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Dr. M. Kemal ATİK 
E. ü. ilahiyat Fakültesi 

"Öğretimde iki önemli unsur vardır. Bu iki unsur 
· öğretimin seviye.sinin düşük veya yüksek olduğunu göste
rir. Biri prog~am ve kaynak, diğeri ise hocadır, öğret

mendir". Binaenaleyh, memleketimizde en yüksek seviyede 
dini eğitim ve öğretim yapan İlahiyat Fakülteleri müfre
dat programı da sağlam ve mukayeseli bir tetkik sonucu 
meydana gelmeli, öğrencileri llme yöneltmeli, böylece 
Türkiyemizin bugün muhtaç olduğu ehliyet ve saahiyetli 
din adamının yetişmesini sağlamalıdır. Derinlemesine bir 
araştırmaya imkan· ·tanımayan ders kalabalığ-ı yerine çağdaş 
_ilim zihniyetine sahip, İslami ilimleri ana kaynaklardan 
tetkik, tahlil ve tahkikle anıayabilecek din alimi yetiş
tirecek programlar yapılmalıdır. Aksi halde, ana kaynak
l-arı müşahede ve .mukayeseyi bir tarafa bırakacak, şerhci
lik ve haşiyecilik çerçevesi içinde kalarak, söylenmiş 

ve yazılmı:şlar dar bir zihniyetle tekrardan ibaret ola
caktır. Bu da beklenen sonucu vermeyecektir. 

İlahiyat Fakülteleri programlarında Kur'an Tarihi
nin müstakil bir ilim dalı olarak yerini almaması kanaa
~imizce bir eksikliktir. İslam ülkeleri ilahiyat Fakülte
lerinde Kur'an İlimleri Bölümü bulunmakta ve bu bölüm de 
kendi arasinda Kur'an Tarihi ve Tefsiri diye ikiye ayrıl
_maktadır. Bazı Batı üniversiteleri bünyelerinde Kur' an 
Tarihi Enstitülerinin açılması da tezimizin haklı olduğu-
nu vurgulamaktadır. 

Kur'an Tarihi dersinin kapsamına, Kur'an-ı Kerim'-
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in nüzulü, kıraatı, kitabeti, cem-ı nasih ve mensuhu, nü
zul sebebi gibi Kur'an'ın ilahl: kaynağından ayrıldığı an
dan günümüze kadar intikali .ve nazil olduğu döneriıle müna
sebetinden tutun o devirdeki olayları yorumu ve daha son
raki zamanlarda geçirdiği safhalar girmektedir. Bu bölüm
de Kur' an-ı Kerl:m' in tedvl:ni ve nakli ile diğer dinlerin 
mukaddes kitaplarının aynı mevzuları içine alan tarihinin 
mukayesesi ve Kır~at ilminin doğmasına sebep olan coğrafl: 
ve ictimal: şartlar da okutulmalıdır. 

Bilindiği üzere Hz. Peygamber dinin kolay ve en 
mütevazl: insanları.n vü' at inde olmasını arzu ediyor, bu 
kolaylığı Kur' an' ın kıraat i için de istiyor ve değişik 

lehçelerle okunmasına müsaade ediyordu. Rasulullah'a göre 
ses, kelime değil, manası; ezber değil tatbik ve benim
senmesi önemliydi. Nitekim kendisi ve yakın ashabı, te~ 

bir kıraate bağlı kalmakla beraber, farklı lehçelere men
sup kabl:lelere, bazı kelimelerin yerlerine onlarca daha 
iyi bilinen muadillerini. kullanmalarına tzin veriyordu. 
Bunun için de onlara Kur'an'ı "Yedi Harf" üzere okuyabil
me imkanı tanımıştı. İşte bu imkanın ve kolaylığın müslü
manlara bir disiplin altında anlatılması ve aktarılması 
zarureti Kıraat ilmini doğurmuştur. Bu ilmin tarihl: seyri 
ve l~hçeler arasındaki farklılıklar ile Hz. Peygamber'in 
vermek istediği mesaj iyi bilinmediği ve anıaşılmadığı 

takdirde Kur•an metninde değişiklik, eksiklik ve fazlalık 
olduğu zehabı doğabilir. 

