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Konulu Kur'an Tefsiri Metodu* 

Hasan HANEFI 
Prof. Dr., Kahire 

Çev.: Sönmez KUTLU 

I- Kur'lin'ı Baştan Sona Yonımbyan 
Tefs lrlerin SınırlılılP ve Yetersizliği: 

Kur'in tcfsiri, ~u ana kadar, başından sonuna, 
Faıiha Suresi'nden Nils Suresi'ne kadar, sure sure, 
ayet ayet, sağdan sola, bizzat Peygamber ta
rafından sıraya konu lduğuna inanılan surelerio 
yazılış sırasına göre yapılmaktadır. Oldukça 
büyük h:ıcimli klasik Kur'in ıefsirleri (Taberi, İbn 
Keslr, ez-Zemahşerı: gibi); Reşid Rıza'nın el
Mentlrı ve Seyid Kuıub'un Ff Zfltill'l-Kuriin'ı gibi 
çağ~ ıefsirler, bu şekilde yazılmıştır. 

Kur'an'ı başıan sona yorumlamanın avan
tajları: 

ı- Metnin indirildiği dönemin tarihi, edı::bi 
ve sosyal şartları konusunda azami bilgi verilmesi. 
Bu metod, bilgiyi sunar ve metnin nesnel yapısını 
anlaşıl ır kılmaya çal ışır. Reformisıterin yeni ıef
sirleri, modern sosyo-poli-tik konumu göstermeye 
çalışırken, tarihçilerio klasik tefsirleri, bu metnin 
en eski konumunu aydınlaımaya çalışır. Modern 
reformcuların amacı, sadece, anlanu kavramak 
değil, aynı zamanda, realiteyi de değiştirmek tir. 

2- Kur'an'ın geleneksel ve kitabi (yazılış) sı

ralamasını esas alan bu tefsirlerin, kıssa, emir, 
va'ld, va'd ve diğer farklı edebi uslupları aynı 
anda bir arada toplama şeklinde kendine has bir 
manuğı vardır. Çünkü Kur' an, sadece bir bilgi kay
nağı değil, aynı za.manda, ikna ve isbat kitabıdır. 

O, sadece, akla değil, aynı zamanda duyuya da 
hitap eder. Diğer yandan, o, sadece teorik çö
zümler üretmez, aynı zamanda, bunları uy
gulamaya koymak için de gayret gösterir. 

3- Bu metod, klasik müfessirlerin men
talitesini, bilgi kaynaklarını, eski tarihi şartlan ve 
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her yorumun tarihi olması dolayısıyla, bu yorum 
sahiplerinin anlama düzeylerini öğrenmemize yar
dımcı olur. O, aynı zamanda, bu dönemin ruhunu, 
edebi durumunu ve bu tarihi süreci bilmemize yar
dımcı olur. Böylece vahyi anlam:ıda, tarihe ne 
kadar bağlı kalındığın ı ortaya koyar. 

Bununla birlikte, Kur'an'ı baştan sona ya
rurnl:ıyan ıefsirlerin oldukça önemli dezavantajlan 
da vardır: 

ı- Aynı konunun, pek çok surede, birinci 
konunun bütünlüğünü bozacak diğer konularla 
birlikte ele alınması . Mesela servet, hakimiyet, 
halk, akıl, duyular, bireyselcilik, sosyal da
yanışma .. . ve diğer konular birarada ele alınmıştır. 
Her bir konu, zikredildiği duruma uygun olarak 
kısmen açıklandığınd:ın, konunun genel bü
tünlüğü, değişik yerlerde yapılan parça parÇa yo
rumlar arasında kaybolmaktadır. 

2- Aynı konunun, bir global kavramı oluş

turacak anlamları wplanmadan bir çok yerde tek
rarlanması. MesaJa, kadınla ilgili' hükümler bütün 
kitaba serpişıirilmiştir. Her defasında, konunun bir 
yönü ortaya konulmaktadır. Realite, tedrid olarak 
ikna edilmiş görünüyor. Fakat bir kısmı geriye bı
rakıldığından, tek bir merkezde toplanmasına ih
tiyaç vardır. 

3- Konunun mantık!, gerçek ya da her ikisi 
bakımından bir yapıya kavuşturul-maması. ko
nunun tek başına ikamesine imkan verebilir ge
çerliliğini ve doğruluğunu, dışarıdan değil içe
riden, kutsal metinden değil akıl ve tabiattan alan 
ve tek başına konunun ikame edilmesine müsaade 

• •Method of Thematic lnterpretation of the Quran", Islam in the 
Modem World, J, Religion, ldeology and Development, Cairo 
1995, •. 407-428. 
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eden bir yapı, mantık!, gerçek y:ı da her iki özcl
li~e sahip bir yapıdır. 

4- Konunun parçalar halindeki gö-
rünumlerini, parçadan bütüne glımekle biraraya 
getirerek ahenkliglobal bir dünya görüşünün or
taya konulması. Mesela; görmek, işitmek, his
setmek ve saire, kavramanın ıxırçalarıdır. Yapma, 
konuşma, ctkileme ve saire ise, şuurun di~er gö
rünıüleridir. Kavrama ve şuur, insanlardaki ki
şili~in farklı boyuılandır. 

5- Cilıli tcfsirler, okumak, elde etmek, onlara 
yer bulmak veya elle tutmak b:ıkımınd:ın büyük 
ve ayrıntılıdırlar. Bu durum, onların alınıp okun
masını özendirmemekte-dir. Bu ayrınıılı ve ge
reksiz bilgi karşısında okuyucunun kafası, kar
makarışık olmaktadır. Bazan Kur'an, onl:ır:ı göre 
daha kolay anlaşılabilir gibidir ve daha basit gö
rünmektedir. 

6- Bu metodda, haber bilgiyle ka-
rışmaktadır. Bilg~ mevcut haber ve bilgiye ilave 
edilen yeni bir şeydir, fakat haber şu anda bir 
yerde varlığı bilinen veya bir kaynaktan di~erine 
aktarılan bir şeydir. Bazan Kur'i!n bilgi vermesine 
karşın, tefsirler haber vermektediri er. 

7- Kuran, baştan sona tefsir edilirken, zik
redilen haberlerin günümüz toplumu ve ruhunun 
ihtiyaçlarıyla alakası yoktur. Okuyucu, bu oku
mayla öıdeşlik hissetmemekte-dir. Bu okuma, 
kuru, faydasız ve modası geçmiş bir okumadır. 
Halbuki okuyucunun, can-lı, faydalı ve güncel bil
giye gereksinimi vardır. 

Konulu ıefsir, baştan sona yapılan ıcfsirlerin 
eksikliğini ıamarrılar. Bu metodun avantajları şun
lardır: 

ı- Kur'an'ın yorumlanması, sadece, me
tinden anlamını çıkarmak değil, realiteden Ila
rekelle türnevarım yoluyla metne anlam vermektir. 
Bu, sadece açıklama (.Auslegeıı) değil, aynı za
manda kavramadır (Verstehen). Ayrıca hem bilme 
(\Vı:ssen), hem de farkında olmadır(Besinnen). 

2- Yorumcu, anlarnın hem alıcısı, hem de 
vericisidir. O, manayı algılar ve onu makul ve ger
çek bir yapı içerisine yerleştirir. Çünkü akıl ve re
alite aynı şeydir. Konulu tefsir, vahiy, akıl ve tabiaı 

KONULU KUR'AN TEFSiRI METODU 

arasındaki asli özdeşliği keşfetmek ür. 

3- Yorum, metnin hem 3nalizini, hem de 
senıezini yapar. Bu metodda büıün, hem p:ırç:ılara 
ayrılarak sunulm:ıkı:ı, hem de p:ırçalar kendi bü
tünlüğu içerisinde sunulm:ıktadır. Bu yorum, ele 
aldığı şeyin özünü ve nt!Snenin aslını görmeye ça
lışır. 

