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. KUR'AN'IN NÜZÜLÜNDEN SONRAKi TARİHİ RADİSELERE 
TATBİK EDİLMESt HAKKINDA 

Dr. Suat YILDIRJM 

Kur'an-ı Kerim'in "ihbarat-ı gaybiyye"yi, yani nü~fılü zamanında, Hz. Pey
gamberin ve etrafındaki insanların bilmedikleri, bilemiyecekleri hadise ve mes'e
leleri ihtiva ettiği bütün müslümanlarca kabul edilmektedir. Kur'an'ın bu husfr
siyetini bildiren ayet ve hadisler olduğu gibi, tarihi seyir iÇinde gerçekleşmiş bu
lunan bir kısım vukfrat da, bu keyfiyyeti tasdik etmeJctedir. Bu sebeple, gaybdan 
haber vermesi, umfrmiyetle Kur'an'İn i'caz vecihlerinden biri addolunnıuş, hatta 
bazılan i'cazını; bu husfrsiyyete ·basretmeye bile gitmiştir (I). ilmi bütün zaman ve 
mekanları ihata eden "Allamu'l-guyfrb" katından gelen kitabın, bu vasfı haiz 
olmasında, lll.ü'minler için garabet yoktur. Bu gaybi haberlerin bir kısmı hilkatin 
başlangıcı ve safhaları, geçmiş ümmetierin alıvali gibi Kur'an'ın nüzillü itibariyle 
maziye, bir kısmı ise yakın ve uzak istikbftle, "eşrat-ı saat" e, kıyamet ve kıyamet 
sonrası hallere dairdir. · 

Bu noktada, şu hakikati açıkça belirtmemiz gerekirki, Kur'ii.n'ın hedefi, bi-
. rinci derecede, ferdi olsun içtimili olsun, beşeri hayatta ve kftinatta cari olan sa
bit düstfrrlara nazar-ı dikkati çekerek, insanlığı doğru inanca, iyi ahlaka ve fai
deli işlere yöneltm~ktir. Beşeriyete, kainat, hayat ve irisan hakkında vakıa mutabık 
kıyınet hükümleri kazandırmak, onun başlıca gayelerindendir. Hankulade hu
suslarla insanlan uğraşt~ak, dikkatleri arızi olan hallere çevirmek Kur'an'ın 
vazifesi olmadığı gibi, metoduna da uygun değildir. Keza m azinin kara:iılıklannda . 
kaybolmuş bazı hadiseleri,. istikbfilin bilinmezliğinde gizli bir takım keşifleri 

bildirmek, Kur'an'ın esas gayesim teşkil ve te'min etmez: Aricak onun AIH1lı katın
dal). geldiğini, beşer sözü olamıyacağım açık bir surette göstermek yahut ibrete 
.rtıedar olmak için nadiren sarih olarak, ekseriyetle remz ve işı;ı.ret tarikiyle, ha-

. rikulade kabilinden gaybdan haber verir. Sasanilere mağlub olan hristiyan Bi-

(1) Bkz. Osman Keskioğlu, Kur'an Tarihi, Ankara, 1953,' s. 138.; Menahilu'l-'İrfiin, Kalıire, 
1373/1954, II, 263-285. 
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zanslıların ...:.ı---~ ... ısi zarfında onlara galebe sağlayacaklarım (2), bütün dün

yanın aleyhinde ittifak ettiği İsHimiyetin muzaffer ve mü'minlerin dünyevfhalcimi
yete nail olacaklarını (3), müslümanların emin olarak Mekke'ye gireceklerini (4), 
ikide bir öldürilirnek için suikasd teşebbüslerine maruz kalan Hz. Peygambere 
"Allah'ın, kendisini insanların şerrioden koruyacağını" (5) bildiren ayetler bu 
cümledendir. 

Mes'eleyi böylece vazettikten sonra şunu da ilave edelim ki, Kur'an-ı Ke
rim'in asıl maksadlan, onun sarih manalannda ifadesini bulmakla beraber, talj 
derecede olarak, arka planda, bu saralıetiere münafi olmayan ve bazı karine
lerle desteklenen manaları da ihtiva etmesinemani yoktur. sonradan tahakkuk e
decek hadiselere ait delaletler, işaretler ve remizler taşıması bu meyandadır. Bu 
hususiyyet Kur'an için bir nakisa olmaktan ziyade, tahdide gelmez i'caz vecih-

lerinden biri olarak mütalaa edilınelidir. l.o..l.b. _, 1..1!>. _, t;l,Lı, I_,A\l:. .u TJLU .;,1 

(6) hadisinin ifade ettiği gibi, Kur'an'daki her bir keHlmİn, müteaddithakikatleri ve 
manalan tazammun edeceği ve Iisan kaideleri içinde hepsinin de maksud olduğu, 
müsellem biı~ kaziyedir. Allah Taalanın tekvini kanunlarının mecmuası olan kainat 
kitabında, hilkatin başlangıcından beri değişiklik olmadığı haJde, beşeriyet- her 
geçen gün onda nice yeni taraflar görüyor. Yine aynı kaynaktan gelen ve kilina
tın ruhu ve lisanı mesabesinde olan ve layarnete kadar değişmiyerek, dünyanın 
sonuna kadar birbiri arkasından gelecek beşer ta bakalanna rehber olacak ten
zili alıkarnının mecmuası olan Kur'an'ın ~a böyle olması ilahi hikmete mutabık
tır. 

Fakat mucizevi tarafiara fazla ehemmiyet vermek Kur'an'ın hususi.vet
lerinden olmadı~dan, sarili hükümler haricinde kalan tali hususlar ikinci, ü
çüncü ilh ... derecelerde kaldığından, sonradan olacak mes'ele1eri tafsilatlı olarak 
iyiden iyiye bildirmek; ihtiyan elden alarak, imana adeta icbar etmekle teklif-i 
ilahideki sırra aykırı düştüğünden, gaybi olarak bildirilen hususlar tam tamına 
açıklanmamış, her asırdaki her seviyeden muhataplarının zihniyet ve mahsu
satiarını okşayacak, istibiid etmelerine meydan verıniyecek bir tarzda ifade olun
muşlardır. Sonra, Kur'an'ın, mükevvenattan ve gaybihadiselerden bahsetmesi, 
Allah'ın kudretine ve Kur'an'ın onun Kelamı olduğuna delalet gayesine matuf
tur. İstidlalde aslolan, delilin zahir ve müsellem olup, müddeanın ona bina edil
mesidir. İlk muhataplarının mahiyetinden hiçbir işarete nail olmadıklan şey
leri delil getinnek halinde, delil müddeadan daha gizli ve anlaşılmaz olurdu. Böyle 
hareket etmek ise inkara sebebiyyet vermesiyle, irşad gayesine münafidir. İşte 
zikrolunan ve olunmayan hikmetlere binaen, Kur'an'da müstakbele ait hş.ber-

(2) er-Rum S. 2-4. (3) en-Nur S. 55. (4) el-Fetl). S. 27. 
(5) el-Mai'de S. 67. 
(6) Tefsiru'ı-Ta beri, A. M. Şiikir neşri, c. I, s. 22.; Sal).il).-u İbn-i f;libbiin (İI).ya'u 'u! Cımi'd-dİn, 

Kahire, 1387/1967, I, 377 de el-'İral5-i'nin tahricine bkz. 
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ler, mezkur maksadiara hizmet edecek bir i b ham ve icmal ile varid olmuş, onların 
keşfi beşeri tekamüle, keskin nazariara ve derin kavrayışıara bJrakılmıştıı. Çünkü 
bazan ibham maksada, tayinden daha iyi hizmet eder, veciz söz uzun izahlardan 
daha çok şey anlatır. Nasıl ki mesela elektıiğin keşfi, n:iuayyen bir 2amam ve muay
yen fizik dahilerini heklemiştir. Ondan önce yaşamış milyarlarca insan, bu enerji 
ile her zaman temasta oldukları halde, hasiyetinden ve istifade yollarından haber
siz idiler. 

Bu esasları belii-ttikten sonra asıl maksada girmek istiyoruz. İsl~m tarihinin 
çok erken bir devrinden itibaren, ilahi kelamın mezkur hususiyederinden hareket 
ederek, buna inzimam eden başka şartların ve müessirlerin de sevkiyle, müslü
manların bir kısım Kur'an ayetlerini, ortaya çıkan siyasi bir bizibe veya mu
ayyen bir inanç topluluğuna tatbik etmek suretiyle yorumlamaya başladıklarllll 
görüyoruz. Öyle ki, sanki o ayetler hakiki medlfillerini yeni buluyorlardı. Böyle 
yapanlar mezhebierinin esaslarını Kur'an'dan çıkarınakla kalmamışlar, kendileri
nin ve m uarızlarının işaretlerini de Onda aramışlar ve te'vil yoluyla bulduklarını 
da sanmışlardır. Bu vakıanın belli baş h arnillerini şöylece sıralamak mümkündür: 

1- Fırkaların kendilerini veya muarızlarını, delalet yahut işaret cihetinden 
Kur'an-ı Ker1mde aramalannın dayanacağı en meşru esas, onun her şeyi ihtiva ettiği 
kaziyyesidir. Bu mevzu lle ilgili iki ayeti ele alarak, haklarında yapılan tefsirlerin 
hillasasını nakletmek suretiyle mes'eleye ışık tutmak istiyoruz. Aslinda bu hüküm 
başlı başına bir tahkilce muhtaçtır. 

~lS~' ~J, ~o.J..Jb, "..,..:. JlJ \.;~ ..,_l.:iıl <!l,,_ı~·I;J )·' 3 (7) 
"Sana bu Kitabı her şeyin apaçık bir beyanı, bir hidayet, bir rahmet ve müs

lümanlar için bir müjde olmak üzere peyder pey indirdik". Tefsirler: 

a) Kur'~n .bütün. dini mes'eleleri beliğ bir şekilde beyaneder. Ayette varid 
olan ·~ J) "her şeyin", "dini mes'eleler" olarak tahsis olunmasına nialmm 

deH\let eder. Babis mevzuu "beyan"m bir kısmı nas olarak, bir kısmı da Sünnetin 
açıklamasına havale edilınek suretiyle olur. Müfessirlerin ekserisi bu tabsis itiban
na kail olınuşlardır. Bu hı,ısus Mücahid'den mervi olduğu gibi, Zema]Jşeri, fa]J
ruddin Razi, Ebii I;Iayyan ve Beyçlavi, tefsirlerinde tahsisi iltizam etmişlerdir. 
Aifisi de burada tahsise tem~yül ettiği halde, az sonra göıeceğimiz öbür ayetin 
tefsirinde zahirini kabu1 edenlerin tarafım tutar (8). 

b) Ayet-i kerimede varid olan J) '_'h~r" lafzı tekşir ve tef]Jim içindir, ha

kiki manasında değildir. Bu takdirde ihata şart alınadığı gibi, sadece dini mes'e
lelere tahsisi de bahis mevzuu olınaz. 

c) Bir üçüncü grup, mezkur görüşe iltifat etmeyerek, ayetin zahiri manasıııa 
itibar etınişler, din ve dünyaya dair ne varsa Kur'an'dan istihracıııın, eıbabı için-

(7) en-NaJ:ıl S. 89. 
(8) Rili:ıu'I-Ma'il.ni, XIV, 214 vd.; ei-Bal;ıru'l-Mubit, V, 527-528 ile el-Keşşaf, Envaru't-Tenzil 

ve Meffitibu'l-gayb'da bu ayetin tefsirine bkz. 
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mümkün olduğUnu söylemişlerdir. Ebu Bekr İbnu'1~'cArabi (546/1151), Ebu'l
Façl1 e1-Mursi(655/1257), 'İmilduddin İbn Kesir (774/1372), Celalurldin es-Suyftp 
(911/1505) bunlar arasındadır (9). İbn Keııir bu ayetin tefsirinde, Sahabeden İbn 
Mes'fid'lin "Kur'an'da bize bütÜn ilimler ve her şey beyan olunmuşur" Sözünü 
nakleder. 'AbdulHih b. Mes•fid'un şu sözü de. meşhurdur: "Evvelin ve ahirin'in 
ilmini isteyen Kur'an'ı karıştırsın". Beyha]9'nin (458/1066) izahına göre, bu sö
züyle "ilimlerin asıllarını" kasdetmiştir (10). Yine SaMbeden •Abdullah b. 'Ab
bas'tan rivayet o1unduğuna göre "Devemin yuları (bile) kaybolsa, onu Kİtabul
lah'ta bulurdum." demiştir (ll). 

