوَّفَوَتُی َنیٖذَّلاَو 

 İçinizden ölüp geriye dul eşler“  ٌمیٖكَح ٌزیٖزَع ُّٰهللاَو ٍفوُرْعَم ْنِم َّنِھِسُفْنَا ىٖف َنْلَعَف اَم ىٖف ْمُكْیَلَع َحاَنُج

bırakan erkekler, eşleri için, evden çıkarılmaksızın bir yıla kadar geçimlerinin 

sağlanmasını vasiyet etsinler. Ama onlar (kendiliklerinden) çıkarlarsa, artık onların 

meşru biçimde kendileri ile ilgili olarak işlediklerinden dolayı size bir günah yoktur. 

Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.”1247 

                                                             
1244 Buhârî, el-Câmiu’s-Sahîh, (Kitabu’l Merdâ, 16, h.no: 5668).  
1245 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 82-83. 
1246 Şimşek, Kur’ân’ın Anlaşılmasında İki Mesele, 120. 
1247 Bakara, 2/240.   
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 Neshi kabul edenlere göre bu âyet, aynı sûrenin 234. âyeti veya Nisâ, 4/11. 

âyetiyle nesh edilmiştir.1248 İzzet Derveze, Bakara, 2/234, 235 ve 240. âyetlerin, 

kocası ölen kadının iddeti konusunda birtakım hükümler içerdiğini söylemektedir. 

Derveze’ye göre kocası ölmüş kadınlar, ölüm tarihinden itibaren dört ay on gün 

beklemeli ve gözlem altında tutulmalıdır. Bu süre bitince örfe ve güzel ahlaka uygun 

bir şekilde istediği kararı almakta serbesttir. Böyle bir kadınla evlenmek isteyenin bu 

süre zarfında evlilik isteğini üstü kapalı olarak kadına ima etmesi veya böyle bir 

isteği içinden geçirmesinde bir günah yoktur. Ancak o şahıs, konuya ilişkin 

sözlerinde ciddiyetini korumalı, hayâlı davranmalı ve örfü gözetmelidir. Ayrıca ilgili 

âyetlerde ölmek üzere olan kocalara hitap edilmekte, geride bıraktıkları eşlerinin bir 

yıllık geçiminin sağlanması ve bu süre zarfında evlerinden çıkarılmamaları 

konusunda vasiyette bulunmalarını istemektedir. Ancak dul kadınlar dilerse bir yıl 

dolmadan da evlerinden çıkabilecektir.1249 Derveze, 240. âyetin ihtiva ettiği hükmün, 

234. ve 235. âyetlerle neshedildiğini düşünen müfessirlerin görüşüne katılmadığını 

belirtmektedir. 240. âyeti muhkem kabul eden Derveze, 234. âyette, kocası ölen dul 

kadının dört ay on gün süreyle beklemesi gerektiği belirtilmektedir. 235. âyette ise 

kadın dilerse, kocasının evinde bir yıl kalıp bu süre zarfında kocasının terekesinden 

geçimini sağlayabileceği gibi dilerse evden çıkıp kendisi ile ilgili örfe ve güzel 

ahlaka uygun kararları alabileceği ifade edilmektedir.1250  

 Câbirî ise 240. âyetin tefsirinde, öncellikle bu âyetin 234. âyetle nesh 

edildiğine ilişkin görüşü doğru bulmamaktadır. Önce indirilen bir âyetin daha sonra 

indirilen bir âyeti nesh edemeyeceğini; neshi savunanların “bu âyet nüzûl itibariyle 

önce; tilavet itibariyle sonradır” şeklindeki görüşü tuhaf bir yaklaşım olarak 

değerlendirmektedir. Ona göre bu yaklaşım dinin temel prensiplerine zarar 

vermektedir. Câbirî’ye göre bağlama uygun olan görüş, Mucahid’in dile getirdiği 

Taberî’nin benimsemiş olduğu şu görüştür: Bu âyet muhkemdir ve âyette iddet süresi 

dört ay on gün olarak tayin edilmiştir. Sonra da yüce Allah kadınlar lehine bir hüküm 

olmak üzere yedi ay yirmi günlük bir süreyi de vasiyet olarak belirlemiştir. Böyle bir 

kadın dilerse bu vasiyete uygun hareket eder, ölen kocasının evinde bir yıla kadar 

                                                             
1248 Kurtûbî, el-Câmi’li Ahkâmi’l-Kur’ân, III, 174. 
1249 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 360. 
1250 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 369. 
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kalır, dilerse çıkıp gider.1251 Câbirî, iki âyet arasında herhangi bir çelişkinin söz 

konusu olmadığını, bunların farklı konulardan söz ettiğini ifade etmektedir. 

Müfessire göre, 234. âyette nesil karışıklığının yaşanmaması için muayyen iddet 

süresinden söz edilmektedir. Bu sürenin dört ay on gün olarak belirlenmesi, gebeliğin 

öğrenilmesi için gerekli olan bir süreydi. Ancak günümüz şartlarında gebelik her an 

tesbit edilebilmekte ve bu süreye gerek kalmamaktadır.1252 240. âyetin konusu ise dul 

kadının nafakasıdır. Bu kadına nafaka temin etmek o gün nasıl gerekli idiyse bu gün 

de aynı şekilde gereklidir. Bu sürede evlenen kadının nafaka zorunluluğu kalkar. 

Câbirî, bu âyetin Nisâ, 4/11. âyetle nesh edildiğini söyleyenlerin delilerini de doğru 

bulmamaktadır. Bu âyette “vasiyetler ve borçlar düşüldükten sonra” şeklindeki 

ifadeye dikkat çekerek, kocanın karısı için yapacağı vasiyeti bu kapsamda 

değerlendirmek gerektiğini düşünmektedir. Câbirî’ye göre “Varîsler için vasiyet 

yoktur” şeklindeki hadis, ahad rivâyet olup ravileri tartışmalıdır, böyle bir hadisle 

âyetler işlevsiz bırakılamaz.1253     

 Zeki Duman’a göre ise bu âyette kocaya insanî, ahlakî bir ilke tavsiye 

edilmektedir. Dul kalmış bir kadının, varisleri tarafından evinden çıkarılmaması, 

uygun bir ortam bulup gidinceye kadar hiç olmazsa bir yıl boyunca, ihtiyaçları 

karşılanarak evinde kalmasına izin verilmesi gerekir. Aksi bir davranış zulüm 

olmaktadır. Bu âyetin mensûh olmadığını, iki âyetin de muhkem olduğunu belirten 

Müfesir, konuyla ilgili olarak şunları söylemektedir: “Bu âyetin, kendinden önce 

indirilmiş olan 234. âyetle nesh edildiği iddia edilmektedir. Oysa bu âyette ölmek 

üzere olan kocaya insani ve ahlakî bir tavsiyede bulunuluyor ve geride bırakacağınız 

hanımların -şâyet kadınlar isterlerse- en az bir yıl güzellikle evde tutulup 

ihtiyaçlarının karşılanmasını ve siz ölür ölmez evden çıkarılmak sûretiyle perişan 

edilmemelerini yakınlarınıza vasiyet edin, deniliyor. Bunu nesh ettiği ileri sürülen 

âyette ise, “kocası ölen kadınlara, bir başkasıyla evlenmeden önce kendi kendilerine 

dört ay on gün iddet beklemeleri…” emrediliyor. Aynı sûrenin 228. âyetinde ise, bu 

iddetin illeti, “Allah’ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri, onlara helal olmaz…” 

                                                             
1251 Taberî, Câmiu’l-Beyân, V, 258. 
1252 Buradaki iddetin gerekçesi sadece kadının hamile olup olmamasının bilinmesi değildir. Bununla 
birlikte duygusal yönü daha baskın olan kadının toparlanmaya zaman bulması, hayata yeniden 
tutunması da iddetin amaçlarından biri kabul edilmiştir. Bkz.: Karaman ve bşk., Kur’ân Yolu, I, 373-
374.  
1253 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 77-78. 
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cümlesiyle, kısmen de olsa açıklığa kavuşturuluyor. 234. âyette, hitap doğrudan 

doğruya kocası ölen kadınadır, emir hukukidir ve süreye riâyet şarttır. 240. âyette ise, 

hitap ölmek üzere olan kocayadır, emir veya tavsiye ahlakîdir ve süreye riâyet, kadın 

açısından şart değildir.” Zeki Duman’a göre nâsih ve mensûh denilen sözü edilen 

âyetlerin konusu, muhatabı ve illeti birbirlerinden tamamen farklıdır. Ayrıca bu iki 

âyet arasında bir çelişki bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu âyet mensûh değildir, her 

zaman bununla amel etme imkânı vardır.1254  

 Görüldüğü gibi her üç müfessir de benzer yorumda bulunarak âyeti muhkem 

kabul etmektedir. İlgili âyetler arasında herhangi bir çelişkinin söz konusu olmadığı 

rahatlıkla anlaşılmaktadır. Yukarıda da açıklandığı gibi 234. âyet dul kadının 

beklemek zorunda olduğu süreyi tayin ederken 240. âyet ise evde kalmak isteyen dul 

kadına bir yıl süre verilmesini ve geçiminin sağlanmasını emretmektedir. Dolayısıyla 

iki âyetin hükmü birbirini tamamlamaktadır. 1255   

 Üçüncü Âyet:   

 ْمُكْنِم ْنُكَی ْنِاَو ِنْیَتَئاِم اوُبِلْغَی َنوُرِباَص َنوُرْشِع ْمُكْنِم ْنُكَی ْنِا ِلاَتِقْلا ىَلَع َنیٖنِمْؤُمْلا ِضِّرَح ُّىِبَّنلا اَھُّیَا اَی 

 .Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et“  نوُھَقْفَی َال ٌمْوَق ُْمھََّناِب اوُرَفَك َنیٖذَّلا َنِم اًفْلَا اوُبِلْغَی ٌةَئاِم

Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa, iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde 

(sabırlı) yüz kişi bulunursa, inkâr edenlerden bin kişiye galip gelirler. Cünkü onlar 

anlamayan bir kavimdir.”1256 

 Neshi kabul edenlere göre bu âyet, bir sonraki اًفْعَض ْمُكیٖف َّنَا َمِلَعَو ْمُكْنَع ُّٰهللا َفَّفَخ َنٰپْلَا 

 Şimdi“  َنیٖرِباَّصلا َعَم ُّٰهللاَو ِّٰهللا ِنِْذاِب ِنْیَفْلَا اوُبِلْغَی ٌفْلَا ْمُكْنِم ْنُكَی ْنِاَو ِنْیَتَئاِم اوُبِلْغَی ٌةَرِباَص ٌةَئاِم ْمُكْنِم ْنُكَی ِْناَف

ise, Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer 

içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin 

kişi olursa, Allah'ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah, sabredenlerle 

beraberdir.”1257 âyetle nesh edililmiştir.1258 Derveze’ye göre bu âyetlerde 

müminlerden birinin on kâfire galip gelebileceği bildirildikten sonra, bunun 

müminlere ağır geleceği ve dolayısıyla sabredip sebat gösterirlerse yüz kişinin 

                                                             
1254 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 117.  
1255 Geniş bilgi için bkz.: Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, I, 418. 
1256 Efal, 8/65.  
1257  Enfâl, 8/66. 
1258 Ebû Cafer en-Nehhâs, en-Nâsih ve’l-Mensûh fi’l-Kur’âni’l-Kerîm, Mektebetu’l-Asriyye, Beyrut, 
2004, 155.  
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Allah’ın izniyle onlardan iki yüz kişiyi, bin kişinin, onlardan iki bin kişiyi mağlup 

edebileceği belirtilmektedir. Ayrıca bu âyetlerle Hz. Peygamber’in kalbinin tatmin 

edildiğini ifade etmektedir. Derveze, 66. âyetle ilgili şöyle bir rivâyet nakletmektedir: 

Müminler 65. âyetten, kendilerinden on kat fazla bir güçle karşı karşıya geleceklerini 

öğrendiklerinde, bu miktarı fazla bularak Allah’tan bunu azaltması temennisinde 

bulunmuşlardır. Bunun üzerine 66. âyet indirilmiştir. Dolayısıyla bu âyette nesh 

değil, hafifletme bulunmaktadır. Derveze’ye göre, bu âyet ile bahsi geçen rivâyet 

arasında uyum bulunmaktadır. Âyette, sayıları ne kadar çok olursa olsun, 

Müslümanların düşmanlarına karşı mücadele etmeleri, sabır ve sebat göstermeleri 

teşvik edilmektedir.1259   

 Câbirî’ye göre bu âyetlerde yüce Allah, Müslümanların güçlü ve zayıf 

oldukları zamanda düşmana karşı mücadele etme durumunu belirtmektedir: Tam 

olarak kenetlenmiş, kararlı ve sabırlı yirmi mümin, düşmandan iki yüz kişiyi mağlup 

edebilir. Ancak bir zayıflık durumunda bile yüz sabırlı mümin, düşmanan iki yüz 

kişiye galip gelebilir.1260 Bu âyetin mensûh olmadığını düşünen Câbirî, âyette 

müminlerin güçlü iken kendilerinin on katı, zayıf durumda bile kendilerinin iki katı 

düşmanı yenebileceğinden bahsedildiğini belirtmektedir.  

 Zeki Duman’a göre ise bu âyetlerde sahâbilerin gerçek gücünden söz 

edilmektedir. Eğer sahâbiler, istendiği düzeyde savaşa hazırlık yaparlarsa, 

kendilerinden on kat fazla da olsa kâfirlere karşı galip geleceklerdir. Örneğin Bedir 

Savaşı’nda sahâbenin bu gücü görülmüştür. Savaşta üstünlüğün her zaman sayı ve 

techizatta değil, aksine dünya ve ahiret gerçeklerini görüp Allah’a tevekkül etmekte 

olduğunu ifade eden Zeki Duman Bedir Savaşı’na katılan müşrikler ile Müminlerin 

durumu hakkında bilgi vererek âyetleri izah etmektedir. Şöyle ki; Müşrikler, Allah’a 

ve Resûlü’ne karşı savaş açmış, hesap gününü inkâr etmişlerdir. Onlara karşı savaşan 

müslümanların ise Allah’a ve ahiret gününe inançları tamdı. Bundan ötürü savaşta 

ölmek büyük mükâfata ulaşma sebebi; savaştan kaçmak ise Allah’ın gazabına 

uğrama sebebi görüyor ve Allah’ın yardımıyla daima düşmana karşı zafer 

kazanacağına inanıyorlardı. İşte bu iki topluluk arasındaki iman, bilgi ve bilinç 

farklılığı, fiziki ve stratejik üstünlüğüne rağmen müşriklerin onda bir nispetinde bir 

                                                             
1259 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 86-87. 
1260 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 131-132. 
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güç kaybı olarak değerlendirilmekte; mağlubiyetlerine asıl gerekçe gösterilmektedir. 

Müfessir, 65. âyetin mensûh olmadığını, zira bir bütün olarak indirilmiş bir sûrenin 

âyetleri arasında neshin söz konusu olamayacağını, âyette sadece bir hafifletme 

olduğunu ifade etmektedir.1261   

 Görüldüğü üzere üç müfessir de bu âyeti mensûh değil, muhkem kabul 

etmekte ve âyette müminlerin yükünün hafifletildiğini düşünmektedir. Yani söz 

konusu âyetlerden her biriyle ayrı şartlarda amel etmek mümkündür. Müninler birlik 

içinde hareket ettiklerinde ve kuvvetli bir imana sahip olduklarında birinci âyetle, 

aksi halde ikinci âyetle amel edebilirler.  

 İlgili âyetler müminlere şu gerçeği hatırlatmaktadır:  Eğer müminler Hz. 

Peygamber’in yolunu takip ederlerse Allah onlara yardımını gönderecektir. Ancak 

Allah’ın yardımının gelmesi, Hz. Peygamber’in sünnetine uygun bir şekilde 

çalışmaya bağlıdır. Âyette “yirmi kişi ikiyüz kişiye galip gelir, yüz kişi bin kişiye 

galip gelir” derken aynı denge korunmuş olmaktadır. Yani bire on. Tekrarın hikmeti, 

sayının çoğalmasıyla oranın artmayacağını ifade içindir. Yani bir milyon Müslüman 

on milyon düşmana galip gelir, demektir. Ancak müminlerde zayıflık başlarsa durum 

değişir ve bir mümin ancak iki kâfire bedel olur. Fakat müminler imanlarını 

sağlamlaştırır, sünnete uygun hareket eder, ruhen ve bedenen güçlü duruma 

gelirlerse, o zaman bir mümin on düşmana galip gelir.1262 

 Dördüncü Âyet:   

 ِّلُك ىٰلَع ُّٰهللا َناَكَو َكُنیٖمَی ْتَكَلَم اَم َّالِا َُّنھُنْسُح َكَبَجْعَا ْوَلَو ٍجاَوْزَا ْنِم َّنِھِب َلَّدَبَت ْنَا َالَو ُدْعَب ْنِم ُءاَسِّنلا َكَل ُّلِحَی َال 

 ,Bundan sonra, güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek“ “ اًبیٖقَر ٍءْیَش

eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helâl değildir. Ancak sâhip olduğun 

cariyeler başka. Şüphesiz Allah, her şeyi gözetleyendir.”1263 

 Neshi savunanlar bu âyetin, aynı sûrenin 50. âyetiyle neshedildiğini iddia 

etmişlerdir. Oysaki neshin tarifinde sonraki bir âyetin öncekini neshedeceği 

                                                             
1261 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 173-174. 
1262 Mahmut Toptaş, Şifa Tefsiri, Gerçek Hayat Gazetesi, İstanbul, 2007, VIII, 303-304. 
1263 Ahzâb, 33/52.  
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söylenmektedir. Nesh taraftarları buna da “nesh eden âyetin tilavette öne alınmış 

olması muhtemeldir” şeklinde bir formül bulmuşlardır.1264  

 Derveze, 52. âyeti, 50. ve 51 âyetlerle1265 birlikte değerlendirmekte ve 

âyetlerde Hz. Peygamber’e hitaben şu husuların yer aldığını söylemektedir: Hz. 

Peygamber’in kendileriyle evlenmesi helal olan kadınlar belirtilmiş; evlilik hayatı ve 

zevceleri hususunda bir sıkıntı yaşamaması için bu âyetlerde belirtilen hususlar 

sadece ona mahsus zikredilmiştir. Diğer müminlerle ilgili şer’i düzenlemeler daha 

önce nâzil olan âyetlerde belirlenmişti. Ayrıca, Hz. Peygamber’in zevcelerinden 

istediğiyle münasebette bulunmasını, nikâh yapmasını, ya da ertelemesini Allah helal 

kılmıştır. Nitekim zevcelerinin mutluluğuna, üzülmemelerine, Hz. Peygamber’in 

onlarla olan muamelesine razı olmalarına en uygun olanı budur. Allah bilendir ve 

insanın faydasına olan şeyleri emretmektedir. Bundan sonra Hz. Peygamber’in başka 

kadınlarla evlenmesi veya eşlerinden birini boşayıp onun yerine başkasıyla 

evlenmesi helal değildir. Ellerinin altındaki cariyeler müstesnadır. Derveze, 50. 

âyette “…müminlere eşleri ve sâhip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız 

şeyleri bildirdik….” cümlesinden hareketle bu âyetlerin evlilikle ilgili hususları 

belirleyen Nisâ sûresi 3, 18 ve 28. âyetlerden önce nâzil olduğu akla gelmektedir. 

Nisâ sûresi 3. âyet indiğinde yanlarında dörtten fazla eş bulunduran müminler, 

dördünü ayırıp diğerlerini boşadılar. Ancak eşlerin dörtle sınırlı hale getirilmesi 

durumu, Hz. Peygamber ve eşleri için sıkıntıya sebebiyet vermiştir. Çünkü Hz. 

Peygamber de eşlerini boşamayı düşünmüş olabilir. Boşanan mümin kadınlar 

evlenebilmekteydi, ancak Hz. Peygamber’in hanımları saygın ve müminlerin manevi 

anneleri konumundaydılar. Bunlar evlenemeyeceğine göre çeşitli zorluklarla 

                                                             
1264 Dehlevî, Fevzu’l-Kebîr, 104; Kurtûbî, el-Câmi’li Ahkâmi’l-Kur’ân, XIV, 205; Alûsî, Rûhu’l-
Meânî, XXII, 66-67. 
1265 “Ey Peygamber! Biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak 
verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları; seninle beraber hicret eden, amcanın kızlarını, 
halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helâl kıldık. Ayrıca, diğer 
Müminlere değil de, sana has olmak üzere, mehirsiz olarak kendini Peygamber’e bağışlayan, 
Peygamber’in de kendisini nikâhlamak istediği herhangi bir Mümin kadını da (sana helâl kıldık.) 
Müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. 
Bütün bunlar, sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet 
edicidir. Ey Muhammed! Bunlardan (hanımlarından) dilediğini geri bırakırsın, dilediğini yanına 
alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların 
gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha 
uygundur. Allah, kalplerinizdekini bilir. Allah, hakkıyla bilendir, halîmdir. (Hemen cezalandırmaz, 
mühlet verir.) Ahzâb, 33/50-51 
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karşılaşmaları da mümkündü. İşte bu hususa bir çözüm olarak bu âyetler inmiştir.1266 

Derveze’ye göre 50. âyet, bütün hanımlarının Hz. Peygamber’in yanında kalmasına 

ruhsat vermekte; 51. âyet de 50. âyetin devamı niteliğindedir. Yani, âyette Hz. 

Peygamber’in dört eşiyle birlikte olması tavsiye ediliyor, diğerlerini ertelemesini 

belirtiyor ki burada sırayla ertelenen hanımın üzüntüsünün giderilmesi gerektiğine 

işaret bulunmaktadır. 51. âyette bütün hanımlarını yanında bulundurma ruhsatı 

verilmiş, 52. âyette ise cariye edinme dışında başka bir kadınla evlenmesi artık 

yasaklanmıştır. 50. âyetin ifadesine göre “…mehirsiz olarak kendini Peygamber’e 

bağışlayan, Peygamber’in de kendisini almak istediği inanmış kadını sana helal 

kıldık…” cümlesinde üslûbi bir ifade bulunmaktadır. Bundan maksat “Biz 

hanımlarını sana helal kıldık” şeklindedir. Derveze, bu açıklamalara ilaveten Hz. 

Peygamberi çok evlilik hususunda ve “Peygamber kendisine özel kurallar koyuyor” 

şeklindeki gayri müslimlerin eleştirilerine de cevap vermektedir. Hz. Peygamber, 

eşlerinden ayrılmak ya da kendisi ile kalmak konusunda seçim yapmalarını 

istediğinde, onlar Hz. Peygamber’le kalmayı seçmiş ve ona razı olmuşlardır. Bunun 

üzerine Allah, artık Hz. Peygamber’in eşlerinden boşanıp başkalarıyla evlenmesini 

yasaklamıştır. Resûlullah’ın eşlerini de müminlerin anneleri olarak nitelemiştir.1267  

 Câbirî’ye göre ise Ahzâb, 33/50. âyette Hz. Peygamber’in evlenebileceği, 

kişiler zikredilmektedir. Zira bu âyet ininceye kadar Hz. Peygamber’in hangi 

kadınlarla evlenebileceğine dair bir sınırlama bulunmamaktaydı. Ayrıca âyette 

“kendini hibe eden kadın” ifadesi üzerinde müfessirler ihtilaf etmiş; kimilerine göre 

Meymune binti Haris, kimilerine göre Zeynep binti Hüzeyme, kimilerine göre ise 

Havle binti Hakim kastedilmiştir. Câbirî bu âyetten şu sonucu çıkarmaktadır: Velinin 

izni dâhilinde iki şahit huzurunda müminlerin sadece dört kadınla evlenmeleri helal 

kabul edilmektedir. Bir sıkıntı yaşamasın diye Hz. Peygamber, diğer Müslümanlara 

mahsus olan dört hanım sınırlamasından istisna edilmiştir Câbirî, 52. âyete ilişkin 

olarak da şu açıklamada bulunmaktadır: Hz. Peygamber, eşlerinden kendisiyle 

kalmak veya boşanmak hususunda seçim yapmalarını istediğinde, onlar kalmayı 

seçmiş ve ondan razı olmuşlardır. Bundan böyle Hz. Peygamber’in eşlerinden birini 

boşaması veya başka biriyle evlenmesi yasaklanmakta, ancak aile hayatında 

                                                             
1266 Derveze, et-Tefsru’l-Hadîs, VII, 400-401. 
1267 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 400-406. 
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dilediğine öncelik vermesi serbest bırakılmaktadır. Peygamberin eşleri de 

Müminlerin anneleri olarak vasıflanmıştır.1268  

 Zeki Duman’a göre mensûh olduğu iddia edilen 52. âyette Hz. Peygamber’in 

evliliği sınırlandırılmıştır. O, hiç bir şekilde yeni bir evlilik yapamayacaktı. Umumi 

hükümden istisna edilerek “alabilirsin” denildiği halde Allah Resûlü, o tarihten sonra 

bir cariye ile de evlenmemiştir. Müfessire göre nâsih kabul edilen 50. âyette, Hz. 

Peygamber’in kimlerle evlenebileceği belirlenmektedir. O’nun evliliklerinin 

tamamının Allah tarafından onaylanmış olduğu beyân edilmektedir. Bu âyetler 

uygulanmış veya uygulanması gereken hükümlerden değil, ilkeden söz etmektedir. O 

sebeple bu âyetlerde de nesh söz konusu değildir.1269 

 Zeki Duman, bu âyetlerin indiği sırada Hz. Peygamber’in nikâhında dokuz 

hanımı bulunduğunu, onun hanımlarına karşı son derce adaleti gözettiğini, ancak 

zaman zaman kıskançlık ve benzeri nedenlerden dolayı hanımlarının bazı tavırlarının 

kendisini üzdüğünü1270 söylemektedir. Müfessir, 52. âyetin kasm1271 konusunda Hz. 

Peygamber’e bir kolaylık sağlama hakkında inmiş olabileceğini düşünmektedir. Yani 

Hz. Peygamber’e şunun tavsiye edildiğini söylemektedir: “Hanımlarından dilediğin 

dört tanesini ayır ve haftanın günlerini sadece bu dördü arasında taksim et. Diğer beş 

hanımını da kasm dışı tut fakat haftanın üç gününü kendilerine ayırıp da kasm dışı 

tuttuklarından istediğin hanımını diğer günlerden istediğin gün, sıranın kimde 

olduğuna bakmaksızın yanına alarak onları da kendinden mahrum etme.”1272  

Müfessir Mevdudî bu görüşü zayıf bulmaktadır. Ona göre muhaddisler arasından 

sadece Ebû Rezîn, Hz. Peygamber’in hanımlarından dördüne (Aişe, Hafsa, Zeyneb 

ve Ümmü Seleme) mutad ziyaretlerde bulunduğunu, diğer hanımları için belirli bir 

ziyaret zamanı olmadığını belirtmektedir. Akabinde Mevdudî, bu görüşe muhalif 

olarak şunu dile getirmektedir. “Bütün müfessir ve muhaddisler, buna muhalefet 

ederler ve bu izni aldıktan sonra bile Hz. Peygamber’in bütün hanımlarına mutad 

ziyaretlerde bulunduğu ve hepsine eşit mumelede bulunduğunu söylerler.”1273 

                                                             
1268 Câbirî, Fehm’ul-Kur’ân, III, 233-234, 240. 
1269 Duman, “Kur’ân’da Neshe Delil Gosterilen ve Mensûh Addedilen Âyetler”, 47-48. 
1270 Ahzap, 93/28, 29; Tahrîm, 66/1-5. 
1271 Kocanın gecelemede eşleri arasında eşit davranması anlamına gelir. 
1272 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 406. 
1273 Mevdûdî, Tefhimu’l-Kur’ân, IV, 394-395. 
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Mezkûr yorumlarından da anlaşıldığı üzere her üç müfesir de söz konusu âyeti 

mensûh değil, mukkem kabul etmektedir.   

 Beşinci Âyet:     

َ ّٰهللا َِّناَف اوُدِجَت ْمَل ِْناَف َُرھْطَاَو ْمُكَل ٌرْیَخ َكِلٰذ ًةَقَدَص ْمُكیٰوْجَن ْیَدَی َنْیَب اوُمِّدَقَف َلوُسَّرلا ُمُتْیَجاَن اَذِا اوُنَمٰا َنیٖذَّلا اَھُّیَا اَی

 Ey iman edenler! Peygamber ile baş başa konuşacağınız zaman, baş başa“  ٌمیٖحَر ٌروُفَغ

konuşmanızdan önce bir sadaka verin. Bu, sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. 

Şâyet (sadaka verecek bir şey) bulamazsanız, bilin ki Allah çok bağışlayandır, çok 

merhamet edendir.”1274 

 Neshi kabul edenler, bu âyetin bir sonraki âyetle ْمُكیٰوْجَن ْیَدَی َنْیَب اوُمِّدَقُت ْنَا ْمُتْقَفْشَاَء 

 َنوُلَمْعَت اَمِب ٌریٖبَخ ُّٰهللاَوُ ھَلوُسَرَوَ ّٰهللا اوُعیٖطَاَو َةوٰكَّزلا اوُتٰاَو َةوٰلَّصلا اوُمیَٖقاَف ْمُكْیَلَع ُّٰهللا َباَتَو اوُلَعْفَت ْمَل ِْذاَف ٍتاَقَدَص

“Baş başa konuşmanızdan önce sadakalar vermekten çekindiniz mi? Bunu 

yapmadığınıza ve Allah da, sizi affettiğine göre artık namazı kılın, zekâtı verin, 

Allah’a ve Resûlüne itaat edin. Allah, bütün yaptıklarınızdan hakkıyla 

haberdardır.”1275 nesh edildiğini iddia etmektedirler.1276 Dehlevî’nin belirttiğine 

göre bu âyet cumhur tarafından mensûh görülmüştür.1277 Ancak nesh düşüncesini 

kabul etmeyenlere göre ise bu âyette hafifletme durumu vardır.1278    

 İzzet Derveze’ye göre Yüce Allah, Mücâdele sûresi 12. âyette  Müslümanlara, 

Hz. Peygamber’le gizli konuşmak istediklerinde sadaka vermelerini emretmektedir. 

Zira böyle yapıldığında hem sevaba ulaşılacak hem de nefisleri arınmış olacaktır. 