4- Böyle bir yorum, saıırlar arasında bulunan 
yeni şeyleri keşfetmeye çalışır. Bunu, bilinen bil
giye bilinmeyeni ve söyleomemiş bilgiyi ilave 
etmek, şuurun en üsı seviyesine tekabül edecek 
olan meınin en derin seviyesine inerek y:ıpar. Bu 
yorum, kutsal metinleri n ki~iscl şuur aynasına yan
sıyan şekl inden yar:ırl:ınarak yeni bir meıin 

yazar.1 

ll- Farklı D lsipllnlerln Kur'an Yo rumlan 

Geleneksel Kur':in ıefsirleri, isl3mi ıemel di
siplinlerin sının:ındırılm:ısı akabinde doğan çeşiıli 
bilim d:ıll:ınnca y:ıpıl:ın yoruml:ırd:ın ibareuir. Bu 
ıemel islami disiplirıler, Kur'an, hadis, ıefsir, siret 
ve fıkıh dallarından oluşan nakli disiplinler; 
kelarn/hikmeı, fıkıh usülü ve tasavvufıan ibareı 
akli disiplinler; matem:ııik (aritm:ılik, geomeıri, 
müzik ve Asıronomi), up ecz:ıcılık, botanik ve bi
yolojiyi içine alan sırf akli disiplinler ve fLloloji, 
belağaL, coğrafya ve ıarihin oluşturduğu insani di
siplinler olmak üzere dörde ayrılır. Disiplin söz
cüğü, tabii bilime eşarıl:ımlı kullanılmakla olan 
bilim sözcü~ünden daha iyi bir kullanımdır. Bu di
siplinler, Kur'an'ı anlamaktan ziyade kendi di
siplinlerini desteklemek için onu yorumlarının ko
nusu yapmakıadırlar. Kur'an, böyle disiplinlerin 
kurulmasında bir araç olarak kullanılır, bir süre 
sonra da, bu disiplin, Kur'an'ın yorumJanması için 
kullanılmaya başlanır. Bu meıod, konulu tefsirin 
başlangıcı oldu. 

Konulu tefsir, büyük bir ar:ışurma sahası, bir 
düşünce ekolü veya bir mezhep eğilimi şeklinde 

kendisini gösterdi. Disiplinleri temel alan bu tip 
tefsirlere gelince: 

1 H>Jan lünefl, "Hel l<deyna N:a~riyye li'\-Tefsir? EyyuhS !!>bak: 
N2.22riyye li'\-Tefsir em Tıhl'ilu1-lüyit?", Kadiıya Mwisım ı, 

DSru•ı-Filcri'ı-Arabi, Kahire 1976, •· 175-178. 
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ı- Filolojik Tefsir, Kur':in'ı sanki bir dil kitabı 
gibi kabul ettiğinden dili araç olarak kull:ındı. Fi
Joloji, fonetik, semak, simoloji, sitilislik (uslup) ve 
bel:lgat ve diğerlerini konu edinen llnguisıik bi
liınler, bütünüyle, anlamı kavramak için kullanılan 
yardımcı araçlardır. Ayrıca anlam, düşüncenin içe
rigi iken, dil onun formudur. Harici realite, onun 
referans noktasıdır. Dil varlığın evidir ve boş bir 
yapı değildir, ifadelerdeki f.ırklar, konuşm:ıd:ıki 
nez:ıket, kelimelerin iıin:ı ile seçimi (J'esprtı de
finesse) manayı anlam:ıkt:ı ve realiıeyi keşfeımckte 
kullanılan birer araçur.2 

2- Hukuki ıefsir, insan davranışlarının 
hukuki özelliklerini metinden çıkarmak için çalışır. 
Çünkü v:ıhyln özü şeriauir. Hukukçullr, şeriaıın 
bekçil eıidirler. Hukuki yorum, bazan bir mez
hebln özel hukuki yorumu olmayı aşıp hukuk bir
liğine ulaşabilir. Bununla birlikte, hukuk, akaiuen, 
hukuk felsefesinden ve fıkıhtan bağımsız bir bilim 
olarak değerlendirilir. Hukuk, bizzat mutad hu
kukun bir açıklamasıdır. Bundan dolayı, hukuki 
yorumun modası geçmeye başladı ve modem 
hukuki ihtiyaçlan karşılamakıa başarısız kaldı. Bu 
eski tarihi hukuk, sanki bütün zamanlarda geçerli 
bir hukuk haline geldi.3 Bu çalışmalarda hukuki 
yorumlar, yoktu. Zaten aksiyomatik (ken
diliğinden belirlenmiş) bir disiplin olan hukuk, 
insan davranlljlarının normlarıyla genel refah ve 
kamu yararının tahlillerinden ibareııir. Dütün met
nin, sistematik bir şekilde yorumlanmasına gerek 

... yoktur. Çünkü kamu çıkarları, z:ım:ınla de
ğişmektedir, Bununla birlikte, bazı kurallar, bu 
hukuki yorumların içinde vardır. Bu kurallar, fıkıh 
ilminin kaldeleri (llmu1-Kava'fdi'l-Fıkbtyye) olarak 
bilinen yarduncı bir disiplinin ana konusunu oluş
turmaktadır. 

3· Tarihi tefsir, tariheiter tarafından, bil
gilerini biri tarih yazarken, diğeri tarihi yorumları 
yazarken olmak üzere iki kere kullanarak ger
çekleştirildi. Realite Kur'an'ın indi-rildiği ilk tarihi 
şartlardan ibarettir, fakat bu ilk realiıe, diğer bütün 
tarihi örneklerde tekerrür edecek yegane mo
deld.ir. Eski olayları düzenlemek, tarihi tıkam:ık ve 
bütün tarihi, onun tek bir safhasırıa indirgemek de
mektir. Yahudi rivayetleri peygamberlik tarihiyle 
ilgili eksik bilgiyi ı:ımarnlamak için kullanıldı. 
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Bütün yorum, zımni ol:ır:ık ıek:ıbuliyet teorisi, 
adequatto raıio in ret üzerine kuruldu. Bu du
rumda, Kur'iin, bir hikmet kit:ıbı değil, sanki bir 
tarih kitabı olarak :ılgılandı. Tarihi tefsir, islami ge
lenekıe, rivayetlerle yorumlama (et-Tejsfr bi'I
Me'sur) olarak adlandırıl:ın tarihseld bir yanlışlığa 
düştü.4 

4- Kelami tefsir, kelami mezheplerin temel 
fıkirlerini doğrulatma aracı idi ve siyasi mu
haliflere, özellikle de, cebirci fıkre karşı siyasi bir 
silahtı. Bu, harfi harfine tercümeciliğe (literalizme) 
ve kelami görüşleri, iç dünyadaki eylemlerin birer 
motivasyonları değil de, sanki dış dünyadaki m:td
delermiş gibi gören maddeci objektivizme kaydı. 
Akıl, kutsal kitabın y:ırd ı mcıs1 oldu ve verilenin te
meli olmak yerine, sadece onu doğrulamaya ç:ı
lışıı. Ba:zı görü~l er, mevcudu haklı gösterme, yani 
varolan siyasi rejimi savunma ve muhalefeti cleş
tirmekten ibarettir. Diğer bazıları ise, pratik gön· 
demelerde bulunmaktan tamamen uzak yalın hi
potezlerdi.5 