Batılı bilim adamları, Kur' an' ın etrafında şüphe 

uyandırmak ve dl:ne hücum vesl:lesi yapmak için Kur'an Ta
rihi ve ihtilafı mesahıfe dair muhtelif eserleri son za
manlarda neşretmişlerdir. Kur' an Tarihi ve Kıraati konu
sunda·ilk devirlerde yazılmış eserlerin pekçoğunu da yine 
Batılılar neşretmiştir. Müsteşrikler, Kur'an hakkında 

yazdıkları yazılarda -istisnaları hariç- tek yanlı ve ek
sik bilgiler vermektedir ler. Kur' an metninin tertibinde 
eksiklikler olduğu, tenasüb ve insicamın bulunmadığı, ba
zı parçaların Kur'an metnine sokulduğu bazılarının da me-
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tinden çıkarıldığı, farklı Kur'an nüshalarının bulunduğu, 
Hz. Osman tarafından istfnqah edi1en Kur•an•ın İmam Mus
haf'la mutabık olmadığı, dolayısiyle mevcut bütün malumat 
kaynaklarından istifade ederek, Kur•an•ın gerçek bir ten
kidli neşrini yapmanın yeni ilme düşen bir görev o~duğu 
fikri yine Batılı bilim adamları taraf,ından iddia ed'il- -
nektedir. 

ilahiyat Fakülteleri öğrencileri kitaplarının et
~afında olup bitenlerden habersiz o~mamalıdırlar. Müslü
nanları, Peygamber lerine ve Kur 1 an 1 ları na karşı şüpheye 

:l.üşürecek telkinl.er ancak Kur 1 an ilmi konusunda ilk de
l ir lerde yazılmıŞ sağlam ve orijinal kaynakları gün yüzü
le çıkarınakla çürütülebilir. Bu da ancak Kur • an Tarihi 
sa~asında yetişecek bilim adamlarının gayretleri sayesin
le olacaktır. 

İslam ve Kur • an ilimleri sahaı;:ıkl.nda, Batı • da yeni 
1et~_odlarla araştırma yapan, peşin fikir ve hissi hüküm
.erden uzak olan Prof. Dr~ William Montgomery Illa tt, Kur •
t~•a yönelik tenkidlere karşı yeni araştırmalar yapmanın 
inemini şöyle anlatıyor : 

11 0n ikinci asırdan itibaren Avrupa'da Kur•an aley
ıine doğmuş muharref bilgilerin düzeltilmesi için, araş
:ırıcılar gayret sarfetmelidirler.: Fakat Ortaçağ kitapla~ 
·ının doğurduğu hakikatın tesirleri hala devam etmekte
tir. Yeni araştırma ve tetkikler bundan sonra o tahrifle
·il1 tamamını düzeltmeye muktedir olması zor olacaktır. 11 

-.Muhammed Profhet and statesman, 1961, p. 3. ) 

Batılı b~lim adamlarının Kur'an hakkında çalıştık
arı konuları, yeni bir şekilde tarihçesini,,_ hedeflerini, 
Y,iliklerini, kötülüklerini, doğrularını ve eğrilerini de 
le alıp veciz bir şekilde ortaya koymak yine Kur • an 

1 
i

imleri sahasında araştırma yapacakların gayretleri ile 
ümkün olacaktır. Böylece Batı ile müslüman b~lim adamla
ı arasında karşılıklı ilmi diyalog gelişecek, metod ve 
eknik yönünden istifade sağlanmış olacaktır. Böylece on 
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ikinci asırdan itibaren Batılı meslekdaşlarımızda Kur•an 
aleyhinde doğmuş . nı.uharref bilgilerin düzeltilmesi için 
adım atılmış olacaktır. Hissi ve şahsi meyillerden uzak 
mukayese ve ilmi tetkik sonunda meydana gelen ilmi neti-· 
celer her kim tarafındqn ortaya konursa konsun, ondan is
tifade etmek, dilimize çevirerek.okunmasını sağlamak,bôy
lece bilgi alışverişinde bulunmak ilirolerin tekamülü için 
gerekli olduğu kanaatindeyim. 