Bu üçüncü tefsire ilhak edilebilecek bir görüş de, bazı müteahhirfin tarafın
dan benimsenmiştir. Bunlar • ~Jr "her şeyi" zahiri üzere alırlar. Fakat 

"tibyan"dan murad, icmal tarikiyle açıklamadır. Böyle olunca her hangi bir 
şeyin· bazı hallerini beyaıi etmek kafi gelir." demektedirler (12). 

Bu mevzudaki öbür ayet şudur: -! \r 04 '""ı.:a.JI .; w.,j ı. 

· "Biz o Kitabda hiç bir şeyi eksik bırakmadık" (13). Tabiundan I}.aHl.de (14) ile el
J:Iasan el-Başri, ayette varid olan "Kita}?"ı, Levl;ı.-i mahffiz olarak tefsir ederlerken, 
bir kısım alimler Kur'an-ı Kerim'e hamlederler. Ebu'l-Bel}a (1094/1683) ayet 

. teki • ~ 'i mef'iHun bih değil de, mef'filun mutlak olarak kabul eder. Bu 

takdirde "Kitab'ın her şeyi muhtevi olduğunu söyleyen kimseye, ayette 
delil kalmayacağını" söyler. Aifisi (1270/1854) de bu ayetin tefsirinde; Kur'an-ı. 
Kerim'de her şeyin mevcudiyetini kabul edenler arasında yer alır. Selef-i salibin'
den bu istikamette sözler nakleder. Mul;ı.yiddin b. •Arabi'nin Fatil;a suresinden 
istihraçlarını, bir başkasının aynı süreden, Osmanlı sultanlı:mnın isimlerini, halle
rini ve saltanat müddetlerini çıkardığını nakleden Allisi "Bunda şaşılacak bir. 
şey yoktur. O "Ummu-1-Kitab"dır, her bedi' şeyi doğurur. Bu takdirde ayetteki 
"Şey"i "tevhid ve tektilif-i diniyye"ye tahsis etmeye hacet yoktur" diye ilave eder 
(15). 

Bahsi tenvir edecek sahih hadise muttali olamadık. et-Tirıni?;i, •Ali b. Ebi Ta
lib'e varan bir senedle, Kur'an'ın tavsiline dair, Peygamberimizden rivayet ettiği 

(9) Bkz. el-İt!ı:fuı, Kahire, 1375/1951, II, 125, vd. (65. nev': fi'l-'ulüm'il-mustanbata mine'l-Kı,ır'iin). 

Riibu'l-Ma'fuıi, VII, 144. 
(10) ez-Zerkeşi, el-Burhan, M. Ebu'l-FaQ.l İbrahim neşri, Kahire, 1376/1957,1, 8. Bu mahiyette baş-

ka. alimierin sözleri için bkz.: adı geçen eser, I, 16-17.; Taşköprülüzade, Mevı;lii'atfı'l-'Uliim, 

İstanbul, 1313, II. 365-367.; es-Suyii.ti, ed-Durru'l-Men§iir, Kahire, 1314, IV, 137-138.; ez

Zur~fuıi, Menahilu'l-'İrfan, Kahire, 1373/1954, II, 265-285. 
(ll) Rii!)u'l-Ma'fuıi, VII, 144. 

(12) Aynı eser XIV, 214-217. 

(13) el-En'am s. 38. 

(14) ed-Durru'l-Men§iir, IV, I 1. ., 

(15) Riil)u'l-Ma'fuıi, VII, 144-145. 
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uzun bir hadiste 

"Onda sizden öncekilerin haberi, si_zden sonrakilerin haberi, aramzdaki (mes;ele
lerin) hükmü mevcuttur ( ... ) Ondaki bedi', harikuHide man1Uar tükenı:nez." 
varid olmuştur. Faka:t et-Tirı:ni~ hadisi rivayet ettikteri s_onra "garib" olduğunu, 
isnaddaki iki kişinin "mechfılü'l-l.ıal" olduğunu, Hz. Ali'den rivayet eden el 
Haris'in hadisinde "mekal" olduğunu söyler (16). 

Bir de şöyle bir rivayet vardır: (17) 

~~....:;_, .ı.;~.illl u' t-L_, .ı,..k .illi~ illt.J.,:_.ı J\i: Jl.i ~illi va .ı~ .J<.ı-1"- .s<' U-" 

• , u, _,__ıı_, .;ıJ.J_r>JI' ~.J-L.II Jid \!,...: ~1 ,J 

"AlHth Taala her hangi bir şeyi ihmal edecek olsaydı, zerreyi, hardeleyi, siv
risineği ihmal ederdi (yani bunlan zikrettiğine göre, Onda her şey mevcuttur)". 
Ne var ki, isnad bakımından bunlann hiç birj ibticaca salih değildir. Diğertaraftan 
Hz. Peygamberin, hurma ağacının aşılanı:nasını önce nehyeden, soma __ _faidesini 
görünce "Siz dünyaruzın işini daha iyi bilirsiniz" diyerek tasvib eden hadisiyle, 
her şeyin Kur'an'da mevcudiyetini ileri sürenlere kiu'şı çıkılrruştır. Buna karşı ve
rilen cevaplar oldukça tekellüflüdür (18). 

Her hal ü karda bu iddiamn söz götürür tarafı vardır. Maksadımız, ayetin 
muayyen bir tefsirine dayanarak, bazı ki,ınselerin; bazı ayetleri müstakbel hadise
Iere tatbik etmiş olduklarını belirfmektir. Bu konuda müsteşrik Golçiziher de şöy
le der: -

"Hakiki imana sahip bir müslüman nazarında Kur'an'ın, İslam tarihinde 
sonradan vuku'bulacak hadiselere işaretleri ilıtiva etmesi, esas itibariyle garip 
olmadığı gibi, akla da muhalif değildir. Zira Kur'an da, kendisini mazi, hazır ve 
müştakbeldeki ilahi ilmin toplayıcısı olarak tamtır. Böyle olunca her şeyi ilmen 
ihata ed~n Allah keHl.ımrun, -istikbalde başına gelecek hadiselere ve akıbetine 
bakması için- bu kelamın mubatabı olan m~slüman ümmetin dikkatini çekmesi, 
her. şeyden önce maksud olacaktır" · (19). 

(16) Sunanu't-Tirmi;ı;i, K. Faı;la'ili'l-~ur'fuı, 14. bab ile Tirmi;ı;i şerhi Tul).fetu'l-Al)ve;ı;i, Kahire, 
1387/1967, VIII, 217-221. Bu.hadisin başka tarikierden rivayet edilmek sfıretiyle kuvvet ka
zanıp kazanmadığını tahkik etmek inikanını bulamadık.- Ancak es-Suyilti'nin bu hadisle 
ihticac ettiğini görüyoruz (Bkz. el-İtli:an, ll, 125-126). Burada: "et-Tirı:tıi;ı;i ve başkalarının 
riyayet ettiği bu hadis ... " demekte fakat is~en kimlerin rivayet ettiğini belirtmemektedir. İbn 
Ke~ir de Jefsirinde, Yunus S. 37 ve Yusuf S. lll tefsiriı:ide.bu hadisi delil gösterir. el-Kulini 

· tarafınd~ bu söz imam Ca'fer es-ŞadıJi:'a nisbet edilerek naklonulur (Bkz. el-Kafi; Tehran, 
1388 h·., I. 60-61). Yine İmam Ca•ferden rivayete göre şöyle demiştir: "Ben Resi'ılullah'm. 
torurıuyum. Allah'ın Kitabını en iyi bilen benim. Hilkatin nasıl başladığı ve kıyamet güÜ.üne 
kadar olacak her şey Onda mevcuttur. Semanın haberi, arzın haberi, cennetin haberi, ce
hennemin haberi, olmuş_ ola~ın ve olacak olanın haberi Ondadır. AvucUIİldakini biliyor gibi, 

bunu bilirim. Allah buyuruyor: • ır J5 u ı,..,., ~ (aynen) " (el-Kafi, I, 229). 

(17) Ebü'ş-Şeyl)'in Kitabu'l-cAıame'sine atfen RuJ:ıu'l-M~cani, VIT, 1.44. 
(18l Adı geçen eser, XIV, 216. 
(19) I. Goldhizer, Me;ı;ahibu't-Tefsiri'l-İslami, Kahire, 1374/1955, s. 286. · 
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2- ..,_LrJI'llii._,J.:ıt~~,;,.;;ı,Tı,y...ı:Jl!1}.,.t.!l,JidW_;;I..,_I.:;) (20) · 

gibi. birçok ayetlerde, C'enab-i Hak insanları, okudukları ayetleri inceden ineeye 
düşünmeye, varacakları akıbeti anlamaya ve onlardan ibretler çıkarmaya sevket-
mektedir. Bu sebepten, seleften bazı zatların her hangi bir süreyi okumayı, bir 
kaç seneoe bitirdikleri şeklinde rivayetlerle karşılaşıyorUz. Bir çok kimse, Kur'an'ı 
okurken sanki yeni nazil oluyormuş gibi, kendisini Ona vermiş, her bir ayete ma
sadak ohcak hadise ve mes'eleleri nazar-ı itibara almış, ondaki müteaddit ına
naları massetmeye ve ruhuna sindirmeye çabalamıştır. Gerçekten Eserde varid 
olduğu gibi "Kur'an'ın bedi manaları tükenmez". Nitekim badis-i şerifte: "Ke
lamullalı ile kelam-ı beşer arasındaki fark, Halık ile mabliik arasındaki fark gibi
c.ir." (21) buyurulmaktadır. 

Sehl et-Tüsteri ( 283/'896 ) der ki: "Eğer bir kula, Kur'an'ın her bir har
finden bin anlayış verilseydi, Allah'ın Kitabından, sadece bir ayetine dereettiği 
manal.arın nihayetine yine de ulaşamazdı. Zira Kur'an Kela~dır, KeHlm! sıfatı

dır. Nasıl Allah'ın nihayeti yoksa Kelamıriın da fehmine nihayet yoktur. Her· 
, insan ancak Allah'ın kendisine açtığı kadarını anlar .. Alliih'ın. Kelamı yaratıJ .. 
mamış olduğu için, muhdes .ve mahliik anlayışlar, onu fehmetmenin nihayeti
ne ıılaşamazlar" (22). 

"Kur'an'ın her hangi .bir ayetine nazar eden bir şahıs, ayetin manasından 
"itibar babından'' bir mana alabilir ve sonra da ayeti, kendisi için nazil olmadığı 

bir hususta i cra edebilir. Sehl et-Tüsteri'nin 1 _,lı; ı .ı..U ı~ Jti ayetinin {23) 
tefsirinde "nidlerin (ortakların) en büyüğü nefs-i emmaredir." demesi gibi" (24). 