5- Felse.fi tefsir, kelami yorumun gelişmiş en 

2 ez-Zecclc, i'riibu'I-Kur'lln, 1·111, (thk. lbrahlm eı-lby:iri) Mek
tebetü'ı-Amme e.I·Mı•rıyye, Kohlre 1%.H)S. 
l ei..Cass4s, Abkdmu'/.J<ur/ltı, Mcktebetu'I-Mısrıyye, Kahire 1347 
H. (HanefO; EbQ Bekr lbnu'I·A'rlbi, Ahkt"imu11- Kur'Cin, el-Sa:ide, 
Kahice 1331 ll. (Mal iki); ei·KunObl, ei-Carni'/1 Abkilm;o/.Kur'&rı, 
Oôru'I-Kuıub, Kalılre 1932-45, (Mallkil; Mikd5d es-SuyOri (1), 
Kenzu'l-lrfônjfFıkbi'/,/(ur'tlıı, Tebri% J3ı4 H., (lsmia~cr1); Alk:ıy 
(J) el• Harr5.si, Ahkllmu1..J(ur'lm, yazma, et-Eıher Nu; 398/7866, 
(Ş3fr>); Cd51Cddin es•SUyOıi, el·lkm fi lsrirıbdtı' -Tenzil, yoz.ma 
ci-Ezher Nu; 1782, (ŞSfll); Yusuf et·T~iinl, es-Seone.ilcu'I·Ydrıiu, 
yazma, Daru'l· Kuıub Nu; 41, (Zcydi). 
• er-Taberi, C\miu1·Be)'\n fi Teftiri'/.J(llran, · d-Mad>.uıu•ı
Amiriyye, Kahire 1323 H.; ei-B2a<l2di (el-Huse~ b. Nes'Ud), 
llleillimut-Tenzil, ı»ru1-~nlr, K2hire 1345 H.; lbn Ke>ir(el·tt>fız 
lmidü'd-Oin, Tefti>uf-Kur'dni'I·Azim, el-Maıt-ıu'·Tkiriyye, lU
bire 1356 H.; es-Seillb (Abdurr.ah-man), el-CftJ6blru1- His<fn, Ce
zayir 1323 H.; cs-Suy0t1 (CdilOddln), ed·Dunuf-Maruilr, el
M2ıbo3tu'l-Hi15etniyye, IUhirc 1314 H.; el-Fe~ bad i Obn Tahir), 
Tenvirul- Mi/ry(ıs mi" T•fsi'r !b" Abbas, ei·Maıbo3tu1·Ezh<,riyye, Ka
hire 1}14 H.; es.S.me~ndl (Ebu'I-Leys), Babruf-CAılm, yazma, 
Daru'I·Kutub Nu; 3; e.s-Sdllbl ( lbn lmak ), el-Keşf w•t-&y/in aıı 
Teftrri1-Kur'/Jn, yarma, ei·Eıher Nu;136/5561; eı-Endülisl (lbn 
Aliye), ei-Mubarriru'/. Voctz fl T•ft1ri'I·Kitabi1· Aziz, yaznu, Daru'l· 
Kuıub Nu:I0/356. 
S Mu'tezili Tef.s.itler: t:I-K.4di Abdu'l.<:ebb!lr, Ttmzfbt41l-Kur'dtı mıi'l· 
Meldi'n, el-Cem:tliyye, Kahtre 1339 H.; c:t--Ş<rif el-Murtaza. ei-Emllli, 
es-SaMe, Kani re H25 H.; ez·:Z.mahjçr1, ei-Kendf, M. Mustafa, J<a. 
hire 1330 H.; lnü.ml l'dslrler: Abdull<nif e) .. Ketzani, MultAddimetu 
Mir'ôti'I-Enviir ..- Mi/kAr/1 - Esrdr, Accm 1303 H.; el-Hasan el· 
Askeri, Tıjstr, Tebriz 1314 H.~ EbU Ali ~·T:ıbersi, Mecmilu1l-&y4rı, 
Tahtan 1314 H.; Molla Muhsin, .t-Kf~Rf, es.SOfi lr3n 12~ H.; es
Seyyid Abdullah et.AJelfl, Tejriru'I·Kı<r'an, Tahr:ın1314H.; Zeydi Tef· 
sitlen ~vkini, F«buf-KAdir, Kahi,., 1349 H.; !brici Tefşirler. Mu
lummed Al~, Hım)'llnu':r-Zdd illi Dılri'I-Me6d, Zengeb:ıt 1314 H. 

-----· -- ------



160 

son şeklidir. Çünkü felsefe, zaten , kclarndan son· 
raki bir gelişmedir. O, Tanrı, insan, kader, p:ıy· 
g:ımberlik, ahiret ve imametle ilgili felsefi gö
rüşlerle ilgilenmiştir. Felsefi yorum, Mutezili 
yorumla bağlantılıdır. Çünkü her ikisi de, aklın ha· 
kirniyetine dayanır. Aynı şekilde, o, tasavvufi yo
rumla da bağlantılıdır. Çünkü her ikisi de, te'vile 
baş vurur. O, komşu kültürlere müracaat eder, on
ları özümser ve de onların savunmasını yapar, 
f:ıkat felsefi tefsir, spekülatif analiılerde çok aşırı ya 
kaçu. O, sırf akla dayandı ve özellikle, Yunan kül
türü gibi komşu klas ik küıürlerden baıı unsurları 
kullandı. Aklın kemali, bir çeşit aydınlanma ile son 
buldu. Evrenle insan özdcleşmeyc başladı. Sosyo· 
politik realiıeler, ütopya uğruna feda edildi.G 

6- T:ısavvufi tefsir, toplum içindeki mistik 
eğilimi, tas:ıvvufun aleyhinde olanlara ve fa· 
kihlere karşı güçlendirmek için bir araç du
rumundaydı. Bu muğlak yorum, hukuka ve hu
kukçul:ırın zahiri yorumuna karşı bir reaksiyondu. 
Bauni dünya, dış dünyanın karşıu olarak algılandı. 
Bu d is ipiinin yorumu, aktif politik muhalefetin, su· 
fılerin uymayı reddettikleri staıukoyu de
ğiştirmede başarısızlığa u~r.ıdığı özel şartl:ırda 

kendisini gösterdi. Bu dünyayı kurtarmaya güçleri 
yetmeyince, bu defa, onl:ır kendilerini bu dün
yadan kurtarmaya çalışıılar. Bu riyazatla başladı ve 
vahiy, insan tücrübelerinde temellendirildi. Vahdet 
herşeyi kuşatu. Uygulama, teori karşısında mutlak 
üstünlük elde etti. Nihailik nedenselliği tes lim aldı. 
Harici zıtlık, diyalektikiere dönüştü. Bununla mis· 
tik yorum, metin de dahil, bütün dünyayı mecaz 
yüklü şekillere dönüştürdü . Bazı teorik incelikler 
ağır bastı; merhamet ve sempati., aklı teslim aldı. 
lçsellik, zahire galip geldi. Tecrid, manevi topluma 
götüren bir yol kabul edildi. Kadercilik, özgür ira
deyi yok etti? 

7- Modern dönemlerde doğan ve yeni me
todlarla kendini yeniden düzenleyen tefsir, yeni 
şartlarla beşeri bilgi ve bilimin modem durumunu 
aydınlatmak için ortaya çıktı. Bilimsel tefsir, 
Kur'an' ın bizzat bazı buluşlara, mesela , evrim te· 
erisinde olduğu gibi do~rudan olmasa da imada 
bulunduğunu, en azından izafiyet teorisinde o l
duğu gibi delaylı olarak daha önceden işaret et· 
tiğini gösterecek modern bilimsel keşiflerle ya-
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kından ilgilen ıneye başladı Bu yorum başkalannın 
bilimsel keşifieriyle, yani akıl ve deneyle bilinen 
h.ırici bir bilimsel bilginin devreye sokulm:ısıyl:ı, 
ilahi vahiy beşeri bilgiyi izledi ve onunla ka
yıtlandı. Çünkü be§eri bilgi kısmi değişken bir 
bilgi olduğundan, ilahi vahiy de kısmileşti ve de
ğişken bir duruma geldi. Bu tefsir, Müslümünl:ır'a 
Kur'an' ın bütün bilimsel keşifleri içerdiği şeklinde 
sahte bir güven vermektedir. Bu yüzden, onların 
batılı bilime ihtiyaçları yoktur. Müslümanlar, bilim 
ve irn:ın:ı sahip iken, baıı in~çsız bir bilime sa
hiptir. Bilimsel bilginin transferi, bilimsel bakış açı
sının da benimsenmesini gerekıirmez.8 

8- Sosyo-politik tefsir, konulu ıefsire en 
yakın olan modem tefsirdir. O, günümüz sosyo
politik şartlanyla b:ışl:ır ve metni gerçekle ideal -
arasındaki farkı anlamak için bir eleştiri aracı ola
rak kullanır. Kur'an tefsiri, müslüman topluml:ırın 
sosy:ıl bir eleşıiris idir. Metin bir formdur, olgusal 
realite ise, içeriktir. Bu yorum, islam dünyasındaki 

genel problemleri dikk:ıte al:ın, teoriyle pratiği bir
leştiren, klasik yorumları geride bırakan ve metni 
çağımızia irtibaı:Jandır:ın sosyal degişme konusuna 
yönlendirildi.9 Bununla birlikte, sosyo- politik so
nınunun, kesin bir önceliği yoktur. Metin ana
lizleri, hala realitenin analizinde belirleyicidir. O, 
Kur'in'ı baştan sona yorumlama geleneğini sür· 
dürdü. Sosyal değişme, sınıf, iktidar, servet vs. gibi 