Sadaka vermeye güç yetiremeyenler için de günah bulunmamaktadır. Müminlerin, 

Hz. Peygamberle görüşmeye gittiklerinde sadaka vermeleri vesilesiyle hem özel 

meseleleri halledilmiş hem de toplanan sadakalarla fakirlerin ihtiyaçları 

giderilmiştir.1279 Sûrenin 13. âyetinde ise farz kılınan sadakayı vermekte ağır 

davranan Müslümanlara yönelik bir azar sezilmektedir. Yine de sorumlulukları 

hafifletilmiştir. Taberî’nin aktardığı rivâyetlerde, kimine göre 12. âyet mensûh, 

                                                             
1274 Mücâdele, 58/12.  
1275 Mücâdele, 58/13.   
1276 Nehhas, a.g.e., 237;  Kurtûbî, a.g.e., XVII, 301-302; Vehbe Zuhaylî, Tefsîru’l-Munîr, Dâru’l Fikr,  
Dımaşk, h.1418, IIIVXX, 44. 
1277 Dehlevî, Fevzu’l-Kebîr, 104. 
1278 Ateş, Yüce Kur’ân’ın Çağdaş Tefsiri, IX, 325; Şimşek, Kur’ân’ın Anlaşılmasında İki Mesele, 113 
vd.  
1279 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 487-488. 
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kimine göre ise burada bir hafifletme olduğunun ifade edildiğini1280  belirten 

Derveze, birinci görüşü benimseyerek bu âyetin hükmünün yürürlükten kaldırıldığını 

düşünmektedir. Bunun, Kur’ân hükümlerinden birinin diğerini neshettiğine, 

neshedilen hükmün metin olarak Kur’ân’daki yerini koruduğuna bir örnek olduğunu 

söylemektedir.1281  

 Câbirî ise 12. âyetle ilgili olarak İbn Abbas’a dayandırılan şu rivâyeti 

aktarmaktadır: “Müslümanlar Hz. Peygamber’i bunaltacak derecede çok soru 

sormuşlardı. Yüce Allah da Resûlü’nün yükünü hafifletmek amacıyla bu âyeti 

indirmiştir. Bunun üzerine Müslümanlardan çoğu sabrederek soru sormaktan imtina 

etmişlerdi. Bir müddet geçince, sonraki âyet indirilerek soru sormalarına izin 

verilmiş; böylece yüce Allah Müslümanların işlerini kolaylaştırmıştır.”1282 Câbirî’ye 

göre Hz. Peygamber’e özel görüşme öncesi verilmesi zorunlu olan sadakanın amacı 

izdihamı önlemektir. Ancak bu zorunluluktan dolayı birçok kişi mescide gelmemeye 

başlamıştır. Bu yüzden 13. âyetle sadaka verme zorunluluğu kaldırılarak farzları 

yerine getirme hususunda gevşek davranmamaları istenmiştir.1283 Prensip olarak 

neshe karşı olan müfessir burada neshten söz etmediği gibi okuyucu için yeterli 

izahta bulunmamaktadır.  

 Mehmet Zeki Duman’nın bu âyete yaklaşımına bakıldığında, o, ilgili âyette 

geçen “sadaka verin” emri ile zenginlerin, her fırsatta fakirlere sadaka vermelerinin 

düşünülmüş olabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, her an her sahabiye açık olması 

gereken Allah elçisinin kısa bir süre için bile olsa şahsa özel olarak alıkonulup 

diğerlerinin ondan mahrum edilmesinin, bir hak ihlali olarak da 

değerlendirilebileceğini ifade etmektedir. Çünkü âyetteki “sizin için hem daha 

hayırlıdır, hem daha temiz bir davranıştır…” ifadesi, bu iki manayı da 

düşündürtmektedir. Zira “iyiliklerin kötülükleri gidereceği” âyeti1284 ve “bir 

kötülüğün akabinde hemen bir iyilik yapılması”1285 tavsiye edilen hadisi göz önüne 

alarak ve bu âyetteki “sadaka verin” emrinden hareket ederek verilecek sadakanın 

kefaret olacağını belirtmektedir. Aynı âyetin devamında “Eğer verecek sadaka 
                                                             
1280 Bkz.: Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIII, 248 vd. 
1281 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VIII, 490. 
1282 Taberî, Câmiu’l-Beyân, XXIII, 249; Câbirî, Fehm’ul-Kur’ân, III, 315. 
1283 Câbirî, Fehm’ul-Kur’ân, III, 317.   
1284 Bkz.: Hud, 11/114.  
1285 Tirmizî, es-Sünen, (Birr 55, h.no: 1987). 
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bulamazsanız, Allak çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir” şeklindeki açıklama ile, 

böyle bir sadaka verme imkânı olmayanların bağışlanacakları belirtilmektedir. 

Müfessirin âyetle ilgili yorumu şöyledir: Hz. Peygamber’le özel konuşmak isteyen 

bir sahabi, imkânı varsa, önce sadaka versin, sonra gelip özel görüşsün; şâyet verecek 

bir şeyi yoksa yine de gelip görüşsün, fakat sadaka vermediği için de günahkâr 

olduğunu düşünmesin. 13. âyette ise sahâbenin sadaka vermeye kıyamadığı ifade 

edilmektedir. Halbuki sahâbenin sadaka vermekte birbiriyle yarışan, cömert kişiler 

olduğunu bilmekteyiz. Genel bir ifade ile “…sadaka vermeye kıyamadınız mı?” 

denilmesi düşündürücüdür. Belki de sadece fakir sahâbîlere, birkaç defa sadaka 

vermek ağır gelmiş olabilir. Bu yüzden onları ifşa etmemek için genel bir ifadenin 

kullanıldığı söylenebilir. Bu gerekçe ile Yüce Allah, birinci âyette imkânı olmayanlar 

için sözünü ettiği bağışlamanın kapsamını sonraki âyette genişletmiştir. Buna 

rağmen, Resûllulah ile konuşmak isteyen bir sahâbi, yine de sadakasını verip onunla 

özel konuşabilir. Zira “sizin için hem daha hayırlıdır, hem de daha temiz bir 

davranıştır…” ifadesi, bu hayrın iptal edilmediğini gösterir.1286  

 Mezkûr yorumlarından anlaşıldığı üzere İzzet Derveze’ye göre sadaka verme 

zorunluluğu kaldırılarak, 12. âyet bir sonraki âyetle neshedilmiştir. Câbirî’ye göre 

burada hafifletme durumu bulunmaktadır. Zeki Duman’a göre ise zorunluluk kalksa 

bile, sadaka vermeye gücü yeten sahâbilerin vermesi tavsiye edilmekte; dolayısıyla 

âyetin hükmü devam etmektedir. 

 Bu âyet her devirde Müslümanlara rehberlik etmekte ve vakin değerli 

olduğunu, bunun boşa haracanmaması gerektiği mesajını vermektedir. Dolayısıyla 

âyet muhkemdir. 1287  

4.3.2. Muhkem ve Müteşabih Meselesi 

 Muhkem, sağlam kılınmış, harici bir tefsire ihtiyaç duyulmaksızın manası 

kolaylıkla anlaşılabilen ve tek anlamı olan âyetlere denilmektedir. Müteşâbih ise, 

anlam ve üslûp yönünden birbirine benzeyen âyetlerdir. Bu âyetler birçok anlama 

gelebilmekte ve bu anlamlardan birinin tayin edilebilmesi için harici bir delile ihtiyac 

                                                             
1286 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 544-545. 
1287 Geniş bilgi için bkz.: Şimşek, Kur’ân’nın Anlaşılmasında İki Mesele, 115-116. 
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duyulmaktadır.1288 Müteşâbih âyetler “mecâzî olarak ifade edilen ve doğrudan birçok 

kelime ile anlatılma yerine, istiâre yoluyla işaret edilen anlamı yansıtan Kur’ân 

pasajları” biçiminde de tanımlanabilir.1289 

 Müteşâbih genel olarak üçe kısma ayrılmaktadır:  

 1. Bilinmesi insanlarca mümkün olmayan, sadece Allah’ın bildiği Müteşâbih; 

kıyametin kopma vakti gibi. 

 2. İnsanın sebeplere dayanarak bilebileceği Müteşâbih; garib lafızlar ile 

kapalı hükümler gibi.  

 3. Derin ilim sahiplerinin bilebilecegi Müteşâbih.1290 

 Muhkem ve Müteşâbih kavramları Kur’ân’da şu âyetlerde geçmektedir.   

ٍریٖبَخ ٍمیٖكَح ْنُدَل ْنِم ْتَلِّصُف َّمُث ُھُتاَیٰا ْتَمِكُْحا ٌباَتِك رَلا .1  “Elif Lâm Râ. Bu Kur’ân; 

âyetleri, hüküm ve hikmet sahibi (bulunan ve her şeyden) hakkıyla haberdar olan 

Allah tarafından muhkem (eksiksiz, sağlam ve açık) kılınmıştır.”1291 

 Zemahşerî âyetteki  muhkem kılındı” ifadesini, âyetlerin eksiklikten ve“ ْتَمِكُْحا

çelişkiden uzak, üslûbunun mükemmel olması;1292 İzzet Derveze,  âyetleri 

sağlamlaştırılmış;1293 Câbirî, âyetleri sağlam1294; Zeki Duman ise kendisinde şüphe 

bulunmayan, âyetleri nazm ve te’lif yönünden sağlam, muhafaza edilmiş diye 

yorumlamaktadırlar.1295  

 Âyette, Kur’ân’ın tamamının muhkem, yani âyetleri sağlam, kendisine batıl 

yanaşmayan ve delilleri açık olan bir kitap olduğu anlatılmaktadır. 

 Câbirî ise تایا  kelimesine Kur’ân âyeti değil de delil, kanıt anlamını vererek 

“kitabın ilâhî varlığa ve yeniden dirilişe ilşikin delillerin sağlam ve eksiksiz olması” 

biçiminde yorumlamaktadır.1296 Yani Kur’ân’ın getirdiği deliller sağlamdır. 

                                                             
1288 Bkz. Zerkeşî, el-Burhân, II, 68-70; Suyûtî, el-İtkan, II, 5-7; Zurkânî, Menahilu’l-İrfan, II, 215-
216; Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü,128  ̧ Demirci, Tefsir Terimleri Sözlüğü, İFAV., Yay., İstanbul, 2016, 
221. 
1289 Esed, Kur’ân Mesajı, I, 89. 
1290 Isfehânî, el-Mufredât fi Garibi’l-Kur’ân, 254. 
1291 Hud, 11/1. 
1292 Zemahşerî, el-Keşşâf, II, 377. 
1293 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 502. 
1294 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 353. 
1295 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 15-16. 
1296 Câbirî, Fekmu’l-Kur’ân, I, 354. 
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َىِناَثَم اًھِباَشَتُم اًباَتِك ِثیٖدَحْلا َنَسْحَا َلَّزَن َُّٰهللا .2  “Allah, sözün en güzelini; âyetleri, 

(güzellikte) birbirine benzeyen ve (hükümleri, öğütleri, kıssaları) tekrarlanan bir 

kitap olarak indirmiştir”1297 âyetinde geçen اًھِباَش َتُم  “Müteşâbihat” kelimesi, Kur’ân’ın 

i’caz ve nazm uyumu açısından birbirine benzemesi, manasının sıhhatli ve toplumun 

genelinin yararını gözetir olması şeklinde yorumlanmıştır. 1298 İzzet Derveze, 

Kur’ân’ın nazm ve muhtevasında ahengin ve üslûbun güzelliği;1299 Câbirî, Kur’ân’ın 

içerik ve üslûp yönüyle benzer olması; 1300 Zeki Duman ise Kur’ân’ın tümünün 

“açıklıkta, edebilikte, insicamda tutarlılıkta, gerçekleri yansıtmada ve hakikatlere ışık 

tutmada birbirine benzer olması”1301 şeklinde yorumlamaktadır. Âyette Kur’ân’ın 

tümünün nazm, üslûp ve muhteva açısından benzer olduğu ifade edilmektedir. 

 ْمِھِبوُلُق ىٖف َنیٖذَّلا اََّماَف ٌتاَھِباَشَتُم ُرَُخاَو ِباَتِكْلا ُُّما َُّنھ ٌتاَمَكْحُم ٌتاَیٰا ُھْنِم َباَتِكْلا َكْیَلَع َلَزْنَا ىٖذَّلا َوُھ .3

ُّٰهللا َّالِا ُھَلیٖوْاَت ُمَلْعَی اَمَو ٖھِلیٖوْاَت َءاَغِتْباَو ِةَنْتِفْلا َءاَغِتْبا ُھْنِم َھَباَشَت اَم َن م  ٖھِب اَّنَمٰا َنوُلوُقَی ِمْلِعْلا ىِف َنوُخِساَّرلاَو وُعِبَّتَیَف ٌغْیَز

 O, sana Kitab’ı indirendir. Onun (Kur’ân’ın) bazı“  ِباَبْلَْالا اوُلُوا َّالِا ُرَّكَّذَی اَمَو اَنِّبَر ِدْنِع ْنِم ٌّلُك

âyetleri muhkemdir, onlar kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşabihtir. Kalplerinde 

bir eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onun olmadık yorumlarını yapmak için 

Müteşâbih âyetlerinin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. 

İlimde derinleşmiş olanlar, “Ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır” derler. (Bu 

inceliği) ancak akıl sahipleri düşünüp anlar.”1302      
Şimdi her üç müfessirin, Âl-i İmrân sûresi 7. âyeti bağlamında muhkem-Müteşâbih 

meselesine yaklaşımlarını inceleyelim. 

 İzzet Derveze, Âl-i İmrân sûresi 7. âyetin tefsiri bağlamında muhkem ve 

Müteşâbih meselesini ele almıştır. Derveze’ye göre  Muhkemat” kelimesi“  تامكحم

açık hükümler olup farklı yorum ihtimali olmayan kesin prensipler anlamındadır. 

Muhkem âyetler, Kur’ân’ın özü ve esasıdır. Bu âyetler son derece açık olup te’vîle 

kapalıdır.  Müteşâbihat” kelimesi ise anlaşılması zor, değişik yorumlara açık“  تاھباشتم

konular ve bu konularla ilgili âyetler anlamındadır. Kalplerinde hastalık olan ve 

fitneye meyilli olanlar, farklı yoruma açık olan bu âyetlere sarılarak, bunları kendi 

                                                             
1297 Zümer, 39/23. 
1298 Abdullah Ebû Ömer b. Muhammed Beydâvî, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, (Thk.: 
Muhammed Abdurrahman Meraşlî), Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, ty., V, 41.  
1299 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, IV, 314. 
1300 Câbirî, Fekmu’l-Kur’ân, II, 94. 
1301 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 198. 
1302 Âl-i İmrân, 3/7. 
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kuruntularına delil göstermek için hevalarına göre yorumlamaktadırlar. Böylece, 

hasta kalpli kişiler, fitne çıkarmak amacıyla Kur’ân’ı asıl hedefinden saptırmayı 

amaçlamaktadırlar. Oysaki Müteşâbih âyetlerin tam olarak te’vîlini sadece Allah 

bilir. İlimde derinleşenler ise, muhkem ve Müteşâbih âyetlerin Allah katından 

olduğuna inanır; kalplerinin hak üzere sabit kalması için Allah’a yalvarırlar.1303  

 Söz konusu âyetten hareketle Kur’ân’ın içeriğini muhkem ve Müteşâbih 

omak üzere iki kısma ayıran Derveze, muhkemlere usûs/temel esaslar, müteşabihlere 

ise vesâil/araçlar adını vermektedir. Usûs olarak adlandırdığı temel esaslar içerisinde 

Peygamberlik misyonu ve Kur’ân’ın ana hedefini oluşturan ilke, kural, yasa ve 

telkinler yer almaktadır. Mesela, Allah’ın birliği, her türlü ortaktan ve çocuk 

edinmekten münezzeh olması, bütün kemal sıfatlara sâhip olması, mutlak 

egemenliğin O’na ait olması, ibadet ve itaate sadece O’nun layık olması gibi hususlar 

bu kategoriye girmektedir. Ayrıca, Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirme, 

inançla ilgili meseleler, birey ve toplumun iyilik ve huzurunu sağlayan ilkeler, emir 

ve yasaklar, ahlakî, toplumsal, siyasal, hukuksal ve ekonomik ilkeler, birey ve 

topluma zarar verebilecek şeylerin yasaklanması gibi hususlar da bu kategoride 

değerlendirilmektedir. Derveze, Müteşâbih denilen araçları ise, temel esasları 

destekleyen ve pekiştiren hususlar olarak görmektedir. Ona göre Kur’ân’da geçen; 

kıssa, mesel, vaad, tehdîd, eleştiri, teşvîk, kanıt, gibi kelimeler ile evrensel yasalar 

sistemine dikkat çekme, Allah’ın kudreti ve yarattığı varlıkları müşahede gibi 

hususlar temel hedefleri destekleyici araçlara örnek verilebilir.1304 Bu araçların bir 

kısmı, hem Hz. Peygamber’in bulunduğu çevre, dönem ve pratik hayatla; hem de 

temel bilgi ve prensiplerle alakalıdır. Ahiret hayatı ve ilgili sahneler, manzaralar, 

nimetler, azaplar, melekler, cinler ve peygamberlerin mucizeleri gibi hususlar, 

Kur’ân’da büyük bir yer tutmakta ve bir yönüyle gayb âlemine taalluk etmektedir. 

Kur’ân’da ve sahih hadislerde geçtiği gibi bunlara inanılması gerekmektedir. Bu 

anlayışla Kur’ân’ı inceleyen kişi, fazla çaba sarf etmeden temel hedefler ve 

prensiplerle doğrudan doğruya karşılaşmaktadır. Örneğin; Kur’ân’da geçen kıssalar, 

evrensel hükümler, melek ve cinlerin mahiyeti ile ahiret sahneleri gibi hususların asıl 

mesaj gibi algılanması, onları asıl hedeflerinden uzaklaştırır. Oysa bunlar, asıl hedef 

                                                             
1303 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 107-108. 
1304 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 157.  
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ve prensipleri destekleyip pekiştiren unsurlardır. Asıl mesajı bir tarafa bırakıp 

bunların peşine düşmek, dinin pratik işlevi bakımından hiçbir fayda sağlamadığı gibi, 

gereksiz yere, insanı, şaşkın ve kararsız hale getirmektedir. Ayrıca Kur’ân üzerinde 

düşünen herkes, kolaylıkla şu gerçeklerin farkına varabilmektedir. Bir kıssa 

anlatılmış, bir örnek veya bir öğüt verilmişse, bir eleştiri veya bir uyarı yapılmışsa ya 

da Allah’ın egemenliği ve yüceliğini gösteren bir işarette bulunulmuşsa, kesinlikle 

bundan önce temel ilkelere vurgu yapılmış, mesajın ana hedefine değinilmiş, insanlar 

bu temel hedefe ve prensiplere göre davranmaya davet edilmiştir. Yine, kevnî âyetler 

üzerinde tefekküre davet varsa, melek ve cinlerden söz edilmişse, geçmiş milletlere 

yapılan davet hatırlatılmış, önceki peygamberlerin gösterdiği mucizelere dikkat 

çekilmiş ya da ahiret hayatına, oradaki nimetlere veya azaba yer verilmişse aynı 

şekilde önce temel ilkelere vurgu söz konusudur. Diğer tarftan, Hz. Peygamber’in 

farklı insan gruplarına ve farklı bilgi seviyesindeki kişilere yönelik tavır ve 

davranışlarında ortaya çıkan değişikliklere rağmen, bu temel prensip ve mesajın ana 

hedeflerinde asla bir değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla bu temel prensiplerin 

muhkem olduğu ortaya çıkmıştır. Buna karşın, araç ve destek nitelikli ifadelerde, 

örnek ve değerlendirmelerde bir takım değişikliklerin, üslûp ve anlatım 

farklılıklarının meydana geldiği görülecektir. Örneğin; bu durum Âl-i İmran sûresi 7. 

âyetinde net olarak görülmektedir. 1305   

 İzzet Derveze, söz konusu âyetin sebeb-i nüzûlü olduğu düşünülen rivâyet1306 

ile sûrenin bu ilk âyetleri arasında uyum bulunduğunu söylemektedir. Çünkü Kur’ân, 

Hz. İsa’nın, Allah’ın ruhundan bir nefha ve Allah’ın kelimesi olduğunu vurgular. 

Ancak buradan, Onun Allah’ın oğlu veya bir parçası yahut Allah’ın sûreti olduğu 

anlamı çıkmaz. Bu, birbirine benzeyen ancak farklı anlamlara gelen Müteşâbih 

âyetleri kendi hevasına göre te’vîl olup âyetleri saptırmadır. Âyetteki üslûp, Hz. 

İsa’ın Allah’ın bir mucizesi olduğunun ifadesidir. Ayrıca bu tür yorumlar, kitabın 

esası konumunda olan muhkem âyetlere tamamen ters olduğu gibi Allah’ın birliğini, 

eşi, çocuğu ve ortağı bulunmadığını ifade eden âyetlerle de çelişmektedir.1307 Ayrıca 

                                                             
1305 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 158-159. 
1306 Necran heyetinin Hz. Peygamber’e gelip Hz. İsa’nın ilâhî vasıflara sahip olduğu hususunda 
tartışmaya girdiği rivâyet edilmektedir. Bkz.: İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, II, 49-50; a.y., el-
Bidâye ve’n-Nihâye, (Thk.: Abdullah b. Abdul Muhsin et-Türkî),  Dâru-Hacer, Cize, 1997, VII, 266 
vd; Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 109-111. 
1307  Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 114-115.  
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bu âyette Allah’ın tek olduğu, çocuk, eş ve ortak edinmediği vurgulanmakta ve 

muhkem nasları göz ardı ederek bazı nasları yanlış bir yöntemle te’vîl edenler tenkit 

edilmektedir. Âyetler belli bir hadiseyle ilişkilendirilse de ifadeleri genel mesajlar 

içermektedir. Bu da hükmün evrensel olduğunu göstermektedir.1308   

 İzzet Derveze, tefsirinde İbn Abbas’ın “muhkem ve Müteşâbih” hakkındaki 

görüşüne ise şöyle yer vermektedir: “Ona göre muhem; Kur’ân’ın nasihi, helali, 

haramı, cezaları, farzları, inanılan ve amel edilen âyetlerdir. Müteşâbih ise Kur’ân’ın 

mensuhu, misalleri, inanılan ancak amel edilmeyen âyetleridir. İbn Abbas, En’âm, 

6/151-153. âyetler1309 ile İsrâ, 17/23-38. âyetleri muhkem âyetlere örnek 

vermektedir. Bu âyetler, tevhid inancı, ahlak sistemi ve ictimaî hayatla, gaybe dair 

olayları insan zihnine yaklaştırmak veya örneklendirmek için indirilen bir kısım 

nasları yanlış yorumlayan Hıristiyan heyetini ağır bir biçimde eleştirmektedir.1310  

 Özet olarak müfessire göre, Kur’ân’ın içeriği, iki kısımdan oluşmaktadır. Bir 

kısmı muhkem, yani değişmez esaslardır. Bunlar te’vîle ve ihtimallere kapalıdır. 

Diğer kısmı ise müteşabihtir. Te’vîle, anlam çeşitliliğine ve varsayımlara açıktır. 

Başka bir ifadeyle Müteşâbih âyetler, hem lafzen hem de insana hitap etme yönüyle 

değişik yorumlara müsait, üzerinde tartışma zemini oluşabilecek âyetlerdir.1311  

 Câbirî ise muhkem ve müteşabihi bir anlama meselesi olarak değil, bir itikat 

meselesi olarak görmektedir.1312 Ona göre Kur’ân, Arapların dili, ifade biçimi ve 

üslûbu üzerine inmiş, kültürel anlayışlarını esas alarak kendilerine hitap etmiş ve 

yeni bir inanç getirmiştir. Diğer bir ifadeyle, onlardan şirk inancını terk etmelerini; 

ortağı olmayan bir Allah’a inanmalarını istemiştir. Bu çağrıda, Kur’ân, onların aşina 

oldukları kelime ve ifade kalıplarını kullanmayı önemsemiştir. Böylece zihinlerini 

                                                             
1308 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 159. 
1309 “(Ey Muhammed!) De ki: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: Ona hiçbir şeyi 
ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de 
onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de 
yaklaşmayın. Meşrû bir hak karşılığı olmadıkça, Allah'ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı 
öldürmeyin.  İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Rüşdüne erişinceye kadar yetimin 
malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak 
gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. (Birisi hakkında) konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa 
âdil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu, 
benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip 
O'nun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti.” En’âm, 6/151-153. 
1310 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, (et-Tefsîrul-Hadis İçinde), I, 159-160. 
1311 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 159; a.y., et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 107. 
1312  Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 165. 
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meşgul edecek bir sorunu önlemeyi amaçlamıştır. Örneğin Allah’ın zatından ve 

sıfatlarından bahseden âyetler1313 Arapların üslûbuna uygun mecazî ifadelerdir. 

Dolayısıyla bu âyetler, Hz. Peygamberin çağrısına muhatap olanların zihninde, daha 

sonraki dönemlerde ortaya çıkan kelamî tartışmaların neden olduğu şüpheleri asla 

uyandırmamıştır. Oysa Emevilerin sonlarına doğru ortaya çıkan ve ihtilaflara yol 

açan siyasi mezhep taraftarları, bu tür ifadeleri farklı yorumlayarak çelişkilerin 

ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Câbirî’ye göre, Medine Yahudileri’nin Kur’ân 

hakkında birtakım eleştirilerde bulunarak Müslümanların zihninde şüpheler 

uyandırmak istemeleri bu tür ihtilafların örneğinin Hz. Peygamber dönemine kadar 

uzandığını göstermektedir. 1314 

 Ona göre, Hz. Peygamberin vefatından sonra, Müslümanlarla Kur’ân arasında 

“epistemolojik”1315 bir ilişki kurulmaya başlanmıştır. Yani Kur’ân’ın “ne demek 

istediği” ile ilgili tartışmalar yapılmış, böylece tefsir ve te’vîl eğilimleri ortaya 

çıkmıştır. Bu süreçte Arap diline, hadis ve sahâbe sözleri gibi İslam’ın klasik 

metinlerine ve İsrailiyata müracaat edilmiştir. İslam âlimleri, Kur’ân’ı anlama 

hususunda bu kaynakları etkili bir şekilde kullanmışlardır. Bu bağlamda Câbirî, itikat 

alanında İslam düşüncesinin tanık olduğu tartışmalara damga vurmuş muhkem-

Müteşâbih konusunda, farklı grupların kendi yaklaşımlarını meşru göstermek için 

Âl-i İmrân, 3/7. âyetini delil getirdiklerini ifade etmiştir. O, ihtilafın bizzat bu âyetin 

anlaşılmasından kaynaklandığını düşünmektedir. Çünkü âyette geçen muhkem, 

Müteşâbih, ümmü’l-kitap, te’vîl, ilimde rasıh olanlar gibi kavramların ne anlama 

geldiği, hangi âyetlerin muhkem, hangilerinin Müteşâbih olduğu, ilimde 

derinleşenlerin kimler olduğu meseleleri üzerinde çokça tartışılmıştır. Câbirî’ye göre, 

sebeb-i nüzûl rivâyetlerini aktaranların düştüğü hataya kelamcılar da düşmüştür. Zira 

kelamcılar, bu âyeti metin içi bağlamından ve nüzûl çerçevesinden kopararak 

değerlendirmiş, dolayısıyla konuyu karmaşık hale getirmişlerdir. Diğer taraftan, söz 

konusu âyeti, müteşabihten bahseden diğer âyetlerden koparmış, bu âyetler arasında 

                                                             
1313 “Rahmân, Arş’a kurulmuştur.” Tâhâ, 20/ 5; ٍناَف اَھْیَلَع ْنَم ُّلُك  “Yer üzerinde bulunan her canlı yok 
olacaktır”  ِماَرْكِْالاَو ِلَالَْجلا وُذ َكِّبَرُ ھْجَو ىٰقْبَیَو “Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacaktır” 
Rahmân, 55/26-27; ةَرِضاَن ٍذِئَمْوَیٌ هوُجُو ٌ “O gün birtakım yüzler aydındır” ٌةَرِظاَن اَھِّبَر ىٰلِا “Rabblerine 
bakarlar” Kıyâmet, 75/ 22-23. Ayrıca bkz.: Nahl, 16/93; İnsân, 76/3.  
1314 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 166. 
1315 Müellife göre bundan maksat, Kur’ân âyetlerini anlama, vaaz-irşad ve mezhebî eğilimleri için 
onları işlev hale getirme girişimleridir. Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 204.  
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bir ilişki görenler de sadece varsayıma dayalı görüşler ileri sürmüşlerdir. Bundan 

daha vahim olan durum ise âlimlerin  ”âyet” kelimesine “Kur’ân’dan bir cümle“  ةیا

anlamını yüklemiş olmalarıdır. Oysa âyet kelimesi bu anlamıyla Kur’ân’da hiç 

kullanılmamıştır.1316    

 Câbirî, âyet kelimesi ve türevlerinin tümünün alamet, hüccet, delil, olağan ve 

olağan dışı kanıtlar anlamına geldiği kanaatindedir. Ona göre “âyet” lafzının bu 

anlamlarla sınırlandırılması zaruridir. Zira bu konuda gösterilecek bir gevşeklik pek 

çok yanlışa zemin hazırlayacaktır. Örneğin, “âyetleri muhkem kitap”1317 ifadesinden 

hareketle “Kur’ân’ın tamamı muhkemdir” ya da, “Allah sözlerin en güzelini 

Müteşâbih kitap olarak indirir”1318 ifadesinden yola çıkarak “Kur’ân’ın tamamı 

müteşabihtir” sonucuna varılması; Âl-i İmrân sûresi 7. âyetin ifadesinden yola 

çıkarak “Kur’ân’ın bir kısmı muhkem, diğer kısmı da müteşabihtir” sonucuna 

varılması gibi görüşlerin tümü “âyet” lafzının “Kur’ân cümlesi” olarak 

anlaşılmasının sonuçlarındandır. Müfessire göre, Kur’ân’ın sahih anlamına ulaşmak 

için, âyeti bağlamından koparmadan yorumlamak lazımdır. O, Âl-i İmrân, 3/7. 

âyetini, bağlamını oluşturan diğer âyetlerle birlikte ve yaşanan tarihi olay1319 

çerçevesinde ele alarak şu şekilde tefsir etmektedir: “Elif Lam Mim. Allah, 

kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır (Necran heyetine reddiye). Diridir 

(hâlbuki İsa ölmüştür), kayyumdur (mahlûkat üzerine egemendir, hâlbuki İsa bu 

dünyadan göçmüştür.) Ey Muhammed! O, sana kitabı hak ve kendisinden öncekileri 

doğrulayıcı olarak inzâl etti. O, daha önce Tevrat’ı ve İncil’i insanlar için birer 

hidâyet olarak inzâl etmişti. Furkan’ı da (Yahudi ve Hıristiyanların ihtilafa 

düştükleri gerçekleri anlatan Kur’ân’ı) inzâl etti. Şüphesiz, Allah’ın âyetlerini inkâr 

                                                             
1316 Âlimlerin “Kur’ân âyeti” şeklindeki kullanımı dikkate alınsa bile, bu kullanım bazen bir cümleden 
daha kısa olabilmektedir. Mukatââ harfler ve  ,er-Rahman” (Rahmân, 55/1) gibi tek kelimeden“  ُنٰمْحَّرَلا

ِناَتَّماَھْدُم  “müdhammetan” yani O iki cennet koyu yeşil renktedir. (Rahmân, 55/64)  gibi iki kelimeden, 
dil bilimsel anlamıyla tek yargılı bir cümle oluşturmayacak birçok ifadeden, uzun ibarelerden oluşan 
cümleler de birer Kur’ân âyetleridir. Buna karşılık dilbilimsel anlamıyla tek yargılı bir cümle 
oluşturacak birçok ifadeden, müteşekil uzun âyetler de vardır. Örneğin, Bakara sûresi 182. âyeti 133 
kelimeden meydan gelmektedir. Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 167. 
1317 Hud, 11/1. 
1318 Zümer, 39/23. 
1319 Yemen’in Necran Hırıstiyanlarından bir heyet, İslam’ın Hz. İsa’nın tabiatı hakkındaki tutumunu 
tarışmak amacıyla Medine’ye gelmiş; Hz. İsa’ın bazı özellklerini ve kendilerince Kur’ân’dan bazı 
delilleri göstererek onun ilâh olduğunu savunmuşlardır. Bunun üzerine Âl-i İmrân sûresinin ilk 123 
âyeti inmiştir. Bu âyetlerde Necrân heyetine cevap verilmekte ve karşılıklı lanetleşmeye davet 
edilmektedirler. Bkz.: İbn Kesîr, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azîm, II, 49-50. Ayrıca bkz.: Câbirî, Fehmu’l-
Kur’ân,  III, 13.    
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edenler için şiddetli bir azap vardır. Allah, mutlak güç sahibidir, intikam sahibidir. 

