


KUR' AN'IN ANLAşıLMASı ÜZERİNE '

YrdDoç Dr. Sabri ERDEM

Kur'an'ın doğrudan doğruya yine kendisi esas alınarak anlaşılması
bugün için önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Zira mesela inanç ba- .
zında klasik Ehl-i Sünnet inancı ve Ashabu'l-Hadıs akıdesinin kalıpların-
da o kadar sıkışmışız ki, Kur'an ile olan irtibatımızı kaybetmişiz. Halbuki
en azından bu geleneksel görüşlerkadar Kur'an'ın kendisine müracaat et-
meye ve ondan direkt olarak faydalanmaya da ihtiyacımız var. Doğrudan
Kur'an'a müracaat, bize bu klasik görüşlerin her birinin Kur'an'ın anla-
şılması ve yorumu olduklarını anlattığı gibi bu görüş ve yorumların bir-
birlerine daha müsamahakar ve sıcak bakmaları gerektiğini de anlatır.

o halde Kur'anı çerçeve ile sınırlı olarak, Kur'anı hakikatlerin orta-
ya çıkarılması ve izahıile karşı karşıyayız. Ne selefiyenin ne kelamedarın
ne de İslam filozQflarının benimsediği metod bugün için İslam dininin
akaide dair hakikatlerine ulaşmak ve vahyin asıl maksatlarını keşfetmek
hususunda tek başına yeterli değildir). Bu metodların herbiri tek başına
yeterli olmadığı gibi, herhangi birinin yetersiz kaldığı durumlarda diğer
metodu devreye sokmak da meseleyi halledici olmayabilir. Yani bir bakı-
ma Kur'an'ın anlaşılmasında bu anlayış biçimlerinden daha farklı bir an-
layış biçimine sahip olmamız gerekiyor ki, o da "bütünsellik"tir2• Dolayı-
sıyla bütünsellik, Kur'anı çerçevede kalarak Kur'an'a doğrudan
müraeaatımızı mümkün kılan bir anlayış biçimidir.

Bu bağlamda günümüz Kelamının işlevi, bir ölçüde gayri İslamı an-
layışlara karşı alternatif anlayışlar geliştirmek olduğu gibi aynı zamanda
Kur'anı çerçevede kalınarak Kur'anı hakikatlerin ortaya çıkarılması ve

i. Topalogıu, B., KeHim tımi, 92-3.
2. Bir anlama biçimi olarak bütünselligin çeşitli disiplinlerde çeşitli biçimlerde anlaşıl-

ması sözkonusu olabilir. Bu baglamda meselll. Tefsirdeki bütünsellik anlayışı ile ilgi-
li olarak şu iki kitaba müracaat edilebilir: Albayrak, H., Kur'an'ın BütUnWgü Üzeri-
ne, Şule Yay., İstanbul, 1992; Serinsu, A. Nedim, Kur'an'ın Anlaşılmasında Esbiib-ı
NOzul'ün Rolü, Şule Yay., İstanbul, 1994.
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izah edilmesi olacaktır3• DolaYH.ıyla günümüz Kelam'ı gayri İslami grup-
lara karşı sadece savunma pozisyonunda olmamalı, aynı zamanda
Kur'an'ı, her yönden (metod y.~ konu) açıklama ve izah etme gibi bir
, görev de yüklenmelidir. Zira sadece gayri İslamı gruplara ve anlayışlara
karşı alternatif görüş ve anlayqlar ortaya koymak, Kur'an'a bir ölçüde
önyargılı yaklaşmak anlamına gelebilir. Halbuki hem metod (mantık)
hem de konu (muhteva) yönünden Kur'an'ı kendi saltlığı içinde anlama:
mız da önemli olup, bu da Kur'an'ın mesela bütünselliğe göre anlaşılması
ile gerçekleştirilebilir.

Bütünselliğe göre Kur'an'm anlaşılmasında metod (mantık) ve konu
(muhteva) ayınmı yapılmamaktadır. Dolayısıyla Kur'an'ın anlaşılması
derken hem metod hem de konu birlikte ele alınmaktadır ki, bu, bütünsel-
liğin birözelliği olmaktadır. Halbuki nazan bilimlerde -Mantık ve kısmen
de Kelam'da- metod ve muhteva ayınmı mümkün olmaktadır. Mesela
Mantığı sadece şekiller bili!pi o:arak görmek, yani onu muhtevadan ayır-
mak mümkün olmaktadır. Ornej~in Aristo mantığındaki tanımda belli bir
şekil sözkonusudur. Buna mukabil bütünsellik anlayışına göre tanımın
belli bir şekli sözkonusu d,~ğildi~.Diğer taraftan bir başka farklılık olarak
Aristo mantığı tanım anlayışınd,ı tanımı yapılanınmahiyeti ortaya kondu~
ğu halde, bütünsellik anlayışındaki tanım ile tanımlananın mahiyeti değil
de onun özellik ve karak terleri ortaya konur. Bu özellik ve karakterlerle,
tanımlanan şey diğerlerinden aynıdığı (temyiz) halde Aristo mantığı
tanı~ anlayışında tanımLınan şe:,' diğerlerinden mahiyet bakımından ayn-
lır. Insanı, konuşan canlı şeklinde 'tanımladıl:ım:.zda böyle bir tanım, tam
tanim olduğundan, insanın mahiyetini verir. Buna mukabil insanı, bütün-
sellik anlayışına göre tanımladığımızda insanın çeşitli özellik ve karakter-
lerini ortaya koyacağınm:dan do: ayı, insanın çok değişik ve kişiden kişiye
değişen tanımlarını vermemiz mjmkündür.