6 cr-lU ıl, oi-Fahrüddin , M•flltibu'l~«;))b, Amiriyye, Kohire ı289 
H.; t:l·Beyda.Vl, Irııx'ıru 1l ·Ttmzil w E.stdru't·TttVi1, D'ru'l·Kutubi'I
Arabiyyc, Kahirc 1330 H.; en-Nesefi, Medı1riku't-TtmZl1 ve 
Hakili i..'UY·T•'•i1, es·S21de, Kahlre 1321 H.; ei·H1zin, Elbc1bu't
Te'ıll1 jr M oc1ni,-Tenril, eı-Teltaddüm, Kahire 1321 H.; EbO 
Hayyin, ~1-Babrn'I.Mubil, e ... S2Sde, Kahile 1328 H. ; ei-Cel:ll el· 
~lohalli- ei-CeUI eş.Su)'Uıi, T~irn1-<Aiiileyn, Dôru thytrt-Kuıub, 
Kohire 1345 H. ; en-NidbOtl, Caribu'I-Kur'lin w Rtgdibu 1-
Fu..W.rı, ei-Amiriyye, Kahlre 1332 H. ; ei-Haıib ef• Şirblni, «>· 
Sırl/cu1-Munlr, el-Amiriyye, Kahircl299 H.; el·AlOs\ Rubu1-
Mt&nl, 1d:Sr5ıu't-Tıba3ti'I·Munlrlyye, K.ahire trz. 
1 Sehl et•1\ı$ler1, Tefsiru1-Kur'lini'I-Kerfm, es-52iide, Kah\ı"e ııos 
H.; EbO Muhammed Ruzihan, Arlilsıll·&yan fi Hak&iloi'I·Kur'lin, 
Hindi>un, 1315 H.; Abdürr.ııık el-Koşilnl, Tefsiru /bn A'rlibf. Ami
riyye, Kahire ı283 H.; El>O Abdurrahmım ...-sateml, Halrdilııu'· 
Tefsrr. )'2ıma, el-Eıher Nu: 1093; Neanildcfın Diyl, All acidevle d· 
Bey>nılkt, .ı-T•'vfliituq-Ndci~, )'2ıma, Diru1-Kuıub Nu: 36. 
8 Tanı5VI Cevhet!. ei-Ceı.ıiibir jr Tejsiri'/. Kur'ani'I--Halııin, d · 
Holeb1, Kahire 1304 H.; EbO Zeyd ed-OemenhOri, el-flldll)W uef. 
liflln, ei·Halebi, Kahire ı349 H .. 
SI Muharr'ln\ed Abduh, Tej1rtu Cılz'i Amme, M.aıbaaıu Mıtr, K.ahlre 
1314 H. ; Muhamed Abduh·Reşld Rııi, Tejsfr Sımıt/'1-FfJtiha,el· 
Menlr, Kahln: 1353 H.; R~ld RııJ, Tefsirn'IMenar, Kahlrt 1346 
H.; M .M. ei·Meriği, td-Du.Vsu 'd- Dfniyys, ~loıbaaıu•t-Ezher, Ko· 
hln: 1356 H. 
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köklü siyasi sorunların üstesinden ge
lemcdiğinden, sınırlı kaldı . Din ve Ahl~k. h:ıl:ı si
yaset ve toplumda önceliğe sahiptir. Beşeri ve sos
yal bilimler, Kur'an'ın yorumunu etkili bir söyleme 
dönüştürmek için kull:ınılmadı. 

9· Bedii tefsir, metni me~ızi eksenli yo
ruml:ıyan modem yorurrıl:ırd:ın biridir. Re:ılite, 
okuyucuyu ikna eunek için, bu melinde bir imaj 
ol :ırak ifade edildi. Metin, yaşayan bir tecrübe, şu
urun bir modu ve şahısla re:ılite arasında bed il bir 
boyuuur. Metnin anlamı, mec:ızi bir şekilde açık
lanır. Bu anlam, metinde değil, anlamı veren ki
şidedir, nesnede değil öznededir.10 Böylece harici 
realiıcdcn yoksun kişisel şuur, son dereec sub
jektfıir. Realitenin analizleri ve onun statik ta-

• nımlaması, okuyucuyu gerçek dünyayla karşı kar
şıy:ı getirir. Güzellik, ikna edicilik, estetik, imgeler, 
mecazlar, usluplar, belağat ve histerin gr:ımeri vs. 
bunların hepsi kolay ikna edebilmenin, etkin mo
ııvasyonun ve azınettirmenin :ır:ıçlarıdır. Ancak 
çok az rasyoneldir ve genelde de gerçek dışıdır. 
Bedii tefsir, h:ılk yığınlarını harekete geçirmede 
başarılı ise de, toplumları değiştirmede ve dev
letler kurmacia başarısızdır. 

ın- Bu Metodun Öncülleri 

Bu metodun kurallarından önce gelen bazı 

öncüleri vardır. Bir öncü( yalın bir far:ıziye değil, 
sadece olgusal bir veri, realitenin terkibi, te-

.. vazunun ilan edilmesi, sınırlamaların kabulü, plu
arlizmin benimsenmesi ve açık sorgulamaya teşvik 
demektir. Bu öncüUer, bu metodun felsefi temelini 
oluşturur. 

• 

1- Vahyin, kabule ve inkara gidilmeden, pa
rantez içine alınması gerekir. Müfessir, 19. Yüz
yılda Oryantalizm'in Kur'an'ın ilahi kaynağı ile il
gili onun Tanrı'dan mı, yoksa Muhammed'den 
rivayet edilen şeyler mi olduğu konusunda uzun 
uzadıya tanışıığı sorunsalı tarıışm:ız. Konulu tcfsir, 
veri haline geldikten sonraki şekliyle, onu ele alır, 
veri olmadan önceki kaynağıyla ilgilenmez. O, 
kitap olduktan sonraki durumuyla ilgilenir. 'Nasıl?" 
sorusuna değil, 'ne?" sorusuna cevap arar. 
Kur'an'ın tarihi kaynağı, tarihi incelemelerle is
patlanabilirse, bu ilahi kaynak tarihi analizterin sı-
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nıt!ılığı dol:ıyısıyl:ı, s:ıdcce menfi bir şekilde is
b:ıtlanabilir. Bunun sebebi tartışmanın, bütünüyle 
paranteze alınmas ı ve bunun yorumcuyu il
gilendimıemesidir. Metin metindir, ilahi veya 
beşeri, kutsal veya kutsal olm:ım::ısı, dini veya se
küler vs. olması hiçbir şeyi dcğiştirmez. Dahası 
metnin kaynağı problemi, aslında menşe prob
lemidir, h:ılbuki konulu tcfsir, metnin mahiyetini 
sorgular. 

2- Kur'iin, yoruma tabi tutulan bir ka
nunname, edebi bir eser, felsefi bir metin, tarihi 
metin vb. diğer metinler gibi kabul edilir. O, kut
sal, din1 vb. herhangi bir özel sınıflandırmaya git
mez, bütün metinler aynı tefsir kurallarına tabidir. 
Kutsal ve kutsal olmayan arasındaki farklılık, genel 
hermönetikle ilgili bir konu değildir, sadece dini 
uygulamaları Ugilendirir. Ayrıca bizzat Kur'an ve 
özetikle Hadis, beşeri bir dil olan Arapça'nın ina
narıların ve inanmayanların konuştuğu yabancı ke
lime ve ifadelerc dOnUştürülmesidir. 11 Kuran, eski 
edebi türlere, şiir, nesir, münaclt /dua gibi yeni 
edebi türler k:ıımışur. 

3- (Doğru veya yanlış tefsir, gerçek veya ha
talı anlama diye bir şey yoktur. Çeşitli mo
tivasyonlar sebebiyle, farklı menfaatlerden kay
naklanarak meuıc yaklaşmak için farklı gayretler 
söz konusudur)Yorum çatışmas ı, menfaaılerin ça
tışmasıdır. Metnin linguistik yorumunda da dil de
ğişmektedir.Metnin linguistik kurallara göre, düz
gün bir yorumu, kau bir totolojidir (luzumsuz 
tekrardır). Açıklanmış metinle, metnin açıklanması 
arasındaki ayniyet, özdeşlik kanunu üzerine ku
rulmuş formel bir varsayımdır. Metnin söylenişi 
ve yorumlanışı arasındaki zaman farkı, 14 asırdan 
fazladır, ki bu durum, metinle tefsiri arasındaki öz
deşlik teorisini oldukça imkansız kılmaktadır. 