Aslıc:cbtaıı Sa.:d isimli zatın oJiu MLLş<ab anlatıyor: '"Babama 

v ~ ,..sa .:ı ı,.; ..ı.JI .;ı 1 ,..,...ı ı ı.:} r-~ J.i.> ı:r- .ı.J 1 'll W:l ..r-P '11.., ~ 1 J-ıı. J:; 
. . ~~loJ~~I 

"De ki: (yaptıkları) işler bakımından "'en çok ziyana uğrayanları, kendileri mu
hakkak iyi· yapıyorlar sanarak dünya hayatında sa'yleri boşa gitmiş olanları size 
haber ve:-eyim mi?" ayetinde (25) bildirilenlerin I;Iariiriyye (Jjava.ric) olup olma
dığını sordum. "Hayır lakin I;I::ıxiiriyye şunlardır: 

Jiı>;:il ~ v _,..J...!, J ·J,o-"< ul .ı., .ı..lJ 1_,.1 1. v~ _, .69~ _,_,._,-V' .ı..l.JI ...ı.y:.i vJ.Oi:_ .:r-..i.ll J 

"Allah'a verdiği sözü kuvvetli te'ıninat ile de destekledikten sonra bozanlar, 
Allah'ın bitişiirilmesini (idamesini) emrettigi şeyi (rabıtayı) kıranlar, yeryüzünü 
fesada verenler (yok mu?), işte onlar, lanet onlara, yurdun kötüsü (olan cehen
nem) de onlara" (26) dedi. Sa•d onları "fasık" olarak adlandırırdı". (27) · 

(20) Şad 'S. 29. ve en-Nisa' S. 82.; el-İsra' S. 41.; ez-Zumer S. 27. 
(21) el-Bu1Jil.ri, Fagil.'ilu'l-E,:.ur'il.n, 17; et"Tirmiı:;i, ~eviibu'l-E,:.ur'il.n, 25. 
(22) Ez-Zerkeşi, el-Burhil.n, I, 9. 
(23) elcBaiı:ara S. 22. 
(24) eş-Şiitıbi, el-Muvil.faJı:il.t, M. Mul:ıyiddin 'Abduli:ıamid neşri, III, 267-268; 
(25) el-Kebf S. 103-104. 
(26) er-Ra'd S. 25. 
(27) Tefsiru't-Taberi, I;Ialebi tab'ı, XIIT, 143; ed-Dürrü'l-Men§fır, IV, 253. 
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•Abdullah b. •Abba.s'ın 

1~ 'JI yı_,.!.,.!:; 1. _, l..!b ~·:1 z;.:;ill 1 ,_11- ~ \.s.).b;\0' ,_..,...b ..::.J.;.. ..ı _,J-' t28) 

"Eğer (Medine'nin) her tarafından evlerine (düşman s_aldınsı ile) girilse de, sonra 
kendilerinden fitne (küfre dönüş) istenilse, hemen onu yapacaklaı·dı ve bunda 
pek az duraklayacaklardı." ayetini eH;Iarre (29) vak'asına hamlettiği rivayet 
olunmaktadır (30). 

Bu kabil tatblkler, selef taıafından bazan, ayetin sebeb-i nüzülü için kulla

mlan 1 J5' ~ .a.ı ~ 1 ..:.J;.; "ayet... haklanda nazil oldu" tarzında sigalarla ifade 
olunduğundan, ilk nazarda karışıklığa sebep olmaktadır (31 ). M es' ele tetkik edilip 
tarihi sıra göz önüne alımnca, hadisenin ayetin nüzülüne tekaddüm etmediğini, 
belki bunun sahabinin içtihadına dayanan bir tatbik olduğunu görürüz. Mesela 
İbn •Abbas şıi: 

.ıl..ıill~ _, l.:r; ~ ~ ) ,_,JI \)..ı M"'_,.; 1 ,.ı..1 _, I)S" illi'"'"'_,._; 1 _,J ..ı_, Lr- .i.JI di_,:; r-JI (32) 

"Allah'ın ni'metine.şükretmeyi küfre değiştiren ve kavimlerini helak yurduna kon
duranlara bakmaz mısın? Bir cehemmeme ki hepsi oraya atılacaklar." ayeti hak
kında: "Bu ayet Cebele b. el-Eyhem ve oıia tabi olarak Rumiara iltihak eden a
raplar hakkında indi." demiştir (33). Halbuki Arap yarımadasının şimalinde bu
lunan Gassani m eliklerinin sonuncusu· olan Cebele, Bizanslılar safında YermUk 
vak'asına katıldıktan sonra, halife Hz. Ömer zamanında müslüman olmuş, bi
lahere irtidad ederek tekrar Bizanslılara sığınmıştır. Her halde İbn •Abbas'ın 
gayesi ayeti, Cebele'ye tahsis olmayıp, onun gibi yapan heıkese şamil olmakla 
beraber, birinci derecede onun dahil olduğunu beyan etmektir. 

Katade'nin ..• r~ illi""~..;,;...... ~..ı .:r~ .J:,.)< ..:.1' ı ~r v.<~' ~q, (S4) 

ayetinde getirileLeği uildiıilen kavimden murac;ın ne olduğu hakkında: "Biz 
bu ayetin (irtidad haraketlerine kaışı çıkmalarından dolayı) EbU 13ekr ve Ömer 
hakkında indiğini söylerdik" (35) demesi de bu kabildendir. 

Diğer taraftan her hangi bir ayet müşrilder hakkında inmekle beraber; ehl·i 
İslamın, kendileri zaviyesinden ona nazar atfetmesi gerekl!diı. Mesela Hz. Ömer, 

(28) el-.Al).zab s. 13. 
(29) Bu vak'a Emevi'lerin Medine ahalisine karşı 63/683 yılında giüibiyet sağladıkları hadise olma

lıdır. Yezid, zalim kumandanı Muslim b. 'Ui}be'yi, Peygamber haremi Medine'ye göndermiş, 
el-I;Iarre ellietinden Medine'ye giren bu ordu, üç gün müddetle şehri kılıçtan geçirerek teca
vüzlerde bulunmuş ve yağma etmiştir (Bkz. Dr. I;lasan İbrahim I;Iasan, Tftrll.Jü'I-İslam es
Siyasi. .. , et-tabcatu's-sabi'a, Kahire, 1964, I, 286). 

(30) Goldziher, Mez;ahibu't-Tefsiri'l-İslftmi, s. 287'de, Yacl}i'ıb b. Sufyanel'Fesevi'nin Tarihinden. 
nakleden Buhftri şerhi I):.astallani'den. (c. X. s. 226) aktarıyor. 

(31) Tefsirti'l-I):.asımi, M. Fu'ad 'Abdulbaki neşri, I, 29.; el-Burhan, I, 31-32 .. 
(32) İbrahim s. 28. · 
(33) Ri'ıl).u'l-Ma'ftni, XIII, 218'de İbn Ebi I;Iati:ıİı'e nisbet ederele 
(34) el-Ma'ide S. 54. 
(35) ed-Durru'l-Men§i'ır, ll, 293. 
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müslümanlardan müreffeh bir hayat geçiren bazı kimselere 
••• ~~~J l,.;..ı.Jtr!:;t,... u"F-~~..ii_,WI ~ ı,_,;S"ı.,.ı:ı...t.II.J:_,.,.,r,J (36) 

"Siz bütün. zevklerinizi dü~ya hayatı içinde (yaşayıp) hitirdiniz, bunlarla sata 
sürdünüz." ayetini okuyarak: "Düşünmüyor musunuz, bu ayet sizi nereye götü
rüyor?" demişti. O, nefsi için ayetten ibret çıkarıyordu. Yoksa 1'l.yet kafirler hak
kında inıniştir. Bu durum ayetin baş tarafında sarih olarak mevcuttur (37). 

Fakat hata ihtimali fazla olan bu hassas mes'elede çok ihtiyatlı. olmak icab 
eder. Zira Kur'an'ı Allah'ın indirdiğinin gayri bir maksat ile te'vil etmek sure
tiyle tahrife müncer olabilir. Ayetlerin tatbiki hususunda, biraz müsamahalı 
sayılabilecek bu durumun, kötü maksat ve cehaletten dolayı, sui istimal edildiğini· 
gören ashab, tahrife giden tasarrufların şiddetle karşısına çıkmış ve bunun bü
yük bir tehlike olduğunu belirtı:nişlerdir. "Bukeyr, N1'l.fi•den İbn Ömer'in I;Iarfiriy
ye fırkası hakkındaki görüşü nedir?" diye sorduğunda, "0, onları Allah'ın mahlu
katının en şerlisi olarak görüyordu. Zira onlar kafirler hakl<İn.da nazil olan ayetleri, 
mü'ıniıılere aitmiş gibi addetme yoluna gittiler" şeklinde cevaplandırmiştır" (38). 

Ayetleri gayelerinden başka yerde icra etmenin önüne geçmek için usUl a
limleri bir takını kıstaslar tesbit etmişlerdir. Bu şartlan kısaca şöyle ifade edebi- · 
liriz: 1) İcra edilmek istenen mana dil kaidelerinin hudildu.içjnde, kela:r:İıtn zahi
rinden aıılaşılmak, 2) Bu mananın sıhhatine şebiidet eden bir nas bulunmak, 
3) Bu iş ari· tefsirin münhasıran murad olduğunu iddia etmemek, 4) O manamu 

. şer'i veya akli muanzı bulunmamak (39). Bir kısım alimler bu şartların hepsini 
birden ararken, bazıları zahiri manaya muhalif olmamakla beraber, ayetten mu
radı hasretmemek şartıyla iktifa ederler. 

3- Sonraçlan ortaya çıkan hadiseleri Kur'an-ı Kerim'de aramanın bir başka 
arnili de, zuhuı eden siyasi ve itikadi fırkalardır. Bunlardan çoğu çeşitli te'sirler al
tı:ıda, Kur'an menşe'li olmayan akidelere. sahip oldukları halde, sarili naslarda 
kendileri lehine istidlale medar olacak delilleri bulamayınca, davalarına bir hak
lılık edası vermek için bu yola ba:ş vuni:ıuşlar, Kur'an'ın ;ınübhem ve :ınüteşabih 
ayetlerini, yakın-uzak yakıştınnalara tabi tutmaktan medet uııımuşlardır. "Kalb- · 
lerind~ eğrilik olanlar sırf fitne aramak ve (kendi arzularına göre) onun te'viline 
yeltenrnek için, Onun müteşabih olanına tabi olurlar .. ;" (40) buyunnak suretiyle 
böylelerinin geleceğini, Kur'an da icmalen haber vermiştir. Hz. Peygamber, 
Kur'an'ı kendi arzusuna uydurarak tefsir edenled, bir çok hadisinde, büyük azap, 
hatta küfürle tehdid etmiştir. lleride misallerini vereceğimiz gibi, Şi•adan İmamiye 

(36) el-Al;ıl$:fıf S. 20. 
(37) el-Muvfıfalj:at, ID, 267-268. 
(38) Doç. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara, 1971, s. 116-117. 
(39) eş-Ş;itibi, el-Muviifaİs:at, ill,261-264 de yer alan, dokuzuncu mes'ele.ve bunun üç faslı ile 

onuncu mes'eleyi, bu ı;nevzua tahsis etmiştir. Ayrıca bu şartlar için bakınız: M. !;!. eı;-Zehebi, 
et-Tefsir ve'l-MufessirCın, Kahire, 1381/1961, ID, 43. . 

(40) Ali 'İmriin S. 7. 
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fırkası ile, Şi'i menşe'li türlü· batıni fırkalar, böyle yakıştırmaların çok örneklerini 
vermişlerdir. Bu tarz tahrifiere karşı işi sıkı tutan alimlerden eş-Ş~!ibi ( 799/ 
138R) diyor ki: 

"Kur'an'ın lafmarında ve manalarında delaleti Miz olmadığı halde, Ona . 
iliştirilmek istenen mefhumun · Kur'an'a nisbeti, kat'iyyen doğru değildir. Zira 
bu mefhumu, Onunmedlfılü olarak Ona nisbet etmekle, o mefhumun zıddını Ona 
nisbet etmek arasmda fazla bir fark yoktur ve onlardan her hangi birini tercih 
ettirecek bir müreccih de mevcut değidir. Bjnaenaleyh onlardan birini isbat et.
mek, açıktan açığa bir tahakküm ve Kur'an'ı istediği tarafa çekmektir". 

"•Keza bir başka yerde şahidi yoksa, yahut muarızı varsa, yine Kuı'an hak- · 
kmda iddia edilen davalardan biri sayılır. Mücerret iddialar ise, ü1emanm ittifa-
kiyle makbul edeğildir ( ... )". · ' 

"Şartlarını haiz olarak kalbe gelen, basiretiere zahir olan Kur'anı· itibarlar 
(ibret çıkarırrak için gayret sarfetmek) iki çeşittir: 

Birinci kısım: Asıl itibariyle Kur~an'dan nebean eder, sonra diğer mevcatlar 
ona tabi olur. Zira salıili itibar odur ki, onda hasiret nuru, varlık hicablarını 

tevakkuf etmeksizin deler, şayet duraklarsa, silluk yolunu seçen tahkik ebiinin 
beyan ettiği gibi, ya sahih değildir veya kafi değildir. 

İkincisi: Aslında cüz'i veya kü1li_mevcudattan çıkar, sonra da Kur'ani iti• 
bar arkasında gelir. 