Keza Aristo mantıj~lI1daki akılyürütmenin (kıyasın) belli şekilleri
sözkonusu iken ve bu şek.iller rr:uhtevadan aynIabilirken, bütünsellik an-
layışına göre akılyürütrr:.enin muhtevadan aynlabilen şekilleri olmadığı
gibi, çok değişik biçimlerde akılyürütme sözkonusu olabilir. Diğer taraf-
tan benzer bir durum kısmı~n de olsa klasik Kelam için de sözkonusu edi-
lebilir. Zira Kelam'ın metodu, Aristo mantığı anlamında olamasa da kıs-
men ona benzer bit akılcılık anlayışına sahiptir.

Bu durumda Kur'an'ı bütünselliğe göre anlarken hareket noktamız-
dan birisi "Ayet" kelime~;i olmalıdır. Zira ayetler şekil ve konunun (muh-
tevanın) birlikteliği yöniinden Kur'an 'ı meydana getiren ifadelerdir. O
halde "Ayet" kelimesinir eınlamı bize bütüflselli,~i vermelidir. "Ayet" ke-
limesinin iki anlamı üzerinde dırarak Kur'eın'ın bütünselliği şöyle izah.
edilebilir: 1- "Ayet"İn birinci anlamıaHirnet ve işarettir. Yani "Ayet",

3. Gölcük, Ş., Kelam Tarihi, 280.
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. kendisinden hareketle bir başkasına ulaşılan alarnettir. Tıpkı yol gösterme
amacıyla yola dikilmiş işaretler gibi. 2- "Ayet"in ikinci anlamı ise ibret-
tir. Yani birinci anlamdan (aHirnet ve işaret) hareketle ulaşılan başka bir
anlamdır. "Ayet"in birinci anlamı ile ikinci anlamı arasındaki bağın ge-
reklilik bağıntısı olduğu söylenebilir.

"Ayet" kelimesinin bu her iki anlamı arasındaki gereklilik bağıntısı
mantıki ve felsefi anlamdaki sebebIilik bağıntısı olmadığı gibi vucubiyyet
(zorunluluk) bağıntısı da değildir. Zira sebeblilik bağıntısı, tek yönlü
olup, sebepten sonuca doğru bir gidiş vardır. Halbuki gereklilik bağıntı-
sında tek yönlü değil iki yönlü bir gidiş sözkonusudur. Diğer taraftan bu
bağ~ zorunluluk bağıntısı da değildir. Çünkü iki taraf arasında şekilsel bir
bağ olmadığı gibi, belli bir başlangıç noktası da sözkonusu değildir. Ara-
larında gereklilik bağıntısı olan "Ayet"in heriki anlamının beraberce ele
alınması, "Ayet"in dolayısıyla Kur'an'ın bütünselliğe göre anlaşılmasını
ifade eder. Zira "Ayet" kelimesi anlam bakımından heriki yönüyle yani
bir bütün olarak ele alınmış olmaktadır.

"Ayet"in alarnet ve işaret olan birinci anlamının birşeyin kendisi ol-
ması, ne ise o olması dolayısıyla birşeyin olduğu gibi anlatılması, açıklan-
ması ve ortaya konması anlamında; ibret olan ikinci anlamının ise alarnet
ve işaret olan birinci anlamının birşeye delalet etmesi dolayısıyla delalet
olunan şeyin düşünme, eylemde bulunma ve daha başka anlamlara gele-
cek şekilde ele alınm~ı mümkündür. "Ayet" kelimesinin bu iki anlamı
bir ayette olabileceği gibi ayetler arasında da olabilir. .

"Ayet" kelimesinin her iki anlamının yorumladığımız şekilde bera-
berce bütünselliği oluşturduğu bir ,kaç ayet ele alınarak şöyle izah edilebi-
lir:

tsra, 41 "1.,J--oii~!~.r.1...... J IJr5.i.,l.:ıi..r-Al'I~ J L-;i~ .ı.iJJ'lAyetin an-
laşılmasında i'rabın da rolü olduğundan önce i'rab verilecektir.

. (~',
.;I...;~ w".a.. J ~liJ J-i :\.:i';-p J.~"';r:.ıJ J.ı-W A:1o.,.t,W.~:J'JI'

: \.la ~ J .41 ~ ~, ...;,k. .ıJ J ' ~'j J ~'iJ '.,~i J ~ J'~ J ~IJ" J 'j~i
r~.IA! i~ ~~ Y~ (.,WL-J-i :fJ... J .J=1a:ll: r"jjIJ . J.ı.ı :.:ıi.ıAI1J.~.rıı.:ı1.iJ-o

:'j! J . JI' opı.ii , .r- :~1.iI' J . (.,WL- J-i :~.r. J .~ü :1.0 J .Jb..lI : J'JII J .J,J-:lI

4.~\:l, ~.r. J".a.. : \),.a; J . ;A? iı,)i

4. Bu ve sonraki i'rab, Muhyiddin ed-DefViş'in "ı'rabu'I-Kur'ani'I-Kerim ve Beyanu-
hu" adlı eserinden alınmıştır.
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Ayetteki" .:ıi.r--il' ı.i_ıı" ifadesi ile ya JTlüşriklerin Allah'a kızlar izafe

/ etmelerinin ibtali mura,: e:dilmiş olabilir ki ;::ıudurumda ayet, biz sözü bu
manada tasrif ettik şeklinde anlaşılır. Ya da Kur'an'ın bütününe şamil
olacak şekilde biz bu manayı Kur'an'ın çeşitli yerlerinde tasrif ettik şek-
linde anlaşılabilirs. .