4- / Bir metnin sadece ·bir tefsiri yoktur, ak
sine birden fazla yorumcu arası ndaki aruayış fark
lılığını veren pekçok yorum bulunmamaktadır!-Bir 
metnin yorumu, temelde birden fazladır. Bu metin, 
iriSan menfaaderi ve tutkuları için, sadece bir araç
tır. Metin ise, sadece onun bir formudur; yorumcu 

10 Seyid Kutub,FZii6M·Kur'ôn, ~hire. 
ll Hasan Han<:f~ 'cl-V•hyu ve't-Vikt: Oir3se rı Esb1bi'n·Nuz01', 
e{.Jslam ve1-Had~ OJnı·s-S.qi, London 19 s. 1}3-175 
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onun içerigini kendi zamanına ve rnekanına 

uygun olarak doldurur. 

S- Yorum çatışması, teorik temelde, sosyo
politik bir çatışmadır. Aslında, teori sadece epis
temolojik bir kılıftır. Her tefsir, yerumcunun sosyo
politik ıa:ıhhüdünü açıkl:ır. Yorum, farklı sosyo
poiilik güçler tarafından sı:ıtükoyu (var olanı) sÜr
dürmek veya degiştirmek, muhafazakadar ta
rafından sürdürmek ve devrimciler tarafından de
ğiştirmek için kullanıl:ın ideolojik bir sil:ıhtır.1Z 

IV- Konulu Tefsidn Kurallan 

Ister tümevarımcı veya tümdengelimci, isterse 
akılcı ve deneysel olsun, her metodun, takip ede
ceği belli kuralları oldutu gibi, konulu tefsir de, 
pek çok kuralı içeren bir metoddur. Bunl:ırı aşa
ğıdaki şekilde özetlemek mümkündür: 

ı - Sosyo-politik akid: Yerumcu tarafsız bir 
kişi değildir. O, kendi ülkesinin ve döneminin acı 
gerçeklerini yaşayan bir vatandaştır, O, re:ılite k:ır
şısında acı çekmekte ve zihni devamlı sosyal de
ğişme ile meşguldür. O, kendisini fakirler ve maz
lumlada aynileştirir. 'Hayatın içinde bulunuş' (Sitz 
im Leben), sadece metin için değil, yerumcu için 
de söıkonusudur. Herhangi birşeye karşı so
rumluluğu olmayan bir yorumcu, yoktur. So
rumluluğun olmaması, neg:ıtif bir sorumluluktur, 
yani yok olan şeye karşı sorumlulukrur veya so
rumsuzluktur. Bir yorumcu, bir amaç için so
rumluluk taşıyan bir kişidir. O bir reformist, bir 
sosyal aktör ve bir devrimcidir. 

2- Bir şeyi aramak: Yorumcu, ne aradığını 
bilmeden, eli boş döneceğini bildiği bir alana gir
mez. O, tarafsız bir şuura sahip değildir, aksine ta
raflı bir şu ura sahiptir. Onun şuuru, bir şeye doğru 
yönlendirilmiştir. O, bir problemin çözümünü arar. 
Akıl, menfaattir. Bu esbab-ı nuzul'ün en eski bir 
konusudur. Realitenin metne, sorunun cevaba ön
celiğidir. Saik cevaptan öncedir. 

3- Bir konu ile ilgili ayetlerin toplanması: Bir 
ilgi alanı konusundaki bütün ayetler biraraya ge
ıirilir. Bütün bu ayetterin genel özellikileri ortaya 
cıkaneaya kadar, aynı zamanda birlikte defalarca 

KONULU KUR'AN TEFSIR! METODU 

okunur ve topluca anlaşılır. Yorumlanmış Kur:in, 
sadece yöce Kurtın de~i l, aynı z:ım:ınd:ı ke
limelerin, fiiller, isimler ve ed:ıtl:ır şeklinde al
fabetik bir sırayla konularına göre yazılan Kur'iin, 
yani Kur'an sözlüğü el-Mu'cemu'l-Mufehre$t.it. 

4- Linguistik formların sınıflandırılması; An

lamın ilk tezahürü, içerik analizlerinin sı

nıfl:ındırm:ıy:ı ç:ılıştığı Linguistik kalıptır. Dü
şüncenin bir kalıbı olarak dil, anlamaya götüren 
bir ba~dır. Linguistik kalıpl:ır, aşağıdaki şekilde sı
nıflandırılabilir: 

a) M:ıst:ır: Fiil bir eylem bildirir, isim ise bir 
nesneye delalet eder. Mesela, isl:ım inancının ilk 
prensibi olan tevhfd kelimesi, vahhada gibi ne fı

ildir, ne de vtıbtde gibi bir isimdir. O bir süreç, bir 
eylem, eylemden oluşa geçiş arılarmndaki tevhide 
karştılık kullanılan bir mast:ırdır. 

b) 7.amarılar: Şimdiki, geçmiş ve gelecek za
manlar, hikaye veya rivayet, olgusal tanıınl:ıma ve 
gelecekle ilgili olan arasındaki fa rkı gösterir. Ger
çeği karşılayan re:ılite, zamanın ebediliAi içe
risinde gerçeğin ebediliğini açıklamak için fıilin 

her üç kalıbında da ifade edilir. 

c) Sayı: Isimler tekil veya çoğul olabilir, tekil 
kullanımlar şuu r gibi bireyselliği açıklar, ama 
çoğul kullanımlar, insanlar ve ha lk manasma gelen 
Nds kelimesinde olduğu gibi kollektivizm ve sos
yal gruplara delalet eder. 

d) Iyelik sıfaılar: Iyelik sıfatları, zamirler 
veya ilgi bağlaçları olabilirler. 1 yelik sıf:ıtsız bir 
isim aidiyet ifade etmez ve kişi ye ait gösterllemez. 
Gökler ve yer giibi. Zamirler, birinci tekil şahıs 
(nejs-1 mUtekeOim), ikinci tekli şahıs (mub/Jtab), 
üçüncü tekil şahıs (gll'tb) olabilir. 

c) Seslendirme: Isimler, etkin sebebi, yani 
öznenin eylemini açıklayan yalın halde kul
lanılabilirler veya nesneyi açıklamak için i halinde 
ya da nesne ile obje arasındaki konumsal ilişkileri 
gösteren e halinde geçişli kullanılabil ir! er. 

O Belirlilik: İsimler belirtili veya belirtisiz 

12 Hosa~ Honcfl, •eı-lhıll:ır fi'ı-Tcfşir em lhıHM fi'l-MediU>~'. ed
Dm ue's~IJI'O fi Mısr 1952 ·198ı, cilı. 7. el-Yemin w'I-Yosılr fi'I
Fillri'd-Dfnr, •· 117-120, MedbO!~ !Uhire 1989. 
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olabilirler. Belirtisiz ol:ınlar, kolc:küvizme işaret: 

ederlerken, belirtili olanl:ır, tekil ol:ıt:ık bilinitlet. 
Birincisi, genele; ikincisi, özele hiı:ıpur. 

5- Yapıyı Oluşturma: Linguistik kalıplar, 
anlam oryant:ısyonl:ınnı verdikten sonra yorumcu, 
anlamdan (ooests) nesneye (1ıoema) gitmek su
retiyle bir şeyin yapısını kurm:ıy:ı çalışır. Anlam ve 
nesne, aynı maksada yönelik iki yüzlll tek şeydir. 
Anlam, öznel bir nesne; nesne ise, nesnel bir öz
nedir. Her ikisi de, aynı şuuru n iki değişkenidir. 

