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A 
yet ve rivayetlerden anlaşılan odur ki, Allah Rasülü'nün (s.a.a) önemli gö
revlerinden ve işlerinden biri Allah'ın kitabını öğretmek ve onun anlam ve 
maksadarım açıklamaktır. Allah Teala bazı ayetlerde, ayetleri okumaya ila

veten kitap ve hikmeti öğretmeyi Hazret-i Peygamber'in işleri arasında sayrnıştır. 1 Ki
tabı öğretmenin, onun kıraatini öğretmeyle sınırlı olmadığı, onun anlam ve maarifini 
de kapsadığı ortadadır. "Kitap"tan sonra "hikmet"in zikredilmesi ve öğretimin her iki
sine eşit seviyede atfedilmesi bizi bu anlayışa yaklaşnrmaktadır. Aynı şekilde; 

Ayetide insanlar içinindirileni açıklamayı Hazret-i Peygamber'in vazifeleri ara
sında göstermiştir. Muteber bir rivayette İmam Sadık (a.s), "İnsanlar neden Ali'nin 
ve Ehl-i Beyt'inin adımnAllah'ın kitabında yazmadığım soruyor" diyen Ebu Basir' e 
cevap verirken şöyle buyurmuştur: 

~ JJJı r r.3 .J ö~ı ~ ..:J_;; r-L .J ..lT .J ~ JJJı ~ JJJı J__,.....J ı:.ıı ~ ı.,J; ) 

.J -~ SJ~ _,....; ~.uı yı r-L .J ..lT .J ~ JJJı ~ JJJı J__,.....J ıJLS J>- ~) ~ .J \!~ 

JJJı ~ JJJı J__,.....J ıJLs' J>- ~J~ ~J~ ~.Jı JS &o~ r r.3 .J öLSjı ~ ..:J_;; 

ı) Ls' J>- ~ .r.--ı ı,; .,1 ~ J-4: r-1t ~ı J J .J . S}~ _rJ ~.u ı yı r-L .J .Jr .J ~ 

i»lj ~ı i»l..:Jj .J ~ SJ~ _rJ ~.uı yı r-L .J ..lT .J ~ JJJı ~ JJJı J__,.....J 

~ JJJı J__,.....J JW .~ı .J ~ı .J ~d ..:J_;; .J ~;\rı .)Jh Jr.yı 
( ~ ~ı.J JJJı ~~ ~.Jı JL; .J o~y ~ o~y ~u-o~ d ..JT .J ~ JJJı 

1 Bkz: Bakara 151, Al-i İmran 164, Cuma 2. 
2 Nahl44 
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Ayet ve rivaye tlerden anlaşilan odur ki, Allah Rosülü'nün 

(s.o.a) önemli görevlerinden ve işlerinden biri Al!oh'tn 

kitobtnt öğretmek ve onun anlam ve moksotlortnt 

opklomokttr. Allah Tea/o bozt ayet/erde, ayetleri 

okumaya ilaveten kitap ve hikmeti öğretmeyi Hazret-i 

Peygamber'in işleri arasmda soymtşttr. 

"Onlara de ki: [Kur'an'da]Allah Rasülü'ne (s.a.a) namaz [emri] nazil oldu, ama onun 

üç veya dört rekat olmasınıAllah [Kur'an'da] beyan etmedi. Bunu halka tefsir edenAl
lah Rasülü (s.a.a) oldu. Hazret'e zekat emredildi, ama [Kur'an'da] her kırk dirhemden 

bir dirhernin zekat olduğu belirtilmedi. Onu insanlara Allah Rasülü (s.a.a) tefsir etti. 
Yine hac ayeti nazil oldu, ama Kur'an'da yedi kere tavaf edileceği söylenmedi. Bunu 

insanlara Allah Rasülü (s.a.a) tefsir etti. Ali, Hasan ve Hüseyin hakkında "Allah'a, 
Rasül'e ve sizden olan emir sahiplerine itaat edin" ayeti nazil oldu. Allah Rasülü (s.a.a) 

Ali hakkında şöyle buyurdu: "Ben kimin mevlasıysam Ali de onun mevlasıdır." Yine 
şöyle buyurdu: "Size Allah'ın kitabını ve Ehl-i Beyt'irni bırakıyorum ... "3 

Bu bakımdan Allah Rasülü'nün (s.a.a) ilk Kur' an-ı Kerim müfessiri olduğuna 
ve risalet çağında Kur 'an ayetlerini tefsir edip açıkladığına tereddüt yoktur. Hazret-i 
Peygamber'in hatadan korunmuş ve masum olduğu, heva ve hevesiyle konuş
madığı, bilgisinin vahiyden neşet ettiği dikkate alındığında ayetler için beyan et
tiği her anlamın, ayetin o manaya delaleti bizim için aşikar olsun ya da olmasın, 
Allah Teala ' nın muradının ta kendisi olduğunda kuşku yoktur. O halde Hazret-i 
Peygamber'den muteber yolla bize ulaşan her tefsirin itibarı kesin ve eleştirilemez
dir. Bu nokta Hazret-i Peygamber'i imanın gereklerindendir ve tüm Müslümanla
rın ittifak ettiği bir konudur. 