Birinci şekilde olursa, bu itibar sahibtir. Kur'an'ın batının fehminde, hiç . 
müşkilata mahal olmaksızın muteberdir. Zira Kur'an'ın fehmi, Onun iniş maksat
larına uygun olarak kalbe .gelir. Taklid veya içtihad suretiyle Onunia amel eden 
'Kur'an ehlinin pek azı, Kur'ani itibara nail olur. Oniar itibarda bulunurken, hu
dudundan çıkmazlar; nasıl ki işlerini Ona uydururken ve Onun ahlakiyle ahlakla
nırken de hududundan çıkmamışlardır. Bilakis alıkarnı çerçevesinde, Kur'an'ı an
lama kapıları oniara açılır. Kur'an mecralarında cereyan etmeleri sebebiyle, 
oniara_itimad etmek lazım gelir. Buna şahit, selefden naklolunan Kur'ani fe-_ 
himlerdir. Bunların hepsi Arapçanın .ınuktezasmca ve şer'i delillerin delaleti çer
çevesinde cereyan eder. itibar ikinci tarzda ise; Kur'an'ın batınını fehmetmekte, 
o itibarı kabulde tevakkuf etmek lazımdır. Onu ıtlakı üzere almak mümteni'dir. 
Deriz ki: Mezkur ayetlerdeki, batıni nazarlar, geçen şartlariii muktezasma göre 
cereyan etmediği takdirde, gayr-i Kur' ani itibara raci' olur ki, o da vücudi itibardır. 
itibar edenierden, bu kabil itibarları zikredenler, oniarın halkahitab edilen mak
sud l!lanalar olduğunu tasrili etmez, belki murfıdın buniar olduğu hususunda sükut . 
ederler. Eğer böyle bir şey varid olmuş ve sahibi bizzat murfıd olduğunu tasrih 
etmiş ise, o şahıs Kur'ani itibar ile vücudi itibar arasını ayıramayan bir Ml er
babıdır. Sözünün itibarı sabit olmayan kimsenin (Batınileı ve emsali gibi) kavline 
itibar olunmaz" (41). 

(41) el-Muvafal$:at, ID, 272-273. 
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Buraya kadar, .sonradan olacak hadiseleri Kur'an'da arama gayretlerinin a
millerini vc::-bu davranışın hükmünü izah etmeye çalıştık. Bundan sonraki kısımda, 
bu tatbikatın istinad edebileceği şer'! mis1Hleri zikrettikten sonıa, bazı fırkaların 
tatbikatma öınekler vereceğiz. · 

Hz. Peygamberin tatbikatma dair misaller 

~Jr 4.1,.. ..i'r-J.-:7 ~ .u.ıı ~ ~l._r...:....b.,ı,.&ol... ı tS<'.:.r a..ı.:__, ..ı._--.1 rl..~l tS ;ı.; 
ı- r-,ı).J,:;\.),P,. v'y>J'r--t": Jl.i<...:..cı..ıW..t.ü~b<Jt"-t-'~&ı:r..ll 1 1..1.SJ (42) 

~I.PJlt-A>: Jl; (OJ"="J.J,_.....:;, 6~!)~ 

Buna göre, Hz. Peygamber, .tiavaric fırkasının zuhürunu haber verdiği gibi, 
ayette varid olan "( ... ) Kalbierinde eğirilik bulunanlar, sırf fitne aramak ve (kendi 
arzularına göre) onun te'viline yeltenmek için, onun müteşabih olanına tabi olur-, 
lar ( ... )" (43) ile "Kıyamet gününde bir takım yüzler ak ve bir takım yüzler de kara 
olacak. O vakit yüzleri kara olanlara (şöyle denecek): "Imanınızdan sonıa küf
rettiniz ha!.." (44) ayetlerinde tavsil edilenler hakkında "Onlar ]j:aricilerdir." 
demiştir. Nitekim İslam tarihinde zubur eden ilk bid'at fırkası ]j:avaric olmuştur. 

İkinci ayet hakkında bir de şu rivayet vardır: 

.J,_.:._,.-ı.;.....JI J,ıı.l oy-,~: Jl.; _)wo.l_;-9 _j~_, ~.ı.UI ~ ~~..:l"~v-< 1 d- (45) 
• 9 .J...l\ J.Jıl a p-_4 

Burada da yüzü kara olacakların "bütün bid'at ehli", "ak yüzlülerin ise ehl-i 
sünnet olduğu" bildirilıniştir. Altisi'ye göre murad, Ehl-i Kitap yahut ba'si inkar 
edenler, yahut münafıklardır. ]j:avaric olduğunu bildiren hadis-i şerlf, tahsis ga
yesiyle olmayıp, lii.fzın umumiyetinin şümülüne dahil olanlardan birini misal ver
mek kabilindendir ( 46). 

2- Taberi'nin 'İyaçl el-Eş'ari'den rivayetine göre şöyle deıniştir: işbu ayeti 

U*"";..ıı~.a.JJI .ı..:_,...,.,..._,~i"JLilll..:./l,u_,.....;..ı..:,J;_rF- ...ı:;J'u" 1_;-:-oT..:r-.:ıJI\......,.,1\;,(47) 
.,.! ~.a._,J uJ-"L;.,~_, ili\~ csSüJ.J-'>1...-, ..:r-.}\SJI ~-:ı~..r.l 

nazil olduğunda, Resuluilah -şallallahu 'aleylıi ve sellem- elindeki bir şeyle Ebu 
Musa el-Eş'ari'ye işaret ederek: "Onlar bunun kavmidir." dedi (48). 

(42) A. A. el-Bennil.', el"FetJ:ıu'r-Rabbilııi li Tertibi Musnedi A.J:ımed, Mışr, 1372, XVIII, 101-102.; 
ed-Durru'l-Men§ilr, II, 5'de ayrıca haberi 'Abdurrezzil.l$:, ~Abd b. I;Iumeyd, et-Taberilııi, Su
nenu'l-Beyha,l$:1' vs. nisbet eder.; Tefsiru İbn Ebi I;Iil.tim (yazma), Süleymaniye (Ayasofya) 
ktp., No; 175, v.5b. 

(43) Ali 'İmril.n S. 7. (44) Ali 'İrnran S. 106. (45) ei-İtl$:il.n, II. 193.; ed-Durru'l-Men§ür, II, 63 (el-
lJatibu'l-Bagdil.di ve Deylemi'den). 

(46) Rühu'l-Ma'ilııi, III. 82. 
(47) .Ali 'imran s. 54. 
(48) Tefsiru't-Taberi (A. ıvı:. Şiikir neşri), X,414-415. Haberi tahric eden M. Şakir ayrıca şı.i riva

yetleri zikreder: Tabal$:il.tu İbn Sa'd, IV/1/79.; el-Mustedrek, II, 313 (el-I;Iil.kim hadisi Müs
lim şartı ·üzere sahih sayıp Zehebi de ona muvafakat etmiştir).; Mecma'uz-Zevil.'id, VII, 
16'de sahih sayarak et-Taberil.ni'den nakleder. 



Bu ayet irtidad hareketlerini haber veriyor. Hz. Peygamber de, irtidad ede
cek kaba bedevlierin yerine Yemen'lilerin İslamiyeti tam bir şekilde benimseye
ı:'ek, ayetteki vasıflan haiz olacaklarını bildiriyor. Yemenllerin halife Ömer b. 
el-trattah zamanında büyük yararlıklar gösterdiği tarihen sabittir (49). Bu hadis~i 
şerile dayanarak Taberi ile Allisi ayetten murad olan kavmin, Yemen alıiliisi ol
duğunu söylerken (50) bazı müfessirlerin daha başka görüşler ileri sürdükleıine şahit 
oluyoruz. 

Ezcümle: İrtidad edenlere karşı savaşan Hz. EbU Bekr ve beraberindekiler, 
Medine'li Ensar, İranlılar vs. olduğunu söyleyenler vardır. Şi•i İmamiyye fırkasımi. 
göre, ·cemel ve Sıffeyn vak'alarında Hz. Ali ile Şi• ası, yahut Mehdi ve tabi'leridir. 
(51). EbU :(Iayyan bu husustaki dokuz görüşü zikre~ekle beraber: "Ayet kıya~ 
mete kadar gelecek bütün mü'nıinler hakkındadır." fikrini tercih eder \le bu 
tefsiri kurlemadan İbn Ka•b, I).atade, :ı;>al;ıl;ıak, İbn Cureyc ve başkalarına nisbet 
eder (52). 

Anlaşılan bu müfessirler, haber-i vahidle ayetin umfımiyetini tahsis etmek 
istemem.işler, yahut Hz. Peygamberin "elıl-i Yemen" olarak beyanından tahsis ga
yesinin gözeltilineyip, umfıma dahil ferdierden en vazılı ve en yakın bir ferdi mi
sal vermek istediğini anlamışiardır (53). 

3~ Aşağıda hillasa olarak irad edeceğimiz rivayete göre Hz. Peygamber 

~ u.ıı V"~ J..li.l1 aJ,J (54) "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." ayetinin, 
Emevileriıi saltanat müddetlerine işaret ettiğini bildirmiştir. Deniliyar ki: Mucavi
ye'ye bey'at edildikten sonra, bir adam kalkarak Hz. Ali'nin oglu Hz.. Hasan'a: 
"Mü'minlerin yüzlerini kar arttığını" söyleyince, o şöyle cevap verdi: "Allah seni 
merhametine mazhar eylesin, bana itab etme; çünkü Resi'ılullaha rüyasında, 

·Beni Umeyye, minberi üzerinde gösterildi. Bu fenasına gitmişti. Bunun üzerine 

şu ayet nazil oldu: ;:-_,s)\ -!.l ~ı 1.;1 yani cennette bir nehir, hem de 

-.- .21;.,.....11 ••• .ı..liJl.ıı..W .ff~W.;;ıuı yani o Kadir gecesi Beni Umeyye'nin melik 

olacağı bin aydan hayırlıdır ya Muhammed" (55). 

(49) Tefsiru't-Taberi, (A. M. Şakir neşri), X, 420. 
(50) Aynı eser, aynı yer.; Rfıl:ıu'l-Ma'fuıi, VI, 163. 
(51) Rfıl:ıu'l-Ma•fuıi, VI, 163. 
(52) el-Bal}ru'l-Mul_ıit, ill, 511. 
(53) Bazı kimseler bu ayetin husüsiyle Türkleri haber verdiğini söylemektedir. Asırlarca İslamın 

bayraktarlığıru yapan Türk kavminin, ayete güzel bir masadak olduğu aşikar ise de, ayeti 
Türklere tahsis etmek doğru değildir. Buna dair hiç bir Hifzi delalet alınadığı gibi, malumumuz 
olan hiç bir tefsj.r kitabında da böyle bir iddia mevcut değildir. Ma'kul olan, M. Harndi 
Yazır'ın dediği gibi, Türklerin ayetteki·"tebşire dahil olduklarını'~ söylemektir. (Hak 
Dini Kur'an Dili, II, 1720). 

(54) el-I):adr S. 3. 
(55) Elınalılı M. Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, İstanbul, 1938, Vill, 5972 vd. 
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Rivayet, tarihi valaaya uymaktadır. Nitekim -isnaddak:i ravflerin biri: "lja
kikaten saydık, hfikimiyetlerinin tam bin ay sürdüğünü gördük, ne eksik ne fazla". 
Bu sebeple bazılap, bunun hariçten alman ve Kur'an'a tatbik edilen bir mana ol
duğunu iddia etmişlerdir. Hadis mu'allel olmasaydı, bu iddia hemen reddolunabi
lirdi. Fakat Tirmi;r;i (tağcif ederek), İbn Cerir, İbn Merdeveyh, Taberiini ve el 
ij:llkim tarafından rivayet edilen hadisin isnadı,tahkik ebiince za•fdan hali sayıl
mamaktadı_r. İmam Malik de Muvatta'da: "Ayetteki bin ayın, Beni Umeyye'nin 
mülküne işaret olduğunu işittim." demektedir (56). Bu mes' ele ye geniş yer ayıran 
merhftm Muhammed Hamdi Yazır'ın da dediği gibi, isnadm sıhhatine cezme
dilmediğinden, ayeti Beni Ümeyye'nin saltanatma tahsis etmektense, zahiri üze
rine almak evladır (57). 