6- Gerçek Durumu Analiz Etme: Konuyu 
ideal bir yapı şeklinde kurdukt:ın sonra yoruıncu, 
beşeri ve sosyal bilimlerdeki şekilleri ve di
yagramları kullanarak m:ıksimum kesinlik de
recesinde yapının gerçek parçalarını, fenomenin 
sebeplerini ve degişmenin faktörlerini, nicelik ve 
istatistiki bakımdan ö~renmek için yoksulluk, iş
kence, insan hakları, iktidar ve s:ı~lık gibi gerçek 
realiteye yönelir. Realiteyle ilgili sosyal bulgular, 
metnin dış dünyadaki dinamiklere ait anlamını 
kavramanın bir başka yoludur. 

7- Idealle Gerçeğin Karşılaştırılması: Ko
nunun nicelik ayrım~arını veren yapıyı kurduktan 
sonra ve sosyo-tarihi bir fenomen olarak konunun 
nitelik durumunu verecek olgusal durumu analiz 
etlikten sonra, içerik analizleri sonucu metinden 
çıkarılan ideal yapı ile istatistikler ve sosyal bi
limlerle varılan gerçek durum arasında mu
kayeseler yapar. Yorumcu, metinle realite, ide-.ıl ile 
gerçek, zorunlu varlıkl:ı oluş arasında ( tbe Sein-

Sol/en and tbe Sein ) yaşar. Hegelci terimieric 
ifade edilecek olursa, varlıkla yokluk arasında oluş 
ortaya çıkar. 

8- Eylem Kalıplarının Tanımı: Ideal ile ger
çek dünya, göklerin krallıl!ı ile yerin krallığı ara
sındaki fark görülüncc, yorum sürecinde yeni bir 
aşama olarak eylem ortaya çıkar. Yorumcu, bizzat 
metinden eyleme, teoriden pratiğe, anlamadan de
ğiştirmeğe geçer. Söz ve uygulama, iki dünya ara
sındaki iletişim araçlarını bulmakla, ideali ger
çeğe, daha yakın olacak şekilde adapte etmekle ve 
gerçekle ideali birbirine daha fazla yakınlaştırmak 
suretiyle ideal ile gerçek arasındaki aralığı bir
leşrirmede buluşurlar. Bu tedrici aşamalara, za- · 
mana ve birleştirilen gayretlere, bunlardan birini 
atlamama ve şiddet kullanmama koşuluyla ihtiyaç 
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vardır. idealin ı:ım olarak gerçekteştirilmesı veya 
gerçeğin ide:ılleştirilmesi, akıl ve tabiatın do~:ıl sü
recidir.13 

V- Konulu Tefsir'in Sistemi 

Konulu tefsir, sadece komı13rın yorumu de
ğildir. Çünkü bu konul:.ır bir düzen, bir sistem 
veya bir plan dahilinde ele alınırlar. Mesel:ı, di
siplinlerin yoruml:ırınd;ıki eski sistemler, Eş'ari ke
l:ımında zat, sıfat ve ef'il; Mu'tczile l_<el:ımında beş 
esas; Felsefe'de mantık, fizik, metafizik üçlemesi; 
Tasavvuf'ıa haller ve m:ıkanıl:ır; Hukuk'ta mekasıd 
ve Ahkam, öznel hükümler (Abkllmu't-Teklf/); 
Fıkıh'ta ibadetl<:r ve sosy:ıl ilişkiler (ınu'/lme/at) 
ve saire şeklindedir. Konulu tefsir, içiçe geçen ve 
aynı merkezi p:.ıyl:ışan üç daire üzerine kuruludur. 
Oluş (Sein), Başkasıyla Oluş (Mftselrı), Düny:ı'da 

Oluş (Aussein/In·der-welt·seln). 

1- Ferdi şuur, dünyanın metkezidir. Oluş 

(Besinnung) olarak Varlık, düşünüyorum, o halde 
varım anlamındadır. Ficht'enin k:ıvr:ıml:ırıyl:ı, dış 

dünyaya karşı olacak şekilde kendisini· yerleştirir. 
Kendi (ziil), bizatihi şuur, bir ilk veri, şu uru n bir 
eylemi, hissetme, farkında olma, aydınlanma, mis
yon olarak kendisiyle özdeştir. Oluş, şuur:ı ait 
oluştur, maddi bir oluş değildir. Vücudun keşfi, 
ikinci bir kavramadır. Birincisi zam:ınla, ikincisi 

. mekanla ilgilidir. Ferdi şuur, duyuları, iç ve dış du-

13 Hasan Hanen. Les ltie/hodes d 1E:x:egen, Irnpremerle Natk>n:ıte, 
Kabire 1965, $.309·321. 
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yul:ınn algılam:ısı, k:ıvr:ım:ı, hissetme, tutku, güdü 
(stlfk), istek, eylem v.b. şeyl eri içine :ılan büyük 
bir dünyadır. lç dünyaya ait olanın keşfı, anlama 
ve yapma konusunda dış düny:ıy:ı ait olanın keşfi 
için şarttır. 

2- "Başkalarıyla birlikte oluş•, sosyal, şahsi 
ilişkiler ve beşeri dünyaya, kişilerin di~er kişilerle 
ol:ın evlilik, babahk, annelik evladık, erkek kar
deşlik, kızkardeşlik, arkadaş-lık şeklindeki iliş

kilerine işaret eder. Politik ilişkiler, v:ıt:ınd:ışla dev
let ar:ısınd:ıki ilişkiyi k;ıpsar. Ekonomik ilişkiler, 

ticaret, ücretler, fıyatlar, kfır, sömürü, tekelcilik, 
mülkeyat, sözleşmelerden ibaret verimlilik iliş
kileri şeklinde tezahür eder. Sosyal ilişkiler ise, 
eşitl ik, sosy:ıl adalet, dörüstlük ve saireyi içerir. 

3- "Dünya'd:ı oluş', ferdi şııun.ın ı:ıbi:ıtl:ı ve 
eşyalar dünyasıyla olan ilişkilerine işaret eder. Ta
biat, insanın emrine verilmiştir. O , kendi kaynağını 
ve önemini gösteren delillerle doludur ve insana 
tabidir. O, uzay, güneş, ay, yıldızlar, rüzg:ırlar, bu
lutlar ve kuşlardan oluşan göklere işaret eder. Aynı 
zamanda, nehirler, ırmaklar, bynaklar ve de
nizleri oluşturan sulara işaret eder. Ayrıc:ı, bitkiler 
alemini oluşturan, bitkiler, vadiler, oılaklar, tar
lalar, bahçeler, ağaçlar, ekinler, sebzeler ve çi
çekler! de kapsar. H :ı yvanlar da, tabiatın birer par
çalarıdır. İnsanoğlu da, bu tabiata aittir; yani 
vücud, maddi ihtiyaçlar, dünyadaki bütün ey
lemleri tabiata aittir.u 

VI- Konulu Tefsire Örnekler 

Konulu tefsirin önem ve de~erini tam olarak 
gösterebilmek için, Insan (insl1n), Mal (Mtll) ve 
Yeryüzü (el-Arz), olmak üzere üç örnek üzerinde 
durulacaktır: 

1. İnsan kavramı, kur'an'da 65 yerde fer
diyete karşılık tekil halde, cemaat anlamında 6 
yerde unils olarak, insano~Ju anlamında tekil 
halde lns olarak bir defa, aşinalık, ülfet, yakınlık 
anlamında bir defa ismi meful (MUsıe'rn!V olarak 
ve saire şeklinde geçmektedir. lçeri~i konusuna 
gelince, anlaırunda beş oryantasyon bu
lunmaktadır. Birincisi; insan ça~daş exizanstialist 
fılozofların hiçlik tecrübesi şeklinde ifade ettikleri 
yokluktan (ex-ntbtlo), yaratılmıştır (Bu anlamda 12 
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yerde geçmektedir.) . O, balçıktan ve spermden 
yaratıldı. Bilgi, oluşun gerçek temelidir. Bilgi, dille 
ifade edilir. Ikincisi; ins:ın psikolojik bir yapıya sa
hiptir (Kur'~n'da 33 yerde zikredilir) ve bu yönü 
maddi kaynağından daha önemlidir. O, zayıf, 

nazik, aceleci, zamanın farkında olmayan, korkak, 
tutkularla yönlendırılen ve hareket eden bir v:ır
lıktır. O, d:ırda kalınca y:trdırn ister, dardan kur
tuldu~unda ise, artık herşeyi unutur. Aynca o, 
mutlu ve muısuz, ümitli ve ümitsiz, gelip giden, 
cömert ve cimri, güçlü ve zayıf, zayıf ve dayanıklı, 
zikredcn ve unutan bir varlıktır. Yine o, zalim bir 
diktatör, m:ıgtur, ah laksız, cahil, şüpheci, en
dişclencn, kuruntulu. suizancı ve saircdir. Üçün
cüsü, insan kendi kıymetini bilmeyen, ka
biliyetlerini ve itibarını tanımayan bir düşmanla 
mücadele eden bir varlıktır. Mücadeleyi kabul et
tiği andan itibaren, ins:ının büyüklüğü orıaya 