3 Usü/ü Kafi, c. ı, s. 346, Babu Nassillah azze ve celle ale'l-eirnme aleyhisselam vahiden fevahid, h -
dis ı; yine bkz: Hakim Haskani, Abdullah b. Abdullah, Şevahidu t-Tenzi/, c. ı, s. ı9ı, hadis 203. 
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Ayeti de buna delalet eder. Bu konunun bundan daha fazla 
tartışılmasına ihtiyaç yoktur. Tartışılıp araştırılması gereken, kıy
medi İslam Peygamberi'nin (s.a.a) Kur' an'ı tefsirdeki bilgisiyle 
ilgili olarak ortaya atılan iki soruya cevap verilmesidir. 

1. Acaba Allah Rasülü Kur' an 'ın bütün anlam ve öğretile
rine vakıf mıydı ve Kur'an'ın bütün anlam ve öğretilerini tef
sire güç yetirebiliyor muydu, yoksa bunların bir bölümünü mü 
biliyordu, çünkü Allah'tan başka kimse bunları bilmez mi? 

2. Hazret-i Peygamber Kur'an'ın ne kadarını tefsir etmiştir? 

Peygamber--i Ekrem'in (s.a.a) Kur' an'm Bütün 
Maarifine Vakıf Olması 

Akıl ve nakil, Allah Rasülü'nün (sallallahu aleyhi ve alihive 
sellem) Kur'an'ın bütün maarif ve ahkamını, zahir ve batımm, 
tefsir ve tevilirıi bildiğine delalet etmektedir. Çünkü: 

Birincisi: Allah Teala katından birtakım manalan ifade için 
ayeder nazil olup bunları hiçkimsenin, hatta Allah Rasülü'nün 
(sallallahu aleyhi ve alihive sellem) bile aniayamaması akla 
uygun değildir. Kur' an, Allah Teala'nın kelamıdır. Her kela
mın faydası da manaya delalet ve söyleyeniri rnaksadımn mu
hataba ulaşmasıdır. Bir kelam, yalmzca bazı kimselerin mak
sadı bilebileceği kendine özgü simgeler ve sırlada aktanlmış 
olsa bile muhataplann hiçbirinin anlayamayacağı ve söyle
yenden başka kimsenin biterneyeceği bir manayı kasdetmesi 
makul değildir. 

Bu sebeple, Kur' an-ı Kerim'in, herkesin anlayamayacağı 

ve sadece belli kimselerin ya da yalnızca Allah Rasülü'nün 
(s.a.a) anlamaya güç yetirebileceği batım bulunması mümkün 
olmakla birlikte Allah 'ın hikmet, ilim ve kudreti gözönünde 
bulundurulduğunda Kur'an'ın anlamı ve mevzularını hiçkim
senin, hatta Allah Rasülü'nün (s.a.a) bile anlayamayacağımn 
kasdeditmesi muhaldir. O mananın kelam yoluyla ifade edil
mesi ya mümkün değildi ya da mümkündü ama mashalata 
uygun değildi. Yahut hem mümkündü, hem de maslahata uy
gundu. Birinci ve ikinci durumdakasıt Allah Teala'nın hik
metine uygun değildir. Hikmet sahibi Allah kendi kelamıyla 
ilgili böyle bir anlamı kasdetrniş olamaz. Üçüncü durumda, 

Kur'on-1 
Kerim'in, her
kesin onloyo
moyocoğJ ve 
sadece belli 

kimselerin ya 
do yolmzco Al
lah Rosülü'nün 

(s.o.o) anla-
moya guç ye

tirebileceği 

bôtm1 bulun
mos! mümkün 

olmakla birlikte 
Alloh'm hikmet, 

ilim ve kudreti 
gözönünde bu-

lunduruldu
ğundo Kur'an'In 
onlom1 ve mev
zulonm hiçkim-

senin, hatta Al
lah Rosülü'nün 

(s.o.o) bile onlo
yomayocoğmm 

kosdedilmesi 
muholdir. 
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kasdedilen manayı hiçkimsenin anlayarnayacağı bir lafızla ifade, bilgisizliği ve yeter

sizliği gerektirir ki Allah Teala her ikisinden de rnünezzehtir. 