Şüphesiz yerde ve gökte Allah’a hiçbir şey gizli kalmaz. O sizi rahimlerde dilediği 

gibi şekillendirendir (İsa da buna dahildir, öyle ise nasıl ilâh olabilir ki?). Ondan 

başka ilâh yoktur. O mutlak güç sahidir, hüküm ve hikmet sahibidir. O sana kitabı 

inzâl edendir. Onun (Kur’ân’ın) bazı âyetleri muhkemdir (açık ve nettir), onlar 

kitabın anasıdır (itikadın temel sabiteleridir). Diğerleri de müteşabihtir (aralarındaki 

benzerlik ve delaletlerinde değişiklik nedeniyle zahiren karmaşık gibi görünürler). 

Kalplerinde bir eğrilik olanlar (Hıristiyanlar), fitne çıkarmak (insanları kuşkuya 

sevketmek) ve onun olmadık yorumlarını yapmak için (İsa konusundaki) Müteşâbih 

âyetlerin ardına düşerler. Oysa onun gerçek manasını ancak Allah bilir. İlimde 

derinleşmiş olanlar, ‘Ona (Kitaba) inandık, (muhkemiyle, müteşabihiyle) hepsi 

Rabbimiz katındandır’ derler. (Bu inceliği) ancak akıl sâhipleri düşünüp anlar.” 1320  

 Câbirî’ye göre âyetin bağlamında şu hususlar vurgulanmaktadır: Allah’tan 

başka ilâh yoktur. Kur’ân-ı Kerîm’in getirdikleri gerçek olup Tevrat ve İncil’i 

doğrulamaktadır. Kur’ân’da muhkem ve Müteşâbih âyetler/deliller vardır. 

Kalplerinde eğrilik olanlar fitne çıkarmak için müteşabihlerin ardına düşmektedirler. 

Oysa onların te’vîlini sadece Allah bilir. İlimde derinleşenler ise: “Bunların hepsi 

Rabb’imizdendir, hepsine inandık” der ve “Rabbimiz! Hidâyete erdikten sonra, 

kalbimizi kaydırma” diye dua ederler.1321 

 Câbirî, muhkem-müteşabihten söz eden ifadeleri anlamak için ilk yedi âyeti 

bir bütün olarak dikkate almak gerektiği görüşündedir. Hatta âyetin bağlamının tam 

olarak ilk 123 âyeti kapsadığını, bu âyetlerin çoğunun genelde ehl-i kitaba, özelde ise 

Hıristiyanlara cevap mahiyetinde olduğunu belirtmektedir. Ona göre bağlam dikkate 

alındığında burada “Müteşâbih âyet” denen şeyin, Necran heyetinin Hz. 

Peygamber’e karşı söyledikleri “Sen de İsa’nın Allah’ın ruhu ve kelimesi olduğunu 

söylemiyor musun?” şeklindeki sözleri olduğu anlaşılacaktır. Zira Necrân 

heyetindekiler, bazı âyetlerde1322 geçen “Allah’ın ruhu ve kelimesi” ya da Hz. İsa’nın 

“Allah tarafından üflenen ruh olarak zikredilmesi”, İsa-Allah ilişkisinin baba-evlât 

ilişkisi olduğunu iddia etmişlerdir. Câbirî’ye göre burada Müteşâbih olan budur. 

                                                             
1320 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 136-136. Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm, (Terc.: 
Muhammed Çoşkun) III, 206-207. 
1321 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 169. 
1322 Bkz.: Meryem, 19/17; Tahrîm, 66 /12; Bakara, 2/153. 
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Hıristiyanlıktaki “baba-oğul” inanışın yanlışlığına dikkat çeken müfessir, bu 

anlayıştakilerin yanlış bir kıyas yaptıklarını, doğru olan kıyasın, denk şeyler arasında 

yapılan kıyas olduğunu, Hz. İsa ile Adem arasındaki kıyasın buna örnek olduğunu 

belirtmektedir. Zira Âl-i İmrân sûresi 59. âyetinde1323 Hz. İsa’nın durumu Hz. 

Adem’in durumuna benzetilmekte, nasıl ki Hz. Adem ile Allah arasında baba-oğul 

ilişkisi yoksa, Hz. İsa ile Allah arasında da böyle bir ilişki yoktur. Müfessir, Allah’ın 

her şeye kâdir olduğuna, bir şeyin olmasını dilediğinde sadece ona “ol” diye 

emretmesinin yeterli olduğuna dikkat çekmekte ve bu hususta şu âyetleri 

zikretmektedir:  

 “(Meryem), ‘Ey Rabbim! Bana bir beşer dokunmamışken benim nasıl 

çocuğum olur?’ dedi. Allah, ‘öyle ama, Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasını 

dilediğinde ona sadece "ol" der, o da hemen oluverir’ dedi1324 O, gökleri ve yeri 

örneksiz yaratandır. Bir işe hükmetti mi ona sadece "ol" der, o da hemen 

oluverir.1325 Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın, onların benzerini yaratmaya gücü 

yetmez mi? Evet yeter. O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Bir şeyi dilediği 

zaman, O'nun emri o şeye ancak "Ol!" demektir. O da hemen oluverir.1326 O, yaşatan 

ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde, ona sadece "ol" der, o da oluverir.”1327 

 Câbirî, söz konusu âyetlerden hareketle “muhkem âyetler” tabirinin anlamını 

tesbite çalışmıştır. Buna göre muhkem âyetlerden maksat; Allah’ın varlığına, 

birliğine ve kudretine delalet eden ilâhî fiilerdir. Yerlerin ve göklerin yaratılması, Hz. 

Adem’in topraktan yaratılması, meleklerin nurdan yaratılması ve Hz. İsa’nın ana 

rahminde yaratılması böyledir. Bu sebeple, Hz. İsa’nın Allah’ın oğlu olduğuna ve 

annesinin de ilâhî tabiat sahibi olduğuna ya da Allah’la ulûhiyette ortak olduğuna 

inanmak hakikatten uzaklaşıp dinde haddi aşmaktır ki Kur’ân’da1328 bu açıkça ifade 

                                                             
ُك َُھل َلاَق َّمُث ٍباَرُت ْنِم ُھََقلَخ َمَدٰا ِلَثَمَك ِّٰهللا َدْنِع ىٰسیٖع َلَثَم َِّنا ُنوُكَیَف ْن 1323  “Şüphesiz Allah katında (yaratılışları 
bakımından) İsa’nın durumu, Adem’in durumu gibidir: Onu topraktan yarattı. Sonra ona ‘ol’ dedi. O 
da hemen oluverdi.” Âl-i İmrân, 3/59. 
1324 Âl-i İmrân, 3/47 
1325 Bakara, 2/117. 
1326 Yâsin, 36/81-82. 
1327 Mümin, 40/68. 
1328 “Ey Kitab ehli! Dininizde sınırları aşmayın ve Allah hakkında ancak hakkı söyleyin. Meryem oğlu 
İsa Mesih, ancak Allah’ın peygamberi, Meryem’e ulaştırdığı (emriyle onda var ettiği) kelimesi ve 
kendisinden bir ruhtur. Öyleyse Allah'a ve peygamberlerine iman edin, ‘(Allah) üçtür’ demeyin.  
Kendi iyiliğiniz için buna son verin. Allah, ancak bir tek ilâhtır. O, çocuk sahibi olmaktan uzaktır. 
Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. Vekil olarak Allah yeter” Nisâ, 4/17.   
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edilmektedir. Müfessire göre muhkem âyetler, Allah’ın bir olduğunu gösteren 

kâinattaki delil, olgu ve alametlerdir. Bunlar kitabın anasıdır, yani bunlar diğer 

detayların anlaşılmasında dayanak olacak asıllardır. Tıpkı Arap kabilelerinin hac ve 

diğer dini ibadetleri yerine getirmek için ziyaret ettikleri Mekke1329 gibi. Müteşâbih 

âyetler ise Allah tarafından peygamberlerinin doğrulukları, kendilerine gönderilen 

halkları tarafından anlaşılsın ve kabul edilsin diye onlara vermiş olduğu özel 

mucizeler, harikulade olaylardır. Örneğin, Hz. İsa’nın babasız doğması veya 

çamurdan kuş sûreti yapıp ona üflemesiyle bu sûretin Allah’ın izniyle, kuş olup 

uçması gibi. 

 Câbirî’ye göre Müteşâbih kavramının Kur’ân’daki anlamı, anlaşılması zor 

olan, anlamı kapalı âyetler değildir. Zira Kur’ân Arapça olarak indirilmiş olup 

lafızlarında ya da ibarelerinde bir kapalılık söz konusu değildir. Eğer öyle bir durum 

olsaydı başta Mekke halkı itiraz ederdi. Bu meyanda cehennemde görevli “on dokuz 

melek” ve cehennemde yetişen “zakkum ağacı” dışında itirazları vaki olmamıştır. Bu 

iki mesele delafzen anlaşılmaz değil, konuları itibariyle müteşabihtır. Müfessire göre 

bu âyetlerde bahsi geçen konu ahiret hayatıyla ilgili olup mantık alanının dışındadır. 

Kur’ân bu gibi şeylerden bahsederken, bunların salt literal olarak anlaşılmasını değil, 

ahiret hayatının varlığını vurgulamayı, insanların inanıp salih amelde bulunmalarını 

ve istikamet üzere olmalarını ister.1330   

 Netice olarak Câbirî’ye göre müteşabihten maksat, anlamı kapalı ve karışık 

olan ifade veya âyetler değildir. Aksine Müteşâbih demek; Arapların bilmediği 

konulardan sayılan cennet-cehennem, peygamberler tarihi, tabiat meseleleri gibi 

konulardan söz eden ve bunları Arapların bildiği bazı kelimelerle ifade eden 

âyetlerdir. Burada sadece isim ve kelime benzerliği söz konusudur. “on dokuz” ve 

“ağaç” kelimeleri Araplar tarafından biliniyordu. Müteşabihlerin maksadı öğüt 

vermek ve dikkat çekmektir. 

 Mehmet Zeki Duman, “muhkem-Müteşâbih” meselesini Âl-i İmrân, 3/7. 

âyetinin tefsiri bağlamında ele almaktadır. Müfessir, âyete şu şekilde meal 

vermektedir:  “Sana Kitab’ı indiren O’dur. Onun bir kısım âyetleri muhkemdir; 

Kitab’ın aslını onlar teşkil ederler; diğerleriyse müteşabihtirler. Kalplerinde eğrilik 
                                                             
1329 Kur’ân’da Mekke, Ümmü’l-Kurâ (şehirlerin anası) olarak nitelenmektedir. Bkz.: En’âm, 6/92. 
1330 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 174. 
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bulunanlar, fitne çıkartmak ve arzularına göre te’vîlini yapmak amacıyla onun 

müteşâbihlerinin ardına düşerler. Oysa onların te’vîlini Allah’tan başkası bilemez. 

İlimde derinleşmiş olanlar:‘Biz onlara iman ettik, hepsi Rabb’imizin 

katındandır’derler. Bunu, ancak aklıselim sâhipleri düşünürler.”1331 

 Zeki Duman, muhkem kavramının “h-k-m” kökünden geldiğini; 

“sağlamlaştırılmış, bozulmaz hâle getirilmiş, dikkatle, özenle yapılmış, tahkim 

edilmiş gibi manalara” geldiğini1332 belirtmektedir. Aynı kökten olan ihkâm kipinin 

Kur’ân’da1333 ve hadiste1334 kullanılışını da buna delil olarak zikretmektedir. 

Müfessir, Hac sûresi 22. âyette geçen ihkam kipinin sağlamlaştırılmış, korunmuş 

anlamında kullanıldığını, böylece Kelamullah’ın, Kur’ân ve pasaj bütünlüğü 

içerisinde lafız ve mana bakımından korunmuş ilâhi bir kitap olduğunu 

söylemektedir. O, muhkem kelimesinin terim anlamı ile ilgili olarak da şunu 

zikretmektedir. Terim manası olarak muhkem, müteşabihin zıddı olup kendisinde hiç 

şüphe bulunmayan; âyetleri nazım ve telif yönünden sağlam ve korunmuş; 

hükümleri, mana ve maksatları açık ve anlaşılır olan demektir. Kur’ân asıl itibariyle 

muhkem, yani açık ve anlaşılır bir kitaptır. Onun bir kısım âyetleri izaha ihtiyaç 

duyulmayacak kadar açıktır;1335 bir kısmı ise siyak-sibak bütünlüğü içerisinde, bir 

kısmı da sünnet de dâhil tarihi arka plan ve Kur’ân bütünlüğü içerisinde 

açıklanmıştır. Kur’ân’daki temel konular, çeşitli yönleriyle ve dilin bütün imkânları 

kullanılarak1336 açıklanmış ve Hz. Peygamber’in lisanıyla1337 daha da anlaşılır 

duruma gelmiştir.1338     

 Müfessire göre muhkem âyetlerin hepsini “kendilerinde kastedilen mana 

kolayca anlaşılabilecek derecede açık olan, tek manaya gelen ve bir delile ya da 

harici bir beyâna ihtiyacı olmayan”1339 şeklinde tarif etmek, Allah’ın yapmış olduğu 

muhkem-müteşâbih tasnifine ve Kur’ân gerçeğine uymaz. Çünkü muhkem 

                                                             
1331 Âl-i İmrân, 3/7. 
1332Bkz.: Isfehânî, el Müfredât fi Garibi’l-Kur’ân, 126-128. 
1333 “Allah, şeytan’ın attıklarını siler. Sonra da âyetlerini sağlamlaştırır.” Hac, 22/52. 
 Çocuğuna sahip çıktığın gibi yetime de sahip çık, sağlam yetiştir.” Sahih“  كدلوب ھب مكحت امك میتیلا مكحا 1334
hadis kitaplarında bulamadığımız bu hadis için bkz.: Süfyanü’s-Sevrî el-Kufî,Tefsîru Süfyanî’s-Sevrî, 
Dâru Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 1983, 90. 
1335 Nûr, 24/1  
1336 A’râf, 7/58; İsrâ,17/41; Tâhâ, 20/113, 
1337  Meryem; 19/97; Duhân, 44/58. 
1338 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 185. 
 1339 Ayrıca bkz.: Zerkeşî, el-Burhân, II, 68-70.  
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âyetlerden bir kısmı tahsîs, takyîd ve tâyinle birlikte tefsire, hatta te’vîle ihtiyaç 

duymaktadır. Bunların te’vîlini Hz. Peygamber dışında sahâbe de bilir, tefsirde 

bilinç/nosyon sahibi1340 âlimler de bilirler. Aynı derecede olmasa bile, ilmî 

kapasitesine ve idrak gücüne göre bu âyetlerden mutlaka herkes bir şey anlar.1341 

Kur’ân’da geçen muhkem kelimesi, Kur’ân’ın sıfatı;1342 hüküm içeren 

pasajların/sûrelerin sıfatı1343 olarak geldiği gibi, Müteşâbih olmayan âyetler1344 

anlamında da gelmiştitir.1345 Müteşâbih kelimesinin ise “şekil, renk, tat, adalet, 

zulüm gibi keyfiyet bakımından ayırt edilemeyecek derecede birbirine benzeyen iki 

şey” anlamına geldiğini belirten1346 müfessir, Kur’ân’da müteşâbihat denilince ne 

anlamak gerektiğine ilişkin şu açıklamayı yapar: “İlimde derinleşmiş olanlar da 

dahil, insan için hakikatini ve gerçek mahiyetini bilme imkânı bulunmayan; haber 

verilenle zihindeki ve realitedeki, birbirine benzemesine rağmen, birbirinin aynı ve 

gayrı olmayan ve Kur’ân’daki ifadesiyle reddi de kabulü de imkânsız olanlardır. 

Te’vîlini/hakikatini yalnız Allah’ın bildiği hakikatler ve gerçeklerdir.”1347   

4.3.2.1. Müteşabihatın Te’vîli Meselesine Yaklaşımları 

  Her üç müfesir de Âl-i İmran sûresinin muhtevası ve bağlamından hareketle 

bu hususla ilgili yorumda bulunmuştur. Şimdi onların müteşabihatın te’vîline ilişkin 

görüşlerini inceleyelim. 

 İzzet Derveze, âyette geçen ِمْلِعْلا ىِف َنوُخِساَّرلاَو  “ilimde ileri düzeyde olanlar” 

kategorisinde bulunan kişilerin Müteşâbih âyetler karşısındaki tavrına dikkat 

                                                             
1340 Duman’a göre tefsirde bilinç/nosyon sahibi olmaktan maksat şudur: “Kur’ân’daki bilimsel 
gerçeklere ve İlâhî hakikatlere ulaşabilmek için “Usûl ve yöntem” diğer adıyla “Ulûmü’l-Kur’ân ve 
Metod” bilgisi şarttır. Usûl bilgilerinin başında bütün yönleriyle dilbilimi gelir ki, bunun Arapça’daki 
karşılığı Lügat İlmi, Sarf İlmi, Nahiv İlmi, Bediî, Beyân, Meânî, yani belağat İlmidir. Çünkü Kur’ân, 
sünnetullah gereği, (İbrahim, 14/5) “Apaçık Arap dili” (Şuârâ, 26/195) ile indirilmiş ilâhî bir kitaptır. 
“Levh-i Mahfuz”dan itibaren elimizdeki son şekline gelinceye kadarki süreci kapsayan “Kur’ân 
Târihi,” “Kur’ân İlimleri,” “Tefsir Usûlu/Metodolojisi” ve “Tefsir Târihi” de Kur’ân’ı anlama 
konusunda dilden sonra gelen en önemli bilgilerdir. Büyük çoğunluğuyla dilden ve Kur’ân’dan elde 
edilecek ya da Kur’ân’a ters düşmeyecek olan bu bilgiler, müfessirde altyapıyı oluşturan ve onu 
tefsîrde bilinç/nosyon sahibi kılan esaslardır. Her müfessir, mutlaka bu bilgi ve bilince sahip 
olmalıdır.” Bkz.: Duman, Tefsir, Te’vîl ve Tefsirde Temel İlkeler”, 20. 
1341 Duman, “Kur’ân’daki Müteşabihât ve Te’vîli”, Bilimnâme, Kayseri, IX-3, 2005, 20.   
1342 Hud, 11/1, 2. 
1343 Muhammed, 47/20, 21. 
1344 Âl-î İmrân, 3/7. 
1345Geniş bilgi için Bkz.: “Duman, Müteşabihâtın Te’vîli”, 22. 
1346  Bkz.: Isfehânî, el Müfredât fi Garibi’l-Kur’ân, 254. 
1347 Duman, Beyânu'l-Hak, III, 185-186. 
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çekmiştir. Derveze, bu konuda iki görüş bulunduğunu ifade etmektedir: Birinci 

görüşü savunanlara göre buradaki  vav” atıf harfidir. Buna göre âyetin manası“  و

“Yüce Allah ile birlikte ilimde derinleşenler de müteşabihatın te’vîlini bilir” şeklinde 

olmaktadır. İkinci görüşe göre ise buradaki  vav” başlangıç harfi olup ayrı bir“  و

cümlenin başlangıcıdır. Buna göre âyetin anlamı şöyle olur: “Müteşâbih Âyetlerin 

te’vîlini sadece Allah bilir ve ilimde derinleşenler ise kendilerine Müteşâbih olan 

âyetlerin yorumunu Yüce Allah’a havale eder, tüm âyetlerin Allah’tan olduğuna 

inandıklarını söyler, kalplerini saptırmaması için Allah’a yalvarırlar.”  

 Derveze, tefsirinde, her iki görüşe ait delillere yer verdikten sonra kendi 

görüşünü açıklamaktadır. Buna göre; birinci görüş sahipleri, “Allah’ın kitabında hiç 

kimsenin anlayamadığı şeyler bulunmaz” diyerek müteşabihatın bilinebileciğini 

savunmaktadırlar. İkinci görüştekiler ise Kur’ân’da, Hz. İsa’nın Allah’ın kelimesi ve 

O’nun ruhundan olduğu, bir mucize eseri olarak anne rahminde oluşup dünyaya 

geldiği, ancak bu mucizenin sırrını çözmek, insan aklının ötesinde olduğu, 

dolayısıyla aklın her şeyi anlamakta zorlandığını belirtmektedirler. Burada asıl 

mesaja bakılmalıdır. Bu mesaj ise insanın, ulûhiyetin bir cüzü olamayacağıdır. 

Allah’ın zati ve fiili sıfatları ile vahiy, melek, cin, şeytan, ahiret hayatı, mucizeler 

gibi hususlar da insan aklının anlamakta zorlandığı konulardandır. Dolayısıyla 

bunlara Kur’ân’da ve sahih hadislerde haber verildiği şekilde iman etmek 

gerekmektedir. Derveze, bu hususta “bunlar yüce Allah’ın sırları, mucizesi ve 

hikmeti olup O’nun kudreti dahilinde gerçekleşir” demenin yeterli olamayacağını, 

dolayısıyla burada asıl mesaja bakılması gerektiğini belirtmektedir. Söz konusu 

âyette anlatılmak istenen gerçek sadece Hz. İsa’nın yaratılışını Allah’ın bir mucizesi 

olarak görmek değildir. Çünkü mucizelerin sırrını çözmek, insan aklının ötesinde bir 

şeydir. Dolayısıyla burada asıl mesaj, “İnsanın ulûhiyetin bir parçası 

olamayacağıdır.” Buradan hareketle Derveze, birinci görüşü benimsediğini 

belirtmektedir. Zira Yüce Allah, Kur’ân’ı insanların düşünmesi için indirmiş, 

âyetlerini muhkemleştirip açıklamıştır. Onu inananlara bir rahmet, bir rehber ve 

müjde kılmıştır. Derveze’ye göre, Allah’ın zatı ve gaybî konularda ise ikinci görüş 

daha doğrudur. Bununla birlikte Derveze, âyette ilimde yüksek payeye ulaşanların 

sözleri aktarılarak sağlam imanlarının övüldüğüne dikkat çekildiğini; bunun yanı sıra 
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fitne çıkarmak amacıyla Müteşâbih âyetleri kendi hevalarına göre yorumlayanların 

şiddetle yerildiğini söylemektedir.1348  

 Netice olarak; Derveze, müteşabihatın bilinip bilinmeyeceği hususunda iki 

görüşe de yakın durmaktadır. Yukarıda geçtiği gibi bir takım müteşabihatın da 

bilinebileceği görüşünü benimseyen müfessir, gaybî konular gibi bir takım 

meselelerin aklın sınırını aştığını, mahiyetlerinin peşine düşmemek gerektiğini, 

Kur’ân ve hadiste haber verildiği şekilde bunlara inanılması gerektiğini 

belirtmektedir.  

 Câbirî’ye gelince; o, Âl-i İmrân sûresi 7. âyetinde geçen “Onun te’vîlini 

sadece Allah bilir” ifadesiyle ilgili özetle şu yorumu yapmaktadır:  Söz konusu 

âyetin maksadını anlamak için sebeb-i nüzûl rivâyetini dikkate almak gerekmektedir. 

“kalplerinde eğrilik” olanlardan maksat Necrân heyetidir. Çünkü; onlar, Allah’ın Hz. 

İsa ve annesi hakındaki1349 sözünü çarpıtmış; Hz. Meryem ve Hz. İsa’nın ulûhiyetine 

inanmış, sırf müslümanlar arasında fitne çıkarmak için “İsa’nın babası kim?” gibi 

sorular sorarak kafa karıştırmak istemişlerdir. Hâlbuki onlar, İslam’ın fıtrat ve tevhid 

dini olduğunu bilmekteydiler. İşte, âyette geçen “fitne peşinden koşmak” tan maksat 

budur. “Te’vîlin peşinden koşmak” ifadesi ise, Hz. Meryem’e ilka edilen ruh 

konusunu, onun Hz. İsa’ya hamile kalması şeklinde doğru bir biçimde anlamak 

varken, bunu bir kadının bir erkekten hamile kalması ile kıyas ederek çarpıtmışlardır. 

Bu batıl bir kıyastır. Ruhun üflenmesi ve Meryem’in hamile kalmasının mahiyeti ise, 

te’vîlini sadece Allah’ın bildiği bir şeydir. İlimde derinleşenler bunun te’vîlini 

Allah’a havale ederler.1350  

 Câbirî’ye göre, müfessirlerin bir kısmı ilimde derinleşenlerin te’vîli bildiği 

görüşünü savunurken, diğer bir kısmı ise, ilimde derinleşenlerin te’vîli bilmediği 

görüşünü savunmuşlardır. Câbirî ilk görüşten yana olduğunu ifade etmektedir. Şâyet 

aksi söz konusu olsaydı, “ilimde derinleşenler” ifadesini vurgulamanın anlamı 

olmazdı. Buradaki te’vîl şudur: “İlimde derinleşenler” Hz. Meryem’in İsa 

Peygamber’e nasıl hamile kaldığını bilir, yani “nefha” olayının ilâhi bir fiil 

olduğunun farkındadırlar. Ona göre ilimde derinleşenler ifadesi, güçlü bir ilim 

                                                             
1348 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 118-122. 
1349 Enbiyâ, 21/91. 
1350 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 178-179. 
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vurgusudur. Dolayısıyla bu şekilde vasıflananların te’vîli bilmesi gâyet anlaşılır bir 

şeydir. Bu kimselerin maksadı fitne değil, bilgidir. Onlar, müteşabihe, muhkem ile 

çelişen bir şey olarak değil, dış sebeplerden veya bilgi eksikliğinden ötürü bazen akla 

karmaşık gelen meseleler olarak bakarlar. 

 Câbirî’ye göre akla karışık gelen konulardan bahseden bütün âyetleri 

bağlamına ve nüzûl sebebine irca ederek, “Kur’ân Kur’ân’ı tefsir eder” ilkesi 

gereğince, doğru anlamı bizzat Kur’ân’ın kendisinde arayarak “çarpık yorumlardan” 

kurtulmak mümkündür. Ona göre Allah’ın “külli” ilmi ile bileceği şeyleri, ilimde 

derinleşenler de Kur’ân âyetlerini “tümevarım” yoluyla incelemek, bağlama 

müracaat etmek ve nüzûl sebeplerini bilmek sûretiyle anlamaya çalışacaklardır ki 

“te’vîl”den kast edilen de budur.1351  

 Mehmet Zeki Duman’a göre ise müteşabihatın bilinememesinin sebebi, 

Allah’ın onların bilgisini kendisine tahsis etmesinden değil, insanların zaafiyeti ile 

birlikte müteşabihlerin zatı ve hakikati itibariyle insan için tam olarak idraki 

mümkün olmayan gerçekler olmasındandır. Te’vîli’ni Allah’tan başka hiç kimsenin 

bilemeyeceği hakikatler ve gerçekler müteşabihattan sayılırken, te’vîli Allah 

tarafından bir zamana bağlı olarak belirlenmiş, zamanı gelince başkaları tarafından 

da bilinecek olan gerçekler müteşabihattan sayılmaz. Çünkü ُ ّٰهللا َّالِا ُھَلیٖوْاَت ُمَلْعَی اَمَو   “Onun 

te’vîlini sadece Allah bilir” ifadesindeki hasr edatı olan  buna manidir. Buna  ُّٰهللا َّالِا 

göre Kur’ân’da geçen “Allah’ın gelmesi, arşa istiva, mukattaa harfleri, vech, yed” 

gibi ifadelerin aslında sembolik anlamları kast edildiği için bunlar, te’vîlini yalnız 

Allah’ın bileceği müteşabihattan sayılmazlar, bu açıdan bunları te’vîl etmek de doğru 

değildir.1352 Örneğin “sana biat edenler, ancak Allah’a biat etmişler. Allah’ın eli 

onların eli üzerindeydi”1353 âyetinin pek çok müfessir tarafından Müteşâbih kabul 

edildiği,  ibaresinin, “Allah’ın gücü ve kuvveti onların güç ve  ْمِھیٖدْیَا َقْوَف ِّٰهللاُدَی

kuvvetlerinin üzerindedir” anlamında te’vîl edilmesinden yakınan müfesir, bu âyetin 

Müteşâbih olmadığını düşünmektedir. Ona göre âyetin hem manası hem de maksadı 

açıktır: O da Allah’ın bu biatlaşmaya bizzat eliyle iştirak ettiğidir. Bu nedenle 

“Rıdvan Beyatı”nda bulunanlar, yani Hz. Peygamber ile ahitleşenler, asıl itibariyle 

                                                             
1351 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 180-181 
1352 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 186. 
1353 Fetih, 48 /10. 
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Allah ile biatlaşmış ve O’na söz vermişlerdir. Müfessire göre “…Kim de Allah ile 

yapmış olduğu bu sözleşmeyi tam olarak yerine getirirse…” cümlesi bu gerçeği 

açıkça ifade etmektedir. Burada Müteşâbih olan, sadece “Allah’ın elinin hakikat ve 

mahiyetidir ki bu sadece Allah’ın bileceği bir husustur. Allah’ın elinin mahiyetinin 

bilinmemesi, âyette kast edilen manaya engel değil; aksine “Allah’ın eli onların 

ellerinin üstündeydi” ibaresi, âyette söylenmek istenen manayı daha da açık hale 

getirmektedir. Zira  cümlesi olmasaydı, Allah’ın bu ahitleşmeye bizzat  ْمِھیٖدْیَا َقْوَفِ ّٰهللا ُدَی

iştirak ettiğini ve müminlerin gerçekte Allah’a biat ettiklerinin bu netlikte 

kavranması mümkün olmazdı. O halde, âyeti “Allah’ın kudreti veya nimetidir” 

anlamında te’vîl etmek, maksadı aşan bir mana olur ki bu sahih değildir.1354 Yaygın 

görüşe göre Müteşâbih kabul edilen İsrafil’in “sur’a üflemesi”, “kıyamet’in 

kopması”, “Ye’cuc ve Me’cuc’ün ortaya çıkması”, “dabbetü’l arz’” gibi hadiseler 

Duman’a göre müteşabihattan sayılmaz. Çünkü bunlar da vakti gelince açığa çıkacak 

ve o anda yaşayanlar tarafından müşahede edilecektir. Bu sebeple bunlar  ُمَلْعَی اَمَو 

ُھَلیٖوْاَت ifadesinin kapsamına girmeyip müteşabihattan sayılmaz.1355   

 Öyle ise te’vîli yapılamaz denilen müteşabihattan maksat nedir? Müfessir, Âl-

i İmrân sûresi 7. âyette geçen “Oysa onların te’vîlini Allah’tan başkası bilemez” 

ifadesi bağlamında konuya dair şu açıklamayı yapmaktadır: “Âyetteki 

müteşabihlerden maksat, Allah’ın zatı, sıfatlarının hakikati, gayble ilgili haberlerin iç 

yüzü, ahirete ait varlıkların hakikatleri vs. olunca bunların te’vîl’ini elbette Allah’tan 

başkası bilemez.” Müellif, bu hususlara ilişkin yorum yapılmasının doğru olmadığını 

düşünmektedir.1356  

 Her üç müfessirin açıklamaları dikkate alındığında şu neticeye varılabilir: 

Müteşâbih denen şeyin Kur’ân’daki kevnî mucizeler, gaybe dair haberler ve Allah’ın 

sıfatlarından bahseden âyetler olduğu anlaşılacaktır. Bunların hakikat ve keyfiyeti 

insanlara bildirilmemiştir. Kalplerinde hastalık olanlar, fitne çıkarmak için bu tür 

konuların hakikatinin peşine takılırlar. Oysaki bu konuların hakikatini sadece Allah 

bilir. İlimde derinleşenler de bunların hepsinin Allah’tan olduğunu bilir, hepsine 

inanır, bunları olduğu gibi kabul eder ve bu gerçekleri dile getirirler.  