Kur• an ilimleri içerisinde mütalaa ettiğimiz. Tef
sir ise maksada uygun olarak okutulmalıdır. Bir öğretim 
yılı içinde okutulan ayetlerin sayılarının çok az olduğu
na şahid olmaktay ız. Çoğu kez de aynı konular her yıl 

tekrar edilmektedir. 11 Dedi kL' .• ıı,. •• ••• dedi 11 rivayetleri 
ile asırlar öncesinin coğrafi ve ictimai şartları gözö
nünde bulundurularak yazılmış tefsirler ve yorumlar ara
sında öğrenciler boğulmamalıdırlar. Böyle bir metod, öğ
rencinin zihnini, görüşünü, ufkunu dara~tır aydınlatmaz. 

Böylece yüzyıllar öncesinin yorumları yazgeçilmez birer 
hakikat olarak öğrencinin kafasında yer eder. 

Kur• an• ı tefsir etmek, sadece daha önce ·yazılanla
rı okumak, okutmak değldir. Bu nakilcilikten öteye geç
mez. O zaman Tefsir ilı;ni yapılmış sayılmaz. Yapılan ter
sirleri okumak, okutmak olur. Bunun yerine' tefsir yapmak 
veya Kur\an•~ açıklamak ve anlamak daha bilimsel ve dan~ 
yararlı olur. Gazali, tefsirde faydalı olanın, uzun uza
dıya yazılmış olan metinleri okumanın yerine, kısa ve öz
lü olanın tercih edilmesini istemekte, uzun inceleme olan 
tefsirlere ihtiyaç olmadığ~nı ve ömrü bunlarla tüketmeye 
değmediğini söylemektedir. 

Tefsir yapılırken uyulması gereken hususlar§an 
birkaçını burada.zikretmek istiyorum 

1. Kur 1 an, ahirette kurtulmak için dünyayı terk 
etmeyi, küçümserneyi şart görmeyen bir zihniy€t ile açık
lanmalıdır. 

2. Kur•an•ı anlamada gerekiyorsa, müfessirlerin 
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şahsi yorumları değil, Hz_. Peygamber hakem olmalıdır. 
3. Bilindiği üzere Kur'an'ın asıl konusu, muhatabı 

insandır. Kur' an; bütün insanlığı ruhi, manevi ve maddi 

yönde ilerlemeye, birtek Allah inancı etrafında birleşme- •. 

ye davet eder. Bunun için de dost ve düşman herkesin ken

disini okumasını ve -anlayışlar+ ölçüsünde yorumlay-arak 

gerçeğe ulaşmalarını ister: Ancak, Kur'an'ın bu isteğine 
rağmen birtakım' alimlerimiz müslüman almayanların Kur'

:m' a dokunmalarına izin vermeyerek, Kur' an' la insan ara

sına set çekmişlerdir·. · İnancımız odur ki, Kur' an, ne Gar

iın, -ne de Şarkın ki tabıdır. Binaenaleyh, Kur' an, çağdaş 
· ülime ve çağdaş:.'insan kafasına hi tab edecek bir şek i lde, 
;ağın her türlü imkanlarından yararlanarak tefsir edilme
Lidir. 

4. Kur'an, insanın sosyal muhitini önemli bir va

cıa olarak görür. İnsan ve toplum bilimi olan psikoloji 

re sosyolojiyi bilmeden yapılan Kur'an tefsiri eksik ola

:ağı gibi, yer ve gök bilimlerini biımeden de çağdaş bir 

:efsirin yapılacağının mümkün olamıyacağı inancındayım. 

lu sebeple, İ lahiyat Fakülteleri müfredatına Astronomi 

lersinin konmasının yerinde bir karar olacağı kanaatinde
·im. 

5. Zaten Kur'an, kendisini akıl ve ilim esaslarına 
;öre okumaya ve açıklamaya davet etmektedir. Peşin fikir
i;olmadan, düşünerek okumayı istemektedir. Böyle bir uy~ 
~lama, öğrenciyi düşünmeye,doğruyu-yanlışı ayırmaya, il

ıl: esaslarla tezad halinde olan haberleri reddetmeye, a
~ırlar boyu mektep ve medreseleri, camilerin va'z ve ir-
ad kürsülerini büyük ölçüde meşgul eden asılsız haber 
e hurafeleri ve bunların sızdığı eserleri tanımaya ve 
enkide sevkedecektir. 

* * * 
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