İkincisi: Muteber rivayetler, Allah Rasülü'nün (s.a.a) ilirnde derinleşmiş olan her
kesten üstün olduğuna, Kur' an bütün tevil ve tenzilini Allah Teala'mn talirniyle bildi

ğine delalet etmektedir. Öyleyse Allah'ın bir şeyi ona indirip de tevilini öğretrnemiş 
olması mümkün değildir. Bu rivayetlerden bazılan şunlardır: 

- Bureyd b. Muaviye'den şöyle nakledilrniştir: İki imarndan birinden (İmam Bakır 

veya İmam Sadık aleyhirnüsselarn) "~1 J 0~1j.llj 1iıl \t! ~-?!; ~~ Loj"5 ayeti
nin tefsiri hakkında şöyle buyurduklarını işittim: 

:.r ~ Jjl lA ~ J;:- .J f 4111 ~ .u rh!l d ~1)1 ~~ 4111 J..,.....} ) 

( J,j~ o~ :.r oJ~.JI.J .u._,lı ~ ~ ~ ~ JH 4111 ı:, lS lA .J J)di.J ~_;;.::JI 

"Allah Rasülü ilirnde derinleşenlerin en üstünüdür. Allah azze ve celle ona indiediğinin 

bütün tevil ve tenzilini öğretrniştir. Allah' ın ona bir şeyi indirip de tevilini öğretmemiş 

olması sözkonusu değildir. Ondan sonraki vasller de ramamını bilirler."6 

Sened Açısmdan 

Bu rivayeti Kuleyni (rh) Kafi'de nakletrniştir. Meclisi de (rh) Muhammed b. Ha
san Saffar'ın Basairu'd-Derecat'ından iki senedie Bihar'da aktarrmşnr. Bu senedier
den biri, "Yakub b. Yezid, İbn Ebi Urneyr'den, o İbn Uzeyne'den, o Bureyd'den, o 
da Ebi Cafer 'den (a.s)" şeklindedir. Bu isirnlerin tarnarın sikadır. Dolayısıyla bu ri
vayetin senedi, Kafi'de sahih olmayan İbrahim b. İshak vasıtasıyla nakledilmişse de 
Basair' den nakledilen tarikle sahih ve rnuteberdir. 

Delalet Açısmdan 

Allah Teala'nın sözünde (.ı.L_,lı ~ lA .J) geçen "J_,lı" kelirr:esi~deki zarnir 
Kur'an 'a ve onun rnüteşabih kısrmna anftır. ÇünküAllah Teala 'nın Al-i Irnran sure
sinin yedinci ayetindeki bu sözü şu cümleden sonra gelmiştir: 

5 Al-i İmran 7 
6 Usü/ü Kafi , c. 1, s. 270-271, babu enne'r-Rasibin fi ' l-ilm hümü'l-eimme aleyhimüsselam, hadis 2; 

Biharu' I-Envar, c. 23, s. 199. 
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Bu ayet-i kelimenin sözkonusu cümlesi hususunda söylenmiş olan hadise dikkat 

edildiğinde"~ J_;;llA" (Allah'ın Peygamber'e indirdiği) ile kasdedilenin ya husu
sen Kur'an-ı Kerim veya en azından Kur'an'ın kesin olarak bilinen kısmı olduğuna 
tereddüt kalmayacaktır. Tenzil vetevilin her ikisi de masdardır. Fakat bu hadiste vasıf 

manasında kullanılmıştır. Bu ikisinin manası hakkında bazı ihtimaller varsa da burada 
zahiren tenzil ile Kur'an'ın lafızlan ve zahir manaları; tevil ile de bann manaları mu
rad edilmiştir. Fudayl'dan nakledilen muteber hadiste de Kur'an'ın zahir ve bannına, 
onun tenzil ve tevili manası verilmiştir? Bundan dolayı "rnine't-tenzil ve't-te'vil"deki 
"min" edatı eğer "ona indirilenin tamarnı"m ifade ediyorsa hadisin anlamı şudur ki, 
Allah, tenzil ve tevil (zahir ve hatırı) olan Kur'an'ın tarnarrum Peygamber'ine öğret
miştir. Eğer "min" edatı "ona indirilen" cümlesini açıklıyorsa Allah Kur'an'ın hem 
tenzilini (zahir anlamlarla birlikte lafızlar), hem de tevilini (batıni anlarnlann izahı) in

diımiş ve bunlann tarnarrum Peygamber'ine öğretmiş demektir. Her halükarda hadisin 
bu kısmının, Allah Rasülü'nün (s.a.a) Kur'an'ın tüm anlam ve öğretilerine vakıf ol
duğuna dair delaletinde hiçbir belirsizlik yoktur. Hadisin devam cümlesi de ( Allah'ın 

ona bir şeyi indirip de tevilini öğretmerniş olması sözkonusu değildir) bu anlamı teyit 
etmektedir. Çünkü bu cümlenin manası, Allah' m, Peygamber'ine ne indirdiyse onun 
tevilini de öğrettiğidir. Allah'ın Peygamber' e Kur'an'ın tarnarrum indirdiği ve onun 
tevili ile kasdedilenin de banni ve gizli anlamlan olduğu gözönünde bulundumldu
ğunda cürnlenin, Peygamber-i Ekrem'in, başkalanmn da anlama kapasitesi bulunan 
Kur'an'ın zahir anlamlan bir yana, Kur'an'ın tamarnındaki batıni ve gizli anlarnlara 

vakıf olduğuna delaleti aşikardır.8 

- Kuleyni (rh) Kafi'de şöyle rivayet etmiştir: 