çıkar. Meyd:ın okuyan, ister istemez, bir kişi de~il 
aksine insanın içinde y~dığı bütün sosyo-politik 
ş:ırtl:ırdır. Dördüncüsü, insan sorumludur, onun 
dünyada yapılın:ısı gereken bir görevi vardır. Bu 
sorumlulu~ üstlenmekle insan, göklerden, yer
den ve d:ığlard:ın daha büyük olm:ıya b:ışl:ır. 
Onun hayatı, :ıld:ınm:ı ile yüzyü?.edir; v:ırlığı ise 
bir imtih:ındır, geçme-kalma sın:ıvıdır. Beşincisi, 

insanın büyüklliğil, güçsüzlüğünü güçlülüğe, da
y:ınıksızlı~ını d:ıyanıklılığa eksikliğini mü
kemmelliğe dönüştürmesinde yatar. !nsan tek ba
şın:ı, kişisel olarak sorumludur. Nitekim, insanın 
sadece Allah'la ilişkisi yoktur, aksine ailesiyle de 
ilişkileri vardır. ıs 

2. Mal. Kur':ln'da, mal ile, sözcük an
lamındaki para kasdedilmez, bilakis genel olar:ık 
servet ve mülk kasdedilir. Linguistik kalıplar içe
risindeki kullanılışma gelince, mal kelimesi, 
Kur'an'da farklı kalıplarda 86 defa kullanılmış ve 
ona 80 kez zikredilen Peygamberlik ve 78 kez zik
redilen vahiyden daha az olmayan bir önem at
fedilmiştir. Bu kelime, bazan 32 defa isim olarak, 
servetin özel mülkiyelin dışında olabileceğini be-

14 Huan Hancll, IIIJman siJbrcrvimce of Naturr, arı lslamlc 
IV.cde~ Sweedlsh conc:U for pbnoing and ce>ordioııion of re
$e2rch; 1be Convnilee for futurc orieoced reşeaıch; Nııure re
sourceş ina culıural pcrspeclive, S«x:lıolm 1980 
ıs Ha.san Haneli, ' li mozi Öôbe Mcbh:uu't-lnsao li TuriJin~1-
K;ıdim?", Dlmsatu1-ls/6miyyt Anglc>Egyplian Book>lıop, C41ıo 
19s1, s. 399-4 ıs. 
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li rten mülkiyet zamirine muz5f olar:ık 54 defa geç
mektedir. Mülkiyet, insanl:ı servet :ır:ısınd:ı, eylem, 
güvence, ilişki ve yatırım şeklindeki bağdır. Servet, 
tekelleştirilemez veya stok edilemez. Etimotojik 
olarak, mal bir isim değildir, aksine b:ına ait :ın

l:ımına gelen " li " harfi cerrine bitişmiş bir ilgi z:ı
miri (ma) 'dır. Bu kelime, 17 defa marife, 15 defa 
d:ı nekre olarak bilinebilen ve bilinerneyen servete 
k:ırşılık kullanılmaktadır. Belirlilik, belirlilik ıa

kısıyl:ı veya mülkiyet zamirine iz:ıfetle ya
pılmaktadır. Bu kelime, matşeklinde 18 defa tekil, 
emvdl şeklinde 14 defa çoğul geçmektedir k~ ser
vetin yığılmasında ferdi mülkiyelin önceliğine dik
kat çeker. Ayrıca bu kelime 2 kere y:ılın halde, 13 
kere i halinde (nesne olarak) zikredilmekıedir. Bu 

• durum, servetin nadiren etkili bir sebep olduğu 
anlamına gelir. O, daha çok insan eyleminin alıcısı 
ve sonucudur. Servet, mübteda ve haber değildir, 
fakat bir özneyle yüklemin nesnesidir. Servetin 
yalın halde iki kere kullanılması, negatif bir kul
lanırndır. Mülkiyet zamirierine bitişik olarak mal, 7 
defa birinci tekil şahısla, 47 defa üçüncü çoğul şa
hısla kullanılmış olup scrvetin yolda kalmışbr:ı, 
yoksullara, fakiriere ve yelimiere ait ortak bir mül
kiyet olduğu anlamına gelmektedir. Üçüncü şahıs, 
düşkün fakir sınıfa işaret ederken, birinci ş:ıhıs 
seçkin zengin sınıfa, ikinci şahıs ise orta sınıfa işa
ret eder. Içeriğine gelince, anlamının üç or
yanıasyonu vardır. Birincisi; seıveı, mülkiyet ve 
miras -insana değil Allah'a aittir- insana bir eman<.>t 

• olarak verilmiştir. O, bu malı kötüye kull:ınmama 
şartıyla yararlanma, tefecilik yapmaksızın yaunm 
yapma, israf euneden harcama, tekelcilik yap
madan artırma hakkına sahiptir. Ikincisi; servet 
pek çok kimseyle ortaktır. O, barışta ve savaşta, 
gelişme ve savunmada, dinamik ve verimli bir şe
kilde toplumda dolaşır. ÜçOncüsü; insan şuurunun 
servet karşısındaki ahlaki bagımsızlığı, mülkiyeıi 
insanın olgunlaşması için basit bir araç yapar. Ser
vet, insan içindir, insan servet için değildir. 16 

3. Arz, Toprak veya Yeryüzü, Kur'an'da 462 
defa geçmektedir. 454 yerde isim olarak, 8 yerde 
millkiyet zamirierine muzaf olarak kullanılır. Böyle 
kulla.nımlarda, toprak, malik olunan bir nesne de
ğildir. O, sahip olma değil, oluş k:ıtegorisindedir. 

Bu kelimenin birinci şahsa izafet şeklinde kul
lanıldığı yalnız bir yerde, yeryüzünün sahibinin 
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Allah olduğu anlamında Allah':ı muzaf ol:ırak kul
lanılmıştır. Anlamının ayrıntılarına gelince, beş ayrı 
anlamı v:ırdır. Birincisi; yeryüzünün yeg:ıne maliki 
AJl:ıh'ur. Allah, :ıynı z:ırnand:ı yeryüzünün gerçek 

varisidir. Yeryüzü yaratılmıştır. Bu kull:ınımd:ı, 
toprak bütün yeryüzünü içert:n 'Dünya' :ınl:ımına 
gelir. Sonlu olduğu için yeryüzü, kıyamet ko
puncaya k:ıdar, Albh':ı boyun eğecek ve O'nu ıes
bih edecektir. Ikincisi; tabii yeryüzü, yeşillikler 
olarak güzellik ve verimliliği temsil eder. Top
raktaki verimlilik, aslında insan hay:ıtındaki ya
ratıcılı~ı temsil eder. lnsanbr ondan yerler, orada 
hayat sürerler ve ondan zevk alırl:ır. Yeryüzü aynı 
zamanda, bütün canlı yaratıkların gezip dolaştığı 
bir yerdir, coğulculuğu ve insan kitlelerini temsil 
eder. Ayrıca o, k.wga ve savaş al:ınıdır, göç ve sür
gün yeri, yeryüzünde insanın tarihini oluşturarı 
tecrübe ve aldanma sah:ısıdır. Tarih, beşeri kul
luğun gerçekleştirildiği büyük bir meydan ve yer
yüzünde Allah'ın sözünün yüceltilmesidir. Üçun
cusu; insanın misyonu, yeryüzünde 
gerçekleşmektedir. Çünkü Allah, yerin ve göklerin 
Rabbidir. Kur'an'da 462 kullanıının 217'sinde bu 
bağlantı vardır. Allah, dünyaya doğrudan mü
d:ıhele eımediği için, insan yeryüzünde Allah'ın 
halifesi olmuştur. insanların halifeliği, onun ha
lifeliğe ve varisliğe uygunluğu anlamına gel
mektedir. Sadece eylemleri, insanı böyle bir şeye 
hak sahibi kılabilir. Yeryüzü, insan fıiline aynı 