~ ~ 
• ~l.a.ı_,.... ~..:..!_;.;..il r-L--' ~.ı.UI .sk~~ ..u.... L.~ 15: Jl:;.a.ı<.r"> ısıl ,y 

~ı""'-"''-" r-L9 • .ı.UI J _,....ı ı, ~ ·~;_ı. rJ" ~.ı JJ> 1'-t""' ı~ 1..J ~ c.J#.J"-T _,: 1ft...~ 
-. ,Jt:;. ~-··)iii..:;W.....I.;,S,: Ju . b)b,ı._r-:;_,.,ı .a_,..ı.IL. c.i'-"'rJ-,~cı.UI ~ 

":ıi_,.Jıı ._... J4-.ı aJW l,p.ll ~ 0 t., ":ll .:;ll ,J: Jl:; ~ ..:ıl..L . .k~""' ıJ... -, .ı,..~r. .ı.UI c..sk ~ı!:'""~ 
Hz. Peygamber, ayette varid olan "Henüz mü'miplere katılmamış olanlar"ın 

(59) Selman el-Farisi'nin kavmi, yani İranlı'lar olduğunu bildirmiştir. Bu tayinin 
de tahsis gayesiyle olmadığı aşikardır. 

5-

~ ç<J". ~~.ı..~~ ..:.ıl~ .ı.Jii.ll ~ J.i) ~)1 D lı ı.:J ·· 1..J .- Jl:; .ı.lJI _;_.,.. _,L..; 
_· • . ~ .J_,:-1: Jt; ( rfL;}~ı.:.i"_,ı) • ~-'"' ..i.,:-1: ;_c._, ~.ı.UI\,.ı...._.;,uT'J;_.;Jta 

• .J-"'..'ı_, lı.:ı.f-bl.ı.J.J!I (t.:ıl") dlll J,..._:,Jii 1~\.)"\~~J.., ~p,ı} 
Bahis mevzuu fiyet-i kerlmede (60) baz1 müfessirlerin ifade ettikleri gibi, siyak iti
bariyle kafidere hitab olunmaktadır. Bu rivaye:tten (61) anladığımıza göre, bu ayet 
nazil-olup Peygamberimiz de onu mü'minlere okuduğunda, · ayetin birinci kıs
mındaki "yukarıdan gönderilen aza b "ile ikinci kısmında "alttan gelen azab" dan
Allah'a sığınmasmdan, onların olmayacağı fakat üçüncü kısımdaki "Sizi birbirini-. 
ze katıp kiminize kiminin hıncını _tatdırma" hakkında : "Bu ehvendir." deme~ 
siyle, aslıalıının ve ümmetinin arasmda kıtalin olacağını haber vermiştir. 

Şa•d b. Ebi Valğd!ş'dan rivayet edUdiğine göre Hz. Peygambere -hp. ayet hak
kında sorulunca, cevaben: "Ayette bildirilenler olacaktır, fakat onun te'vlli henüz 

(56) Ru]].u'I-Ma•aru, XXX, 193. 

(57) Bu mevzu Hak Dini Kur'~ Dili, VIII,. 5972~5978'de tetkik edilmiştir. 

(58) Muslim,el-Cami•uş-Şa]].i]]., 44. kitap, 231. hadis.; Ayrıca yakın lafızlaila el-Bubari, el-cami'u

Şa]].i]]., Kitabu't-Tefsir'in ilgili yerinde; A]].med b. I;Ianbel, el-Fet]].u'r-Rabbaru, :xvırr, 305.; 

et-Tirmi1:;i, Kitabu't-Tefsir'in ilgili yerinde rivayet ederler. 

(59) ei-Cumu•a S. 3. 

(60) el-En~am S. 65. 

(61) Sa]].il_ıu'l-Bubiiri, Kitabu't-Tefsir'in ilgili yerinde.; A]].med b. I;Ianbel, el-Fet]].u'r-Rabbani, 

xvnı, 139 ve diğerleri. 
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gelmedi." (62) demiştir. Hz. cAişe'dengelen bir hadiste de "bu ümmetin ahirinde 
l;asj, ~agf ve mesl; olacağı". ResululHih tarafmdan bildirilınek.tedir (63) Ubey b. 
Ka'b ise ayette bildirilen felaketierin ikisinin ResUluilah irtihal ettikten 25 sene 
sonra vaki olduğunu, diğer ikisinin de muhakkak, olacağınİ söylemiştir (M). 

Sa'd hadisinde, ayette bildirilen azaplarm her üçünün de bu ümmette vaki 
olacağı, Cabir badisinde ise sadece üçüneünün görilieceği haber verilınekle, bir 
ihtilaf Msıl olmaktadır. İbn I:Iacer (852/1449) iki rivayetin şöyle uzlaştırıldığım 
nakl eder: 

.''Cabir hadisindeki mezkfir icaıe, muayjen bir zamana mahsustur; o da saM
be ve seçkin nesillerin (IJayru'l-]}urun) zamamdır. Fakat onlardan sonra ·bu azap-
Iann vukuu caizdir" (65). . 

Taberi (310/922) ayetin siyak itibariyle, müşrikler hakiOnda olmakla be
raber, onlann yoluna süluk edecek herkes hakkmda da bir tehdid olabileceğini, 

bu s.ebeple Hz. Peygamberin, ilk iki azaba müstahak olacak masiyetlerden ümme
tini korumasım Allah Taaladan istediğini, bunlardannisbeten hafif olan diğer i
kisine müstahak olacak masiyetlerden ise korunmaları hususunda dua etmediğini 
söyledikten sonra: 

"Ayette bildirilen azapların hepsinin bu ümmette olacağı şeklinde ayeti te'
vil edenlere gelince, öyle zannediyorum ki, bu ün:ı.mette de eskilerinde olduğu 

gibi ilahi emidere muhalefet, ve küfür nev'inden, AIHlh'm gazahım çekecek meti
siyi irtikfıb edeceki kimselerin bulunacağı düşüncesiyle onlar böyle te'vil etmiş
lerdir.·· demektedir (66). 

Hülfısa, ayetin istikbale dair tefsiri ile ilgili olarak, Hz. Peygamber gerek 
ashiibmm, gerek sonraki müslümanlarm birbirine düşerek mukatele edeceklerini, 
bir ve ikinci nevi azaplarm ise ahir zamanda vfiki olacağını bildirıniş oluyor. Hal
buki bu, fiyetin zahirinden anlaşılınamaktadır. 

(62) Sunenu't-Tirrni?;i, Kitiibu't-Tefsir'in ilgili yerinde "J:ıasenun garib" diyerek.; AJ:ımed b. 

I;Ianbel, el-FetJ:ıu'r-Rabbiini, XVIII, 138. 

(63) Tefsiru't-Taberi (M. Şiikir neşri), XI, 432. M. Şiikir bu hadisin Sunenu't-Tirmi?;i, Kitiibu'l

Fiten'de "garib" hükmüyle rivaye~ olunduğunu söyler. 

(64) Tefsiru't-Taberi, XI, 432. M. Şiikir: "Müsned-u AJ:ımed, V. 134-135'de rivayet edilmiş olup 

isnadı sahihtir. Müsned ri vayeti Mecnia'uz-Zevii 'id, VII, 21 'd edir. Ri vayetin tam tercüm~i şöy

ledir: "Bu dört halin hepsi de azaptır ve hepsi de kıyamet gününden önce olacaktır. İkisi 

Resı11ulliih'ın vefatından yirmi beş sene sonra geçti: Birbirlerine düştı11er ve bazısına bazısının 

hıncı tatdırıldı. Öbür ikisi de muhakkak olacaktır: Basf(yere batına) ve recm (taş yağması)". 

Ubey'in fitne zamanına kadar.yaşamadığı söylenerek bu haber ta'lil edilmiştir. (Tafsiliit için 

aynı yere bakınız). 

(65) İbn I;Iacei:, FetJ:ıu'l-Bilri, Kahire, 1378/1959, X, 262. 

(66) Tefsiru't-Taberi (M. Şiikir neşri), XI, 431-432. 
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ı .. 
6- el-İsra' suresinin 60. ayetinde Hz. Peygambere gösterildiği bildirilen rüya

nın, Beni Umeyye'nin saltanatma dair olduğu ve onların devletirun müslümanlar 
için bir fitne ve imtihan olacağı merfu'en Resı1lullahdan rivayet olunmaktadir. (67). 

. . 
Yine aynı ayette varid olan "eş-şeceretu'l-mel'une" nin "el-I:Iakem b. Ebi'l-

'Aş" veya "Beni Umeyye" olduğu rivayet ·edilmektedir (68). 

Sa'id b. el-Museyyeb'in (94/712), bu ayeti Bınevi'lere yorduğu mukayyettir 
(69). İbn cAtiyye'nin de (542/1147) bu izahı benimsediği, Goldziher tarafından 
bildirilmektedir (70). Aıusi de ayetin tefsirini bu istikamette geliştirdikten son
ra: "Gizli değildir ki, ayetin zikredilen tarzda tefsir edilmesi, siyaka uygun düş
memektedir. Bu hususta mervi hadislerin sihhatini de Allah bilir" diyerek, bu tef
sire mutmain olmadığını ihsas etmektedir (71). 

Ehl-i Sünnet müfessirleri umı1miyetle, ayette zikrolunan ağacın Z~ 

olduğunu kabul ederler. Tabiefindan İbrahim en-Ne)Jaci'nin (95/713) yemin ede
rek ve istisiu'i' etmeyerek bu ağacın Zal}l}fim ağacı olduğunu söylemesi, Goldziher'in 
dediği gibi, "Bu tarz tefsir temayiliüne karşı, fa'al bir aksülamelden ibarettir" (72). 
Diğer taraftan bu söz, ayetin Emeviler'le tefsirinin çok yaygın olduğunu da gös
termektedir. Hz. Peygambere nisbetleİ"i sahih olmasa da, bu husustaki hadisler, 
bazı mübhem ayetlerin, müstakbel hadiselerle tefsir edilmesinin, birinci asırdan 
itibaren görülen bir vakıa olduğunu belirtınesi itibariyle, Tefsir tarihi bakımından 
bü:yük ehemmiyeti haizdir. 

SaMbenin tatbikatından misaller 

Aslıabclan Sa'd'iıi, er-Ra•d S. 25. ayetini ]javaric hakkında, İbn •Abbas'ıı;ı 
el-AQ.zab S. 13. ayetini I;Iarre vak'ası, İbrahim S. 28. ayetini ise Cebele hakkında 
tatbik ettiklerini görmüştük (73). 

SahB.be arasında Tefsire dair geniş bilgisiyle tanınan 'Abdullah b. Mes'ud 
ise, Kur'an-ı Kerim'in müstakbel hadiseleri haber verdiğini ve on~n bir kısım a
yetlerinin ·hakiki tefsirlerinin, muayyen vakitlerinde anlaşılacağını ifade eder. 
~a'rufu emr, münkerden nehyetmek isteyen bir adama arkadaşının: "Sen kendi 

(67) Rı1tu'I-Ma'an1, XV, 107~108'de İbn Ebi I;Iatim, İbn Merdeveyh, el-Beyhal):i (fi'd-Dela'il) ve 

İbn 'Asakir'den. 

(68) Aynı yer (İbn Ebi I;Iatim'den). 

(69) Aynı yer. 

(70) Goldziher, Me11;lihibu't-Tefsir, s .. 291, Haşiye: 1. 

(71) Rı11Ju'I-Ma'ani, XV, 108. 

(72) Me11;ahibu't-Tefsir, s. 291 (Tefsiru't-Taberi, XIV, 74'den naklen). 

(73) Bkz. s. 94-95. 
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nefsine bak! Çünkü AlHih" . ~~~ı,... T ~..uı lr-ı' ı, buyuruyor." (74) 

dediğini duyan İbn Mes•ı1d: 

"Dur bakalım, bu ayetin te'vili henüz gelmedi; Kur'an indiği (maksad) için 
inmiştir. Ayetlerinin bir kısmının te'vili nüzülünden önce geçti. Bir kısmı Resu
lullah zamanında, bir kısım ayetlerinin te'vili Resülullahdan az sonra vaki ol
du: Bazısının te'vlli bu günden sonra olacaktır. Bazısınınki kıyamet günü, bir kıs
mı ise hesap günü olacaktır (. .. )" dedi (75). 

'Abdurrezal$:, et-Taberani ve Ebı1'ş-Şey]J'in rivayetlerine göre, kendisine mez~ 
kur ay.et hakkında sorulduğunda O: "Ey nas! Şinidi bunun zamanı değil" demiş 
ve bunun emr-i bil'ma'rfifun kabul edilmediği zaman olacağını belirtmiştir E76) 

İbn Cerir, ayet hakkında 'Abdullah b. Ömer'den de bu manada bir söz 
nakleder (77). 