7 4J J ~~ ~ 0T_;.H &"Lo ~IJ)I oh ,y i~ı ~ ~ 41 ~L Jt; J~ &ı~ ,y" 

".ı.L..Jt:; ~ J ~Po-*' Jw ~ J J-*" 
(Biharu '/-Envar, c. 92, s. 9 7, hadis 64) . 

8 Kuınrni (rh) tefsirinde de şöyle rivayet edilmiştir : 

Jt; i~ı ~ ~ cf.ı ,y ~k. &ı ~.)'! ,y ~;ı &ı~ ,y ~ cf.ı &ıl ,y cf.ı _;j.J.> 

~ ~~ J_;;ı Lo~~ JJ r-W! ,_) ~ı)ı ~~ r-L- J .JT J ~ ~~ ,_;..:, ~~ J_,.....J 01 

.J5 lU~ o~&" oj~J\ J .ı.L.J\::; ~ ~ ~ ~ J_;Y ~~ 0\5 Lo J ._bhl\ J J..r:JI &" 
Hiç kuşku yokAllah Rasülü (sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) ilirnde derinleşenlerin en 
üstünüdür. Allah'ın tenzil ve tevil olarak kendisine indirdiği herşeyi bilirdi. Allah'ın ona 
bir şey indirip de tevilini öğretmediği herhangi bir şey bulunması sözkonusu olamaz. On
dan sonra da vasileri onun tamamını biliyordu. (Kummi, Ali b. İbrahim, Tefsiru'l-Kummi, 
c. ı, s. 124) 

Kummi tefsirindeki senedde Ali b. İbrahim'in mevcut olması dışında bu rivayetin senedi
nin sıhhati konusunda tartışma yoktıır. Kummi senedini inşaallah daha sonra tartışacağız. 
Bu rivayetin metni önceki rivayetten farklı olsa da yukarıdaki hadisin şerhi dikkate alındı

ğında ".ı.L.J\::; ~ ~ ~ ~ J .r:J ~~ 0\5 L. J " cümlesinin bu iddiaya delaleti aşikardır. 
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ö~ ~ ~ (f ~ı~~ (f ~ ~.4>-1 (f ~~~ (f .J ) 

~ r1" JJJI ıJI i~~~ ~~~ı) Jl; ..ı..aJ JJJI .J Jl; c~l ı.)l y

.UT .J ~ JJJI ~ JJJI J.,.....; 4-W J..JWI.J ~_;:.:ll r-L .J .uT .J ~ JJJI ~ 

( JJJI.J ~ .J Jl; i~l ~~ 

Muhmed b. Yahya'dan, o Ahmed b. Muhammed'den, o Ali. El-Hakim'den, o 
Seyf b. Umeyr'den, o Ebiel-Sabah'tan şöyle rivayet etmiştir: 

"Allah'a yemin olsun ki, Cafer b. Muhammed (aleyhlmesselam) bana şöyle buyurdu: 

Gerçek şu kiAllah tenzil ve tevili Peygamber'ine öğretmiştir. Allah Rasülü (sallallahu 
aleyhi ve alihi ve sellem) de onu Ali'ye (a.s) öğretmiştir." (Daha sonra) buyurdu ki, 
"Allah yemin olsun, onu bize (de) öğretti"9 

Bu rivayeti Şeyh Tusi de küçük bir farkla10 Tehzibu'l-Ahkam'da aktarmıştır ve se
nedi her ikisinde de sahihtir. Bu rivayetin iddiaya delaleti önceki rivayetlerdeki açık
lık ve kuvvette değildir. Çünkü bu rivayette tenzil ve tevilin manasını tayine dair bir 
karine mevcut değildir ve onda genel araçlar kullanılmamıştır. Fakat bu iki kelimenin 
diğer rivayetlerde kullanıldığı yerler gözönünde bulundumlduğunda bu hadisteki tevil 
ve tenzilden maksadın Kur'an'ın lafızlan ve onun zahir ve batın anlamlan olduğu or
taya çıkmaktadır. Yine her ikisindeki elif ve lam harflerinin, cins elif !arnı olduğu dü
şünüldüğünde iddiayı rivayetin atıfta bulunduğu şeyden çıkarmak mümkündür. 