                                                             
1354 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 599-600. 
1355 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 186. 
1356 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 188. 
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 İlgili âyetteki müteşabihattan maksat Allah’ın zatı ve sıfatlarının mahiyeti, 

ahiret hayatının mahiyeti, gaybî haberler ve kevnî mucizeler gibi konuların hakikati 

ve mahiyetinin bilgisinin sadece Allah’a mahsus olmasıdır. Dolayısıyla bu tür 

âyetleri Kur’ân bütünlüğünde anlamak, Kur’ân’da anlatıldığı gibi bu konulara 

inanmak gerekmektedir. Zira bunların mahiyetininin peşine düşmek doğru değildir.   

4.3.3. Kur’ân Kıssaları 

 Kur’ân kıssaları, hacim itibariyle Kur’ân’ın önemli bir kısmını teşkil 

etmektedir. Bu açıdan kıssalar, eskiden beri Kur’ân ilimlerinden sayılıp usûl 

kitaplarında işlenmiştir. Nitekim müfessirler yazdıkları eserlerde kıssaları ele alıp 

onlardan çıkarılan derslere ve mesajlara yer vermişlerdir.    

 Kur’ân-ı Kerim, ٖھِلْبَق ْنِم َتْنُك ْنِاَو َنٰاْرُقْلا اَذٰھ َكْیَلِا اَنْیَحْوَا اَمِب ِصَصَقْلا َنَسْحَا َكْیَلَع ُّصُقَن ُنْحَن 

 Sana bu Kur’ân’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Hâlbuki“ َنیٖلِفاَغْلا َنِمَل

daha önce sen bunlardan habersiz idin”1357 âyetiyle önceki kavim ve 

peygamberlerin kıssalarını ihtiva eden bir kitap olduğunu belirtmektedir. Aynı 

şekilde Mâide sûresi 27. âyette Hz. Adem’in iki oğlunun haberinin gerçek olduğu, 

Âl-i İmrân sûresi 44. âyette Hz. Meryem’i himaye etmek için tartışanların haberinin 

“gayb haberleri” olduğundan bahsedilerek kıssalara dikkat çekilmektedir.  

 Kur’ân’da, insanların ibret almaları ve hidayete ulaşmaları amacıyla, 

çoğunlukla zaman ve mekân zikredilmeksizin, geçmiş peygamberler ile kavimleri 

arasında geçen bir takım hadiseler ilâhî bir üslûpla anlatılmaktadır. Böylece, zihin ve 

duygu dünyalarına bir takım mesajları etkili bir biçimde sunarak insanların ders alıp 

hidayete ermelerini hedeflemektedir.1358  

 İzzet Derveze, geçmiş peygamberler ile kavimleri arasında yaşanan 

olaylardan söz eden kıssaların, genel olarak vahye muhatap olan toplumlar tarafından 

bilindiği görüşünü savunmaktadır.1359 Ona göre Kur’ân’a muhatap olanlar, kıssaları 

ya önceden duymuş ya tarihi kalıntılardan gözlemlemiş yahut başka milletlerden 

iktibas etmiştir. Zira önceki kitaplarda bunlara benzer ve farklı kıssalar yer almıştır. 
                                                             
1357 Yûsuf, 12/3. 
1358 Suat Yıldırım, “Kur’ân-ı Kerîm’de Kıssalar”, Atatürk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, sayı: 
3, 1973, 38 vd; Halis Albayrak, Tefsir Usûlü, Şule Yay., İstanbul, 1998, 47I; Şehmus Demir, Mitoloji 
Kur’ân Kıssaları ve Tarihi Gerçeklik, Beyân Yay., İstanbul, 2003, 73-74. 
1359 Bkz.: Enbiyâ, 21/5; Kasas, 28/48. 
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Ancak geçmiş toplumlar ile peygamberleri arasında geçen birtakım olaylar önceki 

kitaplarda geçmediği halde, Kur’ân’da anlatılmaktadır. Hz. İbrahim ile kavmi 

arasında geçen bazı olaylar, cinlerin ve rüzgârın Hz. Süleyman’ın emrine verilmesi, 

Hz. Musa ile salih kul arasında geçenler, Kârûn adlı şımarık, nankör zengin kişinin 

kıssası ve Hz. İsa’ya indirilen mâide (sofra) buna örnek gösterilebilir. Hz. Nûh, Hz. 

Yûsuf ve Hz. Meryem kıssalarının geçtiği bazı âyetlerde, bunlar gaybe ilişkin 

haberler olarak nitelendirilmektedir: “İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb 

haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun, ne de kavmin. O hâlde 

sabret. Cünkü (iyi) sonuç, Allah’a karşı gelmekten sakınanların olacaktır.”1360 “İşte 

bu (kıssa), gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa 

onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında 

değildin.”1361“(Ey Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. 

Meryem’i kim himayesine alıp koruyacak diye kâlemlerini (kura için) atarlarken sen 

yanlarında değildin. (Bu konuda) tartışırlarken de yanlarında değildin.”1362 

 Derveze’ye göre Hz. Nûh ve Hz. Yûsuf kıssaları benzer ifadelerle Tevrat’ta 

da geçmektedir. Tevrat ise Hz. Peygamber ile aynı toplumda ve çevre bölgelerde 

yaşayan kitap ehlinin elinde bulunuyordu. Kur’ân-ı Kerîm bazen Tevrat’ı tasdik eder, 

bazen de onu referans kabul edip kitap ehline meydan okur. Kur’ân’ın bazı 

âyetlerinden1363 anlaşıldığı üzere, Hz. Peygamber’in içinde yaşadığı toplumun 

fertleri, ehl-i kitaptan çok şey dinlemiş ya da önceki kitaplarda geçen pek çok şey 

duymuştur. Buradan hareketle Derveze, bu kıssaların, özellikle Hz. Nûh ve Hz. 

Yûsuf kıssalarının, Araplar arasında bilindiğini düşünmektedir. Dolayısıyla bu 

realiteye bağlı olarak söz konusu üç âyeti te’vîl etmekten başka çare olmadığını ifade 

etmektedir. Buna göre söz konusu âyetleri “Peygamberimiz ve kavmi bu kıssalara 

ayrıntılı bir şekilde vakıf değillerdi” şeklinde anlamak gerektiğini belirtir. Aynı 

şekilde âyetteki “gayb” kelimesini de “gözlemlenemeyecek kadar çok uzak” veya 

“zamanın derinliklerine gömülmüş” şeklinde anlamak gerektiğini vurgulamaktadır. 

Müfessir, özellikle sonu bu tür âyetlerle biten kıssaların böyle yorumlanması 

                                                             
1360 Hud,11/49. 
1361 Yûsuf, 12/102. 
1362 Âl-i İmrân, 3/44. 
1363 “Siz Kitab’ı (Tevrat’ı) okuyup durduğunuz hâlde, kendinizi unutup başkalarına iyiliği mi 
emrediyorsunuz? (Yaptığınızın çirkinliğini) anlamıyor musunuz?” Bakara, 2/44. Ayrıca bkz.: Bakara, 
2/76,108; Âl-i İmrân, 3/78, 93; Mâide, 5/43-44. 
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gerektiğini düşünmektedir.1364 Bu tür kıssalarla birlikte Kur’ân, önceki semavî 

kitaplarda isimleri geçmeyen peygamberlere ait kıssalara da yer vermektedir. Mesela 

Ad, Semûd, Tubba1365, Ress1366, Şuayb, Lokman ve Zülkarneyn kıssaları buna örnek 

verilebilir.1367 Derveze, Kur’ân’a muhatap olan Arapların bu kıssalardan haberdar 

olduğunu düşünmektedir.1368 Örneğin Kur’ân’da geçen Semûd kavmi ve deve 

kıssasının benzerleri İslam’dan önceki Araplar arasında anlatıldığını söyleyen 

müfessir, şu âyeti buna delil göstermektedir: “Ad ve Semûd kavimlerini de helâk 

ettik. Bu, onların (harap olmuş) yurtlarından size besbelli olmuştur. Şeytan, onlara 

işlerini süslemiş ve onları doğru yoldan alıkoymuştur. Hâlbuki onlar gözü açık 

kimselerdi.” 1369 Benzer şekilde “Medâin-i Salih” olarak bilinen Semûd kavminin 

yurtlarında bazı yıkılmış harabelerin bulunduğu, Hicaz halkının Şam tarafına 

yolculuk yaparken buralara uğradığı söylenmektedir.1370 

 Derveze, Kur’ân’da geçen kıssaların sadece, hikâye amaçlı olmadığını; tam 

tersine öğüt verme, örneklendirme, uyarma, tehdit etme, müjdeleme, hakka çağırma 

ve tenkit etme gibi amaçlarla anlatıldığını söylemektedir. Tubba, Eyke, Ress, Ad, 

Semûd vb. kavimlerden bahseden kıssaların hedefinin korkutma ve hatırlatma 

olduğunu zikretmektedir. Bu kıssalarla muhatabın dikkati yüce Allah’ın büyüklüğüne 

ve kudretine çekilmektedir.1371 Örneğin Salih peygamberi yalanlayan, kendilerine 

mucize olarak gönderilen deveyi kesen Semûd kavminin cezaya uğratıldığından söz 

edilmiştir. Böylece haddi aşıp Allah’a isyan eden kimselerin akıbetlerine dikkat 

çekilerek muhataplara öğüt verme ve uyarma amacı güdülmüştür.1372 Müfessire göre 

Kur’ân’da geçen, Hz. Peygamber’in tevhid mücadelesi boyunca sergilediği çeşitli 

davranışları, eleştirileri, açıklamaları, öğütleri, farklı kesimlere karşı tutumu gibi 

hususlar kıssaların amacını daha iyi açıklamaktadır.1373 Örneğin, şu âyetlerde1374 Hz. 

                                                             
1364 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 164-167.  
1365 Tubba; Yemen krallarının lakabı olduğu söylenmektedir.  Bkz.: Muhammed b. Yusuf Ebû Hayyân 
(ö.745/1344), Bahru’l-Muhît fi’t-Tefsîr, (Thk.: Âdil Ahmed Abdulmevcûd-Ali Muhammed 
Mu’avviz), Dâru’l-Kutubi’l-İlmiyye, Beyrut, 2001, VIII, 39; Derveze, et-Tefsîru’l Hadîs, II, 229. 
1366 Arap yarım adasının kuzeyindeki kavimlerden birinin adıdır. Günümüzde ise yer adı olarak 
kullanılmaktadır. Bkz.: Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 227. 
1367 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 230; a.y., Kur’ânu’l-Mecîd,162-163.   
1368 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 142. 
1369 Ankebût, 29/38. 
1370 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs II, 141-142. 
1371 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 230. 
1372 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 142. 
1373 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 63.     
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Peygamber’i yalanlayanların durum, peygamberlerini yalanlayan önceki kavimlerin 

durumuna benzetilmiştir. Zira önceki kavimler kendilerine gelen peygamberleri 

yalanladıkları için, Yüce Allah günahlarına karşılık kendilerini cezalandırmıştır. 

Hem öncekiler hem de bunlar yaptıkları şeyler sebebiyle zâlim olmuşlardır. Hz. 

Peygamber’in kendi kavmiyle yaşadıklarının bir benzeri önceki peygamberlerle 

kavimleri arasında yaşanmıştır. Bu duruma dikkat çeken Derveze, genel olarak 

âyetlerin muhtevasından bir takım mesajlar çıkarmaktadır. Örneğin Enfal sûresi, 50-

54. âyetlerde Hz. Peygamber’i yalanlayan müşrikler ile Firavun ailesininin benzer 

davranışlarına ve şu evrensel ilkeye dikkat çekmektedir: “Bir topluluk Allah’ın 

sağlam yolundan sapmadıkça, günahlara ve kötülüklere dalmadıkça Allah 

kendilerine verdiği nimeti değiştirmez. Eğer bir kavim Allah’a karşı haddini aşarsa, 

Allah onların emniyetini korkuya, zenginliklerini yoksulluğa, izzetlerini zillete 

çevirir.” 1375 

 Derveze’ye göre davete muhatap olanlar ancak kendilerine anlatılan 

hadiselerden veya kıssanın içerdiği öğüt, örnekleme, hatırlatma, dikkat çekme, tenkit 

etme, ders alma, akıbetlerini düşünme ve tedbir almaya dönük çağrılardan 

etkilenirler. Özellikle tam veya bir kısmını bildikleri yahut ayrıntılı bir şekilde 

haberdar oldukları olaylardan bahsediliyorsa, bu durum daha etkili olur. Eğer 

muhataplara sunulan olay kendilerinin duyup bilmediği şeyler ise, bu etkilenme ve 

ibret alma hususu tam olarak gerçekleşmez. Müfesire göre bu yaklaşım çok önemli 

olup meselenin özüyle alakalıdır. Çünkü bu anlayışla Kur’ân’a yaklaşan kimseler, 

bizzat kıssanın kendisini amaç edinmez, ayrıntısına girmez, akıl ve mantık sınırını 

zorlayan yorumlara başvurmaz. Kur’ân’ın ma’rufu emrettiğini, doğru yolu 

gösterdiğini, öğüt verdiğini bilir ve bu çerçevenin dışına çıkmaz. Bu anlayışla 

Kur’ân’a bakan kimse, onu tartışma, münazara, yanılma ve kuşkulanmaya açık 

                                                                                                                                                                             
1374 “Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın âyetlerini 
inkâr etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah 
kuvvetlidir, azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur: Bir toplum kendilerinde bulunan (iyi 
davranışlar)ı değiştirmedikçe, Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla 
işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu, tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu 
gibidir. Onlar Rablerinin âyetlerini yalanlamışlar, biz de onları günahları sebebiyle helâk etmiştik ve 
Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zâlim kimselerdi.” Enfâl, 8/52-54. 
1375 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 71. 



 

 

324 

 

bilimsel araştırmalar alanında kullanmaz ve faydası olmayan bilimsel tartışmalara 

girmez.1376     

 Dereveze, çoğu müfessirin Kur’ân kıssaları üzerinde aklın sınırlarını zorlayan 

yorumlar yaptıklarını, bu konuda sahâbe ve tabiînden gelen rivâyetlerin de ötesine 

geçerek tahmin, uydurma, abartma ve ilavelerde bulunduklarını, yapılan bu tür 

yorumların çoğunun âyetlerin anlamıyla ve kıssaların hedefiyle örtüşmediğini 

söylemektedir.1377 Özellikle Hazîn, Ebû’s-Suûd, Beydavî ve Zemahşerî tefsirlerinde, 

bu tür yorumların çokça yer aldığını belirtmektedir. Buna örnek olarak, 

Zülkarneyn’in bulutları yönettiği, ömrünün bin üçyüz sene olduğu, iki boynuzunun 

olduğu, halkını Allah’a davet ettiği, bunun üzerine bir boynuzunun kırıldığı, bu 

darbeyle öldüğü, sonra tekrar diriltildiği, Allah’a davet görevini sürdürdüğü, bu sefer 

sol boynuzunun kırıldığı, bir daha diriltildiği şeklindeki yorumları 

göstermektedir.1378 Benzer şekilde, Hz. Süleyman’ın camdan bin evinin olduğu, bu 

evlerin tahtalar üzerinde kurulu olduğu, evlerin içinde üçyüz eşi ve yediyüz cariyesi 

olduğu, altından yapılmış bir minberin üzerinde oturduğu, altından ve gümüşten bin 

kürsüsünün olduğu, peygamberlerin altın kürsüler üzerinde, âlimlerin gümüş kürsüler 

üzerinde oturduğu, güneş ışığından korunmaları için kuşların kanatlarıyla onlara 

gölge yaptığı şeklinde rivâyetler aktarıldığını1379 belirtmektedir.1380 

 Derveze’ye göre Kur’ân kıssalarını yorumlarken müfessirlerin düştükleri 

diğer bir hata ise kıssalarda geçen olayları fıkhî bir takım hükümlere dayanak 

yapmalarıdır. Örneğin, Eyyüp peygamber’in kıssasından yola çıkarak yemin 

kefaretinden kurtulmak için hile yapılabileceğini söylemektedirler. Çünkü Hz. Eyyûb 

hanımına yüz değnek vuracağına dair yemin ettiği halde bunun yerine bir tutam otla 

vurmuştur. Bu tür çıkarımların öğüt, davet ve hatırlatma olan Kur’ân’ın içeriği ve 

amacıyla bağdaşmadığını söylemektedir.1381 Yine, Kur’ân kıssalarındaki bir takım 

olaylardan hareketle çeşitli kelamî mezhep mensupları, birbirlerini yalanlamış, 
                                                             
1376 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd,163.  
1377 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, 393-394; a.y., Kur’ânu’l-Mecîd, 218. 
1378 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 219. Ayrıca bkz.: Alî b. Muhammed el-Hâzin, Tefsîru’l-Hâzin 
(Lubâbu’t-Te’vîl fî Meâni’t-Tenzîl), Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1979, IV, 229; Zemahşerî, el-Keşşâf  II, 743-
744. 
1379 Bkz.: el-Hâzin, Tefsîru’l-Hâzin, V, 137; Ebû Suûd b. Muhammed el-İmadî el-Hanefî, İrşâdu’l-
Akli’s-Selîm ilâ Mezâye’l-Kitabi’l-Kerîm, Dâru İhyaî Turasi’l-Arabî, Beyrut, ty., VI, 277-278; 
Zemahşerî, el-Keşşaf, III, 354. 
1380 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 224-225. 
1381 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 223. 
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te’vîllere ve doğrulamalara yeltenmiş, teferruatlara dalmış, böylece Kur’ân’ın 

kıssalara yüklediği hedeften uzaklaşmışlardır. Örneğin Firavun ailesinden iman eden 

kişinin ismi, Firavun’un eşinin ismi, Ashab-ı Kehf’in köpeğinin ismi, Hz. Yûsuf’u 

satın alan adam ve eşi, Hz. Eyyûb’e ilişen şeytan vb. bir takım teferruatlara girerek 

bu olayların gerçek mahiyetini anlamaya/anlatmaya çalışmışlardır. Oysa bu tür 

yorumların ve tartışmaların hiçbir faydası yoktur.1382 Müfessire göre kıssaların 

yorumlanması konusunda tahmin ve ilaveler yapmadan Kur’ân’ın yaptığı 

açıklamalarla yetinmek ve çoğu sağlam bir temele dayanmayan ayrıntılı rivâyetler 

karşısında ihtiyatlı olmak gerekmektedir.1383  

 Kur’ân kıssaları gerçekte yaşanmış olaylar olup muhatapların onlardan çeşitli 

dersler çıkarması amacıyla anlatılmıştır. Ancak İslam dünyasında, Kur’ân’da geçen 

bazı kıssaların tarihselliği ilk defa 1950’li yıllarda Ezher Üniversitesi’nde, 

Muhammed Ahmet Halefullah tarafından hazırlanan el-Fennu’l-Kasasi fi’l-Kur’ân 

adlı doktora teziyle sorgulanmıştır. Halefullahın fikri, Türkiye’de 1990’lı yıllarda 

İslami camiada ilk defa Hikmet Zeyveli tarafından dile getirilmiştir.1384 Kur’ân 

kıssalarının sembolik (temsîlî) olarak anlatıldığı görüşünü savunan Zeyveli, bu 

kıssaların ders ve öğüt amaçlı anlatıldığını ifade etmektedir. Ona göre Kur’ân 

kıssalarının tarihi olayların temel öğelerinden ( zaman, mekân ve şahıslar) mahrum 

olması söz konusu görüşü destekler niteliktedir. Örneğin Yâsîn, 36/13-27. 

âyetlerinde yer alan kent halkının kıssası, Bakara, 2/259. âyetlerinde geçen altı 

üstüne gelmiş bir kente uğrayan birisinin kıssası1385 ve Bakara, 2/243. âyette geçen 

kıssa1386 bu niteliktedir. Zeyveli’ye göre bütün bunlar Kur’ân kıssalarının tarihi 

olaylardan farklı bir üslûpla anlatılmaktadır. O da Halefullah gibi bunun edebi bir 

üslûp olduğu görüşünü savunmaktadır.1387  

                                                             
1382 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 224. 
1383 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 142. 
1384 Cengiz Duman, Kur’ân Kıssalarının Tarihselliği, Ekin Yay., İstanbul, 2011, 58-59. 
1385 “Hani Rabbin (ezelde)Ademoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı 
şahit tutarak, ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ demişti. Onlar da, ‘Evet, şahit olduk (ki 
Rabbimizsin)’demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü,‘Biz bundan habersizdik’dememeniz içindir. 
Yahut, ‘Bizden önce babalarımız Allah’a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi 
batılcıların işlediği yüzünden bizi helâk mi edeceksin?’dememeniz içindir. A’raf, 7/172-173. 
1386 “Binlerce kişi oldukları hâlde, ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenleri görmedin mi? Allah, 
onlara ‘ölün’dedi, sonra da onları diriltti. Şüphesiz Allah, insanlara karşı lütuf ve ikram sahibidir. 
Ama insanların çoğu şükretmezler.”Bakara, 2/243. 
1387 Hikmet Zeyveli, “Kur’ân Kıssaları”, İslami Araştırmalar Dergisi, IX, Sayı: 1-4, 178-180.  
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 Derveze’ye göre değişik konulardan bahsetmelerine rağmen Kur’ân 

kıssalarının gerçekliği konusunda ne müşrik Arapların ne de ehl-i kitap 

mensuplarının herhangi bir tartışması veya kuşkusu olmuştur. Bunun kanıtı 

Kur’ân’da konuya dair açık veya dolaylı bir şekilde herhangi bir ifadenin 

bulunmamasıdır. Oysa Hz. Peygamber’e karşı olan bu topluluklar onun aleyhine 

olabilecek her şeye sarılmaktaydı. Kur’ân’da anlatılan bu kıssaların, onların bildiği, 

inandığı, nesilden nesile aktardıkları haberlerle çeliştiğine inansalardı, hemen itiraz 

ederlerdi. Çümkü onlar Hz. Peygamber’i yalanlamak için hep pusuda bekliyorlardı. 

Bu durumu, Kur’ân’ın mesajını engellemek için bir fırsata dönüştürürlerdi. Nitekim 

Kur’ân’da, onların bu tür davranışlarda bulunduklarına dair pek çok örnek görmek 

mümkündür. Örneğin ahireti yalanlama konusunda Hz. Peygamber’le giriştikleri 

tartışmalar buna delildir. Müşriklerin, Kur’ân için “geçmişlerin masalları” şeklindeki 

ifadeleri, kıssaların gerçek olmadığına delil sayılmaz. Bu ifade geçmişle ilgili 

yazılan, tedvin edilen kıssalar anlamındadır. Bunu ahireti inkâr etmek amacıyla 

kullanırlardı ki pek çok âyet1388 bu hususu desteklemektedir. Aynı şekilde bu 

kıssaların gerçek olmadığı konusunda şüpheleri olsaydı, ehl-i kitap özellikele de 

Yahudiler, bu durumu bir fırsata çevirir, iğneleyici sözlerle eleştirir ve zihinleri 

bulandırırlardı.1389  

 Derveze’ye göre Kur’ân kıssalarının belli hedefleri vardır. Dolayısıyla her bir 

kıssanın bu hedefler doğrultusunda okunması gerekmektedir. Müfessir, genel olarak 

kıssaların telkinleri ile Kur’ân’ın hedeflerini ilintili görmekte ve bunları şöyle 

sıralamaktadır:    

 1. Geçmiş Peygamberlerin tebliğ ettiği ilâhi mesaj ile Hz. Muhammed’in 

mesajı esasta ve amaçta aynıdır.       

  2. Değişik asırlarda insanların içinden kendilerini irşat etmek ve isanları 

tevhid inancına çağırmak üzere peygamberler seçilmiştir. Hz. Muhammed de 

peygamberlerin sonuncusudur.      

 3. Geçmişte peygamberlerine karşı çıkan inatçı, inkârcı, mütekebbir önder ve 

zenginlerin tavrıyla, Hz. Peygamber’e karşı çıkan Arap kâfirlerinin tavrı aynıdır.  

                                                             
1388 Bkz.: En’âm, 6/25; Enfâl, 8/31-32; Nahl, 16/24; Furkân, 25/5-6; Kalem, 68/5-15. Örneğin Nahl, 
16/24. âyette şöyle denilmktedir: َنیِلَّوَألا ُریِطاََسأ ْاوُلاَق ْمُكُّبَر َلَزنَأ اَذاَّم ُمَھل َلیِق اَذِإَو “Onlara ‘Rabbiniz ne 
indirdi?’ denildiği zaman, ‘Öncekilerin masalları’ dediler.” 
1389 Derveze, Kur’ânu’l-Mecîd, 172-174.  
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 4. Kıssalarla Hz. Peygamber ve inananlar desteklenmiş, teselli edilmiş, onlara 

güven verilmiş,  sabırlı olmaları telkin edilmiştir. Zira, geçmişte de Peygamberler ve 

inananlar aynı durumla karşılaşmış, müminler desteklenip zafere erdirilmişken, 

nankörler ve haddini aşanlar ise azaba uğratılmıştır.    

 5. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e karşı çıkanlar uyarılmış, onlara geçmiş 

kavimlerin akıbeti hatırlatılarak ders verilmiştir. 1390     

  Bu meyanda müfessir, Kur’ân kıssalarının vermek istediği mesajı 

vurgulayarak okuyucunun dikkatine sunmaktadır: Örneğin A’râf sûresinin 10-25. 

âyetlerde Hz. Adem ve İblis kıssasında İblis’in Allah’a isyan ettiğine, bunun 

neticesinde Allah’ın lanetine uğradığına, rahmetinden kovulduğuna, İblis’in de Hz. 

Adem ve eşini aldatıp kendisi gibi Allah’a isyan etmelerini istediğine dikkat 

çekmektedir. Müfessir, bu kıssada nasihat etme, örnek verme, rağbet etme ve 

korkutup sakındırma amacı olduğunu vurgulamaktadır.1391 

 Câbirî ise öncelikle Kur’ân kıssalarının işlevi ve hedefi üzerinde durmaktadır. 

Ona göre peygamberlerin kutsal mücadelesini içeren Kur’ân kıssaları, Son 

Peygamberin mücadelesinin tüm merhalelerini gösteren bir ayna konumundadır. Bu 

açıdan Kur’ân kıssaları, salt hikâye olsun diye değil, İslam davasının hedefi için 

anlatılmaktadır. Çünkü onların her bir merhalesi, Hz. Muhammed’in mücadelesinin 

her bir aşamasına uygun düşecek şekilde gerçekleşmiştir.1392 Kur’ân kısalarını nebevî 

sîretin yol işaretleri olarak gören Câbirî, kıssaların tarih bilinci oluşturma hususunda 

önemli rol üstlendiğini, Hz. Peygamber ve ashâbını teselli ettiğini, onların gönüllerini 

rahatlattığını düşünmektedir. Ayrıca önceki peygamberlerin kavmi ile olan ilişkileri 

bağlamında kıssalardan alınacak pek çok ders ve ibret olduğunu söylemektedir. 

Müfessire göre Hz. Peygamber’in kendi muhataplarıyla yaşadıklarının bir benzerini 

geçmiş peygamberler kendi muhataplarıyla yaşamıştır. Dolayısıyla geçmişi okuyup 

anlamak ve ondan dersler çıkarmak, Hz. Peygamber ve müminler için bir teselli, 

muhatapları için bir uyarı ve inanmaya bir çağrıdır. Örneğin, Sad sûresinde geçmiş 

peygamberlerin toplumlarıyla yaşadıklarına dikkat çekilerek ilâhî davete düşmanlık 

yapan toplumların akıbetleri hatırlatılmakta ve inkârcılar uyarılmaktadır.1393 Kıssaları 

                                                             
1390 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 142.   
1391 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 366-377, 534-536.  
1392 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 258. 
1393 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 219. 
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darb-ı mesel türünün birer örneği olarak gören müfessir, darb-ı meselin bizzat 

kendisi için değil, bir ibretin ortaya konması ve kanıtlanmak istenen bir iddianın 

doğruluğuna delil olması için anlatıldığını ifade eder. Kur’ân’da hem darb-ı mesel 

hem peygamber kıssalarının, “öğüt almak ve ders çıkarmak” amacıyla anlatıldığını 

vurgular. Müfessire göre, Kur’ân kıssalarında yer verilen tarihsel detaylar, okuyucu 

veya dinleyicinin alması gereken ve Muhammedî davetin seyrine yarayacak olan 

dersler kadar önemli değildir.1394 Câbirî’nin bu görüşünü bir örnek üzerinden 

inceleyelim; Mesela; Kâlem sûresinde yer alan iki kıssanın hedefine dikkat çeken 

müfessire göre bahçe sâhipleri kıssasında, bahçe sahipleriyle inkârcı Kureyş’in 

mukayesesi yapılmış; Kureyş müşriklerine, servetlerine güvenip şımaranların sonu 

hatırlatılmıştır. Hz. Yûnus’un kıssasında ise Kureyş’in bütün inkârlarına rağmen Hz. 

Peygamber’e sabretmesi gerektiği mesajı verilmiştir. Her iki kıssada kıyamet ve hesp 

günü hatırlatılarak inkârcı müşrikler uyarılmıştır. 1395  

Kur’ân kıssalarının tarihsel gerçekliği konusunda yapılan tartışmaları önemsiz 

bulan müfessir, Kur’ân’ın, ne çağdaş edebi sanattaki anlamıyla bir hikâye kitabı 

olduğu, ne de çağdaş bilimsel anlamıyla bir tarih kitabı olduğunu söyler. Kur’ân, bir 

dini davet kitabı olup amacı ders vermektir. Kur’ân kıssalarının ortaya koyduğu 

gerçeklik ise o kıssalardan alınması gereken derslerdir. Müfessir, Kur’ân kıssalarının 

hayal mahsulü hikâyeler olmadığını, Arapların ufku içerisinde yer alan tarihsel 

olaylardan söz ettiğini, bu kıssaların bir kısmının Tevrat’ta geçtiğini, ancak Ad, 

Semûd vb. kavimlerden söz eden kıssaların Tevrat’ta yer almadığını 

söylemektedir.1396 Câbirî’ye göre, Kur’ân kıssalarının amacı tarih anlatmak değil, 

öğüt ve ders vermektir. Kıssalarda geçen şahısların söylemiş olduğu sözleri, Kur’ân 

onlara söyletmiştir. Kıssaların muhtevası, Hz. Peygamber dönemi Araplarının bildiği 

şeylerden oluşmaktadır.1397 

Câbirî, okuyucuya Kur’ân’da anlatıldığı haliyle ve tam olarak anlama imkânı 

kazandırdığı için Kur’ân kıssalarının nüzûl sırasına göre ele alınması gerektiğini 

belirtmektedir. Kur’ân kıssalarını genel olarak “Mekke’de nâzil olan kıssalar” ve 

“Medine’de nâzil olan kıssalar” şeklinde ikiye ayırmaktadır. Mekkî kıssaları iki; 

                                                             
1394 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, 258-259. 
1395 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 177. 
1396 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 260; a.y., Fehmu’l-Kur’ân, I, 110-111. 
1397 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 259. 
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Medenî olanları ise tek aşamada incelemektedir. Câbirî’ye göre birinci aşamada inen 

kısaların bazıları1398 Ehlü’l-kûra olarak isimlendirilmektedir. Bunlar peygamberlerini 

yalanlayan ve bunun neticesinde cezaya uğrayan Âd, Semûd, Firavun, Nûh, Lût, 

Ress1399 halkı, Eyke1400 halkı ve Tûbba1401 kavmi kıssalarıdır. Kureyş’in daha önce 

haberdar olduğu bu kıssalarda “son/ceza” kendilerine hatırlatılmaktadır. Örneğin, 

Şems sûresi Semûd kavmi’nden, Kâlem sûresi bahçe sahiplerinden bahsetmektedir. 