oranııda gen~tir. Yeryüzünde insanın görevi, bir 
fert ol:ır:ık, zayıflılı~ını güçlülüğe çevirmektir. Bu 
görev, yalnızca y3pılacak bir arzu de~ildir, yer
yüzünün esası olan nesnel bir gerçekliğe tekabül 
eder. Yeryüzü insan tarafından serbest bir şekilde 
ifa edilen gerçeğe duyarlıdır. Dördüncüsü; insanın 
yeryOzündeki görevini ifası, salih arnellerle ortaya 
çıkan tevhide inanınakla başlar. Tabiat, Allah gibi 
insanın da emrindedir ve ona hizmet eder. Yer
yüzünün varisieri olma hakkı, hiçbir zaman, dün
yanın varol~şundan Kıyamet'in kopac:ığı ana 
kadar, belli bir mmeıe verilmiş sonsuz bir hak 
değil , sadece kendisini ıakva ve doğrulu~a adayan 
kişi veya topluma öncelik tanınan bir haktır. Yer
yüzü tahrip edilmeden ve kirletilmedcn ko-

~ Ha.un Haneli, • el-Mil fi'l-J<ur'in • , -.i-Din vn-swr. Ji Mısr 
1952 ·1981, cilt. 7. ei-Yttnin ve'I-Yestlr .fi'I-Filtri'd-Dini kitabı içe
risinde, Modbouly, Cairo 1989, s. 121-145. 
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runm:ılıdır. Beşincisi; evrensel mis:ık h~r ferde tek
lif edilmiş olup, bir gruba :ıit de~ildir, m:ıddi değil 
ahlaki, tek taraflı değil ınuk:ıvele gereAi çok taraflı 
bir söıleşmedir.l7 

vn- itirazlar ve Cevaplar 

Konulu tefsir metoduna :lş:l~ıdaki b:ızı iti
razlar yapılabilir: 

1. Konulu tefsir, pcyg:ımberli~in reddine, 
v:ıhyin inkarına götürebilecek kuıs:ılla kuıs:ıl ol
mayan, il:ıhi olanla beşeri ol:ın, dini ile seküler 
ol:ın arasında bir fark gözetmeksizin Kur'an metni 
ile ilgilenir. Bu itiraz, müslüman muh~ıf:ız:ıkar çev
relcrce yapılabilir. Konulu tefsir, Kur'ıin'ın menşei 
ile ilgili bütün t:ırtışmal:ırı p:ıranteı içine :ılır. O, 
olumlu ya da olumsuz, hiç bir şekilde konulu tef
sirin a~tırma alanı ve konusu içine girmez. Ni
tekim Kur'in metni Arapça yazılmış, belli bir 
z:ım:ın ve mek:ında ifade edilmiş ve toplumu daha 
iyiye dönüştürmek gibi pratik bir g:ıyeyle mu
ayyen sosyo-politik şartlara sahip özel bir toplum 
tar:ıfınd:ın anlaşılm:ılıdır. Vahyin bütün beşeri ve 
sosy:ıJ tezahürü söz konusudur. Ond:ın önce, ko
nulu tefsir değil Kel:ım gelir.t8 

2. Konulu tefsir, Kur'an metnine izafı bir 
yaklaşım olup, bütün herkes için, her zam:ın ve 
ht:r yerde, dünyanın yar.ıulışından Kıy:ımetin kop
masına kadar geçerliliği sözkonusu olan gerçek 
tefsiri inkar etmek demektir. Her yerumcu veya 
her nesil, Kuran'ı kendi çıkarına göre yo
rumlayınca Kur'in'ın ebedi anlamı kaybolacaktır. 

Insani tuıkulan ve arzuları, arılarnın tarafsızlığını 
bozar. Çelişkili tefsirlerin yapılması durumunda, 
gerçekliğin ölçüsü ne olabilir? Okuyucu, izleyici ve 
mü'min, birbirleri ile uyuşmayan bu farklı tefsirler 
arasında nasıl . seçim yapabilir? Cevap: Kur'an'ın 
ebedi anlamının varlığı, pr:ıtik olarak bilinmeyen 
bir n:ızariye, tahmin ve kurgudan ibarettir. Yo
rumcu beşeri ortamda yaşayan, birtakım arzu ve 
ç~karları olan bir insandır. lnsan ölürrılüdür. Böyle 
bır varlığın, Kur'in'a ebedi bir anlam vereceğini 
iddia etmesi, onun aşırı bir iddiası olabilir. Yo
rumun geçerliliği, kendi gücü içerisindedir. Teorik 
olarak geçerlilik yoktur, sad~e bir iktidar mü
cadelesi vardır. 

KONULU KUR' AN TEFS!Rl METODU 

3. Konulu tefsir, yeryüzündeki f:ıkirlcr, maz
lumlar, ve sefiller için aşırı ve bol vaatlerde bu
lunan Marksizimle suçl:ın:ıbilir. Sosyal adalet, 
değer kaynağı olarak emek, en üstün değerin 
reddi (super-value), üretim araçlarında ortak mül
kiyet ve benzeri şeylerin hepsi Marksist un
surlardır. Aslında, bu unsurlar, Marksizm'den kay
n:ıklanmaz, 19. Yüzyılda Alınanya'daki işçilerin 

durumu gözönüne alındığında, bu tür unsurl:ır sa
dece Marksizm'de orı:ıy:ı çıkıyor. Arap ve lsl:ım 
dünyasında, sömürgecilik, baskı, servet d:ığılımı 
ile ilgili sosyal ad:ılcısizlikler, yoksulluk, cehalet, 
diktatörlük, zulllm, otokrasi ve sairenin hepsi, 
sosyo-politik vcrilerdir. Konulu tefsir, realiteden 
işe başl:ır. Onun, sözde M:ırksist söylernde çıktığı 
açıktır. Aslında M:ırksizm'in ortaya çıktığı ortaınla, 
konulu tefsirin ilk ortaya çıktığı ortam aşağı yukarı 
birbirine benzerdir. Batı kültürü, yaşantı ve dav
ranış olarak, tck referans kayn:lğı olmaya başladığı 
için, konulu tefsir Marksizm olarak gö
rülebilmektedir. B:ışl:ıngıçı:ı Islam da fakirler, m3Z
lumlar ve Mekke toplumundaki marjinal kim
selerce benimsenmiştı. 

4. Konulu tefsir, felsefi bir dil ve fe
nomenoloji ile ilgili bazı teknik kelimeler kul
lanıyor olduğu için, hemcnce baulılaşm:ının kur
banı olarak suçl:ın:ıbilir. llumanizm, Rasyonalizm, 
Kritisizm, Aktivizm ve benzeri kavramların hepsi 
Batı'ya aittir. Bu, gerçekte bir ins:ıfsızlıkur. Çünkü 
böyle bir yargı, s:ınki Humanizm, Rasyonalizm, 
Aktivizm ve Sosyalizmi keşfeden tek kültür Batı 
kültürü imiş gibi, bütün keşif ve buluşlan Batı'nın 
tekeline bırakmaktır. Bu değer gereksinirrıleri her 
kültürde vardır. Yunan terminolojisinin klasik fel
sefede kullanıldığı gibi, Batı felsefesinin kelimeleri 
de çağdaş Arap ve Müslüman söyleminde yaygın 
olarak kullanılmaya b:ışl:ındı. Fenomenoloji de 
dahil, modern felsefi kelimeler sadece ifade va
sıtaları olarak kullanılmaktadır. Muhteva, içten 
beslenir. Kant, J-Iegel ve Ilusserl; Sokrat, Eflatun 
ve Aristo'nun eskiler için oynadığı rolün aynısını 
modem insanlar için oynayabilir. 

17 H..an Harıef~ 7lHıol<>&l' <( laııd, JW/igious Dialogne and Re
~lution, Anglo-Egyptl>n Bookslıop, Cııiro I'Jn. s. ı25 >Id. 

Hasan H:ınef~ •~.cveb o( Qut:ınic Text", Edeb ve Nai:d, Aylık 
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