Allah' a Özgü Tefsir! 

Kirnileri İbnAbbas'tan, tefsiri dört bölüme ayırdığırıı, bunlardan birini de Allah'tan 
başka kimsenin bilemeyeceği tefsir kabul ettiğini aktanruştır. 11 Zerkeşi bu taksimi sa
hih saymış12 ve bu bölümü izah ederken şöyle demiştir: 

"Allah'tan başkasının bilemeyeceği şey, gayp mecrasında akıyor demektir. Tıpkı 

kıyamet, yağmurun yağması ve rabimlerdeki cenin konulanndan bahseden, ruh ve 
mukattaa harflerinin tefsirini içeren ayetler gibi. Ehl-i hakka göre Kur'an'ın her mü
teşabihini tefsir ederken yapılan içtihad caiz değildir ve üç boyuttan (Kur'an'dan bir 

9 Kuleyni, Muhammed b. Yakub, Furuu Kafi, c. 7, s. 439, babu mala yelzum mine 'l-iman ve'n-nuzur, 
hadis 15. 

1° Cümlede "JJ.iiJ ~" yerine "JJ.il ~" ifadesi geçmektedir. (Bkz: Tusi, Muhammed b. Hasan, 
Tehzibu '1-Ahkam, c. 8, s. 286, hadis 1052, babu'l-iman ve'l-aksam, hadis 44). 

11 Bkz: Taberi, Muhammed b. Cerir, Camiu 'I-Beyan, c. 1, s. 26. 
12 Bkz: Zerkeşi, Muhammed b. Abdullah, el-Burhan fi Ulumi'I-Kur 'an, c. 2, s. 181, nev-i çehil ve y -

kom, fasl-i ümmehat-i meahiz-i tefsir, me'haz 4. 
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nas veya Peygamber' den -sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem- bir beyan ya da tevili 
hususunda ümmetin icmaı) biri olmaksızın onu tefsir etmenin yolu yoktur. O halde 
zikredilen kaynaklardan hiçbirinden onun hakkında bir bilgi elde yoksa, Allah'ın, il
mini kendisine tahsis ettiği kısımdan olduğunu anlanz."13 

Taberi de şöyle demiştir: "Kur' an' da, tevilini vahid olanAllah'tan başkasının bilme
diği bir kısım vardır. O da, kıyametin kopma vakti, sura üflenmesi, İsa b. Meryem'in 
-aleyhimesselam- nüzulü ve benzeri konulardan bahsedilen kısımdır." Sonra şöyle de
miştir: "Bizim bu sözümüzün benzeri İbn Abbas'tan da rivayet edilmiştir." Ondan iki 
rivayet aktanlmışnr. Bir rivayette İbn Abbas'tan şöyle nakledilrniştir: Tefsir dört yüz 
üzerinedir: Birincisi, Arabın kendi kelamından tanıdığı (ve kendi diliyle anladığı) yön
dür. İkincisi, hiçkimsenin bilmemekte mazur olmadığı tefsirdir. Üçüncüsü, ulemanın 
bildiği tefsirdir. Dördüncüsü, Allah'tan başka hiçkimsenin bilmediği tefsirdir. 

Başka bir rivayette İbn Abbas, Allah Rasülü'nden (s.a.a) şöyle rivayet etmiştir: 

Kur'an dört harf üzerine nazil olmuştur. Birincisi, hiçkimsenin bilrnemekte mazur ol

madığı haram ve helallerdir. İkincisi,Arab'ın yapuğı tefsirdir. Üçüncüsü ulemanın gös

terdiği tefsirdir. Dördüncüsü Allah'tan başka kimsenin bilmediği ve Allah'tan başka 

onu bildiğirıi iddia edenin yalan söylemiş olacağı müteşabihtir. 14 

Tefsir ve tevilden ve Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği müteşabihten kasdet
tiği şeyin Kur'an'ın mana ve maarifini tefsir olmadığı gayet açıknr. Kasdettiği şey, 
Kur' an' da zikredilrniş ama Allah 'ın sembol suretinde ve gizli delalet şeklinde bile olsa 
bazı kullanna, hatta Peygamber'ine dahi anlatmak istemediği şeylerin hususiyetlerini 
beyan olmalıdır. Belirtilen misallerden kimisi bu mananın delilidir. 15 Eğer maksadı bu 
idiyse bu görüş ve rivayetlerin, Allah Rasülü'nün (s.a.a) Kur' an' ın tüm maarifini bilme
sine aykın bir tarafı yoktur. Fakat hurufu mukattaa gibi bazı misallerin zikredilmesinde 
Zerkeşi'ye eleştiri yöneltir. ÇünküAllah Rasülü (s.a.a) mukattaa harflerinin tefsirinden, 
onlann mana ve maksadrndan haberdardır ve bunun bilgisi Allah Teala' ya mahsus de
ğildir. Aynı şekilde, tevili hakkında Kur'an'dan bir nas, Allah Rasülü'nden (s.a.a) bir 
beyan veya ümrnetten bir icma varid olmamış her müteşabih hakkında Allah'ın onun 