Her iki sûrede iyiye, doğruya yönelenlerin kazanacağı belirtilmekte; kötülükten yana 

olanların ziyana uğrayacağı mesajı verilmektedir. Kısacası Kur’ân, kıssalarda 

peygamberlerin kendi toplumları ile ilişkisinden söz etmektedir.1402 Bu kıssaların 

bazılarında1403 önceki toplumlara gönderilen peygamberlerden söz edilmekte, onları 

inkâr edenlerin helak edildikleri, bunun yanunda Davûd, Süleyman ve Belkıs’ın 

mülk ve krallıkları hatırlatılmaktadır. Sebe’ kıssası ve seddin yıkılışından, Hz. 

Eyyûb’den ve Hz. İbrahim’in tevhid mücadelesinden bahsedilmektedir. Kendilerine 

verilen nimet ve karşılaştıkları zorlukları imtihan olarak görüp tevbe edenlerin 

kazançlı çıktığı, inkârcıların ise ziyana uğradığı, Kureyş’in uzlaşma girişimlerinin 

önemsenmediği belirtilmekte; tekliflerinin Allah’ın mülkü ve nimeti karşısında bir 

değer ifade etmediği mesajı Hz. Peygamber’e verilmekte ve teselli edilmektedir.1404  

                                                             
1398 Ehlu’l-kurâ kısaları şu sûrelerde yer almaktadır. Fecr sûresinde ilk kez bir toplumun peygamberi 
ile olan ilişkisinden bahsedilmektedir. Ad, Semûd ve Firavun kısaları örnekliğinde geçmiş inkârcı 
toplumlardan ve karşılaştıkları sonlarından bahsedilerek Hz. Peygamber teselli edilmektedir. Necm 
sûresi de aynı şekilde Ad, Semûd ve Hz. Musa’nın sahifelerinden söz etmekte; Şems sûresi özet 
olarak Semûd kıssasından; Kalem sûresi bahçe sahiplerinden bahsetmektedir. Kaf sûresi Hz. Nûh, 
Ress ve Lût kavminden; Kamer ve Sad sûreleri genel olarak geçmiş toplumların peygamberleri ile 
olan ilişkisinden söz eder. Bkz.: Câbirî,  Medhal ile’l-Kur’ân, 263 vd. 
1399 Ress Antakya’da bir kuyunun adıdır. Oranın halkı Habib Neccar’ı öldürüp o kuyuya atmıştır. 
Çünkü O “peygamber’e uyun” diye halkını uyarmıştır. Yasin sûresinde bundan bahsedilmektedir. 
Bkz.: Kurtubî, el-Câmi’li Ahkâm’l-Kur’ân, XIII, 32, 
1400 Eyke’nin Şam civarındaki Medyen şehrinin dış bölgesinde sık ormanlık olan bir bölge olup 
Medyen ile Eyke’ye gönderilen Hz. Şuayb olduğu söylenir.  Bkz.: Kurtûbî, el-Câmi’li Ahkâmi’l-
Kur’ân, X, 45;  XIII, 134, 270. Ayrıca bkz.: Medhal ile’l-Kur’ân, 268, d.n. 16. 
1401 Tubba Yemen krallarına verilen isimdir. Bunların Allah’a inandıkları söylenmektedir. Kurtûbî, el-
Câmi’li Ahkâmi’l-Kur’ân, XVI, 145-146. 
1402  Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 267-269. 
1403 Bu kıssalar ise şu sûrelerde yer alır: Sad sûresi önceki peygamberlere dikkat çekme ve inkârcıların 
helak edilişlerinden, Davud, Süleyman ve Belkıs kıssasından; Sebe’ kıssası ve seddin yıkılışından, Hz. 
Eyyûb ve diğer hayırlı kimseler (İbrahim, İshak, Yakub, İsmail, Elyesa,  Zülkif ismen geçmektedir) 
den söz etmektedir. Meryem sûresi ve Şuâra sûresi, Hz. İbrahim’in şirkle mücadelesinden; En’am 
sûresi O’nun Allah’ın birliğinden; Saffat sûresinde, çocuğunu kurban etmesi emrinden; Nahl 
sûresinde, İbrahim’in hak yolda olduğundan, İbrahim sûresinde Hz. İbrahim’in soyu ve Mekke ile 
ilgili duâsından; Enbiyâ sûresinde, İbrahim’in ateşe atılmasından; Ankebût sûresinde İbrahim ve Lût 
kıssasından bahsetmektedir. Bkz. Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 271 vd. 
1404 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 271 vd. 
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İkinci aşama kıssalarını;1405 A’raf sûresi örneği üzerinde inceleyerek 

müfessirin konuya bakışını açıklığa kavuşturmaya çalışacağız. Câbirî’ye göre bu 

sûrede Kur’ân kıssalarının bir tür değişimi görülmektedir. Zira önceki sûrelerde sözü 

edilen Arap ülkesi kavimlerinin ve peygamberlerinin yanı sıra ilk olarak ehl-i kitap 

peygamberleri kıssalarını da içine alarak daha geniş bir kıssa anlatımı sunulmaktadır. 

Bundan sonraki sûrelerde anlatılan kıssaların çoğu ya bu sûrede anlatılanların daha 

geniş şekli ya da yeni bir uslûpla tekrarı niteliğindedir. Ayrıca bu sûrede Hz. Adem 

ve İblis kıssası, Nûh ve tufan, Ad, Semûd, Lût, İbrahim, Şûayb, Musa ve Firavun 

kıssaları kronolojik olarak verilmektedir. Bu sûrede anlatılan kıssalarda Kureyş’in 

küfürde inadı sürdürdükleri takdirde, karşılaşacakları azap hakkında uyarıldıklarını 

belirten Câbirî, önceki peygamberlerin tümünün, kavimleri tarafından yalanlandığını, 

Allah’ın yardımı gelinceye kadar sabrettiklerini, bu yönüyle Hz. Peygamber ve 

müminlerin teselli edildiğini ifade etmektedir.1406   

Bu sûreyi bir önceki sûre, Sad sûresi ile beraber ele almak gerektiğini belirten 

Câbirî, Adem-İblis kıssasından şu derslerin çıkarılabileceğini söylemektedir: İblis’in 

kendisini Adem’den üstün görmesi1407 ve ilâhi vahye karşı çıkması gibi Kureyş de 

kendisini Hz. Muhammed’den üstün görüp1408 ilâhi vahye karşı durmuştur. İnsanlığın 

atasını kandırıp ayıp yerlerini (zayıflıklarını) ortaya çıkaran şeytan, onun soyundan 

gelen insanoğlu arasında sapkınlıklar çıkararak Allah’a karşı isyankâr hale getirmeye 

çalışmaktadır. Sûrede, önce Adem-İblis kıssası anlatılmakta; sonra Ademoğullarına 

ayıp yerlerini örtecek elbise giymeleri emredilmektedir. Ancak insanlığın anne-

babasını cennetten çıkaran şeytanın fitne ve aldatmaları karşısında insanı koruyacak 

olan “takva” elbisesinin daha hayırlı olduğuna dikkat çekilmektedir. Cahiliye 

Arapları, anadan doğma vaziyette çıplak olarak Kabey’i tavaf ederek, Allah’a saygı 

duyduklarını düşünmekteydiler. Bu anlayışlarından dolayı A’râf sûresinde Allah’a 

yalvarmak için “çıplak” olmanın doğru olmadığına dikkat çekilmekte; insanların her 

mescide girişlerinde ve her ibadet edişlerinde giyinip kuşanmaları gerektiği1409 

                                                             
1405 Bu kıssalar: Tâhâ, İsrâ, Hicr, Şuârâ, Yûnus, Hûd, Nûh, Ankebût, A’râf, Kassas, Ğâfir, Meryem, 
Yûsuf, Kehf. 
1406 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 292-293 vd; a.y., Fehmu’l-Kur’ân, I, 222-223. 
1407 A’râf, 7/12. 
1408 Sa’d, 38/8. 
1409 Bkz.A’râf, 7/31-32. 
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belirtilmektedir.1410 Câbirî’ye göre bu sûre, bir yandan inkârcı Nûh kavminin 

akıbetini hatırlatarak Kureyş müşriklerini uyarmayı, diğer yandan sonunda 

peygamberlerin zafere ulaşacağı gerçeği ile Hz. Muhammed’in özgüvenini 

pekiştirmeyi hedeflemektedir.1411 Müfessir, ayrıca kıssanın anlatımında Ad kavmine 

gönderilen Hûd peygamber’in kavmi ile olan diyaloglarının, Hz. Muhammed’in 

kendi kavmiyle olan diyaloglarını andıran bir üslûpta sunulduğunu söylemektedir.1412 

Câbirî’ye göre, geçmiş peygamberlerin kavimleriyle yaşadıklarının aynısı Hz. 

Muhammed ile kendi kavmi arasında yaşanmıştır. Örneğin Hz. Salih’in hem 

kendisine inanan yoksul ve zayıf kimselerle hem de inkârcı ve kibirli kimselerle olan 

diyalogları; Hz. Peygamber’in kendisine inanan zayıf müminlerle ve ona karşı çıkan 

inkârcı-kibirli Kureyş müşrikleriyle olan diyaloglarını andırır şekilde 

anlatılmaktadır.1413 Benzer şeklide Medyen1414 halkından ve kendilerini Allah’a 

inanmaya çağıran, ölçü ve tartıda hile yapmamaları konusunda kendilerini uyaran 

Hz. Şûayb ile halkı arasındaki diyalog da tıpkı Hz Peygamberin Kureyş ile olan 

diyaloğuna benzemektedir.1415 A’râf sûresinde anlatılan Ad, Semud,  Meyden gibi, 

Ehlu’l-kurâ kıssalarının ardından, kendisini ilâh olarak tanımlayan ve halkının bir 

kısmını oluşturan İsrailoğullarını baskı altına alıp onları köleleştiren azgın bir 

diktatör olan Firavun’dan ve onu uyarmakla görevlendirilen Hz. Musa’dan 

bahsedilmektedir.1416 A’râf sûresiyle birlikte Muhammedî davetin evrensel 

boyuta1417 ulaştığı görüşünü ileri süren Câbirî’ye göre, daha önce öz bir şekilde 

anlatılan kıssalar bu sûrede detaylandırılmıştır. Bu sûrede insanlığın maruz kaldığı 

sapkınlıkların, Hz. Adem’i ve soyunu saptırma sözü veren şeytanla ilişkilendirilmesi 

ve bu hitabın bütün insanlara yönelik olması, bunun evrensel söyleme geçişini 

göstermektedir.1418  

                                                             
1410 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 293-296; a, y., Fehmu’l-Kur’ân, I, 226, 243. 
1411 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 300; a.y., Fehmu’l-Kur’ân, I, 244. 
1412 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 314; a.y., Fehmu’l-Kur’ân, I, 245. 
1413Câbirî, Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 318. 
1414 Medine ile Şam arasında bir şehir veya halkın adıdır.  Bkz.: Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 323. 
1415 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 323. 
1416 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 373. 
1417“Ey Muhammed) De ki: ‘Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait 
olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve 
öldürür. O hâlde, Allah’a ve O'nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona 
uyun ki doğru yolu bulasınız.” A’raf, 7/158. 
1418 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 223-224. 
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 Câbirî, Medenî sûrelerdeki kıssaları ise tek başlık halinde ele almaktadır.1419 

Mekke’de Hz. Peygamber ile Kureyşliler arasında yaşanan tartışma çoğunlukla, 

Müşriklerin putlara tapmaları, Hz. Peygamber’in nübüvvetine ve yeniden dirilme, 

hesap, cennet, cehennem gibi hususlara inanmamaları gibi konular etrafında 

gelişiyordu. Bu nedenle değişik bağlamlar içerisinde yer almakla beraber Mekkî 

sûrelerde anlatılan kıssaların tümü bu konularda Hz. Peygamber’i destekler 

nitelikteydi. Oysa Medine’ye hicretten sonra durum değişmiştir. Çünkü Kur’ân’ın 

hitap edeceği kitle Mekke’dekinden farklıydı. Hz. Peygamber hicret ettiği sırada 

Medine’de, Araplar dışında Yahudi kabileleri de bulunuyordu. Hz. Peygamber, 

Yahudiler de dâhil tüm Medine halkı ile bir anlaşma yaptı ki bu anlaşma, dini 

hoşgörünün ve barış içerisinde birlikte yaşamanın çerçevesini belirleyen örnek bir 

anlaşma idi. Bir süre sonra Yahudiler bu anlaşmayı bozup Müslümanların aleyhinde 

çalıştılar. Bunun yanı sıra görünüşte müslüman, ama gerçekte inanmayan ve 

müslümanlar aleyhine faaliyette bulunan “münâfıklar” diye adlandırılan bir grup 

ortaya çıkmıştır. İşte Medenî sûrelerde yer alan kıssalar çeşitli düşman gruplar ile 

yapılan mücadele çerçevesinde anlatılmaktadır. Bu kıssaların çoğu Mekkî sûrelerde 

anlatılan kıssaları tamamlama, açıklama veya duruma göre yeni bir uslûpla ifade 

etme şeklindedir.1420   

 Medenî sûrelerdeki kıssalar da Mekkî sûrelerdekiler gibi önceki toplumların, 

peygamberlerini yalanlamalarından dolayı başlarına gelenleri hatırlatmaktadır. Bu 

kıssalarda, İsrâiloğullarına gönderilen peygamberlerden sadece Hz. İbrahim, Hz. 

Musa, Hz. İsa ve kısmen de Hz. Zekeriya’ya yer verilmektedir. Çoğunlukla 

Yahudilere hitap edilerek atalarına verilen nimetler ve onların nankörlükleri 

hatırlatılmakta ve kitaplarında Hz. Muhammed’in gelişi müjdelendiği halde bunu 

sakladıkları, onun peygamberliğini kabul etmedikleri, münâfık ve müşriklerle 

işbirliği yapıp Müslümanların aleyhinde var güçleriyle çalıştıkları bildirilmekte ve 

bundan dolayı kınanmaktadırlar.1421 Mekkî sûrelerdeki kıssalarda İsrailoğullarının 

inişli çıkışlı tarihi, maceraları, yaşadıkları sıkıntılar, ön plana çıkarılırken, Medenî 

sûrelerde yer alan kıssalarda ise, Yahudilere yönelik eleştiri ve tehdid dikkat 

                                                             
1419 Bakara, Âl-i İmrân, Mâide ve Nisâ sûrelerinde geçmektedir. 
1420 Câbirî,  Medhal ile’l-Kur’ân, 387-388. 
1421 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 388-389. Bkz.: Bakara, 2/49-61.  
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çekmektedir. Bu değişimin nedeni ise elbette Yahudilerle Müslümanlar arasında 

yaşanan gelişmelerdir.1422  

  Şimdi, yaygın görüşe göre Medine’de ilk indiği kabul edilen Bakara 

sûresinde geçen kıssalar ile gelişen olaylar arasındaki münasebetlere işaret ederek 

müellifin Medenî sûrelerdeki kıssaları yorumlamasını incelemeye çalışalım.  

 Câbirî’ye göre Bakara sûresinde yer alan Hz. Adem kıssası, Yahudilerle 

tartışma bağlamında anlatılmaktadır. Yüce Allah önce onları bazı özelliklerle 

nitelemekte,1423 sonra da “Sizi yoktan var eden Allah’ı nasıl inkâr edersiniz” şeklinde 

sorguya çekmektedir.1424 Müfessire göre sûrede, Hz. Adem kıssasıyla ilgili yeni bir 

husus anlatılmaktadır. Meleklere, Hz. Adem’in yeryüzünde halife seçileceğinden söz 

edilmektedir.1425 Burada meleklerin insanı “düzen bozucu ve kan dökücü” olarak 

nitelemesi genelde tüm insanlara, özelde ise İsrailoğullarına bir göndermedir. 

Allah’ın meleklere vermediği bir özelliği Hz. Adem’e verdiğini söyleyen1426 Câbirî, 

buradaki “isimleri bilmek” kavramını “varlıkları birbirinden ayıran, her birisine 

kendi cevherini oluşturan ve onu diğerlerinden farklı kılan özelliklere sâhip bir varlık 

olarak özel ve ayrı bir isim vermek” şeklinde açıklamaktadır. Müfessire göre eşyayı 

birbirinden ayırt etmek ve herbirinin ayırıcı özelliklerini bilmek, hakkı batıldan ve 

doğruyu yanlıştan ayırmak, akıl gücü ile olabilmektedir. Allah’ın Hz. Adem’e 

isimleri öğretmesinin anlamı, ona akletme, iyiyle kötü ve hayırla şerri ayırma gücü 

vermesi demektir. Kıssada vurgulanan diğer bir önemli husus ise Hz. Adem’in 

tövbesi ve tövbesinin kabul edilişidir.1427 Câbirî, bu konuda şu noktaların altını 

çizmektedir: Allah’ın Hz. Adem’e (insana) vermiş olduğu “akıl” gücü, onu 

hatasından dönmeye sevk etmiştir. Bununla birlikte Hz. Adem’in hatasını fark 

etmesindeki Allah’ın ilhamı da unutulmamalıdır. Eşinin cennette yasak ağaçtan 

yemek sûretiyle işlemiş olduğu günah, Yadudilik ve Hrıstıyanlık inancına göre 

insanoğlunun kıyamete kadar taşıyacağı “asli günah” olarak kalmıştır. Oysa Kur’ân’a 

göre bu, bireysel bir suçtur. Nitekim Hz. Adem tövbe ederek affa uğramıştır. 

                                                             
1422 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 390; Geniş bilgi için bkz.: Derveze, Siretu’r-Rasûl, 134; a.y., 
Kur’ân’a göre Hz. Muhammed’in Hayatı, II, 343 vd. 
1423 Bakara, 2/27. 
1424 Bakara, 2/28-29. 
1425 Bakara, 2/30. 
1426 Bakara, 2/33-31. 
1427 Bakara, 2/36-37. 
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Şeytan’ın insanı aldatması tamamen bireyseldir. Her kişi kendisini Şeytan’ın 

aldatmasından korumaya çalışmak zorundadır.1428  

 Hz. Musa ve İsrailoğulları kıssasında1429 ise Yahudilere seslenilerek ataları 

olan İsrailoğullarına verilen nimetler, buna karşılık onların yaptığı nankörlükler, 

kendilerine gönderilen Hz. Musa’ya karşı inatçı ve inkârcı tutumları ve sürekli 

Allah’ın emirlerine karşı çıkmaları hatırlatılmıştır.1430 Câbirî’ye göre 

İsrailoğullarından bahseden âyetlerde ve  ْمُتْنَا  ,muhatap zamirleri”nin kullanılması“  ْمُك

Medine Yahudilerinin Hz. Peygamber’e karşı olan tutumları ile geçmiş dönemdeki 

Yahudilerin Hz. Musa’ya karşı olan tutumları arasında irtibat kurmaya yöneliktir.1431 

Bakara sûresinde İsrailoğulları ile ilgili anlatılan bir başka kıssa ise inek kesme 

olayıdır ki İsrailoğullarının işlediği bir cinâyet olayını aydınlatma hakkındadır. Bu 

kıssa ilk kez Bakara sûresinde1432 geçmektedir. Burada onların, atalarına verilmiş 

nimetler hatırlatılarak düşünmeleri istenmektedir.1433 Câbirî, kıssada kullanılan 

üslûba dikkat çekerek Yahudilerle Müslümanlar arasındaki ilişkilerin seyrine göre 

üslûp değişikliği yaşandığını ifade etmektedir. Yahudiler, Müslümanların aleyhine 

mücadelelerini sertleştirdikçe Kur’ân’ın da kendilerine yönelik üslûbunu 

sertleştirdiğine dikkat çekmektedir.1434 Örneğin, aynı sûrede Yahudilerin Allah’a 

verdikleri sözü bozup onun elçisini yalanladıkları, Hz. Muhammed gelmeden önce 

Kureyş’i Son Peygamberle tehdid ettikleri halde, ona inanmadıkları ve 

Müslümanlara karşı düşmanca tavır sergiledikleri anlatılmaktadır. Dolayısıyla sûrede 

onlara yönelik sert eleştiriler vardır.1435 

   Câbirî’nin dikkat çektiği önemli bir husus da kıble değişimi meselesidir. 

Ona göre kıble yönünün Mescid-i Aksa’dan Mescid-i Haram’a döndürülmesinde 

tarihi dayanak olarak, hem Yahudilerin hem de Arapların atası olan Hz. İbrahim 

devreye sokulmuştur. Zira Kâbe’yi bina eden kişi Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail’dir. 

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail’e saygı duymak, ancak onların bina edip kutsadıkları ve 

çevresini soyları için yurt edindikleri Beyt’e (Ka’be’ye) yönelmekle olacaktır. 
                                                             
1428 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 392-393. 
1429 Bkz.: Bakara, 2/49-66. 
1430 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 394. 
1431 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 395; a.y., Fehmu’l-Kur’ân, III, 44. 
1432 Bkz.: Bakara, 2/67-73. 
1433 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 397-398. 
1434 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 389. 
1435 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 400 vd. Bkz.: Bakara, 2/ 83-121. 
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Dolayısıyla Müslümanlar için en uygun kıble Ka’be’dir. İşte bu şekilde önce Hz. 

İbrahim ile Araplar arasında irtibat sağlanmış sonra da Mescid-i Haram Kıble olarak 

ilan edilmiştir. Buna rağmen Yahudilerin tepkileri devam etmiştir.1436 Câbirî, Bakara 

sûresinde geçen Talût ve Calût kıssası ile Bedir Savaşı arasındaki benzerliğe dikkat 

çekmektedir. Bedir Savaşı’nda az sayıdaki Müslüman topluluğun çok sayıdaki 

müşrik topluluğunu hezimete uğratmasından söz eden âyetlerden sonra, bu savaşı 

andıran Talût ve Calût kıssasının anlatıldığını belirtmektedir.1437 

 Yukarıda verilen açıklamalardan da anlaşıldığı üzere Câbirî, Kur’ân kıssaları 

ile Hz. Peygamber döneminde yaşanan olaylar arasında irtibat kurmaktadır. Geçmiş 

peygamberler ile kendi kavimleri arasında yaşananların benzerlerinin Hz. 

Muhammed ile toplumu arasında yaşandığını ifade etmektedir. Böylece kıssalarla 

inkârcıların uyarılıp hakka davet edildiğini, müminlere de sabır ve güven telkin 

edildiğini vurgulamaktadır.  

 Mehmet Zeki Duman ise Kur’ân kıssalarını detaya inmeden, Kur’ân’da 

anlatıldığı kadarıyla aktarmayı daha doğru görmektedir. O, Kur’ân kıssalarının, hayal 

mahsulü masal ve hikâye olmadığını, tarihte yaşanmış olaylar olduğunu 

vurgulamaktadır. Kıssaların asıl hedefinin öğüt, hatırlatma ve ders çıkarma olduğunu 

düşünen müfessir, genellikle kıssalarda verilmek istenen derslere dikkat çekmektedir. 

Kıssaların nüzûl zamanının bilinmesini önemseyen müfessir, özellikle Hz. 

Peygamber ve müminlere yönelik mesajlarda, çıkarılabilecek bir takım hükümlere, 

evrensel gerçeklere ve ahlakî öğütlere dikkat çekmektedir.. Zeki Duman’ın kıssalara 

yaklaşımını bazı örnek olaylar ve ilgili âyetlerin tefsiri çerçevesinde değerlendirmeye 

çalışacağız. 

 Kasas sûresi 44. âyette1438 Hz. Musa’ya Allah tarafından hitap edilip emir 

verildiğinde, Hz. Peygamber’in orada olmadığından, dolayısıyla bu olayı 

görmediğinden söz edilmektedir. Zeki Duman, bu bilgilerin Ehl-kitaba gönderilen 

Tevrat tarafından tasdik edildiğini, Hz. Peygamber’in bu bilgilere ancak vahiyle 

                                                             
1436 Câbirî, Medhal ile’l-Kur’ân, 403 vd. Kıblenin değişimi için bkz.: Bakara, 2/132-141. Yahudilerin 
tepkisi için bkz.: Bakara, 2/142-145. 
1437 Bakara, 2/249. 
َْالا ىَسوُم ىٰلِا اَنْیَضَق ْذِا ِّىِبْرَْغلاِ بِناَجِب َتْنُك اَمَو َنیٖدِھاَّشلا َنِم َتْنُك اَمَو َرْم 1438  “(Ey Muhammed!) Musa’ya o emri 
verdiğimiz zaman sen (vadinin) batı tarafnda değildin. (O olayı) görenlerden de değildin.” Kasas, 
28/44. 
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ulaşabildiğini, bunları duymuş olamayacağını belirtmekte ve inkârcıların, hiç 

olmazsa bunu düşünüp tavırlarından vazgeçmeleri gerektiğini söylemektedir.1439 

Yine, sûrenin 45-47. âyetlerinde Hz. Peygamber’in, Hz. Musa’nın durumuna şahit 

olmadığı gibi onun döneminden bu yana uzun zaman geçtiğinden söz edildiğine 

dikkat çeken müfessir, bu ifadelerin kıssanın yaşanmış olduğunun açık delili 

olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu kıssaların, Kur’ân’ı Hz. Peygamber’in uydurması 

olarak gören veya başkasından duyup dikte ettirdiğini söyleyenlere bir cevap 

niteliğinde olduğunu düşünmektedir.1440 

 Görüldüğü gibi Zeki Duman, kıssaların hayal mahsulü değil, tarihte yaşanmış 

olaylar olduğunu vurgulamakta ve bu gerçeği net bir şekilde ifade etmektedir. Zeki 

Duman bu hususuta Derveze’yle aynı üslûbu kullanmaktadır. Câbirî ise daha farklı 

bir üslûpla konuya yaklaşmakta, yani kıssaların tarihi gerçekliğinin önemli 

olmadığını belirtmektedir. Ona göre önemli olan kıssalardan alınacak derslerdir. 

Diğer bir ifade ile Derveze ile Zeki Duman Kur’ân kıssalarının gerçekte yaşanmış 

olduğunu ifade ederken, Câbirî ise bu kıssaların yaşanmamış olabileceğini, bunların 

yaşanıp yaşanmamasının pek önemli olmadığını ifade etmektedir. Câbirî’ye göre 

darb-ı mesel türünün bir örneği olan bu kıssaların amacı ibret vermektir. Bu sebeple 

bu kıssalarda anlatılanların doğruluğunun ölçütü, gerçekte yaşanıp yaşanmadığı 

değil, muhatabı etkileyip etkilemediğidir. Bu yönüyle Câbirî’nin Ahmet Halefullah 

ile benzer görüşte olduğu söylenebilir. 

 Zeki Duman tefsirinde, kıssalarda geçen derslere, öğütlere yer verdiği gibi, 

yer yer kıssalardan çıkarılan hükümlere de dikkat çekmektedir. Yûnus sûresi 90. 

âyette İsrailoğullarının peşinden giden Firavun’un denizde boğulmak üzere iken 

pişman olup Allah’a inandığını, O’na boyun eğdiğini belirtmesi karşısında 91. âyette, 

“ Şimdi mi!..,  Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun” şeklinde 

cevap verildiğini belirten müfessir, buradan hareketle Nisâ sûresi 17 ve 18. 

âyetlerini1441 delil göstererek son andaki tövbenin kabul edilmeyeceğini ifade 

                                                             
1439 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 539. 
1440 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 539. 
1441 “Allah katında (makbul) tövbe, ancak bilmeyerek günah işleyip sonra çok geçmeden tövbe 
edenlerin tövbesidir. İşte Allah, bunların tövbelerini kabul buyurur. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm 
ve hikmet sahibidir. Yoksa (makbul) tövbe, kötülükleri (günahları) yapıp yapıp da kendisine ölüm 
gelip çatınca, ‘İşte ben şimdi tövbe ettim’ diyen kimseler ile kâfir olarak ölenlerinki değildir. Bunlar 
için ahirette elem dolu bir azap hazırlamışızdır.” Nisâ, 4/17-18. 
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etmektedir. Ona göre Allah’a tövbe ve iman, ölüm gelip çatmadan ve yaşama ümidi 

tükenmeden yapılmalıdır. Hayatı boyunca Allah’a ve peygambere isyan etmiş, 

Allah’ın kitabına karşı çıkmış, hevasına göre yaşamış birinin tövbesi de imanı da 

aynen Firavun’un tövbesi gibi makbul değildir. Zira Firavun denizde boğulmak üzere 

iken “Ben tövbe ettim” demiş, fakat tövbesi kabul edilmemiştir.1442 Müfessir, Hz. 

Yûnus’un kıssasında ise, onun kavminin tövbesinin makbul tövbeye örnek verildiğini 

ve bu tövbenin övüldüğünü1443 belirtmektedir. Çünkü onun kavmi, iş işten geçmeden 

hatalarının farkına varıp tövbe etmiş ve Allah’a inanmıştır. Bu sebeple hem azaptan 

kurtulmuş hem de övülmüşlerdir.1444 

 Zeki Duman, Kehf sûresi 16. âyetin tefsirinde ise tevhid ehli gençlerin, zâlim 

krala karşı verdiği mücadele sonucunda “Yeryüzünde bizi bu hâlimizle yaşatmazlar, 

Allah’a ortak koşup müşrik olarak yaşamaktansa bir mağaraya çekilelim, orada 

inziva hayatı yaşayalim; hiç olmazsa kalan ömrümüzü Rabb’imizden uzak 

geçirmeyelim” düşüncesinde anlaştıklarına dikkat çekmektedir. Ona göre bu 

düşünce, insanca ve müslümanca yaşanabilmesi için zor durumda kalındığı vakit 

başvurulacak son çaredir. Yani mümin kişi, imanını muhafaza etmek için çaba 

göstermek zorundadır. Çünkü dünya hayatı imtihan amaçlı olup geçici bir yerdir. 