Hz. All, İb:çahim S. 28. ayetindeki, "Allah'ın nimetini küfre değiştirenler" 
için, "Onlar Kureyş'in iki facir kabilesidir: Beni Umeyye ve Beni'l-Muğire. Al
lah Beni'l-Muğire'nin Bedr günü kökünü kazıdı. Beni Umeyye ise bir müddete 
kadar keyif ve eğlence içinde imha! edildiler"(78) Bu tefsirde, iki ayet sonra gelen 
"De ki eğlenip keyfinize bakın, çünkü gidişiniz muhakkak ateşedir." fıkrasına 
işaret vardır. 

Bu haberin benzeri, Hz. Ömer'den de rivayet edilmiştir (79). 

Tabi'un imamlarından Mul;ıammed b. Sidn {110/728) 

(80) ... \.;J......J "-< l.:..l-..) ı...,_, '-::--vJ~ \ _,..,.i$"0< ..ı ı ...... y_,.a,._s'i ,,J,j\ --ı, i~ .:ı .ı-l..J~ U:< .:ı.ıı ı)l ji ,.ı i 
"Ayetlerimiz hakkında mücadele edenlere bakmazmısın? Nasıl da çevriliyorlari 
Orilar Kitabı ve Peygambelerrimizi kendisiyle gönderdiğimiz şeyi yalan sayıyor
lar, sonra bilecekler!.." ayetleri hakkında: "Bu ayetler I}aderiyye (Mu' tezile) hak
kında nazil olmamış ise, artık kim hakkında indiğini bilmiyorum." demiştir (81) 

I}:atade de Ali 'İmıaiı 7. ayetinde varid olan "kalbierinde eğrilik olanlar" 
hakkında: "Bunlar eğer I;Iarfiriye ve Uavaric'in envaı değilseler, kim olduklarını 
bilmiyorum !" demektedir (82). 

(74) el-Ma'ide s .. 105. 
(75) Tefsiru't-Taberi, (M. Şiikir neşri), XI, 143-144.; ed-Durru'l-Men§i'ır, II,339. 
(76) Rfıl:ıu'l-Ma'ilni, VII, 46. 
(77) Aynı yer. 
(78) Ri'ıi:ıu'l-Ma'ilni, XII, 218'de İbn Cerir, et-Taberani, ve "sa.J:ı.il}" kaydiyle el-I;Iakim'in Musted

rek'inden naklen. 
(79) Aynı yer, Bu)Jari'nin Tarih'inden, İbnu'l-Mum;ir ve diğerlerinden naklen. Goldizher bu ri

vayetin isoadında bir şii olduğunu söylerse de, bu ravinin kim olduğunu ve iddiasını neye 
dayandırdığını açıklamaz .(Mezalıibu't-Tefsir, s. 289).-

(80) el-Mü'min (Gilfir) S. 69-70. · 
(81) Met;ahi bu't-Tefsİri'l-İslilmi, s .. 289'da Taberi'den naklen. 
(82) Tefsiru'l-~urtubi, Kahire, tarihsiz, II, 1255. 
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Mutamf'ın bildirdiğine göre, aşere-i mübeşşereden Zübeyr'e, itab kasdıyle 

şu sual tevcih edilir: "I;Ialifeyi (Osman b. •Affaıi'ı) yalnız bıraktımz, nihayet katle
dildi, soııra da çıktınız kanım talep ettiniz?" ~übeyr· dedi ki: "Biz Resiilullah, Ebu 

Bekr, Ömer ve Osman zamanında • • • .a4t> ,s;.. ı _,....J..!J, .:.r.ı..ü' ~ ~ .A.:.i 1 ~':_, (83) 

"Öyle bir fitneden sakınınız ki, (zararı) içinizden sadece zUımedenlere 
dokunınakla . kalmaz (hepinize şamil olur)" ayetini okuyup duıouk da, 
aramızda kopan fitne koplineaya dek, bizim hakkımızda olduğunu düşün:

medik" (84). el-I;Iasanu'l-Başri de mezkfır ayetin •Ali, Osman, Tall;ı.a ve Zübeyr 
hakkında olduğunu söyler (85). 

Muhtelif fırkalann tatbiklerine misaller 

İslam tarihinde ortaya çıkan ilk bid'at fırkasından itibaren, bir çok siyasi ve 
itikadi !ırk~, kendilerine ve muarızlarma dair haberleri Kur'an'da bulmaya gayret 
sarfetmiştir. Bu mes'elede ekseriyetle taassup hal<!im olduğundan, ölçüterin clışına 
çıkılri:ıış, dc.layısiyle meiıfi neticeler hasıl olmuştur. 

Bu fırkaların illvi olan ij:aricilerin, kafider hakkında nazil olan ayetleri, 
mü'minlere tatbik ettikleri hususunda •Abdullah b. Ömer'in sözünü nakletmiştik. 
"Bunlardan İba<;liyye'nin I;Iafş b. Ebi'l-Mi].cdam'a bağlı el-I;Iafşiyye kolu, Şi
'a'nın bir takım ayetleri Ebfı Bekr, Ömer hakkında te'vil ettiği gibi, bunlar da Os
man. hakkında te'vil ederler. Bu adam, Allah Taalanın Kur'an'da zikrettiğ ii(el- · 
En•i'nn 71) "~ıayrau-şaşkın" ın Ali b. Ebi Talib, kendisini doğru yola çağıranların 
ise Ehl-i Nehrivan (ij:ariciler) olduğunu iddia etmiştir" (86). 

Yine bunlara göre Kur' an' daki, "İnsanlardan öyle kimse vardır ki, onun dünya 
hayatına ait sö:ili hoşunuza gider ve o, kalbinde olana Allah'ı şahit getirir. Halbu
ki o düşmanların en yamanıdır." (87) ayeti Ali hakkında, "İnsanlardan öyle l<!imse 
vardır k;i, Allah'ın rızasını talep uğrunda nefsini satar." (88) ay eti ise Ali'yi öldüren 
•Abdurral)man b. Millcem hakkında inmiştir (89). 

(83) El-Enfal S. 25. 

(84) ed-Durru'l-Men§Cır, m, 177'de AJ:ımed b. F.fanbel, el-Bezzar, İbnu'l-Munıir, İbn Merdeveyh 

ve İbn 'Asakir'den. Ayrıca 'Abd b. ı;ı:umeyd, Na'im b. ı;ı:ammad, İbn Cerir, İbn Ebi F.fatini 

vs. tarafından Zübeyr'in: "Uzun zamiın.bu ayeti okuduk da, o ayetin ehlinden olduğumuzu 
sanmadık; meğer onunla biz kasdolunmuşuz!" söylediği rivayet olunmaktadır (Aynı yerden). 

(85) Aynı yer. 

(86) Ebu'l-F.fasan el-Eş'ari, Ma.tı:alatu'l-İslamiyyin, H. Ritter neşri, İstanbul, s. 102-103. 

(87) el-Ba.tı:ara S. 204. 

(88) el-Bal5ara, S. 207. 

(89) Ma~5a.Iatu'l-İslamiyyin, s. 102-103.; eş-Şehristani, el-Milel ve'n~NiJ:ıal, Kahire, 1387/1967, II, 

120. (Ancak Şehristaru· bunu Ezarilı:a fırkasına mal eder). 
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Ashabdan Hz. Ali, Jjavaric'in el-Kehf S. 103. ayeti şümfilüne dahil olan
lardan bulunduğunu (90) söyler. Sa•d ise er-Ra•d S. 25. ayeti:i:ıin onlar hakkında 
indiği görüşündedir. Ali 'İmran S. 7 ve 106. ayetlerinin Jjavaric hakkında olduğu
na dair hadis rivayetleri de vardır (91). 

Biribirine muanz iki grubun, bazan aynı ayeti karşılıklı olarak tatbik etmeleri, 
işin garabetini artırmaktadır. Muasır İbaçli müfessii Mul}.ammed b. Yusuf İtfeyyiş 
Ali 'İm.ran s. 105-106. ayetlerinin tefsirinde, "tefrika çıkaranların" ve "imandan 
sonra küfre gidenlerin'' Jjavaric olduğunu söyleyen müfessirleri ayıplar ve 
der ki: 

•;I;Iakemeyn mes'eJesi, ayet nazil olduğunda yoktu; belld Ali'nin imareti 

zamanında oldu. '-~'' ile ı _,i.):; mazi Mlindeki iki sigadır. Bun

larda, ne istikbale sarfedilmeleri, ne de Jjaricllerin tayin edilmelerine dair delil 
yoktur. Bilakis ·ayet onların, tefrika ve küfürden beri olduklarına ve "yüzleri 
ak çıkacak" haklılar cemaati olduklarına delillet eder. Onlara muhalefet 
edenler ise ayetin bundan sonraki (Ali 'İmran S. 106) tehdidinin şümulüne 
dahildirler ( ... )". -

"MuMlifleriıniz'in Resulullah'dan salıili olmayan hadisler naklettiklerini görü
yoru;z. Bazan hadis sahlhtir, ama onlar ilaveler yaparlaı;. Bazan salıili olur, lakin 
bizim hakkımızda imiş gibi te'vil ederler, halbuki bizim hakkımızda değildir" (92). 

Bundan sonra müellif kendilerine hamledilen bazı hadisleri serdeder. Bu ha
dislerin ya sılıhatine itiraz, yahut eş-Şufriyye gibi tfavaric'in taşkın kollarına, ya
hut tahkimi kabul edenlere lıamleder. 

Aynı müellif el-Kehf, S. 103. ayetinin tefsirinde: "Ali'nin iddiasına göre, 
onlar ehl-i I;Iaıiira'dır. Ehl-i I;Iarura, Allah'ın hükmü olan bir hususta, hak~m ta- _ 
yin etmeye razı olmayarak kendisinden ayrılan müslümanlardır:" dedikten sonra 
Ali'nin sözlerini reddettiği gibi, -bilakis ayetin talıkiıni kabul edenler hakkında ol- _ 
duğunu söyler (93). 

Keza aynı müellif en-Nur S. 55. ayetindeki cl.! .:ı ~fo .:ı"" hakkında, 
bu nimete ilk küfredenin Osman b. •Affan olduğum iddia eder (94). el-Enfal S. 25. 
ayetinde kopacağı haber vetilen fitne hususunda Hz. Peygamber'in Osman b. 
•Affan'a "Seninle açılacak, seninle alevlenecek!", Ali'ye de: "Sen (o fitnenin) 

(90) ed-Durru'l-MenııCır, IV, 253'de 'Abdurrezzal$:, Firyabi, İbn Ebi I;Iatim, İbnu'l-Mu~r, İbn 

Merdeveyh'den. 

(91) Bu makiuenin 94 v~ 98. sabifelerine bakınız. 
(92) Himyanu'z-Zad ila dari'l-Me'M'daİı et-Tefsir ve'l-Mufessirün, n, 332-333. 

(93) Himyanu'z-Zid,_ I,182-183'den et-Tefsir ve'l-Mufessiri\n, n, 334. 

(94) Himyanu'z-Zad; X, 282-283'den naklen aynı eser, n, 335. 
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imamısm, zimamdiirısm, ayaklan bağlı binek devesi gibi o fitne içinde yürüye
ceksin." ·dediği şeklinde garip haberler nakl~der (95). 

Tabi'un asruidaiı beri bazı_zatlar, kadere dair ayetleri te'vil eden I}.aderiye 
mezhebi hakkında bir kısım ayetleri icra ederken (96), MU'tezilenin de bir çok 
ayetleri, Ehl-i Sünnet hakkında tatbik ettiğine rastlamaktayız. Zamanımıza ulaşan 
belli başlı Mu•tezile fefsirlerinden biri olan Zemabşeri'nin el-Keşşaf adlı eserinde 
bu tatbikin pek çok örneklerine tesadüf etmek mümkündür. M. I;Iüseyn ei=ı:e
hebl'nin dediği gibi: "Kafider hakkında inen Kur'an ayetlerini, kendi akldesine 
muhalif olan Ehl-i Sünnet tarafına çekmekteki aşırı hıts, Zeina]Jşeri'nin husfıme
tinin acib bir hususiyetidir" (97). AH •İmran S. 105. ayetinin Yahudi ve Hirİstiyan
lar hakkında olmakla beraber, "bu -ümmetin bid'atçilerinden olan Mücebbire, 
Müşebbihe, I;Iaşeviyye vs. (Ehl-i Sünneti kasdediyor) hakkında varid olması da 
ca'iz~ir". demektedir {98) .. 