13 A.g.e., s. 183 
14 Camiu '/-Beyan, c. 1, s. 26. 
15 Bir başka ihtimal şudur ki, kasdelilen şey, bu mevzuların bilgisinin ilahi vahiy ve ilham d -

şında mümkün olmamasıdır ve bunun, Allah'ın o bilgiyi Peygamber'ine vermiş olmasıyla her
hangi bir aykırılığı yoktur. Nitekim Kur'an'da gaybı sadece Allah'ın bildiği huyurulmaktadır 

Ili Ili ,.. a t_j. ,.. ISi _.. 

~~ )tı ~~ ~j ~\j ..;..ı\j~\ ~ L.;A ~ "1 Ji-Neml65).Ama aynı zamanda gaybi haber-

leri Kur'an'da Peygamber' e (sallallahu aleyhi ve alihi) vahyederek şöyle buyurmaktadır: Sen ve ka v
min bundan önce bunu bilmiyordunuz 

cılı J.i ~.fuji 'Jj d t+-ıl:.~ U Lo~!~_;~~ .. ~T ~ ~ -Hud49). 
' ' ' 
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Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği söylenen tefsirden mak
sat eğer Kur'an'tn, sembol suretinde ifade etse bile ve 
Alloh'tn Kur'an ve silesiyle en oztndon Allah Rosülü (s.o.a) 
gibi kullanndan baztlanna anlatmak istediği birtaktm mev

zular ise Allah Rasülü'nün (s.o.a) ilmini ispatlarken beyan et-
tiğimiz şeyler gözönünde bulundurulduğunda bu görüş ve 
rivayetlerin doğru olmadtğt aşikardtr. 

ilmini kendisine tahsis ettiği söylenemez. Çünkü tevilini Allah Rasülü'ne (s.a.a) öğ
retmekle birlikte o konuda Allah Rasülü'nden (s.a.a) bize herhangi bir izah ulaşma
mış olabilir. Bilakis, belirtilen akıl ve rivayet deliline göre, Kur'an'ın mana ve maari

fine ait her müteşabihin tevilini Allah kesinlikle Peygamber'ine öğretmiştir. 

Fakat Allah'tan başka kimsenin bilemeyeceği söylenen tefsirden maksat eğer 
Kur' an'ın, sembol suretinde ifade etse bile ve Allah'ın Kur'an vesilesiyle en azından 
Allah Rasülü (s.a.a) gibi kullanndan bazılanna anlatmak istediği birtakım mevzular 
ise Allah Rasülü'nün (s.a.a) ilmini ispatlarken beyan ettiğimiz şeyler gözönünde bu

lundurulduğunda bu görüş ve rivayetlerin doğru olmadığı aşikardır. Zira zikredilen 
muteber rivayet ve akıl deliline muhaliftir. 

Resuluilah ve Kur' an' ın Hepsinin Tefsiri 

Zehebi el-Tefsir ve'l-Müfessirun kitabında şöyle yazmıştır: Ulema, Peygamber'in 
(sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) Kur ' an'ın manalanndan ne kadarını ashabına 
anlattığı hususunda ihtilaf etmiştir. Başında İbn Teymiyye'nin bulunduğu kimse
ler Kur ' an' ın tüm manalarını beyan ettiğini söylemişlerdir. Başlannda Huveyyi ve 
Suyuti'nin olduğu bir kesim, Peygamber'in Kur'an'ın pek az manası dışındakilli as

habına anlatmadığına kaildir. 

Zehebi, her birinin delilini naklettikten, onu münakaşa ettikten ve her iki görüşü 

de abartılı bulduktan sonra ikisinin ortasında bir görüşü tercih ederek şöyle demiş
tir: "Peygamber Kur' an' ın birçok manasını beyan etmiştir. Sahihlerde bunun delili 
vardır. Bununla birlikte Kur'an'ın bütün manalarını beyan etmemiştir. Çünkü Allah 
Kur'an'daki bir kısım bilgiyi kendisine tahsis etmiştir. Bunların bir kısmını ulema bi