Asıl ve daimi hayat ise ahiret yurdundadır. Dünya hayatı ancak Allah’a iman ile 

anlam kazanır ve güzelleşir. Öldürülme korkusu nedeniyle Allah’a ortak koşup kâfir 

olarak yaşamaktansa, Allah’a iman ve tevekkül ile ahiret hayatına yönelerek 

yaratıcısına sığınmak daha hayırlıdır.1445  

 Kıssaların geçtiği sûrelerin iniş zamanını bilmenin Kur’ân-sîret ilişkisi 

açısından önemli görülmektedir. Bu bağlamda kısaalarla Hz. Peygamber ve 

müminlerin içinde bulundukları durumu öğrenmeye çalışan Zeki Duman, çoğunlukla 

kıssaların tefsirinde bu duruma dikkat çekmektedir. Ona göre Hz. Yûsuf kıssasından 

bahseden Yûsuf sûresi Mekke’de peygamberliğin dokuzuncu veya onbirinci yılında 

inmiştir. Bu dönemde Hz. Peygamber müşriklerin zulmünden âdeta bunalmıştı. 
                                                             
1442 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 620. Kâfirlerin veya ölümüne ramak kala yapılan iman ve tevbenin 
kabul olmayacağını ifade eden âyet için bkz.: Nisâ, 4/17-18. 
1443 “Yûnus’un kavminden başka, keşke (azabı görmeden) iman edip, imanı kendisine fayda veren bir 
tek memleket halkı olsaydı! (Yûnus’un kavmi) iman edince, dünya hayatında (sürüklenebilecekleri) 
rezillik azabını onlardan uzaklaştırmış ve onları belli bir zamana kadar yararlandırmıştık.” Yûnus, 
10/98. 
1444 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 620. 
1445 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 346-347. 
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Sûrenin son âyetinde1446 Kur’ân kıssalarının amacının anlatılanlardan ibret almak 

olduğu açıkça beyân edilmektedir.1447 Bu açıdan bakıldığında müşriklerin tutumu 

karşısında üzülen Hz. Peygamber’e, Hz. Yûsuf’un durumu hatırlatılmış, ümitsizliğe 

kapılmaması gerektiği belirtilmiş, müşriklerin söz ve davranışlarına bakarak 

elçiliğinden, indirilen vahiyden şüphelenmemesi gerektiği mesajı verilmiştir. Daha 

açık ifadeyle Hz. Peygamber’e şöyle denilmiştir: Ey Muhammed, sen Hz. Yûsuf ile 

kardeşleri arasında yaşanan olaya şahit olmadığın gibi, bu kıssayı herhangi bir 

kitaptan da okumuş değilsin. Sen, Allah’ın elçisi olmasaydın, bu haberler sana 

gelmezdi. O halde kendinden şüphelenme ve Rabb’inden ümidini kesme. Önceki 

elçilerimize yaptığımız gibi, vakti geldiğinde sana da yardımımız gelecektir. Allah’a 

ve onun elçilerine başkaldıranlara elbette azabımız erişecektir. Sana düşen, azimle ve 

sabırla yoluna devam etmektir.1448  

 Zeki Duman’a göre Ashab-ı Kehf, Hz. Musa ile arkadaşı ve Zülkarneyn 

kıssaları ile şımarık zengin ve kanaatkâr müminin akıbetinin anlatıldığı Kehf sûresi 

Hz. Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin on ikinci yılında indirilmiştir. Sûrenin 

nüzûl zamanı, Allah’a kulluk ettikleri için Mekke’de akrabalarının ağır zulmüne 

uğrayan müminlerden bir kısmının Habeşistan’a göç etmek durumunda kaldığı 

döneme rastlamaktadır. Birinci kıssada tevhid ehli, yiğit gençlerin putperest zâlim 

krala karşı mücadelesi anlatılmak suretiyle zor anlar yaşayan müminlere mesaj 

verilmektedir. İkinci kıssada ise üç farklı sahnede olayların içyüzünün ve 

hikmetlerinin sadece Allah tarafından bilineceği gösterilmiş, bu hikmet 

bilinmediğinde bazen bir peygamberin bile sabrını zorlayacağı belirtilmiştir.1449 

Üçüncü kıssada ise, Allah’ın verdiği imkânları nefsin tatmini için değil, insanlığa 

                                                             
1446 “Andolsun ki, onların kıssalarında akıl sâhipleri için ibret vardır. Kur’ân, uydurulabilecek bir söz 
değildir. Fakat kendinden öncekileri tasdik eden, her şeyi ayrı ayrı açıklayan ve inanan bir toplum 
için de bir yol gösterici ve bir rahmettir”. Yûsuf, 12/111. 
1447  Kur’ân kıssalarından bir takım dersler için bkz.: Zeki Soyak, Kur’ân ve Hadis’te Kıssalar 
Hisseler,  Nevşehir, 2003. 
1448 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 43, 69-70. 
1449 Zeki Duman, Kehf, 18/65’te “…kendisine katımızdan bir rahmet verip ilmimizden öğrettiğimiz 
kullarımızdan bir kul… ” olarak geçen kişi hakkında şu yorumu yapmaktadır: Bu kişi bir insan veya 
efsanevi biri olamaz. Çünkü bu kişinin yaptığı işler, insanın yapacağı şeyler değildir. Hiçbir insan, “bu 
çocuk gelecekte kötü biri olacaktır.” mantığıyla bir çocuğu öldüremez. Ayrıca ebedilik vasfı hiç 
kimseye verilmemiştir. Bu, Allah tarafından görevli kılınmış, insan sûretinde tecessüm etmiş bir zat 
veya melek olabilir. Bkz.: Duman, Beyânu’l-Hak, II, 358-359. 
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fayda sağlayacak bir takım değerlerin yerleşmesi için kullanan Zülkarneyn örneği ile 

mesaj verilmiştir.1450 

 Zeki Duman’a göre, Hz. Adem’in iki oğlunun kıssasının hedefi ise şöyle 

açıklanabilir: Bu olayla, takvalı olanla-olmayanın örneği dikkatlere sunulmaktadır. 

Ayrıca, takvalı olanla, olmayanların ibadet amaçlı yaptıklarının sonucu belirtilmekte 

ve bu iki kesimin hayata ve insanlara bakışındaki farklılık yansıtılmaktadır.1451 

Müfessir, Taha sûresinin girişinde Hz. Musa kıssasının1452 bir hikâye ve masal 

olmadığını vurgulamakta ve belli amaçları sunmak amacıyla anlatıldığına dikkat 

çekmektedir. Ona göre bu kıssa Mekke’de risaletin dördüncü ile yedinci yılları 

arasında nâzil olmuştur. Zira bu dönem, müşrik Arapların atalarının yolunu takipte 

ısrarcı olduğu, Hz. Peygamber’e ve inananlara karşı şiddet ve baskıyı artırdığı yıllara 

rastlamaktadır. Oysa Hz. Peygamber, onlardan biri olması ve Allah tarafından 

kendilerine rehber olarak gönderilmesi yönüyle bir rahmet idi. Çünkü onlara Allah’ın 

buyruklarını okuyor, kendilerini maddi ve manevi kirlerden arındırma mücadelesi 

veriyordu. Ona kulak verenler, gerçek kimliklerine kavuşurlarken, inat edip karşı 

çıkanlar ise şeytanın uşağı olmaya devam ediyorlardı. Geçmişte de peygamberler ile 

kendi toplumları arasında benzer durumlar yaşanmıştır. Örneğin Hz. Musa’nın 

Firavun’a karşı hakkı haykırıp mücadele etmesi, İsrailloğullarını onun zulmünden, 

köleliğinden kurtarmaya çalışması zikredilebilir.1453 Aynı şekilde; Hûd sûresinde 

geçen Hz. Nûh kıssasında, Hz. Nûh ile kavmi arasında geçen diyalogda, Hz. Nûh 

kendisinin bir uyarıcı olduğunu belirtmektedir. Ancak kavmi, Hz. Nûh’a toplumun 

sığ düşünceli kimselerin inandığını söyleyerek Nûh peygamberi yalanlayıp 

küçümsemiş ve ona karşı çıkmıştır.1454  

   Zeki Duman, Hûd sûresi 27. âyetin1455 tefsiri bağlamında, peygamberlerin 

daveti karşısında muhatapların tepkisine değinmekte ve genel olarak peygamberlere 

o toplumun zayıf, yoksul ve ezilmekte olan kesimin iman ettiğini; zengin, hâkim 

                                                             
1450 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 341-342. 
1451 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 633. 
1452 Bkz.: Tâhâ, 20/9-98. 
1453 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 451. 
1454 Bkz.: Hûd, 11/25-37. 
1455 “Kavminin inkâr eden ileri gelenleri, ‘Biz, senin ancak bizim gibi bir insan olduğunu görüyoruz. 
İlk bakışta sana uyanların da ancak en aşağılıklarımızdan ibaret olduğunu görüyoruz. Sizin bize karşı 
herhangi bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Aksine sizin yalancı kimseler olduğunuzu 
sanıyoruz’dediler.” Hûd, 11/27. 
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kesimlerin ise kurulu düzenlerini korumak için var güçleriyle elçilere karşı çıktığını 

söylemektedir. Ona göre bu durum, sadece peygamberler devrine özgü değildir. 

Bunlar aynı zamanda sosyal hayatın, zaman zaman rastlanılabilen gerçeklerindendir. 

Zira her dönemde kendi menfaatlerini korumak için kurulu düzenin devamını 

isteyenler, ıslahat hareketlerine karşı çıkmış, toplumun geneline fayda veren 

gelişmelere engel olmuşlardır. Yine aynı sûrenin 29. âyetinde1456 Hz. Nûh’a karşı 

çıkanların, inanan, zayıf, yoksul ve ezilenleri küçümsemelerine karşılık, Hz. Nûh’un 

“ben onları çevremden kovamam…” dediği zikredilmektedir. Zeki Duman’a göre 

burada, Hz. Nûh’a karşı çıkıp zayıf ve yoksullarla bir arada olmak istemeyenlerin 

tutumu ile Hz. Peygamber’e inanan aynı niteliklere sahip kişilerin kovulmasını 

isteyen Kureyş müşriklerin tutumu1457 farklı değildir.1458 Dolayısıyla peygamber 

kıssaları ile Hz. Peygamber’e ve müminlere teselli ve öğüt verilmiştir. Müfessirin 

örnek verdiği bu kıssada da görüldüğü gibi, Hz. Peygamber’in sîretiyle Kur’ân 

kıssaları arasında hedef birliği bulunmaktadır.  

 Zeki Duman’a göre Hz. Musa kıssası ile amaçlanan hususlar ise şunlardır: 

Asıl amaç, Allah’ın vahyettiği evrensel ahlakî ilkeler ve adil yasalarla tarihe yön 

vermektir. Bireysel ve sosyal hayatta hiçbir yeri ve hukuku olmayan, alt sınıfın 

üyeleri olarak tanımlanıp aşağılanan insanları zulümden kurtarmaktır. İnsanlık adına 

verilen her savaşın Allah tarafından destekleneceğine işarettir. Ne kadar güçlü olursa 

olsun, Firavunların bile Allah’ın izniyle yenileceğine, bir örnek üzerinden işaret 

etmek ve bütün insanları temel hak ve özgürlükleriyle eşit olarak yaratan yüce 

Allah’ın hiçbir insanı ve toplumu ayrıcalıklı yaratmadığını göstermektir. Köleliğin 

kader olmadığını, tarihi olaylar bağlamında izhar etmektir. Hz. Musa’nın Firavun ve 

sihirbazlarla mucadelesi, İsrailoğullarının Mısır’dan çıkışı, Kızıl deniz’i geçmeleri, 

kendisi Tûr Dağı’na çıkınca kavminin yeniden puta tapması… hep insanlık onurunun 

nasıl aşağılandığını ve nasıl kurtarılabileceğini göstermek içindir.”1459  

 Zeki Duman’nın mezkûr açıklamalarından da anlaşıldığı üzere, Hz. Musa 

kıssasının tarihin her dönemine ışık tuttuğu, yaşanabilen olaylar için öğütler içerdiği 
                                                             
1456 “Ey kavmim! Buna karşı ben sizden herhangi bir mal da istemiyorum. Benim mükâfatım ancak 
Allah’a âittir. Ben o iman edenleri (teklifinize uyarak) kovacak da değilim. Cünkü onlar Rablerine 
kavuşacaklardır. Fakat ben sizin bilgisizce davranan bir toplum olduğunuzu görüyorum.” Hûd, 11/29. 
1457 Bkz.: Enâm; 6/52-53. 
1458 Duman, Beyânu’l-Hak, II, 25. 
1459 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 452;  
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anlaşılmaktadır. Diğer bir ifadeyle bu kıssa evrensel mesajlar sunmaktadır. Kıssaların 

gerçekliği konusunda net görüşe sahip olan Zeki Duman, Kur’ân’da geçen kıssaları, 

asırlar öncesinin tarihi gerçekleri olarak nitelemektedir. O, Âl-i İmrân sûresi 44. 

âyette1460 geçen  Bunlar sana vahyettiğimiz gayb“  َكْیَلِا ِھیٖحوُن ِبْیَغْلا ِءاَبْنَا ْنِم َكِلٰذ

haberlerindendir” ve Mâide sûresi 27. âyette1461 geçen َع ُلْتاَو ِّقَحْلاِب َمَدٰا ْیَنْباَ اَبَن ْمِھْیَل  

“Adem’in iki oğlunun gerçek hikâyesini de onlara anlat” ifadelerinden hareketle 

Kur’ân kıssalarının yaşanmış tarihi hakikatler olduğunu söylemektedir. Ona göre bu 

ifadelerde, Hz. Meryem’in bakımını kimin üstleneceğinin belirlenmesi için kuraya 

başvurulmasının Hz. Peygamber’in doğumundan asırlar öncesinde gerçekleştiği,1462 

Habil-Kabil kıssasının bilfiil yaşandığı anlatılmaktadır.1463 Aynı şekilde, Mâide 

sûresinde1464 Havarilerin, Allah’ı daha yakından tanımaları ve kalplerinin mutmain 

olması için Hz. İsa’dan bir sofra indirmesini talep ettikleri ve bu sofranın indirildiği 

anlatılmaktadır. Müfessire göre talep edilen sofra gerçekten indirilmiş ve Havariler 

ondan yemişlerdir.1465   

 Özetle; her üç müfessir tarafından Kur’ân kıssalarının belirli amaçlarına 

dikkat çekilmiş, kıssaların Hz. Peygamber’i ve müminleri teselli etmesi, İslam 

düşmanlarını düşündürmeye sevk etmesi hususları özellikle vurgulanmıştır. 

4.3.4. İ’câzu’l- Kur’ân  

 Sözlükte “a-c-z” kelimesi gücü yetmemek, yapamamak anlamına gelirken, 

“a-c-z” kökünden türetilmiş bir mastar olan i’caz kelimesi ise âciz bırakmak 

anlamına gelmektedir.1466 Aynı kökten türeyen mu’cize kelimesi ise aciz bırakan 

                                                             
1460 ُمِصَتْخَی ْذِا ِْمھْیَدَل َتْنُك اَمَو َمَیْرَم ُلُفْكَی ُْمھُّیَا ُْمھَمَالَْقا َنوُْقلُی ْذِا ِْمھْیَدَل َتْنُك اَمَو َكْی َنو َلِاِ ھیٖحوُنِ بْیَغْلا ِءاَبْنَا ْنِم َكِلٰذ “ (Ey 
Muhammed!) Bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Meryem’i kim himayesine alıp 
koruyacak diye kâlemlerini (kura için) atarlarken sen yanlarında değildin. (Bu konuda) tartışırlarken 
de yanlarında değildin.” Âl-î İmrân, 3/44. 
1461 “(Ey Muhammed!) Onlara, Adem’in iki oğlunun haberini gerçek olarak oku. Hani ikisi de birer 
kurban sunmuşlardı da, birinden kabul edilmiş, ötekinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul 
edilmeyen, ‘Andolsun seni mutlaka öldüreceğim’demişti. Öteki, ‘Allah, ancak kendisine karşı 
gelmekten sakınanlardan kabul eder’ demişti.” Maide, 5/27. 
1462 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 201. 
1463 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 633. 
1464 Bkz.: Mâide, 5/ 112-115. 
1465 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 674. 
1466 İbn Fâris, Mekâyisu’l-Luğa, IV, 232. 
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anlamına gelmekle birlikte peygamberlerin, Allah tarafından gönderilmiş gerçek 

elçiler olduğunu kanıtlayan olağanüstü olaylar şeklinde de tanımlanır.1467   

 İ’câzu’l-Kur’ân ise “Kur’ân’ın, sahip olduğu edebî üstünlük ve muhteva 

zenginliği sebebiyle benzerinin meydana getirilememesi özelliği”1468 veya “insanın 

sahip olduğu bütün güçleri kullanmasına rağmen, onun belağatının seviyesine 

erişememe durumu”1469 şeklinde tanımlanmaktadır.  

 İ’câz, Kur’ân’ın benzerinin getirilmemesi mûcizesi anlamına geldiğine dikkat 

çeken Hayati Aydın, i’câzdan asıl amacın, Kur’ân’ın Allah kelamı olduğunun 

ispatlanması olduğunu belirtmektedir. Aydın’a göre, bu ispatlandığı takdirde, 

Kur’ân’ı tebliğ eden elçinin hak bir elçi olduğu ve bu kitapta diğer elçilerin hak üzere 

gönderildikleri ifade edildiği için, gönderilen diğer peygamberlerin haklılığı da 

kanıtlanmış olur. Peygamberlerin ortaya koydukları mucizelerden amaç da budur. 

Buna göre Kur’ân i’câzı, onun sözü ve sözün karakteri üzerinde odaklaşan bir konu 

olduğu söylenebilir.1470  

  Kur’ân’a nazire yapılmasının imkânsızlığını ortaya koyan âyetler1471, onun 

Hz. Peygamber’in en büyük mucizesi olduğunu göstermektedir. Kur’ân, Hz. 

Peygamber’in nübüvvetini ve Allah’ın birliğini ispatlayan en büyük mucize olduğu 

kabul edilmektedir. Bu bağlamda Said Nursî, şunları dile getirmektedir: 

 Kur’ân-ı Hâkim, şu büyük kâinat kitabının ezelî bir tercümesidir. Allah’ın 

isimlerinin yerdeki ve gökteki gizli, manevi hazinelerinin kâşifidir. Kâinattaki 

olayların arka planındaki gerçeklerin açıklayıcısı, görünen ve görünmeyen âlemlerin 

kitabının müfessiridir. Gayb âleminden gelen rahmânî iltifatların ve ezelî hitapların 

hazinesidir. İslamiyet’in manevî âleminin güneşidir. Ahiret âleminin haritasıdır. 

Kur’ân, insanları eğiten ve hidâyete ulaştıran bir rehberdir. O,  hem hikmet ve şeriat; 

hem dua ve ibadet; hem de emir ve davet kitabıdır.1472   

                                                             
1467 Zurkânî, Menâhilu’l İrfân, I, 63; Halil İbrahim Bulut, “Mucize”, DİA, İstanbul, 2005, XXX, 350.  
1468 Zurkânî, Menâhilu’l İrfân, I, 64; Yusuf Şevki Yavuz, “İ’câzu’l-Kur'ân”, DİA, İstanbul, 2000, XXI, 
403. 
1469 Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi, (Çev.: Sabri Hizmetli), Fecr Yay., Ankara, 1986, 184-190. 
1470 Aydın, “Kur’ân’ın i’câz (Taklit Edilemezlik) Olgusu” Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2018, sayı: 41, 278-279. 
1471 Örneğin bkz.: Bakara, 2/23; Yunus, 10/38; İsrâ, 17/88; Tur, 52/33-34. 
1472 Saîd Nursî,  Sözler, Söz Basım, İstanbul, 2006, 328-329. 
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 Fesahat ve belağat açısından da Kur’ân en büyük mucizedir. Çünkü vahyin 

nüzûl döneminde Arabistan’da fesahat ve belagat çok ileri düzeyde olup son derece 

etkiliydi. Hatta bir edibin sözüyle iki kabile savaşa girebilir ve bir sözüyle barış 

sağlanabilirdi. İşte böyle bir zamanda Kur’ân-ı Mu’cizu’l Beyân nâzil olmuş ve Arap 

belagat üstatlarını Kur’ân’a benzer bir sûre meydana getirmeye davet etmiş ve onlara 

meydan okumuştur.1473  

 Bu açıklamalardan sonra, şimdi de, her üç müfessirin Kur’ân’ın i’cazı 

konusundaki yaklaşımları incelemeye çalışalım.   

 Muhammed İzzet Derveze, Kur’ân’ın birçok âyetinde,1474 onun kolayca 

anlaşıldığının, rahatlıkla kavranabildiğinin, buna rağmen büyüklük taslayan 

müşriklerin Kur’ân ile mücadeleye giriştiklerinin, ona burun kıvırdıklarının ifade 

edildiğini belirtmektedir. Derveze’ye göre Kur’ân dilinin, Araplar tarafından 

rahatlıkla anlaşılabilir bir özellikte olması, onun mucizevîliğinden, dil ve nazmının 

yüceliğinden kuşku duymayı gerektirmez. Çünkü Kur’ân’ın mucize oluşu bizzat bir 

kısım âyetlerde1475 ifade edilmektedir. Dolayısıyla onun mucize olduğuna inanmak 

vaciptir. Bununla birlikte Kur’ân’ın mucize oluşunun en büyük delili, onun bir 

benzerinin getirilememesidir. Buna işaret eden birçok âyet1476 vardır.1477 

 Derveze’ye göre, Kur’ân’ın mucize oluşu, sadece dil ve nazım yönünden 

üstün özelliklere sahip olması, erişilmez olması anlamına gelmemektedir. Kur’ân’ın, 

dil ve nazım açısından üstün olmasına rağmen kolayca anlaşılıyor olması da onun 

mucizevîliğine işarettir. Derveze bunu, şöyle bir örnekle açıklamaktadır. Büyüleyici 

ve etkileyici üslûba sahip bir yazar düşünülsün. Üslûbunun bu özelliği onu zirvede 

göstermesine rağmen, yazıları kolayca anlaşılır. Böyle bir üslûp en güzel olanıdır.  

 Kur’ân’ın dil ve nazım yönünden mucize olduğunu kabul eden Derveze, 

öncelikle Kur’ân’ın manevî etkileyiciliği açısından mucize oluşuna dikkat 

çekmektedir. Derveze’ye göre Kur’ân’ın mucizevîliği noktasında öncelikli husus 

budur. Dolayısıyla Kur’ân’ın bir benzerinin getirilemeyeceğine dair meydan 

                                                             
1473 Nursi, Sözler, 494-495. 
1474 Örneğin bkz.: Nisâ, 4/82; Hûd, 11/1-2; Furkân, 25/1; Ankebût, 29/1-2. 
1475 Örneğin bkz.: Ankebût, 29/50-51. 
1476 Bkz.: Bakara, 2/23-24; Yûnus, 10/38; İsrâ, 17/98-99. 
1477 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 101-102. 
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okumalar, daha çok onun bu yönüyle alakalıdır. Bu hususa işaret eden pek çok 

âyet1478 bulunmaktadır.1479  

 Derveze, Kur’ân’ın i’cazı ve insanların onun benzerini getirmekten aciz 

olduklarına dair serd edilen bazı görüşlere yer vermektedir: Kimilerine göre belâğat 

ve fesâhatte zirvede olan Araplar Kur’ân’a benzer birkaç sûre ve cümle meydana 

getirebilirler. Fakat Allah, onlardan bunu engellemiş ve onların aciz oldukları ortaya 

çıkmıştır.1480 Kimilerine göre de, Kur’ân’ın üslûbu Arapların anlayış ve üslûbunun 

çok üstünde olduğundan, onlar Kur’ân’ın benzerini meydana getirmekten aciz 

kalmışlardır. Kimilerine göre ise Kur’ân, üslûbunun belağatıyla, nazım ve uyumunun 

yüceliğiyleye olduğu gibi, ihtiva ettiği ilke, esas ve telkinleri arasında çelişki 

bulunmaması yönüyle de en büyük mücizedir. Derveze’ye göre  bu görüş daha 

doğrudur.1481  

 Derveze, اَھِب اوُمَلَظَف ًةَرِصْبُم  َةَقاَّنلا َدوُمَث اَنْیَتٰاَو َنوُلَّوَْالا اَھِب َبَّذَك ْنَا َّالِا ِتاَیْٰالاِب َلِسْرُن ْنَا اَنَعَنَم اَمَو 

 ,Bizi, (Kureyş’in istediği) mucizeleri göndermekten, ancak“  اًفیٖوْخَت َّالِا ِتاَیْٰالاِب ُلِسْرُن اَمَو

öncekilerin onları yalanlamış olması alıkoydu. (Nitekim) Semûd kavmine o dişi 

deveyi açık bir mucize olarak verdik de onlar bu yüzden zalim oldular. Oysa biz 

mucizeleri sırf korkutmak için göndeririz”1482 âyetinin tefsirinde Hz. Peygamber’e 

verilen yegâne mucizenin Kur’ân olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu âyette 

inkârcıların meydan okumalarına karşın Yüce Allah, hikmeti gereği Hz. Peygamber 

eliyle hissî mucize indirmemiştir. Çünkü geçmiş ümmetlerde mucize gösterilip de 

inanmayanlar helak olmuşlardır. 1483  

 Câbırî’ye göre ise Kur’ân’ın üslûbu ve etkileyiciliği, onun mucizevî 

özelliklerindendir. ًالیٖتْرَت َنٰاْرُقْلا ِلِّتَرَو  “Kur’ân’ı ağır ağır, tane tane oku”1484 şeklindeki 

hitapta  Kur’ân’ın tertil üzere okunması gerektiği belirtilmektedir. Dolayısıyla tertil 

                                                             
1478 Örneğin Haşr, 21; Zümer; 23; İsrâ, 17/82. 
1479 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 102-103. 
1480 Mesela, Mutezile âlimlerinin ekseriyeti ve İmamiyye âlimlerinden Seyit Murtezâ, Kur’ân’ın 
i’cazının sarf ile olduğu görüşündedir. Bkz. GEÇİT, Molla Sadrâ’nın Kur’ân Yorumu, Endülüs 
Yayınları, İstanbul, 2018, 132. 
1481 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 431. 
1482 İsrâ, 17/59. 
1483 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 401. Bkz.: Ankebût, 29/50-51. 
1484 Müzzemmil, 73/4. 
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ile okunması Kur’ân’ın bir parçasıdır.1485 Buna delil gösterilebilecek birçok âyet1486 

vardır.  Örneğin Kıyamet sûresinde şöyle denilmektedir:   

 “(Ey Muhammed!) Onu (vahyi) çarçabuk almak için dilini kımıldatma. 

 Şüphesiz onu toplamak ve okumak bize aittir. O hâlde, biz onu okuduğumuz zaman, 

onun okunuşuna uy. Sonra onu açıklamak da bize aittir.”1487 

 Kur’ân’ın insanların üzerinde ciddi etki bıraktığını, müşriklerin, ondan 

etkilenmemeleri için birbirlerini uyardıklarını söyleyen Câbırî, Fussilet sûresinde, bu 

hususun açıkça ifade edildiğini belirtmektedir:  

 “İnkâr edenler dediler ki: “Bu Kur’ân’ı dinlemeyin. Baskın çıkmak için o 

okunurken yaygara koparın.”1488 

 Câbırî, Kur’ân’ın insanlar üzerindeki tesirine ilişkin çeşitli âyetleri 

aktardıktan sonra müşriklerin onun tesirinde kaldıklarını, kendilerini ondan 

alamadıklarına dair çeşitli rivâyetler aktarmaktadır. Örneğin İslam’ın azılı 

düşmanlarından Ebû Cehil, Ebû Süfyan ve Ahnes b. Şerik’in Kur’ân’ın etkisinde 

kaldıklarına dair rivâyet özetle şöyledir: Kureyşin ileri gelenlerinden mezkûr üç kişi 

birbirlerinden habersiz bir şekilde geceleyin Kur’ân’ı dinlemek üzere Hz. 

Peygamber’in evine doğru giderler. Hz. Peygamber o sırada evinde namaz kılıyor ve 

sesli bir şekilde Kur’ân okuyordu. Her üçü dışarıda işitilen Kur’ân’ı dinlerler. Gün 

ağarmaya başladığında evlerine doğru yola çıktıklarında karşılaşırlar ve birbirlerini 

kınarlar. Böyle yapmamaları gerektiğine dair anlaşırlar. Ancak ikinci gece ve üçüncü 

gece bir daha aynı durum yaşanır. Sonunda, bu durumun yaşanmaması için 

birbirlerine söz verip ayrılırlar.1489  

 Câbırî, Kur’ân’ın insanları etkilemesinin sadece onun üslûbu ile sınırlı bir 

husus olmadığı, onun mana açısından da mucize olduğu görüşündedir. Ona göre, 

i’câzın manayı kapsayacak şekilde genişletilmesi ihtiyaç sonucunda gerçekleşmiştir. 

Zira fetih hareketleri sonucunda İslam devletinin sınırları genişlemiş, böylece farklı 

inanç ve düşünce grupları İslam toplumuna dâhil olmuştur. Bunlardan kimi inanç 

grupları, Kur’ân’ın ilâhî kaynağını hedef almıştır. Bunlara cevap sadedinde Kur’ân 

                                                             
1485 Câbırî, Medhal İle’l-Kur’ân, 182. 
1486 İsrâ, 17/45; Fussilet, 41/26; Haşr, 59/21. 
1487 Kıyâmet, 73/16-19.   
1488 Fussilet, 41/26. 
1489 Câbırî, Medhal İle’l-Kur’ân, 183. 
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üslûbunun mucize oluşunun ifade edilmesi yeterli görülmemiştir. Dolayısıyla 

âlimler, bunlara cevap sadedinde, i’cazın değişik yönlerini ortaya koyma çabasına 

girmişlerdir. Bu bağlamda Mutezile âlimleri i’cazın sadece lafızlara ait bir özellik 

olmadığını, Kur’ân’ın gaybî haberlerden bahsetmesi gibi anlam ile ilgili yönleri de 

kapsadığını ileri sürmüşlerdir.1490  

 Câbirî’ye göre, herhangi bir çelişki barındırmaması,  geçmiş kavimlerden 

bahsetmesi de Kurân’ın mucize olduğunun delillerindendir.1491 Ona göre Kur’ân, Hz. 

Peygamber’in yegâne mucizesidir. Zira müşrikler Hz. Peygamber’den, hissî mucize 

getirmesini istediklerinde Kur’ân’ın cevabı şu olmuştur: 

  “Dediler ki: ‘Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!’ De ki: ‘Mucizeler 

ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.’ 

Kendilerine okunan kitabı sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi?  Şüphesiz 

bunda inanan bir kavim için bir rahmet ve bir öğüt vardır.”1492 

  Câbırî’ye göre bu âyette, Kur’ân’ın bizzat yeterli bir mucize olduğu ifade 

edilmiş ve Hz. Peygamber’e “aramızda şahit olarak Allah yeter” demesi 

emredilmiştir.1493  

 Mehmet Zeki Duman ise Kur’ân’ın hem üslûp hem de muhteva yönünden 

mu’ciz bir kitap olduğuna dikkat çekmektedir. Ona göre Kur’ân-ı Kerim, Arapça 

olarak indirildiği için onun üslûbu Arap dili ve edebiyatı özelliklerine göredir. Buna 

rağmen onun üslûbu ve nazmı insanlar tarafından te’lif edilen eserlerden oldukça 

farklıdır.  Kur’ân,  meseleleri konu bütünlüğü içerisinde ele alıp yazılmış bir kitaba 

benzememektedir. O, yirmi üç yıl zarfında önce Mekke döneminde, sonra da Medine 

döneminde yaşanan gündelik hayatta ve öncelikli ihtiyaçlara cevap olarak indirilmiş, 

farklı bir kompozisyona sahip mu’ciz bir kitaptır.1494 

 Kur’ân üslûbu ve nazmı tam olarak ne şiire, ne de nesir türü yazılara benzer. 