Nasıl anlaşılırsa anla~ılsın heriki mana da birbiri ile uyum halindedir.
Zira bu, belli bir manamn çeşitli şekillerde çeşitli yönlerden izahı (tasrii)
ile bu ve diğer anlamlarm (konuların) Kur'an'ın tümünde çeşitli şekil ve
yönlerden izahıanlarİımı .gelir. Bir bütünün parçalarında bulunan özellik
o bütünün kendisinde de vardır. Dolayısıyla tasrif, yani bir konuyu çeşitli
şekillerde ve çeşitli yönlerden açıklayıp i:!ah etmek, Kur'an'ın metodunu
bize vermektedir. O halde ayette geçen "tasrif' kelimesi, Kur'an'ın meto-
dunu vermesi açısından önemli bir kelimedir:

.~~~ ~r'" J! "~.1:">:J.,. ~W! J.r"1 ~,i:...:ı."...ıı J .~ ..;,,1t~1~

6...;,,1ı~1J )J"'iı .,j!,,"1l ~.iS'J . -'.ri ~ .L! ~>: ':'''Ifl .••.••: c.\ı)ı"';"raı

Yukarıdaki açıklaım:lardan anlaşılacağı gibi ayetlerin tasrifi, onların
çeşitli şekillerde ve çeşiti yönlerden ortaya konup izah, edilmesini ifade
eder. Yani herhangi bir kmmda ayetlerin tasrİfi, o konunun çeşitli anlam-
ları verilerek izah edilmesi ve açıklanması JTlanasına gelir. Bu bağlamda
mesela Allah'ın birliği (Tevhid) konusu Ku:~'an'da çeşitli şekillerde ve
çeşitli yönlerden izah edilip açıklanarak işl1enrniştir.

Bu durumda ayett.eki" ')~ J.) " ifadesine kadarki kısımda

Kur'an'ın nasıl bir kitap .Jlduğu yani metodunun ne olduğu ortaya kon-
muştur ki, bu, daha önce değindiğimiz ayetin iki anlamından birincisine
tekabül etmektedir. Ayetin bu birinci anlamından ikinci anlamına intikal
etmemiz mümkündür ki, o da "Tezekkür" dür. "Tezekkür", Kur'an'ın
metodunu vermesi bakımından Kur'ani literatürdeki önemli terimlerden
birisidir. 0 halde bu terimin anlamının tesbiti gerekmektedir .

. ;.:,s-li •..,.:.ıı ~i - )'.ilı

.•. ,ı...llı Js- o! ,of- .,rJı - .S".ilı

5. Zemahşeri, Keşşaf, c.ı, S. 609.
6. Aksi varid olmadıkça bu vı~sonraki lugat ile ilgili açıklamalar, İbn Manzur'un Lisa-

nu'I-Arab adlı eserinden alınmışur.
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. ~W Js- .,rJ'.s.r. - f,jJ,

. .:ıı,-lı ~ - ••f,jJ\) f,jJI

. i)~.i..oiJ ı-' - .sf,jJ,

.rı') ~i J .:ııS=t .;...,.ıslIf',jJI : I.I.PO ..:ıı' .• \,;:l, J .;...,.ıslı- f,jJI

~) J:JIoııI 41"; J . ~ J ~ Jr- .:ıi.ril'..,; .:.lo".cı J ~ f,jJ <\l!J : J!,ooI1 J J . Jrıı- f,jJI

.~r-.fo .:lf~~

.. ~ .\,;:l, ) ...,ıı _~.ıi,J ;. ~I - f,jJI

~lloIı.~" _~.ıII. e=--il' .:ıT)!I••T}, i~i - f,jJ,

.~~I "! f~ lo - if.i.:J,

'.ii)I.:i' J ıl"i.ılı.:.~ıo&'; ~ J _,rJı,,! f:ı.... lo - if.i.:Jı
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"Zikir" kelimesi yukarıdaki manalara geldiği gibi "Tezekkür" keli-
'mesi de "Zikir" kelimesi ile aynı anlama gelmektedir:

"-

- "J~~ı - f~' - f;ı ,'f~ ~: _.".:.ııfjJ. ~XJi) ~ J i,l~ ••"j; J .:ıı,-ll.laı •.".:.ıı~f~ J

•.'f~~ _.".:.ıı fJ.-ı

Ragıb el-İsfehant "zikir" ile bazen bir şeyin kalbe ve söze (kavle)
gelmesi anlamı kastedildiği gibi bazen de insanın elde ettiği bilgileri hıf- .
zetmesini mümkün kılan nefsin bu durumunun kastedildiğini belirtmiştir.
Ancak, bu, elde edilen bilginin korunmasına yönelik bir hıfzetme olma-
yıp, insanın o bilgiyi hatırlamak istemesine yönelik bir durumdur9• Bu du-
rumda zikir, insanın tüm benliği ve yetileri ile ilgili bir hal ve durum ol-
maktadır.