lir. Kimisini Arap kendi dilinden anlar. Bir bölümünü de herkes anlamak zorundadır 
ve hiçkimsenin bilmeme mazereti yoktur. Nitekim İbn Abbas, İbn Cerir'in ondan nak
lettiği rivayette bu meseleyi açıklığa kavuşturmuştur." 
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Zehebi o rivayeti zikrettikten sonra şöyle demiştir: "Açık olan şu ki, Allah Rasülü 
(sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem) anlaşılması Arap kelamım tanımaya bağlı olan 
kısmı tefsir etmemiştir. Çünkü Kur' an onların diliyle nazil olmuştur. Anlayışların he
men bilebildiği kısmı da tefsir etmemiştir. Bu bölüm, hiçkimsenin bilmemekte ma
zur görilimediği kısımdır. Yine bir kısım daha vardır ki, Allah onun bilgisini kendi
sine tahsis etmiştir. Allah'ın, Peygamber'ini de haberdar etmediği kıyametin kopması, 
ruhun hakikati gibi gayp konulanın da tefsir etmemiştir. Kur' an' ın anlamları arasında 
sadece iki kısmı ashabı için tefsir etmiştir. Birincisi, Allah'ın onlardan gizlediği ve 
Peygamber'ini haberdar edip onlara açıklamakla görevlendirdiği bazı gaybi konular
dır. İkincisi, birçoğu üçüncü kısmın içine dahil edilmiş şeylerdir; yani ulemanın bil
diği ve onlar hakkında içtihadda bulunduğu kısım. Genel mevzulan aydınlatmak, ge
nel şeyleri özelleştirmek, kapalı ve müşkül konuları izah etmek ve manası gizli olan 
herşeyi açıklamak gibi. Bunu destekleyen dayanak şudur ki, Peygamber (aleyhisse
latu vesselam) Kur'an'ın bütün manalarını tefsir etmemiştir. Bazı ayetlerin tevili üze
rinde sahabenin ihtilafı vardır. Çünkü o konuda ellerinde Allah Rasülü'nden (sallal
lahu aleyhi ve alihi ve sellem) bir nas bulunsaydı bu ihtilaflar vuku bulmazdı veya o 
nastan haberdar olur olmaz ihtilaf ortadan kalkardı."16 

Zehebi'nin bu görüşü yanlıştır. Zikrettiği delil ve teyit de onun iddiasını ispat
lamamaktadır. Ne sahih kitapları Hz. Peygamber'in (s.a.a) Kur'an'ın birçok mana
sım beyan ettiğine şahitlik eder, ne de İbn Abbas rivayeti ve sahabenin ihtilafı Hz. 
Peygamber'in (s.a.a) Kur'an'ın bütün manalanın açıklamarlığını teyit eder. Sahilı
ler buna delil oluşturmaz, çünkü sıhah kitaplarının tefsir rivayetleri az sayılınasa da 
ve bir elin parmak sayısı kadar olmasa da Kur' an' ın tüm anlam ve öğretileriyle ilgili 
olarak çok fazla bir şey de söylemezler ve Kur'an'ın çoğu anlamının bu rivayetler 
aracılığıyla beyan edildiğini söyleyebileceğirniz seviyede değillerdir. Kur'an'ın onca 
anlam ve öğretileri nerede, sıhah kitaplanndaki tefsir rivayetleri nerede. ilim sahip
leri çok iyi bilirler ki Kur'an'ın yirmide biri bile sahilllerin tefsir rivayetlerinde be
yan edilmiş değildir; özellikle de bunların zayıf ve çelişkili olanları bir kenara ayrı
lırsa. Suyuti şöyle demiştir: 

"Peygamber 'den nakledilen tefsir rivayetleri arasında sahih olanlar çok azdır. Bunun 
yanısıra senedi Peygamber' e (s.a.a) kadar giden ve muttasıl senedie Hz. Peygamber'den 
nakledilen rivayetler hayli nadirdir."17 Ahmed b. Hanbel'in, tefsir rivayetleri arasında 
zayıf rivayetlerin çok olması nedeniyle hadis kitaplan içindeki tefsir kitaplanm üç grup 
halinde saydığı iddiasım aslı yoktur.18 İbn Abbas'ın rivayetide sözkonusu görüşe delil 
oluşturmaz. Çünkü Allah Rasülü'nün (s.a.a) Kur'an'ın bütün maarifine vakıf olduğu 
tartışmasında bu rivayetin, Kur'an'ın anlamlanndan bir bölümünü hiçkirnsenin, hatta 

16 Bkz: ei-Tefsir ve'I-Müfessirun, c. ı, s. 49-54. 
17 Suyuti, Abdurrahman, ei-İtkan fi Ulumi 'I-Kur'an, c. 2, s. ı205. 
18 Bkz: ei-Tefsir ve'I-Müfessirun, c. ı, s. 47. 
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Allah Rasülü'nün bile bilmediği manasma gelmediği söylendi. Zira bu anlamın hila
fına muteber nakil ve akıl delili mevcuttur. Yine bu tartışmada, Allah'ın Peygamber' e 
bilgisini vermediği kıyametin kopma vakti, ruhun hakikati ve bu tür gaybi konula
rın Kur'an'ın anlamı ve öğretileri arasında olmadığı, bunların bilinmemesi ve tefsir 
edilmemesinin Kur'an'ın bütün anlamlarının tefsir edilmediğine delil olarak kullaro
lamayacağı anlaşılmıştır. Aynı şekilde, anlaşılması Arap kelamım tarnınakla mümkün 
olan, anlayışların hemen kavrayabildiği ve tefsire ihtiyaç duyurmayan Kur'an'ın bö
lümleri üzerinde tartışma yoktur. 