Onun üslûbu ve nazmı kendisine özgüdür. Onda güçlü, etkileyici bir yön bulunduğu 

halde kehanet türü sözler, efsanevî ve hayal unsuru bilgiler asla bulunmaz. Kur’ân 

yerine göre, sert ya da yumuşak hitap tarzlarını kullanmaktadır. Manaya göre kulağa 

                                                             
1490 Câbırî, Medhal İle’l-Kur’ân, 184-185. 
1491 Bkz.: Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 321-322; III, 110, 229. 
1492 Ankebût, 29/50-51. 
1493 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 268-269. 
1494 Duman, Kur’ân ve Müslümanlar, 156-157. 
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hoş gelen, ümit veren ve sevindiren üslûbu bulunduğu gibi, insanın kalbini ürperten, 

insanı düşünmeye sevkeden ifadeler ile okuyucuya ümit ve korkuyu bir arada yaşatan 

etkileyici bir üslûbu da bulunmaktadır.1495  

 Kur’ân’ın, Hz. Peygamber’in yegâne mucizesi olduğuna işaret eden1496   

Duman’a göre muhataplarının çok istemesine rağmen, Allah’ın Hz. Peygamber’e 

hissî/kevnî bir mucize vermemesinin iki sebebi vardır: Birincisi; Kamer, 54/2. âyette 

“İnkâr edenler, eğer mucizevî bir işaret görseler hemen ondan yüz çevirir ve ‘Hep 

aynı sihirdir’ derler” şeklinde ifade edildiği üzere onlara mucize gösterilse bile, 

müşrikler kesinlikle inanmayacaklardır. İkincisi ise iman etmek isteyen kimse için 

Kur’ân’ın mucize olarak yeterli görülmesidir. Çünkü ellerinde Kur’ân gibi bir 

mucize olduğu halde inkârda diretenler daha ne mucizesi isterler?1497 Ancak İsra ve 

Miraç hakkındaki açıklamalarından anlaşıldığına göre Duman, Hz. Peygamber’in 

Kur’ân dışındaki mucizelerini tamamen inkâr etmemektedir.1498  

 Şimdi ise üç müfessirin, i’câzu’l-Kur’ân’a delil kabul edilen âyetlerden 

Bakara sûresinde geçen şu âyetlere dair yaklaşımlarını incelemeye çalışalım:  

َنیٖقِداَص ْمُتْنُك ْنِا ِّٰهللا ِنوُد ْنِم ْمُكَءاََدھُش اوُعْداَو ٖھِلْثِم ْنِم ٍةَروُسِب اوُتْاَف اَنِدْبَع ىٰلَع اَنْلَّزَن اَّمِم ٍبْیَر ىٖف ْمُتْنُك ْنِاَو  

 Eğer kulumuza“ َنیٖرِفاَكْلِل ْتَّدُِعا ُةَراَجِحْلاَو ُساَّنلا اَھُدوُقَو ىٖتَّلا َراَّنلا اوُقَّتاَف اوُلَعْفَت ْنَلَو اوُلَعْفَت ْمَل ِْناَف

(Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’ân) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri 

bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın 

(ve bunu ispat edin). Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o 

hâlde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için 

hazırlanmıştır.”1499 

 Muhammed İzzet Derveze’ye göre bu âyetlerde bütün insanlara meydan 

okunmakta ve kesin bir ifadeyle insanların Kur’ân’ın bir benzerini meydana 

getiremeyecekleri, Kur’ân’ın ilâhî kaynaktan geldiği ve Hz. Peygamber’in mesajının 

doğru olduğu vurgulanmaktadır.1500 Muhammed Âbid el-Câbırî ise ilgili âyetleri 

yorumsuz zikretmektedir.1501  

                                                             
1495 Duman, Kur’ân ve Müslümanlar, 161. 
1496 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 281. 
1497 Duman, Beyânu'l-Hak, I, 282. 
1498 Duman, Beyânu'l-Hak, I, 175-176, 554-556.  
1499 Bakara, 2/23-24. 
1500 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VI, 146. 
1501 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 41. 
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 Mehmet Zeki Duman’a göre ise ilgili âyetlerde, Kur’ân’ı Hz. Muhammed’in 

uydurduğu veya başkasına imla ettirdiğini iddia edenlere karşı meydan 

okunmaktadır. Duman’a göre Yüce Allah bu âyetlerde şunu söylemek istemektedir: 

Eğer iddia ettiğiniz gibi, okuma yazma bilmeyen bir insan böyle bir kitabı 

yazabiliyorsa, siz de tüm yardımcılarınızla birlikte toplanın ve onun benzeri bir 

pasajı meydana getirin, getirebiliyorsanız.1502  

  Yukarıdaki açıklamalarından da anlaşıldığı üzere üç müfessir de üslûbunun 

yüceliği, gaybî haberlerden bahsetmesi ve muhtevasında çelişkilerin olmamasını 

Kur’ân’ın i’caz yönleri olarak kabul etmektedirler. Derveze ile Câbırî, Hz. 

Peygamber’in Kur’ân dışında başka mucizesi olmadığı görüşünü savunurlarken, Zeki 

Duman ise Miraç hadisesinin de gerçekleşmiş bir mucize olduğu görüşündedir.   

  Netice olarak Kur’ân-ı Kerim, sahip olduğu belağat, fesâhat ve nazmının 

eşsizliği yönüyle olduğu gibi, gaybî haberlerden bahsetmesi ve ihtiva ettiği konularda 

herhangi bir çelişki barındırmaması yönleri ile de muciz bir kitaptır. Ayrıca 

Kur’ân’ın tesiri kıyamete kadar sürecek niteliktedir. Zira Kur’ân’a ön yargısız 

yaklaşan kimselerin, ondan etkilenerek hidayet bulması da i’cazının başka bir 

yönüdür. Dolayısıyla Kur’ân’ın birçok yönü ile en büyük mucize olduğu 

söylenebilir.       

4.3.5. Hakikat ve Mecaz 

 Sözlükte, hakikat “gerçek, şüphesiz, meydana gelen, sabit olan” anlamlarında 

kullanılmaktadır. Hakikat, mecazın zıddı olmak üzere bir kelime veya tabirin asıl, 

hakiki manasıyla kullanılmasıdır. Diğer bir deyişle hakikat, kendi konumuna uygun 

anlamda konulup istiare, temsil, takdim ve te’hiri olmayan sözcüktür.1503 

 Mecaz, sözlükte, “c-v-z” fiilinden türemiş olup “geçmek, geçiş yeri, geçme 

zamanı, sözün-yolu ve kaynağı” anlamına gelmektedir.1504 Istılahta ise Mecaz, asıl 

manaları dışında başka anlamlarda kullanılan lafızlardır.1505 Anlatımda mecaza 

başvurmanın temel ölçütü hakikatin beklenen anlamı verememesidir.1506  

                                                             
1502 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 27. 
1503 Isfehânî, el-Müfredât fi Garibi’l Kur’ân, 126 
1504 Zemahşerî, Esasu'l-Belağa, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut, 2001, l20. 
1505 Cürcânî, et-Tarifat, 257. 
1506 Necdet Çağıl, Din Dili ve Mecaz, İz Yayıncılık, İstanbul 2008, 29. 
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 Kur’ân-ı Kerim’de kelimeler genellikle hakiki, bazen de mecazî manalarında 

kullanılmaktadır. Âlimlerin ekseriyeti Kur’ân’da mecazın varlığını kabul etmiştir. 

Onlara göre Kur’ân üslûbunun tatlılığı ve çekiciliği, edebi zenginliği ve güzelliği 

biraz da mecazî anlatımdan ileri gelmektedir.1507   

 Muhammed İzzet Derveze, Kur’ân’da mecazın varlığını kabul etmekte ve 

kimi âyetleri buna göre yorumlamaktadır. Derveze’ye göre Kur’ân’ın dili, müfred ve 

terkipleriyle, ıstılahlarıyla, üslûbuyla, örnekleriyle, teşbihleriyle, istiareleriyle ve 

mecazî ifadeleriyle Hz. Peygamber’in yaşadığı toplumun diliydi. Onlar tarafından 

anlaşılıyor ve ilgi uyandırıyordu.1508  

 Câbirî’ye göre ise Kur’ân’da, cennet, cehennem ve Peygamberlerin tarihi gibi 

Arapların düşünce ufkunu aşan konular temsili olarak anlatılmaktadır. Örneğin 

cehennemde görevli “on dokuz melek” ve cehennemde yetişen “zakkum ağacı” 

kavramları ahiret hayatıyla ilgili olup mantık alanının dışındadır. Bunlar, inkârcıları 

korkutma amacıyla anlatılmaktadır. Bunların te’vilini Allah’a havale etmek lazımdır. 

Müteşâbih konular da böyledir. Böyle düşünüldüğünde aklın tereddütleri ortadan 

kaldırılabilir.1509  

 Mehmet Zeki Duman ise Kur’ân’da geçen hakikî, mecazî, kinaî, temsilî, 

deyimsel ve sembolik anlamları yerinde değerlendirdiğini, sade ve akıcı bir dil 

kullanmaya çalıştığını, metnin anlaşılması açısından çeviride mana ve vurguyu esas 

alarak Türkçe ifade biçimine önem verdiğini belirtmektedir.1510 Böyleve Kur’ân’da 

Hakikat ve mecazın bulunduğuna işaret etmektedir.  

 Şimdi konuyla ilgili bir kısım âyetleri zikrederek üç müfessirin, hakikat-

mecaz açısından bunlara yaklaşımlarını incelemeye çalışacağız.   

 Örnek 1: 

 ٖھِتَمْعِنِب ْمُتْحَبَْصاَف ْمُكِبوُلُق َنْیَب َفََّلاَف ًءاَدْعَا ْمُتْنُك ْذِا ْمُكْیَلَعِ ّٰهللا َتَمْعِن اوُرُكْذاَو اوُقَّرَفَت َالَو اًعیٖمَج ِّٰهللا ِلْبَحِب اوُمِصَتْعاَو 

َنوُدَتْھَت ْمُكَّلَعَل ٖھِتاَیٰا ْمُكَل ُّٰهللا ُنِّیَبُی َكِلٰذَك اَھْنِم ْمُكَذَقَْناَف ِراَّنلا َنِم ٍةَرْفُح اَفَش ىٰلَع ْمُتْنُكَو اًناَوْخِا  

 “Hep birlikte Allah'ın ipine (Kur’ân’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. 

Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O, 
                                                             
1507 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, 177-178; Mesut Okumuş, Ulûmu’l-Kur’ân, Tefsir El-Kitabı, 371. 
1508 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 147.  
1509 Câbirî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 175. 
1510 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 30. 
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kalplerinizi birleştirmişti. İşte O’nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine 

siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah 

size âyetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz.”1511 

 Muhammed İzzet Derveze’ye göre, ilgili âyette geçen  ifadesinden  ِّٰهللا ُلْبَح

maksat Allah’ın kitabı Kur’ân-ı Kerim’dir. Zira Kur’ân, insanın dünya ve ahiret 

saadetinin yollarını göstermektedir.1512 

 Câbırî, ilgili ifadeyi “Allah’a verilen söz” diye açıklarken1513  Mehmet Zeki 

Duman ise Allah’ın ipi/Kur’ân diye çevirmektedir.1514  

 Görüldüğü üzere her üç müfessir de bu kavramın mecazî anlamını tercih 

etmişlerdir. Bu âyette “Allah’ın ipine tutunun” ifadesinin Allah’ın emir ve 

nehiylerini beyân eden esaslar olduğu açıktır. Bu esaslara riayet etmenin “Allah’ın 

ipine sımsıkı tutunmak” olarak ifade edilmesinde güçlü bir benzetme vardır. Çünkü 

kuyuya düşen bir insanın kurtulabilmesi için kendisine uzatılan ipe sıkı bir şekilde 

tutunması ne kadar önemliyse; insanın da dünya ve ahiret saadetine erişmesi için 

Kur’ân’a sımsıkı tutunması daha fazla önemlidir. 

 Örnek 2:  

 َّنِا ُتاَوْمَْالا  َالَو ُءاَیْحَْالا ىِوَتْسَی اَمَو  ُروُرَحْلا َالَو ُّلِّظلا َالَو  ُروُّنلاَالَو ُتاَمُلُّظلا َالَو ُریٖصَبْلاَو ىٰمْعَْالا ىِوَتْسَی اَمَو

 Kör ile gören bir olmaz. Karanlıklar ile“ ِروُبُقْلا ىِف ْنَم ٍعِمْسُمِب َتْنَا اَمَو ُءاَشَی ْنَم ُعِمْسُی َّٰهللا

aydınlık bir olmaz. Gölge ile sıcaklık bir olmaz. Diriler ile ölüler de bir olmaz. Allah, 

dilediğine işittirir. Sen, kabirde bulunanlara işittirecek değilsin.”1515 

  Derveze’ye göre kör ile görebilen, karanlık ile ışık, gölge ile kavurucu 

sıcaklık, ölü ile dirinin bir olmadığı ifade edilerek güçlü bir benzetme yapılmıştır. Bu 

benzetmelerin ifade edilmesiyle hak ile batılın, hidayet ile dalâletin, doğru yolda 

sebat ile doğru yoldan sapmanın ayırt edilmesi hedeflenmiştir. Aynı şekilde iyi 

niyetli, temiz kalpli, hakkı arayan, şuurlu akıl sahipleri ile kötü niyetli, kibirli, inatçı, 

akl-ı selimle hareket etmeyenler arasındaki farka dikkat çekilmiştir. Bu âyetlerde 

                                                             
1511 Âl-î İmran, 3/103.  
1512 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, VII, 201-202. 
1513 Câbırî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 147. 
1514 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 214. 
1515 Fatır, 35/19-22. 
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kâfirlerin hak söze kulak vermeyip apaçık gerçekleri görmedikleri ve Hz. 

Peygamber’in çağrısına olumlu cevap vermedikleri için ölülere benzetilmişlerdir.1516  

 Câbırî ise Fatır, 35/20. âyette geçen  karanlıklar” ifadesini“  تاَمُلُّظلا

cehennem,  aydınlık” ifadesini ise cennet olarak açıklarken, 22. âyette“  روُّنلا

geçen ,diriler” ifadesini Hz. Peygamber’in davetini kabul edenler“  ءاَیْحَْالا   ُتاَوْمَْالا

“ölüler” ifadesini ise davetten yüz çevirenler diye açıklamaktadır. Câbırî’ye göre 

hayat demek aklî, ruhî ve fiziksel aktivitelerin varlığı demektir. Vefat ise bu 

aktivitelerin durmasıdır. Bu durma, ölüm anında gerçek anlam, uyku anında ise 

mecaz anlam olur. Uykudaki kişinin vefat ettiğini söylemesi, aklının durması 

anlamındadır. Bu kimse uyanıncaya dek aklının kendisinden ayrılması anlamına 

gelmektedir.  

 Mehmet Zeki Duman ise ilgili âyetlerde çeşitli benzetmeler yapılarak iman ile 

küfrün farkına dikkat çekildiği görüşündedir. Ona göre iman ve İslam diriliktir; var 

olmak ve gerçek hayat sahibi olmak demektir.  Allah’a iman ve teslimiyet, gözleri 

körlükten, kulakları sağırlıktan ve aklı ataletten kurtarır. İnsana ferahlık verir. Hayata 

anlam kazandırır. Küfür ise özgürlüğü kısıtlamaya ve iradeyi yok etmeye sebep 

olduğu için insanı ölü gibi yapar.1517 Dirilerden maksat aklını kullanıp gerçekleri 

gören, hakikatleri işitenlerdir. Ölülerden maksat aklını kullanmayan, ilâhî davete 

duyarsız kimselerdir, bu kimseler hayatta olmalarına rağmen mecazî manada ölmüş 

sayılırlar.1518  

 Görüldüğü gibi üç müfessir de ilgili âyetleri mecazen yorumlayarak maksut 

manayı ifade etmeye çalışmışlardır. İzzet Derveze ile Zeki Duman, genel olarak ilgili 

âyetlerde iman ile küfür arasındaki farka dikkat çekildiğini düşünürlerken Câbırî ise 

20. âyetin cennet-cehenneme işaret ettiğini düşünmektedir. Câbırî’nin, “iman 

cennete, küfür ise cehenneme götürür” ilkesinden hareketle bu anlamı tercih ettiği 

söylenebilir.   

 Örnek 3:  

 ve elbiseni temizle”1519“  ْرِّھَطَف َكَباَیِثَو

                                                             
1516 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, III, 117-118. 
1517 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 425. 
1518 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 379. 
1519 Müdessir,  74/4. 
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 Derveze, ilgili âyette elbise temizliğinden bahsedildiği görüşündedir. Bununla 

birlikte cünüplükten ve necasetten temizliğin de bu kapsamda değerlendirilmesi 

gerektiği görüşündedir. Çünkü ibadet için temizliğin şart olduğunu belirtmektedir.1520   

 Câbırî ْرِّھَطَف َكَباَیِثَو  âyetinin, vahyin ilk zamanlarında Hz. Peygamber’in içinde 

bulunduğu durumuna işaret ettiği görüşündedir. O, bu âyeti “dağlarda dolaşırken 

üzerine bulaşmış olan toz ve toprağı temizle” şeklinde lafzî anlama göre 

açıklamaktadır. Ona göre bu âyetin “nefsini temizle” şeklinde anlamlandırılması 

doğru değildir. Bu tür tabirler daha sonraki dönemde tasavvufî yorum olarak ortaya 

çıkmıştır. 1521   

  Mehmet Zeki Duman ise ilgili âyette hem hakiki, hem de mecazî anlam 

bulunduğu görüşündedir. Ona göre söz konusu âyetten maksat gerçekten elbise ve 

beden temizliği olabilir. Bu durumda âyete “içini dışını ve çevreni temizle, temizliğe 

titizlikle riayat et” manası verilebilir. Bununla birlikte Kur’ân’da elbise, kişiye en 

yakın olan kimse anlamında da kullanıldığı1522 için, âyete “yakınlarını İslama davet 

et” manası da verilebilir.1523  

 Görüldüğü üzere yukarıdaki âyet, hem hakiki anlama hem de mecazî anlama 

gelmektedir.  Derveze, âyette maddi ve manevi temizliğin kast edildiğini ifade 

ederken Câbirî, âyette maddi temizliğin kast edildiğini dile getirmektedir. Zeki 

Duman ise âyette hem maddi ve manevi temizliğin emredildiği, hem de İslam’ın 

tebliğ edilmesine işaret edildiği görüşündedir.  

 Örnek 4:  

رِباَقَمْلا ُمُتْرُز ىّٰتَح    Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya“ ُرُثاَكَّتلا ُمُكیٰھْلَا 

(ölünceye) kadar oyaladı.”1524 

 Derveze,  ifadesinden maksat “ölünceye dek”  olduğunu ifade َرِباَقَمْلا ُمُتْرُز ىّٰتَح 

etmekte ve burada mecazî bir anlatım olduğunu söylemektedir. Ona göre Kur’ân 

                                                             
1520 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 444. 
1521 Câbırî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 32, 34. 
1522 Bkz.: Bakara, 2/187. 
1523 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 54. 
1524 Tekasür, 102/1-2. 
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ölüm ve sonrasını düşünmekten alıkoyacak derecede, ölene dek, mal ve evlat tutkunu 

olmayı kınamaktadır.1525  

  Zeki Duman ise ilgili âyetleri “sayınızın çokluğu yarışı sizi öylesine oyaladı 

ki işi kabirleri ziyarete kadar vardırdınız” şeklinde çevirmektedir. Bu anlamı 

destekleyecek bir rivâyet aktarmaktadır. Nakledildiğine göre Mekke’de 

Abdulmenafoğulları ile Sehmoğullarının çokluk yarışına girmiş nüfus sayımında 

bulunmuşlar. Bu hususta anlaşamayınca ölmüş olanları da saymak üzere mezarları da 

ziyaret edip sayım yapmışlardır.1526  

 Câbırî, de Mekke’de bazı kabilelerin çokluk yarışına kapıldıkları ve bunun 

sonucunda kabirleri saymaya başladıklarına dair rivâyeti göz önünde bulundurarak 

bu âyeti lafzî anlamına göre açıklamaktadır.1527 

 Bu durumda Derveze “ölünceye kadar”ifadesini mecaz olarak kabul ederken, 

Câbirî ile Zeki Duman bu konuda farklı düşünmektedirler. İkisine göre bu ifade 

hakikî anlamdan ibarettir.  

 Örnek 5:  

 ُْمھْنِم اًریٖثَك َّنَدیٖزَیَلَو ُءاَشَی َفْیَك ُقِفْنُی ِناَتَطوُسْبَم ُهاَدَی ْلَب اوُلاَق اَمِب اوُنِعُلَو ْمِھیٖدْیَا ْتَّلُغٌ ةَلوُلْغَمِ ّٰهللا ُدَی ُدوُھَیْلا ِتَلاَقَو 

 اََھاَفْطَا ِبْرَحْلِل اًراَن اوُدَقْوَا اَمَّلُك ِةَمٰیِقْلا ِمْوَی ىٰلِا َءاَضْغَبْلاَو َةَواَدَعْلا ُُمھَنْیَب اَنْیَقْلَاَو اًرْفُكَو اًناَیْغُط َكِّبَر ْنِم َكْیَلِا َلِزُْنا اَم

َنیٖدِسْفُمْلا ُّبِحُی َالُ ّٰهللاَو اًداَسَف ِضْرَْالا ىِف َنْوَعْسَیَو ُّٰهللا  “Bir de Yahudiler, ‘Allah’ın eli 

bağlıdır’dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lânete uğrasınlar! 

Hayır, O'nun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun, sana Rabbinden 

indirilen (Kur’ân) onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların 

arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş 

yakmışlarsa, Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya 

çalışırlar. Allah, bozguncuları sevmez.”1528 

 Derveze, ilgili âyette geçen  ٌةَلوُلْغَم ِّٰهللا ُدَی   ve ِناَتَطوُسْبَم ُهاَدَی  ifadelerinin mecazî 

anlamda kullanıldığını belirtmektedir. Ona göre birinci ifade, Medine’deki 

Yahudilerin, ekonomik durumlarından yakınarak Allah hakkında kullandıkları iğrenç 

sözlerindendir. Yüce Allah onların çirkin söz ve davranışlarına karşılık ikinci ifade 
                                                             
1525 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, II, 15-18. 
1526 Duman, Beyânu’l-Hak, I, 142-143. 
1527 Câbırî, Fehmu’l-Kur’ân, I, 69. 
1528 Maide, 5/64. 



 

 

354 

 

ile cevap vermektedir. Bu ifade ile, Allah’ın sonsuz keremi ve cömertliği 

vurgulanmaktadır.1529   

 Câbırî de aynı şekilde bu ifadelerin mecazî manada kullanıldığını düşünmekte 

ancak herhangi bir yorumda bulunmamaktadır.1530  

 Mehmet Zeki Duman da söz konusu ifadelerin mecazî manasının kastedildiği 

görüşündedir. İlgili âyete geçen ٌةَلوُلْغَم ِّٰهللا ُدَی  “Allah’ın eli sıkıdır” ifadesinin 

Yahudilerin, Yüce Allah hakkında çekinmeden sarf ettikleri çirkin sözlerden 

olduğunu belirtmektedir. Ona göre, “Elli sıkı olmak ve cimrilik bazı insanların 

özelliklerindendir. Allah ise eksik sıfatlardan beri, kemal sıfatlarla muttasıftır.”1531 

 Yukarıdaki âyette geçen ve Yahudilerin “Allah’ın eli sıkıdır” şeklindeki 

söylemlerinin mecaz olduğu hususunda üç müfessir hemfikirdir.   

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                             
1529 Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs, I, 173 vd. 
1530 Câbırî, Fehmu’l-Kur’ân, III, 361. 
1531 Duman, Beyânu’l-Hak, III, 647. 
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SONUÇ 

 Tefsir tarihine bakıldığında tefsirlerin, genel olarak rivâyet ve dirâyet tefsiri 

şeklinde tasnif edildiği görülmektedir. Farklı ekollere rağmen başlangıçtan XX. 

yüzyıla kadar yazılan tefsirlerde mushaf tertibi esas alınmıştır. İlk kez XX. yüzyılda 

sûrelerin nüzûl sırası esas alınarak tefsirler yazılmıştır. Muhammed İzzet 

Derveze’nin et-Tefsîru’l-Hadîs’i, Mollâ Huveyş’in Tefsiru’l-Beyân’ul-Meânî’si, 

Abdurrahman Hasan Habenneke el-Meydânî’nin Meâricü’t-Tefekkür ve Dekâiku’t-

Tedebbür’ü ve Muhammed Abid el-Câbirî’nin Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm’i bu usûlle 

yazılan eserlerdendir. Nüzûl sırası esas alınarak Türkçe yazılan tefsirler de 

bulunmaktadır. Hakkı Yılmaz’ın Tebyînu’l-Kur’ân’ı, Fahrettin Yıldız’ın Kur’ân 

Tefsiri ve Mehmet Zeki Duman’ın Beyânu’l Hak’ı bunlardandır.  

 Nüzûl sırasına göre tefsir metodunu benimseyenler, Kur’ân’ın yirmi üç yıllık 

bir zaman sürecinde, cehaletle vasıflanan bir toplumu nasıl medenî hale 

dönüştürdüğü gerçeğinden yola çıkmışlardır. Bu tarz tefsir yazmayı önemseyen 

müfessirler, İslam dünyasının yeniden güçlü hale gelmesinin ancak Kur’ân’a dönüş 

ile mümkün olabileceğini düşünmektedirler.  

 Tefsir tarihinde ilk kez Kur’ân-ı Kerîm’i nüzûl sırasına göre yorumlayan kişi 

Muhammed İzzet Derveze olmuştur. Ona göre bu, Kur’ân’ın daha iyi anlaşılması için 

en faydalı yöntemdir. Zira nüzûl sırasını esas alan tefsirlerle Kur’ân’ın nüzûl süreci 

ve Hz. Peygamber’in hayatı aşama aşama izlenebilir, vahyin indiği ortam, nüzûl 

sürecinde kullanılan kavramlar ve Kur’ân’ın indiriliş hikmeti daha kolay 

anlaşılabilir.  

 Muhammed Âbid el-Câbirî de Kur’ân’ın daha kolay anlaşılmasını 

hedefleyerek Fehmu’l-Kur’âni’l-Hakîm adlı tefsirini nüzûl sırasına göre 

hazırlamıştır. Câbirî, sûrelerin nüzûl sırasına göre tertip edilmesini Kur’ân’ın daha 

iyi anlaşılması açısından önemli görmüştür. Zira bu usûl, Kur’ân’ın siyerle, siyerin 

de Kur’ân’la yorumlanması imkânını sağlar.  

 Nüzûl sırası yöntemini esas alarak ilk Türkçe tefsir yazan Mehmet Zeki 

Duman ise, bu yöntemle eğitilen insanların tarihte en hayırlı nesil olarak ortaya 

çıktığına dikkat çekmiştir. Sahâbe neslinin nüzûl sırasına göre eğitilerek en hayırlı 
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ümmet haline geldiğini belirten Zeki Duman, şayet bu metot takip edilirse her yerde 

ve her devirde sahâbe nesli gibi toplulukların yetişmesinin mümkün olabileceğini 

iddia etmektedir.  

 İncelediğimiz üç tefsirin bazı ortak özelliklerini şöyle sıralamak mümkün 

olacaktır: Sûreleri nüzûl sırasına göre tefsir etmek, hem rivâyet tefsiri hem de dirâyet 

tefsiri yöntemini kullanmak, âyetlerin tefsirinde bağlamı dikkate almak ve dil-nahiv 

konularına fazla yer vermemektir.  

 Sûre ve âyetlerin tefsirinde takip ettikleri yöntem açısından üç müfessirin 

benzer ve farklı yönleri vardır. Üçü de âyetlerin tefsirine geçmeden önce ilgili sûre 

hakkında bilgi vermiştir. Derveze ve Duman âyetlerde geçen kelimelerin anlamlarını 

açıklamışlardır. Derveze,  her âyet grubu için çeşitli yorumlarda bulunurken Câbirî 

ile Duman izaha muhtaç gördükleri âyetleri açıklamışlardır. Üç müfessirin ortak bir 

yönü de müfessirlerin görüşlerine yer verip onları değerlendirmeleridir.  

 Her üç tefsirde, sûrelerin Mekkî-Medenîlik yönü dikkate alınarak tefsir 

yapılmıştır. et-Tefsîru’l-Hadîs adlı eserinde İzzet Derveze, sûreleri Mekkî ve Medenî 

olarak tasnif edip nüzûl sırasına göre tefsir etmiş, böylece Kur’ân’la Hz. 

Peygamber’in sîretini birlikte incelemeye çalışmıştır. Bu konuda Derveze, Câbirî ve 

Zeki Duman aynı yöntemi takip etmişlerdir. Zira her üç müfessir, vahyin nüzûl 

süreciyle Peygamberin sîretî arasında irtibat kurmaya çalışmış ve söz konusu 

eserlerini hazırlamışlardır. Her üç müfessir, Mekkî ve Medenî sûreleri belirlemede 

hicreti ölçüt almışlardır.  

 Üç müfessir de sûreleri Mekkî ve Medenî olarak tasnif etmede önceki nüzûl 

sırası listelerini, sebeb-i nüzûlle ilgili rivâyetleri ve sûrelerin üslup ve içeriğini 

dikkate almaya çalışmışlardır. Sûre tertibinde Derveze ile Câbirî, genel olarak Ezher 

uleması tarafından düzenlenen mushaf tertibini esas alırken, Zeki Duman ise Hz. 

Osman’a isnat edilen mushaf tertibini esas almıştır. Söz konusu müfessirlerimizin 

sûre tertibine dair kendi tesbitleri de mevcuttur. Üç müfessir de üslûp ve içerikten 

hareketle sûrelerin nüzûl zamanını tesbit etmeye çalışmışlardır.  

  İzzet Derveze, sureleri Mekkî-Medenî olarak tasnif edip nüzûl sırasına göre 

tefsir etmekle Hz. Peygamber’in sîretinin aşama aşama takip edilme imkânını 

sağladığını savunmuştur. Zira müfessir, her bir sûrenin tefsirinde Hz. Peygamber’in 



 

 

357 

 

hayatını, sûrelerin muhtevasıyla birlikte ele almaya çalışmıştır. İlk indirilen sûrelerde 

İslam davetinin ilk yıllarını aşama aşama ele alan müfessir, daha sonraki sûrelerde 

Medine’ye Hicret,  Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarını, Mekke’nin Fethi, Veda haccı 

ve Hz. Peygamber’in vefatını ele almış, böylece İslam davetinin farklı aşamalarını 

sûrelerin nüzûl süreci bağlamında açıklamıştır.  