Böylece zikir ye tezekkür terimlerinin manası, "tefekkür" teriminin
manasından daha geniş ve muhtevalı olup, düşünceye (tefekküre) ilaveten
bilgi ve iman anlamları da tezekkür teriminin anlamına dahil olmaktadır,
Nitekim İbn Teymiyye'ye göre tezekkür ile bilgi ve iman terimleri arasın-
da bir ilgi vardır. mesela Allah' ın emrettiğini kalbiyle "hatırlayan" ve
ondan gafil olmayan kişinin bilgisi, Allah'ın emrettiğinden gafil olanın-
kinden daha kamildir. Zira gaflet ilme zıt olup, tasdik ve hatırlama (tezek-
kür) ilmi ve yaktni kuvv~tlendiren hususlardır. Tezekkürün bilgiyle olan
yakın ilgisi onun imanla da ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Yine İbn
Teymiyye'nin sahabeden Ömer b. Habtb'in Allah'ı zikrettiğimizde, O'na

7. 'Ragıb el-İsfehanı, Milfredat, 329.
8. Bkz. Ma'luf, Louis, el-Muncid, 235.
9. Ragıb el-lsfehanı. Milfredat. 328.



-' ,

i

278 SABRİERDEM

hamd ve O'nu tesbih etti,ğimizde bu durumun imanda artma, buna muka-
bil O'ndan fafil olduğumuzda ve O'nu unuttuğumuzda da bunun imanda
azalma demek olduğunu'söykdiğini nakletmt:si de tezekkür ile iman ara-
sındaki yakın ilişkiyi gösterir. .

Tezekkürün bilgiyle dolayısıyla da: imanla olan sıkı ilişkisi şöyle.de
açıklanabilir: İnsan daha önce bildiği birşeyi hatırlayıp da onunla amel et-
tiğinde, kendisinde yeni' bir bilgi meydana gelir. Bu sebeple hadiste bildi-
ği ile amel edene Allah bilmediğini'öğretir denmiştir. Bu öyle bir durum-
dur ki her insan bunu kendi nefsinde tecrübe etme imkanına sahiptirlO.

Zikir veya tezekkür teriminin yukarıda açıklanan anlamı ayet keli-
mesinin ikinci anlamına tekabül ettiğine göre, birinci anlamdan ikinci an-
lama intikal edilerek bu iki anlamın beraberce düşünülmesi, Kur'an'ın
bütünselliğe göre anlaşılmasını ifade eder.' '

, Keza "Ayet" kelimesinin her iki anlamının (birinci ve ikinci anlamı-
nın) bütünlüğü oluşturduğu YunUs suresi 31. ayette de:görülebilir:

ı:-...J.'.:r--'..r' ~~ ~ J J~~i J e:-J' ~ ~1..iPJ"11 J ,~\ ~ ~)ft ~ Ji'
'o)J'" ':;Üi J.ii.1l1 o)~~ .,.."11 ~~ J..r' ~~, ~~J

Ayeti iki kısma ayıra:)iliriz: Birincisi" ;.1 iJj;..-J " ifadesinin sonuna
kadarki kısım, ikincisi de " iJ,J-it:1 ~i Jii~'ifadesidir. Birinci kısım ayet te-
riminin birinci anlamına örnektir. Burada Allah hakkında bilgi verilir~
İkinci kısım ise ayet teriminin i.kinci anlamına örnektir. Birinci anlamdan
hareketle ikinci anlama ulaşırız ki bu, bize bütünselliği verir. Ayrıca ayet-
teki ikinci anlam, ittika ile ilgilidir. İttika korunmak anlamına gelir.
Ancak ittika, anlamı, geniş bir terimdir. Yani korunmanın çok çeşitleri
vardır. İttika, tezekkür ve düşünmeyle olduğu gibi fiili davranışlarla da
olabilir. Dolayısıyla burada düşünce -eylem birliğinden sözedilebilir.
Keza düşünce- eylem birli[;i de yine bütünselliği ifade eder.

Yine ayet teriminin bütünselliğe göre anlaşılmasına bir başka örnek
de Hud suresi 1-3 ayetleridlı:

,J"'"""!j.j 4.:.0 ~ ı,;'! .111 ~ıIJ..ı.,..; "li (ı) ~ ~ .:ı.ı.l ,j' ~ f A14i ~i •.••15 )1

.;j J--S' ..:.ıj--! J. ~ ~i J! \:-~~ .••.•~ 4,l! Iy.y f ~) 'J~' .:.ıi J (2) ~J

(3).~ ~Y-";'I.is.~~ J~i i;~ı~y.:.ı!J 4J..J:i j.a.t

Bu ayetlerden birincisi, ayet teriminin dalıa önce zikredilen birinci
anlamına örnektir. Zira Allah, Kitab'm nasıl bir kitap olduğunu ve kimin

ıo. İbn Teymiyye, Kitabu'I-Iman. 93.
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tarafından böyle yapıldığını ortaya koymaktadır. İkinci ve üçüncü ayetler
de ayet teriminin ikinci anlamına tekabül etmektedir. Dolayısıyla birinci
anlamdan hareketle ikinci anlama ulaşılmakta ve bütünsellik bir anlamda
teori-pratik ilişkisi bazında sağlanmış olmaktadır.