· Ali •İmran s. 24. ayetini de I;Iaşeviyye ve M üce b bire dediği. Ehl-i Sünnete 
tatbik eder (99). 

Ali •im ran S. 18. ayet tefsirinde Ehl-i ·Sünneti İslam hftricine çıkaran Ze
ma]Jşeri'yi ve benzerlerini İbnu'l-Muneyyir "kendilerini Allah'a şerik etmek'' ile 
ittiham eder (100). 

Öbür rnu•tezililere göre, Ehl-i Süıinete nisbeten yakın bu mu'tezili müfessirle, 
ehl-i Sünnetin, ondan "intikamını aldığını" söyleyen İbnu'l-Muneyyir'in eserin
de, bu nevi tatbikierin emsaline çokça rastlanır (101). -

Kur'an'daki mübhemlerin, imkan nisbetinde tayin olunması için çalışıldığını 
söyleyen Goldziher- "Her ·hangi bir peşin re'yden müteessir olmayan vasat tefsir, 
hemen hemen meyillerden ve mezhep taassuplarından uzak ola,rak yürümüştür. 
Bununla beraber zaman zaman, Abbasiler devrinde, selefieri Erneviiere karşı, 
düşmanca meyiller· ortaya çıkmış ve onları memnun etmek gayesiyle, düşen 

Emevi hanedaruru kÖtülerneyi istihdaf eden bazı yakıştırmalar, Kur'~n'a ··mal 

edilıniştir. Müfessirlerden bazısının Fatiha suresindeki v.J t.....ıı ile ~..,.. _,..a.w ı . i 

Bıneviler olarak tefsir etmesi, şüphe yok ki yaltaklanma kabllindendir" (1 02). 

(95) Aynı yer. 

(96) M. İbn Sirin'in tatbiki bu makalenin 103 sahifesinde geçmişti. 

(97) et-Tefsir ve'l-Müfessirin, I, 465._ 

(98) Aynı yer. 

(99) Zemai.Jşeri, elcKeşşaf, Kahire, 1388/1968, l, 421. 

(100) Aynı eser, s. 415 (Hamişte). 

(101) İbnu'l-Muneyyir'in el-İntişaf adlı bu eseri Keşşaf hamişinde _neşrolunmuştur. 

(102) Goldziher, Me;:;ahibu't-Tefsiri'l-İslami, s. 322'de el-MeJ:ıasin ve'l-Eçidad, s.l57'deı;ı naklen. 
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Yine Goldziher'in bildirdiğine göre, Abbasilere yaltaklanan qiri, (103) 

J:,..ı.JI ul' ı!l.v li"' ,uı_, ayetini Abbasilere hamietmiş ve bu uzak yakışiırma ile 
alay ~den şair Beşşar b. Burd'e, Abbas! halifesi Mehdi bile muvafakat etmiştir. 
"Fakat bunun Mriciı;ı.de Abb1h;iler, ayet ve sürelerden. kendUerinin medihlerini 

· çıkaran şairleri dinlemekten hoşlamyorlardı ( ... ). · Tabiatiyle bu adet Fatımiler nez
dinde de cari idi" (104) .. 

Kur'an-ı Kerim ayetlerinin müstakbel hadise ve şahıslara tabiki mevzfıunda 

şi'i tassubu, aklın alabileceği hududu çok aşmıştır. ŞN müfessirlerin bir kısmı, 
yaptıkları te'villerle Kuı'an'ı tamamen tahrife yönelmişler, üstelik bu tarz tefsiri 
Ehl-i beytin iillamlarına nisbet ederek, onların manevi nüfUzundan istifade ile. 
birçok kimseyi aldatmışlardır. 

Şii'ler, mezheplerinin esası olan Hz. Ali'nin Velayetine, imaı:nlarınpeygamber
ler gibi masum olduğuna, bunlan kabul etmeyen salı§. be v~ diğer müslümanların 
küfür ve dalalete düştüklerine, Ric'a ve T~y:ye'ye dair Kur'an'da ve salıili sünnette 
nas bulamayınca,ileride misallerini arzedeceğimiz uzak te'viller ve yakıştınnalarla, 
ayetlerin man1Uarım tamamen başkaistika;ı:netlereyöneltmek istemişlerdir. Gulat-ı 
Şi'a bir tarafa, imamiye Şi'asına bağlı alimlerden bile, Ali ve imamlar hakkında 
aslında mevcut sarahatlerin, Kur'an'dan ihrac edildiğine inananlar vardır. 

Bu garip te'viller rastgele yapılınış olmayıp, adeta bir tefsir kaidesi olarak be
nimsenmiştir. Zamirierin merciierini değiştinnek, hitabı başkasına hamletmek, Ebl-i 
beyt kıraati diye mevsuk olınayan bir kıraate dayanmak. .. gibi yollarla, bu kaideyi 
sistemleştiren, bilbasa Mir'atu'l-Envar sahibi Molla 'Abdullatif Karzani'dir. Bu 
şahıs mezki'ir Tefsirinin mukaddimesinde diyor ki: 

"Çokça vaki olur ki, . Allah taala zahir itibariyle Peygamber zamanından 
önceki eski ümmetiere hitab edip onların hallerini vasfeder. Halbuki te'vil ve 
biitın hasebiyle muradı, bu bitabm veya vasfın, -o zaman olmasalar dahi- ima
rnet ve Yelayet zaviyesinden, hakkında doğru olduğu kimselerdir. Tefsiru'l-'Aya
şi'de 'Abdullah b. Sinan İmam Ca'fer es-Sad*'tan'rivayefeder ki: (el-A'raf S. 159) 

ı.:ı,.J..ı..Jı.,ıA.ı_, c!)>J'-ıı.:ı.!I.J..r=& 1 t..s-".!l""f'·;,iı.:ıo_, "Kavm-i Mfısa, ehl-i İslamdır". Molla 
Abdullatif: "Zahir odur ki, İmaının muradı "Onun (Kavm-i Musa'nın) naziri, 
burada da caridir." demektir. A..yette, bu ümmetin halini temsil etmek için zikro-

lunmuştur. (Bundan sonraki ayette gelen) · · · L~l l1L~" 1 ~.:·''" .~c:~ı ~~-' 
"on iki sıbf'ı, Şi'anıı;ı..inandığı oniki imama hamlederek bunu te'yid eder. Bu 
te'vil ayetin zahirinin ifade ettiği gibi Mfisa'nın kavminde; hakka hidayet eden · 
bir cemaatin bulunmasına münafi değildir. Nitekim bazı habeılerde böyle 
olduğu varid olmuştur" (105). 

(103) en-Nal).l S. 67. 
(104) Aynı eser, s. 327, Haşiye: 1, Beşşar meselesi K. el Egfuıi, III, 30'dan menkul. 
(105) et-Tefsir ve'l-Mufessiri'ın, II, 65'de Mir'atu'l-Envar, s.' 36'den. 
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Aynı müellif, mukaddimesininsonunda da: "Bu ·Tefsirde takibettiğimiz usUl 
şudur: Eski ümmetierin ita'atlannın, ma'siyetlerinin, kendilerine gelen şer ve 
intikam, hayır ve nimet vs. nin, Yelayet mes'elesinde Peygambere ye imamlara 
itaat itibariyle, bu ümmetin ~a'ifelerine tatbik edilmesidir." (106) der. 

Sonradan gelenlerin Kur'an'ı tahrifierine sebep, Şi'a-i imaıniyenin muteber 
kitaplannın başmda yer alan el-Kafi gibi kaynaklarda, mezkifr tevil metodunu 
tecviz eden sözlerin bulunmasıdır. Bu sözlerin ve tahrif misallerinin Ca'fer eş- Şadık, 
MuJ;ı.an:ımed Balp.r gibi imarnlara nisbet edilmesi cidden teessüfü mfıciptir. Mesela 
Uşfılel-Kafi'de Ebfı Ca'fer (yani MuJ;ı.ammedBalp.r) dan şu söz naklediliı;: ;',Kur'
an dört çeyrek (ruh') halinde nazil olmuştur: Dörtte biri bizim, dörtte biri düşman-
·larmıızm hakkında, üçüncü ruh'u sünen ve emsal, dördüncüsü ise farzlar ve hü
kü~erden ibarettir" (107). 

Eş-Şrui isimli mfıteber Şi'a Tefsirlerinden birinin sahibi Molla MuJ;ı.sin el 
Kaşi 4er ki: 

"Ehl-i Beyt (caleyhimusselam) dan, Kur'an'ın bir çok ayetlerini kendileri, 
dostları ve düşmanları hakkında te'vil ettiklerine dair çok rivayetler varid ol
muştur. Hatta bizden bir cemaat, Kur'an'ın bu usfıl üzere te' viiini esas alan kitap-

· lar tasnif etmişledir. o kitaplarda -Kur'aiı tertibine göre, sırasıyla her ayet hakkında 
İmamlar ve taraftarları, yahut düşmanları:hakkında, Eiıl-i Be~en varid olan te'
villeri bir araya ~oplanıışlardır" (108). 

Mir'atu'l-Envar sahibi, el-Krui ve Tefsiru'l-'Ayaşi'ye nisbet ederek İmam 

Ca'ferden şu sözü nakl eder: .ıı_.~~ Ic cr-'~1_, ._;.ı: ı t.!lt,!.., ,}jJı J;; 

"Kur'an 'kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla, tarzmda nazil olmuş~ 
tur" (109). 

Aynı müellif,bir başka yerde de hülasa olarak der ki: "Zahiren Kur'an'da, 
umfım üzere varid olan hitap ve lafızİardan, biitın hasebiyle, ·ıarzm kendi-si hak-

. kında sadık olduğu fertlerdeıı biri, husfısiyle murad edilıniş olabilir. Buna bir çok 
hadisler delil teşkil eder (Hadisten, İmaıniye nezdinde Ehl-i Beyt imarolarına 
nisbet edilen sözleri kasdediyor). Mesela el-kôfirun'un te'vili 'Velôyete küfreden
lerdir'; el-Munafifr.un, 'Veliiyet hususunda nifak edenlerdir; el-Müşrikun, İmama, 
imiim obtıayan birini ortak edenlerdir. (Bövlece İmamlar, şiaları ve muhalifleri 
için her şeyi te'vil edebilirler) ... "Batın tefsirine ait olan rivayetlerin ekserisini, 
basiretli bir şahıs düşünürse, bunların çoğunun bu kabilden olduğunu anlar.· Bu, 
mutlak ve ,umfımi lafızlann çoğunda, isti'mali yaygın olan, şayi' mecazdır"(llO). 

(106) Aynı eser, II, 74'de Mir'atu'I-Envar, s. 235'den naklen. 
(107) Aynı eser, II, 156'da eş-Şafi, I, 6-7'den naklen. 
(108) Aynı ye~den. 

· (109) Aynı eser, II, 66'da Mir'atu'l-Envar mukaddimesi, s. 37'den naklen. 
(110) Aynı eser, II, 65'de Mir'atu'l-Envar, s. 36'dan. 
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Batılı bir araştırıcı, Goldziher Şi'a1nm bu tarz tefsiri hakkında şöyle diyor: 
"Ali ve şi•a'sma hamietmedikleri ne kalmıştır kil et-Tin S. !'deki "tin ve zey
tun"dan, ancak . Ehl-i Beytten olan şahıslar murad olabilir. Ahirette, zaliınlere 
lanet 9lunduğunu bildiren "mü'eg;;in=tebliğci" (lll) (Tefsiru'l-I}.ummi, s. 116) 
ile et-Tevbe S. 3'deki "egtin" Ali'dir. Kur'an'da geçen "iiytiiulltilı"dan her zaman 
Ali murad edilebilir (Tefsiru'l-I}.ummi, s. 284)" (1 12). -

. Goldziher daha sonra Ehl-i sünnet'in de Şia'ya karşı, bu mes'eleleıin tefsirinde, 
onlardan geri kalmadığını söyler. Müellif bu mübalağalı ifadesiyle sadece haktan 
uzaklaşmakla kalmaz, ayın zamanda bizzat kendi kendisini de nakzeder (113). 
Fa.Kat bu söz Ehl-i sünnetin ekseriyeti için kabul edilmediği takdirde, bir 
dereceye · kadar doğru sayılır .. Goldziher - misal olarak el-Feth S. 29 için 

< ,rs...., ı .ıS,_ ~1.$_,:;.-ı..;,_( ..:ı~>-~ 1.9 .. <~ı d..ı.:.ı:;, c,.Ş:,~ı ı d'll...t v' 
tefsirini .örnek verir·; fakat kaynağını zikıetmez (114). el-Ley 1 süresinde övülen şah
sm, sünniler EbU Bekr, şiiler ise Ali olduğunu söylerler. el-Vahidi Esbabu'n-Nu
zOl'ünde Ubey b. Ka•b'den, muktezası şu olan bir rivayeti serdeder (l15). 