 Derveze, Mekkî sûrelerde az sayıda Medenî âyet bulunduğu düşüncesindedir. 

Ona göre bu âyetler üslûp ve içerik olarak Medenî âyetlerin özelliklerini 

göstermektedir. 

 Câbirî ise Medenî sûrelerin doğru anlaşılabilmesi için, Mekkî sûreler üzerine 

bina edilmesi gerekektiğini, Mekkî ve Medenî sûreleri nüzûl sırasına göre tertip 

ederek anlamak gerektiğini ifade etmiştir. Câbirî, içerikten hareketle sûrenin Mekkî 

ve Medenî oluşunu, hatta iniş zamanını belirlemeye çalışmıştır. O, Mekkî sûreler 

içerisinde bazı Medenî âyetlerin ya da Medenî sûreler içerisinde bazı Mekkî âyetlerin 

bulunduğuna dair rivâyetlere itibar etmemiştir. 

 Zeki Duman ise nüzûl sıralamasında Hz. Osman’a nispet edilen mushafı esas 

almış ancak bu sıralamada bazı değişikliklerde bulunmuştur.  Zeki Duman, sûrelerin 

Mekkî ve Medenî olarak belirlenmesinde veya nüzûl sırasına göre tertibinde öznel 

yaklaşımlarda bulunmuştur. 

 Kur’ân âyetleri ne belli bir konu bütünlüğüne göre ne de kronolojik bir sıraya 

göre tertip edilmiştir. İlahî bir işaret doğrultusunda kendine özgü bir yapıda tertip 

edilen âyetlerin tefsirinde âyet, parağraf, sûre ve Kur’ân bütünlüğü ile birlikte 

âyetlerin indiği toplumsal şartlar göz önüne alınmıştır. İzzet Derveze, âyetlerin 

bağlamları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunmuştur. Âyetlerin 

bağlamlarından koparılarak ele alınması, Kur’ân’ın ruhuna aykırı manalara sebebiyet 

verebileceğini örneklerle ortaya koymaya çalışmıştır. Derveze, âyetlerdeki mesajın 

evrensel olduğunu vurgulamış, Câbirî, genellikle nüzûl şartları ve bağlamı gözeterek 

tefsir yapmış, Duman ise Kur’ân’ın her bir lafzının kendi bağlamında anlamı 

olduğunu vurgulamıştır. Zeki Duman göre âyetler ya kendi bütünlüğünde ya siyak-

sibak bütünlüğünde ya Kur’ân bütünlüğünde ya da Hz. Peygamber’in sîreti 

bağlamında ancak sahih anlam kazanabilir. Belli bir zaman ve zeminde inzâl olsa da 

Kur’ân’ın evrensel bir kitap olduğunu vurgulayan Zeki Duman, bu yönüyle Derveze 
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ile benzer düşünceye sahiptir. Câbirî de Kur’ân’ın evrensel olduğunu söylemekle 

birlikte, Kur’ân’ın her çağda değişen şartlara göre yeniden yorumlanması gerektiği 

görüşündedir   

 Söz konusu her üç tefsir hem rivâyet hem de dirâyet tefsiri yöntemini 

kullanmıştır. İzzet Derveze tefsirinde Kur’ân’ı Kur’ân ile tefsir etmeye özen 

göstermiştir. Böylece bazı âyetlerdeki anlamı kapalı kimi ifade veya terkipleri başka 

âyetlerle açıklamış, kimi âyetlerdeki mutlaklık vehmini gidermek için bunları çeşitli 

kayıtlarla gelen âyetlerle tefsir etmiştir. Câbirî de tefsirinde kimi âyetleri başka 

âyetlerle tefsir etmeyi önemsemiş, ilk bakışta anlamı kapalı gelen ifadeleri başka 

âyetlerle açıklamaya çalışmıştır. Ayrıca âyetlerde açıkça zikredilen durumlar için de 

te’vîle başvurmanın doğru olmadığını ifade etmiştir. Zeki Duman da âyetlerin 

tefsirinde öncellikle Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirini önermiştir. Bir âyet başka âyetlerle 

izah edilmişse başka kaynaklara müracaata gerek olmadığını savunan Zeki Duman, 

çoğunlukla âyetleri birbirine atfetmek, bir kısmını bir kısmıyla açıklamak ve âyetler 

arasındaki manaya işaret etmek suretiyle izah etmeyi yeğlemiştir. İzzet Derveze ile 

Zeki Duman, âyetlerin tefsirinde sıklıkla başka âyetlere atıflar yaparak benzer 

yöntemi kullanmışlardır. Bu yönüyle iki müfessirin, Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir 

yöntemini Câbirî’den daha fazla uyguladıkları görülmüştür.   

 Üç müfessir de Kur’ân’ı sünnetle tefsir metodunu önemsemiştir. Bununla 

birlikte her üçünün farklı uygulamaları görülmüştür. İzzet Derveze Hz. Peygamber’in 

sahih sünnetine tabi olmanın zorunlu olduğunu ifade etmiştir. O, sünnetin Kur’ân’ı 

yorumlama,  umumî bir hükmü tahsis etme ve Kur’ân’ın sustuğu durumlarda yasa 

koyma fonksiyonlarının bulunduğunu savunmuştur. Dolayısıyla Derveze, âyetlerin 

tefsirinde sıklıkla Hz. Peygamber’in uygulamalarını ve sahih olduğuna inandığı 

hadisleri zikretmiş, nüzûl zamanıyla çelişen hadisleri problemli görmüştür.  

 Câbirî, doğrudan “Kur’ân’ı Sünnetle Tefsir” meselesine değinmemekle 

birlikte bazı âyetlerin tefsirinde nebevî uygulamaları ve hadisleri zikretmiştir. Zeki 

Duman ise sahih sünnetin vahyin kontrolünde olduğunu, bunların vahyin onayından 

geçmiş salt hikmetler olduğunu ve bunlara uymanın Kur’ân’ın emri olduğunu 

söylemiştir. O, sıhhat sorunu olan çeşitli rivâyetleri de ayrı tutmak gerektiğini 
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belirtmiştir. Bu sebeple Kur’ân’a ters düşen rivâyetleri sıkıntılı görüp tercih 

etmemeye çalışmıştır.  

 Her üç tefsirde sahâbe ve tabiîn görüşlerine müracaat edilmek suretiyle bazı 

âyetler tefsir edilmiştir. Derveze, sahâbe ve tabiîn kavlinin Kur’ân’a, Hz. 

Peygamber’in sünnetine ve akli ölçütlere uygun olması gerektiği düşüncesindedir. 

Câbirî de sûre ve âyetlerin tefsirinde sahâbe ve tabiîn sözlerinden istifade etmiştir. O, 

söz konusu rivâyetleri sûrelerin nüzûl zamanı, âyetlerin bağlamı ve Kur’ân’ın genel 

anlamını dikkate alarak değerlendirmiştir. Kimi zaman âyetlerde geçen lafız ve 

ifadelerin tefsirinde sahâbe ve tabiîn görüşlerini yorumsuz zikrettiği de görülmüştür. 

Zeki Duman da Kur’ân âyetlerini yorumlarken sahâbe ve tabiîn görüşlerine yer 

vermiştir. Konuyla alakalı rivâyetleri genellikle âyetlerin bağlamına ve Kur’ân’ın 

ruhuna uygunluk ölçütünü dikkate alarak seçmeye çalışmıştır. Kimi zaman 

katılmadığı halde sahâbe ve tabiîne nisbet edilen çeşitli görüşleri zikrettiği de tesbit 

edilmiştir.  

 Kur’ân tefsirinde vahyin nüzûl şartlarının bilinmesini önemli bir husus olarak 

gören üç müfessir, sebeb-i nüzûl rivâyetlerini belli kriterlerden geçirerek 

değerlendirmeye çalışmıştır. Söz konusu tefsirlerde sebeb-i nüzûl rivâyetleri âyet, 

pasaj, sûre ve Kur’ân bütünlüğüne göre değerlendirilmekle birlikte, bu rivâyetler 

tarihi gerçeklik, nüzûl zamanı ve ortamına uygunluk esasına göre kabul veya 

reddedilmiştir. Derveze, genellikle nüzûl sebebiyle ilgili rivâyetleri, ilgili âyetlerin 

tefsirinde zikretmiş; uygun buldukları rivâyetleri âyetin tefsirinde kullanmış, 

genellikle âyetin muhtevası ve bağlamıyla uyumlu görmediklerini de eleştirmiştir. 

Câbirî ise, ilgili rivâyetleri sûre girişlerinde ya da âyetlerin tefsiri kısmında zikretmiş, 

bu rivâyetleri âyetin bağlamı, nüzûl sırası ve Arapların düşünce dünyalarına 

uygunluk yönüyle değerlendirmiş, uyumlu olanları tefsirde kullanmıştır. Zeki Duman 

da sebeb-i nüzûlle ilgili rivâyetleri tefsirinde kullanmış, genellikle sûre girişlerinde 

rivâyetleri zikretmekle beraber, âyetlerin tefsiri kısmında kimi âyetlerle alakalı 

rivâyetlere de yer vermiştir. Söz konusu rivâyetlerden sıhhati şüpheli olanları 

eleştirmekten geri durmamıştır. Sebeb-i nüzûl rivâyetlerinin kabulüne ilişkin esas 

aldıkları ölçütler açısından her üç müfessir de benzer yaklaşımlar sergilemiştir. 

Rivâyetleri kabul veya reddetme noktasında farklı uygulamaları tercih ettikleri 

görülmüştür. 
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 Dirâyet tefsirleri kategorisinde yer alan söz konusu üç tefsirde de ahkâm 

âyetler yorumlamıştır. İzzet Derveze bu tür âyetleri tefsir ederken, genel olarak 

cumhurun görüşüne atıfta bulunmuştur. Belli bir mezhebin görüşünü öne çıkarmayan 

Derveze, bazen mezheplerin ilgili görüşlerini eleştirmiştir. Câbirî ise âyette açık bir 

şekilde geçmeyen hükümleri tercih etmeyerek kendisi hüküm çıkarmaya çalışmış,  

böylece cumhura ters düşen bir takım görüşleri ortaya koymuştur. Zeki Durman da 

ahkâm âyetlerini yorumlarken bazen cumhura ters düşen görüşler serdetmiş, âyette 

açıkça geçmeyen kimi hükümleri de kabul etmemiştir. Onun da kimi görüşleri 

mezhebî görüşlerden farklıdır. Dolayısıyla fıkhî meselelerde her üç müfessirin, hem 

farklı hem de benzer görüşlerinin olduğu görülmektedir.  

 Söz konusu tefsirlerde kelâmî meselelere ilişkin açıklamalar mevcuttur. 

Derveze, Kur’ân âyetlerinin kelamî tartışmalarda kullanılmasını doğru bulmamıştır. 

O, kelamî meselelerle ilgili âyetlerin tefsirinde, çoğunlukla âyetlerde zikredilen 

bilgiyle yetinmek gerektiğini ifade etmiş, böylece selef âlimlerinin görüşünü 

benimsemiştir. Câbirî ise öncelikle kelamî meselelerle ilgili olarak mezheplerin 

görüşünü zikretmiş, akabinde âyetlerin bağlamını göz önünde bulundurarak kendi 

görüşünü ileri sürmüştür. Zeki Duman ise kelamî tartışmalara girmeyi doğru 

bulmamış, ilgili âyetlerin tefsirinde, mezheplerin o âyete yüklediği anlama işaret 

ettikten sonra âyetlerin, siyak-sibakı, Kur’ân bütünlüğü ve tarihi arka planı göz 

önünde bulundurarak yorumlarda bulunmuştur. Üç müfessirin kelamî âyetlere 

yaklaşımları genellikle benzerdir.  

 Bilimsel tefsire yaklaşım konusunda İzzet Derveze ile Câbirî benzer 

görüştedirler. Derveze, Kur’ân’ın bir hidayet kitabı olduğunu ifade ederek bilimsel 

tefsir anlayışını eleştirmiştir. Bu tür tefsir anlayışının, Kur’ân’a bütüncül 

yaklaşılmasına bir engel olduğu görüşündedir.   

 Câbirî de bilimsel tefsir anlayışına olumlu yaklaşmamıştır. Ona göre bu tefsir, 

“bilim, Kur’ân’ı doğrulamakta” anlayışına dayanmaktadır. Halbuki Kur’ân, hiçbir 

zaman bilimle ispatlanmaya muhtaç değildir. Câbirî’ye göre, Kur’ân, bu tür âyetlerle 

dikkatleri Allah’ın birliğine ve kudretine çekmek ister. 

  Zeki Duman ise her asrın ilim ve kültür düzeyinin farklı olduğuna, çağı aşan 

bir takım parlak görüşlerin bulunmasının da doğal olduğu görüşüne dikkat çekmiştir. 
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Bu sebeple Kur’ân’dan sadır olan manaların asla tefsirlerle tüketilemeyeceği, 

bilimsel veriler ışığında âyetlerin tefsir edilmesine engel bir durumun bulunmadığı 

görüşündedir. Ancak bu metodun sağlıklı uygulanması için Kur’ân’ın bilimsel 

teorilere göre değil, ispatlanmış ilmî gerçeklere göre tefsir edilmesi gerektiğini 

belirtmektedir.  

Tartışmalı konulardan biri olan nesh konusunda ise her üç müfessirin de farklı 

görüşlere sahip olduğu görülmüştür. İzzet Derveze, Kur’ân’da neshin varlığını kabul 

etmiş, buna aklî ve naklî bir engel bulunmadığını belirtmiştir. Kur’ân’da hükmü nesh 

edildiği halde tilaveti baki kalan âyetler ile hem tilaveti hem de hükmü nesh edilen 

âyetler olduğuna dair görüşü benimsemekte ancak metni mensûh hükmü baki âyetler 

olduğuna dair görüşü kabul etmemektedir.  

 Câbirî ise nesh teorisine tümüyle karşı çıkmış, Kur’ân’da neshe delil 

olabilecek bir şeyin bulunmadığını ifade etmiştir. O, neshin varlığını veya yokluğunu 

kanıtlamaya çalışanların, “âyet” kelimesinden hareketle, “âyet” kelimesinin alamet, 

ibret ve mucize anlamına geldiğini; söz konusu kelimenin Kur’ân-ı Kerim’de 

“Kur’ân âyeti” anlamında kullanılmadığını, tevhid, nübüvvet ve dirilişin hak 

olduğunu ispatlayan deliller anlamında kullanıldığını belirtmiştir. Buradan hareketle 

Câbirî, neshi “Bir peygamberin mucizesinin yerine sonraki bir peygamberin 

mucizesinin geçmesi” şeklinde anlamıştır.  

Zeki Duman ise bir kısım âyetlerin işlevsiz kalması anlamına gelen nesh 

anlayışını reddetmiş, bu konuda Câbirî’yle aynı görüşü benimsemiştir. Duman’a göre 

nesh, bazı ilim adamlarının zannettiği gibi “Kur’ân’da önce gelmiş bir hükmün sonra 

gelen bir hüküm ile yürürlükten kaldırılması” anlamına gelmemekte, önceki 

kitapların hükmünün yürürlükten kaldırılması ve yerine yeni hükümlerin getirilmesi 

anlamındadır  

 İzzet Derveze muhkem âyetlere temel esaslar (üsüs); müteşabihlere ise araçlar 

(vesail) adını vermiştir. Ona göre usûs denilen temel esaslar içerisinde Peygamberlik 

misyonu ve Kur’ân’ın ana hedefini oluşturan ilkeler yer alır. Müteşâbih denilen 

araçlar ise, temel esasları destekleyen ve pekiştiren hususlardır. Kur’ân’da geçen 

kıssa, mesel, tehdîd, teşvîk gibi kavramlar, evrensel yasalara dikkat çekme, Allah’ın 

kudretini ve yarattığı varlıkları anlamaya dönük hususlar ve temel hedefleri 
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destekleyen örneklerdir. Derveze, muhkem âyetleri, Ku’ân’ın özü, esası ve anlamı 

kolay anlaşılan nasslar olarak görmüş; Müteşâbih âyetleri ise hemlafzen hem de 

insan anlayışına hitap etme açısından farklı anlama gelebilen ve te’vîle açık nasslar 

olarak kabul etmiştir. Ona göre bu âyetlerin tam olarak te’vîlini sadece Allah bilir. 

İlimde derinleşenler ise bu tür âyetlerin Allah’tan geldiğine inanır ve kendileri hak 

üzere sabit kılması için Allah’a yalvarırlar. 

 Câbirî ise müteşabihatın tanımı noktasında farklı düşünür. Ona göre 

Müteşâbih, anlaşılması zor veya anlamı kapalı âyetler değildir. Zira Kur’ân Arapça 

indirilmiş, lafızlarında ya da ibarelerinde bir kapalılık söz konusu değildir. Şâyet öyle 

olsaydı, başta Mekke müşrikleri Kur’ân’ı anlaşılmaz bir kitap olarak 

vasıflandırırlardı. Bu hususta onların cehennemde görevli “ondokuz melek” ve 

cehennemde yetişen “zakkum ağacı”  dışında herhangi bir itirazları olmamıştır.  

 Zeki Duman’a göre muhkem âyetlerin bir kısmının manası lafzında açık iken 

bir kısmının ise tahsîs, takyîd ve tayînle birlikte tefsire ve te’vîle ihtiyaç duyar. 

Bunların te’vîlini Hz. Peygamber, sahâbe, tefsirde bilinç sahibi âlimler bilirler. İlmî 

kapasitesine göre bu âyetlerden herkes bir şeyler anlayabilir. Ona göre Müteşâbih ise 

(ilimde derinleşmiş olanlar da dâhil) hakikati ve gerçek mahiyeti bilinmeyen 

konulardır. Bunların te’vîlini sadece Allah bilir. Duman’a göre müteşabihlerden 

maksat, Allah’ın zatı ve sıfatlarının hakikati, gayb ile ilgili haberlerin iç yüzü, ahiret 

hayatının mahiyeti gibi konulardır.   müteşabihata yüklenen anlam açısından 

müellifler, farklı düşünseler de gaybî konuların müteşabihattan olduğu hususunda her 

üç müfessir de hemfikirdir. Üçü de bu tür konuları aklın sınırları dışında görmekte, 

Kur’ân’da ve sünnette anlatıldığı şekilde bu konulara inanılması gerektiği 

görüşündedir. 

 Kur’ân kıssalarının bir kısmının önceki kitaplarda anlatıldığı ve bunların 

Araplar arasında sözlü olarak aktarıldığını ifade eden Derveze, nüzûl döneminde 

vahye muhatap olan toplumun, Kur’ân’ın aktardığı kıssalardan habersiz olmadığını 

savunmaktadır. Derveze, bazı kıssaların gaybî haberlerden olduğu meselesine açıklık 

getirmiştir. O, kimi âyetlerde geçen “gayb” lafzının “zamanın derinliklerine 

gömülmüş” anlamına geldiğini, Hz. Peygamber’in bu kıssaların mahiyeti hakkında 

detaylı bilgi sahibi olmadığını ifade etmiştir. Derveze, Kur’ân kıssalarının gerçekte 
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yaşanmış olaylar olduğunu belirtmiş,  eğer aksi durum söz konusu olsaydı Arapların 

buna yönelik itirazlarının olacağını hatırlatmıştır. O, kıssaların asıl amacının 

muhataplara mesaj vermek, müminleri teselli etmek, kâfirleri uyarmak olduğunu dile 

getirmiştir.  Kıssalar konusunda Kur’ân’ın durduğu sınırda durmanın önemini 

vurgulayan Derveze,  aklın sınırlarını zorlayan yorumlardan kaçınmak gerektiğini 

ifade etmiştir.  

 Kur’ân kıssalarını Mekkî kıssalar ve Medenî kıssalar şeklinde ele alan Câbirî, 

bu kıssaların işlevi ve hedefine dikkat çekmiştir. Ona göre Peygamberlerin 

mücadelesinden bahseden Kur’ân kıssaları, İslami davetin başarısı için anlatılmıştır.  

Onların herbir merhalesi, İslam davetinin bir aşamasına uygun düşecek şekilde 

gerçekleşmiştir. Peygamberlerin kavimleriyle olan ilişkileri açısından kıssalardan 

alınacak pek çok ders ve ibret olduğunu belirten Câbirî, bu kıssaların Hz. 

Peygamber’i ve ashabı teselli ettiğini, onların gönüllerini rahatlattığını ifade etmiştir. 

Ona göre bu kıssalar semboliktir.  Kısalarda söylenen sözleri Kur’ân, ilgili şahıslara 

söyletmiştir.  

 Zeki Duman’a göre kıssalar, hayal mahsulü, masal veya hikaye değil, tarihte 

gerçekleşmiş olaylardır. Bunların asıl hedefi hatırlatma, öğüt ve ders çıkarmadır.  

Kıssaların nüzûl zamanının bilinmesini önemli bulan Duman, her bir kıssadan Hz. 

Peygamber’e ve müminlere yönelik mesajlara, bir takım hükümlere, evrensel ilkelere 

ve ahlaki öğütlere dikkat çekmiştir. 

Nüzûl sırasını esas alarak yapılan tefsir çalışmaları, üç temel unsur üzerine 

bina edilmiştir. Birincisi ancak belirli kriterlerle uyumlu rivâyetleri göz önünde 

bulundurmak; ikincisi âyetlerin indiriliş zamanını dikkatlere sunmak ve üçüncüsü 

ise, bağlam içerisinde mana arayışında olmaktır. Kur’ân’ın sağlıklı yorumlanıp 

anlaşılması hedefiyle tercih edilen bu yöntem, tefsir çalışmalarını belirli sınırlara 

hapsolmaktan kurtarmış, Kur’ân’ı bütüncül olarak anlamaya zemin hazırlamış ve 

daha sahih manaların oluşumuna da ciddi katkılar sağlamıştır.  

 Nüzûl sırasına göre yazılan üç tefsiri, mukayeseli bir incelemeye tabi 

tuttuğumuz bu araştırmanın sonunda şöyle bir öneride bulunmamız yerinde olacaktır: 

Nüzûl sırası esas alınarak yapılan tefsirler ile mushaf tertibine göre yazılan 
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tefsirlerin, karşılaştırılarak benzer ve farklı yönlerinin ortaya çıkarılması ilim dünyası 

için farklı bir kazanım olacaktır. 
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EK: TABLO 1 

 TEFSİRLERDE KULLANILAN NÜZÛL TERTİPLERİ LİSTESİ 

 

MEKKÎ SÛRELER 

NO.  Heyet 

 (Mısır) 

et-Tefsîru’l-Hadîs Beyânu’l-Hak Fehmu’l-Kur’ân 

1 Alak  Fâtiha Alak  Alak 

2 Kalem  Alak  Müddessir  Müddessir 

3 Müzzemmil  Kalem Müzzemmil Mesed 

4 Müddessir  Müzzemmil  Kalem  Tekvîr 

5 Fâtiha  Müddessir Fâtiha  A'lâ 

6 Mesed  Mesed  Mesed  Leyl 

7 Tekvîr  Tekvîr  Tekvîr  Fecr 

8 A'lâ  A'lâ  A'lâ  Duhâ 

9 Leyl  Leyl  Leyl  İnşirâh 

10 Fecr  Fecr  Fecr  Asr 

11 Duhâ  Duhâ  Duhâ Âdiyât 

12 İnşirâh  İnşirâh  İnşirâh  Kevser 

13 Asr  Asr  Asr  Tekâsür 

14 Âdiyât  Âdiyât  Âdiyât  Mâûn 

15 Kevser  Kevser Kevser  Kâfirûn 

16 Tekâsür  Tekâsür  Tekâsür  Fîl 

17 Mâûn  Mâûn Mâûn Felak 

18 Kâfirûn  Kâfirûn  Kâfirûn  Nâs 

19 Fîl  Fîl  Fîl  İhlâs 

20 Felak  Felak  Felak  Fâtiha 

21 Nâs  Nâs  Nâs  Rahmân 

22 İhlâs  İhlâs  İhlâs  Necm 

23 Necm  Necm  Necm  Abese 

24 Abese  Abese  Abese Şems 
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25 Kadr  Kadr  Kadr  Burûc 

26 Şems  Şems  Şems   Tîn 

27 Burûc  Burûc  Burûc  Kureyş 

28 Tîn  Tîn  Tîn  Kâria 

29 Kureyş  Kureyş  Kureyş  Zilzâl 

30 Kâria  Kâria  Kâria  Kıyâme 

31 Kıyâme  Kıyâme  Kıyâme  Hümeze 

32 Hümeze  Hümeze  Zilzal Mürselât 

33 Mürselât Mürselât  Hümeze Kâf 

34 Kâf  Kâf  Mürselât  Beled 

35 Beled  Beled  Kâf  Kalem 

36 Târık Târık  Beled  Târık  

37 Kamer Kamer Târık Kamer 

38 Sâd Sâd Kamer Sâd 

39 A'râf A'râf Sâd A'râf 

40 Cinn Cinn A'râf Cinn 

41 Yâsîn Yâsîn Yâsîn Yâsîn 

42 Furkân Furkân Cinn Furkân 

43 Fâtır Fâtır Furkân Fâtır 

44 Meryem Meryem Fâtır Meryem 

45 Tâhâ Tâhâ Meryem Tâhâ 

46 Vâkıa Vâkıa Tâhâ Vâkıa 

47 Şuarâ Şuarâ Vâkıa Şuarâ 

48 Neml Neml Şuarâ Neml 

49 Kasas Kasas Neml Kasas 

50 İsrâ İsrâ Kasas  Yûnus 

51 Yûnus Yûnus İsrâ Hûd 

52 Hûd Hûd Yûnus Yûsuf 

53 Yûsuf Yûsuf Hûd Hicr 

54 Hıcr Hıcr Yûsuf En'âm 

55 En'âm  En'âm  Hıcr Sâffât 
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56 Sâffât Sâffât En'âm  Lokmân 

57 Lokmân Lokmân Sâffât  Sebe 

58 Sebe' Sebe' Lokmân  Zümer 

59 Zümer Zümer Sebe'  Mü’min 

60 Mü’min Mü’min Zümer  Fussilet 

61 Fussilet Fussilet Mü’min   Şûrâ 

62 Şûrâ Şûrâ Fussilet  Zuhruf 

63 Zuhruf  Zuhruf Şûrâ  Duhân 

64 Duhân  Duhân  Zuhruf  Câsiye 

65 Câsiye  Câsiye  Duhân  Ahkâf 

66 Ahkâf  Ahkâf  Câsiye  Nûh 

67 Zâriyât Zâriyât Ahkâf  Zâriyât 

68 Ğaşiye Ğaşiye Zâriyât  Ğaşiye 

69 Kehf Kehf  Ğaşiye  İnsân 

70 Nahl Nahl  Kehf Kehf 

71 Nuh Nuh Nahl Nahl 

72 İbrâhîm İbrâhîm  Nûh İbrâhîm 

73 Enbiyâ Enbiyâ İbrâhîm  Enbiyâ 

74 Mü’minûn Mü’minûn Enbiyâ  Mü’minûn 

75 Secde Secde Mü’minûn  Secde 

76 Tûr Tûr Secde Tûr 

77 Mülk Mülk Tûr Mülk 

78 Hâkka Hâkka Mülk Hâkka 

79 Meâric Meâric Hâkka Meâric 

80 Nebe' Nebe' Meâric Nebe' 

81 Nâziât Nâziât Nebe' Nâziât 

82 İnfitâr İnfitâr Nâziât İnfitâr 

83 İnşikâk İnşikâk İnfitâr İnşikâk 

84 Rûm Rûm İnşikâk Müzzemmil 

85 Ankebût  Ankebût Rûm Ra'd 

86 Mutaffifîn Mutaffifîn Ankebût  İsrâ 
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87 -- Ra'd Mutaffifîn  Rûm 

88 -- Hacc Ra’d  Ankebût 

89 -- Rahmân Rahmaân Mutaffifîn 

90 -- İnsân İnsan  Hacc 

91 -- Zilzâl Hacc  

 

 

MEDENÎ SÛRELER 

NO. Heyet 

(Mısır) 

et-Tefsîru’l-Hadîs Beyânu’l-Hak Fehmu’l-Kur’ân 

1  Bakara Bakara Bakara Bakara 

2  Enfâl  Enfâl   Enfâl Kadr 

3 Âlu İmrân Âlu İmrân Âlu İmrân Enfâl 

4 Ahzâb  Haşr  Cumua  Âlu İmrân 

5 Mümtehıne  Cuma  Mümtehıne  Ahzâb 

6 Nisâ  Ahzâb  Nisâ  Mümtehıne 

7 Zilzâl  Nisâ  Haşr  Nisâ  

8 Hadîd  Muhammed  Ahzâb  Hadîd  

9 Muhammed  Talâk  Beyyine  Muhammed  

10 Ra’d  Beyyine  Hucurât  Talâk  

11 Rahmân  Nûr  Nûr  Beyyine  

12 İnsân  Münâfikûn  Münâfikûn  Haşr  

13 Talâk  Mücâdele Muhammed Nûr 

14 Beyyine  Hucurât  Hadîd  Münâfikûn  

15 Haşr  Tahrîm  Mücâdele  Mücâdele  

16 Nûr  Teğâbün  Talâk  Hucurât  

17 Hacc  Saff  Tahrîm  Tahrîm  

18 Münâfikûn  Feth  Teğâbün  Teğâbün  

19 Mücâdele  Mâide  Saff  Saff 

20 Hucurât  Mümtehıne  Feth  Cumua  

21 Tahrîm  Hadîd  Mâide  Feth  
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22 Teğâbün  Tevbe  Tevbe  Mâide 

23 Saff  Nasr  Nasr  Tevbe  

24 Cumua -- -- Nasr 

25 Feth -- -- -- 

26 Mâide -- -- -- 

27 Tevbe -- -- -- 

28 Nasr -- -- -- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÖZGEÇMİŞ  

 Kişisel Bilgiler 

Soyadı, Adı     : GÜLER Musa 

Uyruğu : T.C. 

Doğum Tarihi ve Yeri : 1969 - Genç 

Telefon : 0555 752 18 65 

Faks : ………………… 

E-mail : musaguler12@gmail.com  

 

 

Eğitim 

 

 

 

 

Derece 

Doktora 

Eğitim Birimi 

Temel İslam Bilimleri/ Van YY Üniversitesi 

 

 

Mezuniyet Tarihi 

2018 

Yüksek Lisans  İslam Tarihi ve Sanatları /Dicle Üniversitesi 2001 

Lisans İlahiyat Fakültesi / Fırat Üniversitesi                                                       2016 

Lisans  Eğitim Fakültesi Dicle Üniversitesi    1994 

 

 

İş Deneyimi 

Yıl                         Yer                                                                  Görev 

1990-1992 Diyanet İşleri Başkanlığı            İmam-Hatip 

1994-2013          Milli Eğitim Bakanlığı                          Öğretmen-İdareci 

2013-2019 Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı               Öğretmen 

 

 

Yabancı Dil 

Arapça- İngilizce  

 

 

Yayınlar 

 Makale: Sebeb-i Nüzûl Rivayetlerinin Tefsirde Kullanılması (Muhammed 

İzzet Derveze Örneği) 

 Sempozyum: Kur’ân Perspektifinde Gençliğe Bakış 

 Kur’ân Âyetlerinin Yorumlanmasında Metinsel Bağlamın Önemi (Muhammed 

Abid el-Câbirî Örneği) 

mailto:musaguler12@gmail.com