"Ayet" teriminin her iki anlamının gözönünetahnmasıyla ayetlerin
dolay~sıyla da Kur'an'ın bütünselliği bu şekilde ortaya konabildiği gibi,
Zümer suresi 23. ayeti de bir başka açıdan Kur'an'ın anlaşılmasındaki bü-
tünselliği vermektedir: .

i

~J P~ f ~) OJP .;,!.iJt J~ ~ ~ ~~ 1.41..:.:. \ı15 ~~i ,;,->i JJ .1.ıl

.J'" ~ .ı W .1.ı1J1..ı:ı! ~ J ~~ ~ 4ı i$~ .1.ı1 ISJA ..ı.U.i .1.ı' fj J! ~,ü J
.:ı~ .:ıi jJ!aJ . ~I.;.o--i ~ J.ıı : I!L:S"J . , ~»i .;.0--1 Jj~ J . u.,. : ~'M-,.İLi! : ~.r'j'

.~.:ıloil- : 4:. J ..:.JU.;,.; :~ ~ J ..:ıU.:..N : iJ~J . Jıi .:..N : 14~J . 14~ Iii)';' 4:. "ibo

:~ıU J . ~I.....J J t)Ua.t J<d : ~~ ~ J '.,r';;JJ -- J.r :f J . a... ~J ..:ı~ .J!.lh J~ J

. i~ : .!Jl~. .:a, .J'~.lı .;,:4aı J ~ ~ ~ 4i~ . ~ .:ıloil- : ;.1 .J'~.lıJ . ~ ~ ..p --
: .ı.....:.ı..;~J ~ ı.'.\foI.:ı1oil- : ~ J . , Jr Jbo~! : ';J.fı, ~J . i)I.:.'j'~' ~ J.ıı ır.y : ;.1 ı.'~J
•••rjl....>:.» ro ı-' :.~J .4,iı.:::..i: JI)' . ~ Jbo 4W:-1i. ...,.~i.lı i)\.)'jIJ .a... : .~ ~ J . 4ı J.,..u
: ~ J .r-W' JIA, ıi 'ı:'" :.u J .4,iu : ~ J . ~IJ : .IAlIJ . ~Ii : ;., J .j.L:.ıi.l ~ J.,......,..... J.ı

.IIÜLJJ~ ~ ı-' ıi~ t).!'.r ~ i~ ; JlAJ . .ı..'j.r. J.r

Bu ayette Kur'an'ın anlaşılmasıyla ilgili olan iki kelime vardır:
"~\.-:A"ve" .14~" Önce •• ~~ " kelimesinin anlamını görelim: " ~~"
kelimesi .~ kelimesinin çoğulu olup. bu kelimeye "ikişerli" anlamı ve-
rilebilir. el-Ferra, bu kelimenin anlamını şöyle açıklar:

. ...,.w..ı,J ...,.',:l' -.) j'j ..çi ')~ -ii :iJ~

.•• ..ıl-.-:. " kelimesinin anlamı olarak yukarıda görüldüğü gibi müka-

faat-ceza anlam çifti sözkonusu olabildiği gibi. başka anlam çiftleri de
sözkonusu olabilir. Mesela inananları ve inanmayanlan olumlu ve olum-
suz yöndenanlatan ayetler, bu kelimenin anlamının ifadesi olarak ele alı-
nabilir. Bununla ilgili olarak Furkan suresinin 63-77 ayetleri örnek olarak
verilebilir:

J! r-+'ui) (63)"I.':A.- '"ıli OJ,ı..~l~~ Ij! J iiJ" .i'J~i .j; OJ ~ .;,!.iJ' .;j-)ı J~ J"

..JIi}') ~IJJi)l J ö.)F' - .:ı;.ı. ~ J.~ ./")1

.~Ii - Lol,ö. .;,ı-'-'-L. - Lu..... (64). "1.1.,i J ~ ~) OJ ~ .;,!.iJı J"

•L.... j~ WL.)~ - Lo'~ (65). "I.I.}- .:ı~ 1.41.l&-.:ı! ~ yı.l&- \;&. J.rP' ~J .:ı."ı~ .;r.iJ' J"
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.;.;JJI <J ..,.,\.WI ..l.:.i Y' C 1,,,.)~Jli - iljJl

..Li) • ~li)'1 ~. 4;... .1>1) ••••iS <J.~ ..w iLLl') it.&.llLoi) .(66) "~IA.. J i~ .:J~ı...1.4!"