(,.Ş:, ,..ıl) l_,.;..i .;ı::..i.ll'ıtl ( ~l_,..ı&o ~ <.5"1 .)le;'!"~ lj>) :.,.....> ıiJ..:ı L...;11.:;1 ~IJ 
< ~ı _,.;ı.!Lt_ı_,..., l,.:ı, (v~ ı ..;-ıı.:; ı_,.., ı;.:;J-( ~ı ..::-b.ll.t:JI~J 

Gol<4iher devamla: "Doğrusu bu yakıştırmalardan -Ehl-i sünnetin kasdı, 
Şi'aya müvazi olarak, mütevazi bir yarışmadan ibarettir". der ve bu kabil tefsire, 
ciddi Ehl..:i sünnet tefsirinde,-Şü a.Iiınlein aksine olarak- mühim bir mevki veril
mediğini ifade eder (l16). 

Aşağıda ŞN'lerin bu nevi tefsirlerine misaller vereceğiz: 

El-Leyl S. 14. ayeti Hz. Ebu Bekr aleyhinde, Hz. Ali lehinde tefsir edilmiştir (117). 
Keza en-Nur S. 11. ayeti A'işe aleyhinde te'vil edilmiştir (118). en-Nisa' S. 59'deki 
"fili'l-emr'' Ali, Hasan ve Hüseyindir (1 19). en-Nal;ı.l S. 16'deki "alamat" ile Yunus 
S. lDl'deki "ayat" İmamlardır (120). en~Nal;ı.l S. 45'delci "ehlu-~-~ikr" İmamlar
dır (121). Ta Ha S. 114'de Cenabı Hakkın Adernden aldığı ahd, Al-i Beyt hak
kındadır (122). el-Beled S. 3'deki "valid ile veled", Ali ile soyundan gelenlerdir 

(lll) el-Acraf S. ·44. 
(112) Meı;ahibu't-Tefsir, s. 329-330. 
(113) Me;ı;ahibu't-Tefsir, s. ?32. 
(114) Aynı yer: 
(115)Aynı yer. 
(116) Aynı eser, s. 333. 
(117) et-Tefsir ve'l-Mufessirün, II, 224'de Beyilııu's-Sacade'den naklen. 
(118) Aynı eser, II, 225. 
(119) el-Kafi, I, 286~287. 
(120) Aynı eser, I, 206-207. 

_ (121) Aynı eser, I, 210. 
(122) Aynı eser, I, 416. 
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(123). er-Ra•d S. 9'deki "hil.d!" (124), el-Me'ar.ic S. 2-3'deki (125), Yunus S. 15' 
deki "değiŞtirilmesi istenen" (126), eFBaJ.cara S. 90'de "küfredilen" (127) Ali'dir. 

En-Nisa' S.13'de mezkur itiiat (128), el·AI:ı.Zab S. 71'deki emanet (129), el
Ma'ide S. 65'de "Rablerinden indirilen şey•.ı (130), _ eş-Şu•ara' S. 18'deki 'inkar -
olunan' (131) hep Yelayet esasıdır. · 

İmam Ca•fer es-ŞadıJ.c'a nisbet edilen tipik btr Şi'a tefsiri şöyledir: Buna göre 
en-Nur S. 35'deki mişkat (hücre): "Fatıma; mişblib (lamba): Hasan;· zücace 
(cam mahfaza): Hüseyn; kavkebun durriyywı · (incimsi yıldız): Fatıma, şect:
retım mubfıreketun (mübarek zeytin ağacı): İbrah1mPeygamber; la şarl{,iyyetin ve 
la garbiyyetin (doğuya da batıya da mensup· değil): Ne Yahüdi'liğe ne de Biris
tiyanlığa; nı1rım •ala nıiriiı (nur üstüne nur): İmam arkasından İmam; ıulumat 
(132). (karanlıklar): Birinci ile arkadaşı ( maksad Ebu Bekr ile Ömer' dir); yağş
ahıi mevcun (bühlyen dalga): üçüncü (rria,ksad Osman' dır); birbiri üstünde karan
lık/ar; Allah la'net edesice Mu•aviye ile Beııi Umeyye'nin fitneleridir" (133). 

Yir,e Ca•fer es~ŞadıJ.c'ın Kur'an'ın bir çok yerindeki &1 kelimesini 

.a.=ı (imanılar) olarak okuduğu ve mesela ~ ;}!ı:..b\J"" U.a (134) 

ayetini ~ ;r..bı.,ro l.j..A> şeklinde okuduğu rivayet edilmektedir (135) . 

.Ayetin asıl manası, "Bu bana(Allah'a) ait doğru bir yoldur" iken, böyle okuınakla 
"Bu All'ye ait doğru bir yoldur" manasma gelmektedir. Şi'anın kıraat mes'elesini 
ve Arap hattının kısa sesLieri gösterınemesi ve Kur'an-ı Kerim'in başlangıçta 
ha;-ckesiz ve ld;:.lllep noktasız olması mes'elesini istismar ettiği rrıalumdur. 

Bütün bunlar; Ehl-i ı:,~nnet tarafından da ilim ve faziletlerine hürmet duyu,
lan Muhammed BaJ.cır, ·ca•fer es-Sadık gibi imaınlara izafe edilmektedir. "Şü'Ier 
çıkardıkları her bid'ati, uydurdukları her yalatiı Sadık İmama nisbet ederler. Hal
buki o buclc:xdan münezzehdir, dünyada da ahirette de bu sözlerden beddir" (136). 

(123)Aynı LSer, I, 414. 
(124) Aynı eser, I, 191-192. 
(125) Aynı eser, I, 422. 
(Ü6) et-Tefsirve'I-Mufessirilıı, II. 66-67'de Mir-'atu'l-Envar mukaddimesi, s. 38'den. 
(127) el-Kafi, I, 417. 
(128) el-Kii.fi, I, 414. 
(129) AYnı eser, s. 413. 
(1.30) Aynı yer. · 
(131) Aynı eser, I, 412. 

i (132) Bundan sonraki kısım en-Nur S. 40. ayetinin te'vili ile ilgilidir. 
, (133) el-Kafi, ı, İ95. _ 
\ (134) el-ı;ıicr S. 41. 

(135) el-Kii.fi, I, 424. 
(136) el-İsferayini'nin et-Tabşir fi'd-Din, s. 36'dan et-Tefsir ve'I-Mufessirilıı, II, 39. 
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Şi•aya göre en~Nisa' S. 137'de "!mandan sonra küfre dönenler'', Ali'nin veta-
yetini terkeden ashabqır (137). ' 

Nisbeten mutedil sayılanimariıiye'nin alim.İeri böyle olursa, "gulat-ı Şi•a"
mn yapacakları tahrifin hududu· düşünülebilir. Bıınlar hiç bir kaide ve kayıt tanı
maksızılı Kur'an'daki mübhe~eri rastgele yakıştrrıİ'İar. Mesela, el-Ba.J5:ara S. 
67'de kesilmesi em1;olunan buzpğı Ai'şe, el-Bal$:ara S. 73'deki "ba•çl" dan murad 
Tall;ıa: lle Zubeyr; el-Ma'ide S. 90'deki "bariır ve meysir (içki ile kumar)" EbU 
Bekr ile Ömer; en-Nisa' S. 51'deki "cibt ve tagut (silıirbaz ve put)" Mu'aviye 
ile •Amr b. el-'Aş şeklinde tefsir etmelerine şaşmamalıdır. Bunlardan el-Beyaniye 

grubunun "Beyan" adındaki reisi, ~ '~.,.' ıJ.J..I)' (,)"L:.LJ ı:.ı ~ ı . ..uı. (Ali 

•İmran S. 138)- ayetindeki "beyan"dan muradın, _-k~ndisi olduğunu söyle
miştir (138). 

Netice. 

İslam tarihinde birinci asırdan itibaren müslümanlar, sonradan meydana gelen 
mühim hadiselere, Kur'an-ı Kerim'den işaretler tesbit etmekle meşgul olmuş

. lardıt. Bu nevi faaliyet, her türlü fırka ve akide mensupları tarafından icra olun-
muştur. Bunun belli başlı arniiieri. şunlardır: 

1- Kur'an'ın, her şeyi ilmen ihata eden Allah Taala katından gelmesi. 
2- Ayetlerin, ibret çıkarmak gayesiyle, iyiden iyi tedebbür edilerek oıffinması. 
3- Kur'an'ın bir kısım ayetlerinin müblıem ve mücmel olmas•. 
4- Nihayet ve bilhassa, bazı fırkalarin, kendilerini bir asla istinad ettirerek 

inançtarım terviç etmek, yahut muarızlarını gözden düşürtmek gayretleri. 

Bu tarz te'viller, Sahabe dahil, Selef tarafından tatbik olunmuştur. Hz. Pey
gamberden de, mübhemi ta'yin, umilmu tahsis iııtibaı vere:ııbazı misaller vardır. 
Fakat mezhep taassubunun oynaınış olabileceği rol hesaba katılarak, bu nevi ri
vayetlerin titizlikle tahkiki gereklidir. Zira bu. kabil te'v1Iler, daha çok bid'at 
ehli tarafından yapılmıştır. 

Kanaatimize göre, Kur'an'ın bu babtan olan müblıem ve mücmel ayetlerinin 
tavsileri ve işaretleri, ta'yin ve tahsis edilmeksizin, mutlak olarak nazar-ı itibara 
alınmalıdır. Bu ifadelerin haklarında sadık ve caiz olduğu bütün fertler, o ayet
lerin şümillüne dahil sayılabllirler (139). Ancak bu fertler, ayetlerin murad ve mak
sudları değil., nıasadakları olarak kabul edilınelidirler. Kur'an, kendisinden bir 
ze~renin bile gizlenemeyeceği Allah'ın kelarrlıdır; bilgileri malıdut insanların ifa
deleri gibi değildir ki manaları, işaretleri sınırlandırılabilsin. Bir çok islami ilirolerin 

(137) el-Kafi, I, 420. 
(138) İbn I)'.utayba, Te'vllu Miıı:ıtelifi'l-J:Iadiıı, Kahire, 1386/1966, s. 71-72. 
(139) Krş. Tefsiru'l-Menar (M. cAbduh), Kahire, 1373 Iİ., I, 179-180. 
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esasını teşkil etmiş olması, ve. IHimlerin Ondan binlerce hüküm çıkarmalarından 
da anlaşılıyor ki Kur'an mucizevi bir camüyyete sahiptir, ilhamlan tükenmez; 
aneak bunlan çıkarmak hususi şartlara mütevakkıftır. Bu işari mana.Iarın muteber 
o1ması için, ayetten asıl murqdın, lisan kaideleri içerisinde, zahiri Dianasının ol
duğunun kabul edilmesi, tatbik edilnlek istenen husfuıun; ayetin ·umfuniyetine dahil 
olmasına dini veya akli bir muarız bulunmaması ve · ekseri hallerde husfısi bir 
kanaat vasfını aşmaması şarttır. Aksi halde yapılan iş, te'vil değil (istılahi ma
nada), tahrif olur. 

Tefsir ilminin, islam içtimai, ve siyasi tar,ihi b<ıkımından da mübim bir yer 
işgal eden bu sahası, ayın ıamanda;ınüslümanlann devamlı surette Kur'an'la irti
batta o1duklanm ve Ona çok büyük bir değer verdiklerini göstermektedir. Hatır· 

lamalıyız ki bu ·kabil tatbikler, Yahudiler, Hristiyanlar gibi· dfğer dm mensup
larında da görülmekte, müslümanlara inhisar etınemektedir . 

. ' 
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