'iL,.i.JI c:" y ~, <J,,>.ı
JL...&i)'1 yo li! J1.r-)'1 :•.J.,i ) (67}." 1.•1; ~~ ~ .:ıı) J IJA r J i}~ r l"Mil i.)!~I J "

~ <J • ~ t ı$i : ''';.r-ı t ..I-.i,:J' : UA.JIJ ...;'.r-)'I ..ı...üJı öj)~ - "';I.r-)' I o ı"r"WI J
~ ~i~ t - i)?ı t ) "_".,...)'1..;...<; ~ ı$.ill ~i :~i) ;1.;;),1).r<l' J o"-';'y
I)A t : .I.,&ll o4lliJ •.••..••ı$i "j) ~I:ji- JLiı) .Jj)!J <JL.i)'I"p ••.•~i :;1.;;)'1). ~

.4.WI ıJ" ~ ~ ~

~.:r-' J Ujy- '1J ~~"I1.lıl~.r Ji ~1.:ı#"1 J"':-'~! kı ~ U.rJ.! "I.)!.iJ1J"

• "ı".e.JI ~ i\'~1 Ö1j~ ~,) :Lo1.1,.;.\ı: y.;.JIJ.P' J J o tJI'I?',- il.~1 J (68)"~ui ~ ~j

r-J' J,i) . Lot:1 (~~-fJLiı • ('II: C:=-J4 i\'~' . i\'~1ıJ" rf. 4f~"p..;= ıJ" : ~.l:l-ı J)
o~U.;~ ) ('ll .I?,

-=..L:JjLJ ~~ 'J,..s. J.&- J .;,o', yU .;,o"LL (69) IiI+'..,J ~ J •.•'.,.il' ~J!•.•••1.i.Al' ..ı ~Uı!"
\ıl.o .lıl J! y ~ 4i\i ~~ J.&- J yU.:.~ J (70) ~) I).p lu, ulS" J .:JI.;..." ı-Aı.:..-luı J.4
..,.,.iSJI..,..J~ <J)~ 'i - ;))1 (72) "'vol,}' 'J.1"'"..u~ 'J.1'" I,)!) )))1 U~ "I.)!.iJı) (71)

.• L..:.Jı ..,..JL..-.; - )))1 <J ~ ':/ o ..,.,..iS') .;)j~)ı ~~ 'l ~ rJ.I ~~IJLiı ) 'ı"r"l.11 )

:y.yJI JFI <J ) o c:- 'l ) •..ı:li "",u: "'" j..-: '1)' •pi:- ) i~i ıJ" ~ ~ 'l Lo ) .hLJ, -,,;J.lI

~ • ..,.:- jS::J L.ı\i fo.?JI ~ ..,.,.l'JI : .I.rill Jlio(c) il'?" - f.?- jloWl. i);' 1$1 yJJl. 1)/ 1~!J

<"-IJ! )..uı o.iio Lo) ',f.? 'l) 0J.-! ~ ~ JlA:ö "I..ı.,..#" i: JL&; . i.ill <i ı$~ ~..:.s-

o ~J '1)

Lı.-- ı)'.r ~ .:..,J.; i~!.lı)\; (73)"\i~ J '..- ~ I)f: r ~) .:J~~IJj~ i,)! .)!.iJı) ••

• ..:.s- 1.,4 ) ~ ı),;"i II J~ ~L.. ~)

~) ~ ) (74)"~~! ~ ~i J ~i ö) \:1\t~ J ~IJ;i .;,o ~ ~ I.:.ı) .:ııl~ .)!.iJıJ'"
J J ' i tl. '. ,

~ ) ~ .r4 j ~ .ı.~::ı$~ 1$1~ .ilI }I J,i ) .ö~;l.(".;.ll •.•..•~~)ı, 4 •.•..•~.ilI

•• pi> J! J.r--; ~ ~

.• L..C.,JI- ~I 'i~1 - ~i (75) ." \,o'j,... J '-:i- \f.i iJjA4) iJ~ ~ 4iJ'l' ıJJjf. ..!J.:l}••

'~~\-i~'

...;~ ~ .w ~ j~,) "iıl 1)) ~ \~ \,o ji" (76) •"\,olA.. ) L,.,A--o ~ \f.i .;r-ıJ"", ••

. i~)'1 J!~! 'j~~ '1) - ıSj~.>'i"J (77) ."\,01) ıJ~



KUR' AN'IN ANLAşıLMASı ÜZERİNE 281

Yukarıd¥i örnekte görüldüğü gibi 77.Ayete kadar inananlar olumlu,
77. ayette de inanmayanlar olumsuz yönden birlikte ele alınarak yu.. keli-
mesinin anlamına uygun olarak bütünsellik sağlanmış olacaktır.

Keza ~~/ kelimesinin anlamında da bütünselliği bir başka açıdan
görmek mümktindür:

~L:"lı - L.A:..I ~, ~('I ,'t w.... •..••.•.~ ~i& - \Jı~.ı-- •... J Jr) •.•.. , , .. )"

• ~ ıJ-U! J i~i ıJ ü"! ~ ~
Bu açıklamalara göre" 1.4ı.:-. "kelimesi ayetlerin birbiriyle. çok

yöiılü bağıntılarının olması anlamına gelir. Bu da ayetlerin bütünselliğe
göre anlaşılmasını ifade eder. Bu bağlamda mesela "Allah'ınbirliğini" üç
,biçimde ele almak mümkün olup i J bunlar birbiriyle bağlantılıdır: ı_.
Allah'ın bir olduğunu ifade eden ayetler 2- Allah'ın bir olduğu ve ortak-
larının olmadığını bildiren ayetler 3- Ortakları reddeden ayetler.

Birinci gruba örnek olarak İhlas suresi birinci ayet" J.?\ iıı, yo Ji " ile
Saffat suresi dördüncü ayet" J.?I)~! ıJ! "verilebilir. İkinci grub için
Şuara suresi 69-82 ayetler misal olarak verilebilir:

#I....-J.. \6 jSrı.J ~\o.ooi~ 1)Ii (70) ıJ ~ ~ u} J ~~ JIi i! (69) ı---'..i!! i,i ~ .}1J"

~..iS \,j~\ıi \,j~ J J.ı '.,ıli (73) ıJ J,rA! Ji ~ ~)i (72).:ı~.JJ i! ~ JA-I. jA JIi (7ı)

~ ) 'j! J jJ-S- ı--'\-i (76) ıJ".-.ü~ı~ j\ıi J t"""' (75) .:ı).J.,AI~ ~ ~i), JIi (74) .:ı~

~ ~ ~ ~ ii! ) (79) ~ J ~ yo .s..iJI )(78) ,:,!..l.f!~ ~ .s..i.ll (77) ~LAI'

(82) .•• .r-ıJı rj! ~ J}Jı!.:ıi~i 'ı?..i.llJ (81) ~ f ~ .s..i.l') (80)

77. ayetteki ", ~J " ya kadarki ifade ve ayetlerde Allah' ın ortakları
reddedilmekte" '11"dan sonraki ifade ve ayetlerde de Allah' ın bir oluşu
ve tanıtılması sözkonusu olmaktadır. Üçüncü grub için de Meryem suresi
42. ayet verilebilir: '

", ' ,
i.:,.:. ~ ~ '1 ) .rA:t '1 ) ~ '1 ~ J.,Ai r ~i 4 ~'i JIi i! "

Keza Nuh suresi 20 ve 21. ayetler de üçüncü gruba misal olarak veri-
lebilir:

i ı. Bu tasnifte, H. Atay'ın Kur'an'ın Allah'ın birliğini ortaya koyuşundaki metodunu
iza1undan faydalanılmıştır. Bkz. Atay, H., İslam'ın İnanç Esaslan, s. 70.
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iJJ~. ~ J ~~i ;:s- .:.ııyı' (20) iJ~ rA J 'ı;.:. iJ~ "i ..1ı' iJJJ ~ iJY'~ ~IL
(21) iJ~ iJ"ti

Diğer taraftan ,1-4~ kelimesinin anlamına uygun olarak bir başka
açıdan "Allah'ın birliği", çok çeşitli yönlerle (anlamlarla) de' anlatılır ki
yine bu da Kur'an'ın bütünselliğe göre anlaşılmasını ifade eder. Enbiya.
22: " .....1,)~ \w ..;..ı-J' Y) ..1ı1 i,)~ u.ı......il ..1ıl 'j! Ui \.f.t I,)'S ;. "Gökler ve yer
fesada uğramayıp sabit olduğuna göre (tek ilah olan) Allah vardır.

Muminun; 9 ı: .
~ ~ 'j..l J ~ ~ ~LJ!' ~i,)! ~i~ •••iJ~ ~ J ..u J ~ ..1ı1 .\tı ~ ".

•"i,) ~ \w ..1ıl I,)ı....,.. ~

Bu ve bundan önceki ayet ilahların çokluğu durumunda ilahlar ara-
sındaki üstünlük mücadelesi ve bu mücadelenin sonucuna dayanarak
Allah'ın birliğini ortaya koyar.

Nisa, 42:

.~ ~.ı-Jı ı$,) J! ',F":/I,)! iJ)j.t \.tSaT ••• "ı'S) Ji'

Keza bu ayette de ilahların çoklu~u durumunda bu ilahların Aeş'ın
sahibine karşı mücadeleye girişecekleri vurgulanarak Allah'ın birlği orta-
ya konmaktadır. .

Zümer, 29:

.Allah, bu ayette iki adamı örnek olarak veriyor. Bunlardan birincisi-
nin huysuz ve ters olan efendileri olup, ikincisi ise bir kişiye boyun eğ-
miştir. Şimdi bu iki kişiden birincisinin durumu birden çok ilaha bağlı
olan bir kimseyi, ikincisi de tek bir ilaha bağlı olan bir kimseyi temsil et-
mektedir. Nasıl ki bu iki adamın durumu bir değilse, birden çok ilaha
bağlı olan kimse ile tek bir ilaha bağlı olan kimsenin hali de bir olmaz.
Zira birden çok huysuz efendileri olan adam hangi birinindediğini yapa-
caktır. O kimse bu durumda bunalıma girebilecektir. Halbuki bir kişiye
bağlı kimse, sadece bağlı olduğu kişinin dediğini yapmak durumunda
olup, birinciye göre çok daha rahattır. Bunun gibi tek bir ilah olan Allah'ı
kabul etmiş ve O'na' bağlı olan kimse de huzur ve sükuniçerisindedir.
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En'am, 81:
ul1aL..-. ~ "! J]i! r I.o.ıı,,! ~...,:oi ~i ~j~ ~ J ~ ...,:oi1.0 J~i -4 J •

.' ~.,...ı.ı~~! .:ro':i~~i ~;AlI .şii

Bu ayette iki durum vardlt: 1- Müşriklerin, haklarında Allah'ın
hüküm indirmediği şeyleri O'na ortak koşmaktan korkmazken, Peygam-
berden ortak koştukları şeylerden korkmasını istemeleri çelişkili bir du-
rumdur. 2- Allah'ın hakkında hüküm indirmediği şeyleri O'na ortak' ko-
şanlar güvende olmayıp, korku içerisindedirIer. Zira bilgi ve delile
dayanmaksızın Allah'a ortak koşmaktadırlar. Buna mukabil Allah'a ortak
koşmayan ise korku değil güven içerisindedir. -

Rum, 28:

~LJ ~W)J 1.0 ~ ,:oS' ...,:o .:ro ~l.Ç,i ~ 1.0 .:ro ~ J.ıı ~i .:ro '').:.. ~ ...; ~ •
.• ~~ rJlil.:J4~\J.Aii~.lS' ~i ~ ~j~ ,I"... ~

Ayette Allah'a ortak koşanların Allah'ın verdiği nzık hususunda kö~
- leleriyle kendilerini bir tutmamaları ve onlardan çekinmemeleri hususu
ortaya konarak bu kimselerin Allah' a ortak koşmalarının tenakuz teşkil
etmesi hatırlatılmakta ve dolayısıyla Allah'ın birliği ortaya-konmaktadır.

Zuhruf,17-19:

- ıJ i~ .:roi (17)~ 1"J iJ~ 4f':"J Ji; ~ .?)L ...;~ ~ ~i .r-ı I,)!J •

...,.£:.... ~ IJ~ iU\i! .?)I J~ t""" .r.iJI ~")U\ i~ J (IS) ~ ~ r~i ıJ y.J,~I,
.(1'>w~,ıı......J ~JIf.:o

Müşriklerin kız evladını istememelerine karşın Allah'a kızları isnad
etmeleri içinde bulundukları çelişkiyi göstermekte ve. müşriklerin melek-
leri dişi saymaları hususunda hiçbir bilgiye dayanmadıkları vurgulanmak-
tadıro

İsra, 46: i

~T;All ıJ clıJ .:Jf,) i,)! J i)) ~1,)T ıJ ) .~ ~i 4;s"i ~.,ıi.;s.\O.W:-J ;
•• iJ~ t"""J~.)i ..p ıl) .,J,,-)

Ayette inanmayanların içinde bulundukları ruhsal durum gözler
önüne seriliyor. Bu, insan için arzu edilmeyen ve istenmeyen bir durum-
dur. O halde inananların huzur içindeki durumları ise arzu ~dilen ve iste-
nen bir halolmaktadır.
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Meryem, 81:

. ~ ~ Ij~ Uı .1ı\ .JJ.).:ro \~\ i
- ı

Bu ayet bize Allah'ın birliğinin kabul edilişinin arkasındaki inanç,
düşünce, zihniyet ve yaşantı ile Allah'a ortalc koşulmasımn ardındaki
inanç, düşünce, zihniyet ve yaşantımn ne olduğunu gayet güzel bir biçim-
de vermektedir.' Allah'ın biftiği sadece O'nun bir olduğunun veya ortakla-
nmn olmadığımn ifadesi ile değil, bunlann gerisindeki inanç ve yaşantı-
nın ne olduğu ile de ortaya konabilir ki bu da bize yine bütünsel
yaklaşımı verir. Mesela Allah'a ortak koşanlar, bu ortaklar sayesinde top-
lumdaki bazı insanlar üzerinde hüküm ve otoritelerini gerçekleştirmekte,
onlan her bakımdan sömürmekte ve onlara baskı ve zulüm uygulamakta-
dırlar. Zira Allah'ınbirliği kabul edilecek olursa bütün bu tür uygulama-,
mn sözkonusu olamayacağı açık bir husustur. Dolayısıyla Allah'ın birliği,
, O'nun bir oluşunun ikran ve zihniyet ve yaşantımn buna göre düzenlen-
mesi ile gerçekleştirilebileceği gibi, diğer taraftan da Allah'ın ortaklanmn
reddedilmesi ve zihniyet ve yaşantının buna göre düzenlenmesi ile de ger-
çekleştirilebilir., i. ' ,

Yukandaki ayetlerin çeşitli yönlerden ve birbirini destekler bir şekil-
de izah etmeleri, konunun bütünselliğe göre anlaşılmasını ifade etmekte-
dir.

Sonuç olarak denebilir ki, bütünsellik bize Kur' an' ın çeşitli formü-
lasyonlanm yani yorumlannı sağlar. Bu durumda çok çeşitli anlama bi-
çimleri sözkonusu olabilir. Anlama biçimlerinin çeşitliliği mümkün olan
çeşitli manalara ulaşabilmeyi ifade eder. Yine bütünsellik herhangi bir
mananın (konunun) desteklenerek ve kuvvetlendirilerek anlatılmasım da
ifade eder. Herhangi bir mananın desteklenmesi ve kuvvetlendirilmesi, o
mananın pratiğinin de \ yapılması' anlamına 'gelir. Dolayısıyla anlam-mı
ilişkisi kurulmuş olur. Zira pratik yapma (fiil) anlamın (mananın) çeşitli
yönlerinden (cihetlerinden) birisidir.
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