Öyleyse Allah Rasülü'nün bu bölümleri tefsir etmediğine istinaden Kur'an'ın tüm 
anlamlarını beyan etmediği söylenemez. Tartışma noktası, Kur' an'ın, anlaşılması için 
tefsir ve izah gereken anlamlan ve öğretileridir. Sahabenin ihtilafı da bir şeyi kanıt
lamaz. Çünkü Peygamber Kur'an'ın bütün anlamlarım beyan ettiği halde sahabenin 
hepsi onu işitmemiş ve başkaları aracılığıyla da onlara ulaşmarnış olabilir. Yahut o an
lamların Peygamber'den nakledilmesinde farklılıklar da olabilir. Öyleyse Peygamber 
(s.a.a) Kur'an'ın bütün manalanın bildirmişse bu izahların tamamımn tüm sahabenin 
elinde olduğu veya o bilgilere ulaştıkları ve bunun da aralarında ihtilaf çıkmamasına 
zemin oluşturduğu varsayımı sözkonusu değildir. O halde onun görüşü delili bulun
mayan bir iddiadır. Hatta aksine, ileride göstereceğimiz bu mevzudaki tahkik, bu gö
rüşün yanlışlığını ortaya koyacaktır. 

Marifet, Peygamber'in Kur'an'ı tefsirini, Hz. Peygamber'den ayederin manalanna 
dair nakledilmiş nas ve rivayederden, Kur'an'da genel olarak ve kapalı biçimde zikre
dilmiş şeriat hükümlerini izah edenAllah Rasülü'nün sünnetine (söz, davranış ve onay) 
kadar genişletmiş ve bunu esas alarak Zehebi 'ye şu eleştiriyi yöneltmiştir: "Kur' an' da 
genel olarak ve kapalı biçimde geçmiş hükümler ve ödevlere dair çok sayıdaki izah
lardan ve Peygamber (s.a.a), fazıl sahabesi ve alim Ehl-i Beyt'inin Kur'an'daki an
laşılması güç konuları izah etmek ve karşılaşılan sorunları çözmek için beyan ettiği 

şeylerden sonra Peygamber'in (s.a.a), Kur'an'ın anlamlarından çok az bir miktar ha
riç doğru dürüst bir şeyi beyan etmediğine, doğal olarak çoğunluğu oluşturan geriye 
kalan bölümde ise sessiz kaldığına inanan birisini bulabileceğimizi tahmin etmiyo
rum. Huveyyi ve Suyuti'nin -Zehebi bu görüşü onlara nispet etmiştir- sözü de Hz. 
Peygamber'in tefsire dayalı naslanyla alakalıdır. Çünkü Hz. Peygamber'den Ehl-i Beyt 
(masum imamlar, aleyhimüsselam) kanalıyla ulaşmış rivayetleri bir kenara bırakırsak 
-Ehl-i Sünnet'in yaptığı gibi-, Hz. Peygamber'in tefsire dayalı naslanmn sayısı azala
caktır.Ama gerçekte epeyce fazla ve kapsarnlıdırlar. Özellikle de Hz. Peygamber'in şe
riatı izah eden sünnet-i şerifesini ilave edersek." Marifet, Zehebi'nin görüşünü eleştir
dikten sonra şöyle der: "O halde doğru görüş şudur: Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim'in 
mana ve maksatlannın hepsini ümmetine ve ashabına ya nasla veya şeriatın usül ve 
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furuunu izah ile beyan etmiştir. Hususen 

şeriatı izah eden ve Kur'an'ın anlamlannı 

gösteren imamların (aleyhimüsselam) riva

yetlerini buna eklersek."19 

iddiası kamil olmakla birlikte delili çok net 

değildir. Çünkü her ne kadar Peygamber'in 

sünneti ve Kur' an' ın genel ve kapalı hü

kümlerinin tefsire dayalı naslarla izah edil

mesi buna eklenmişse de, hatta Kur'an'ın 

manalannı ve şeriatı açıklamada masum 

imamlardan ( aleyhimüsselam) rivayetler 

de buna ilave edilmişse bile yine de Hz. 

Peygamber'in (s.a.a) Kur'an'ın tüm anlam

larını beyan ettiğini söyleyebileceğimiz şe

kilde Kur'an'ın anlam ve öğretilerinin tümü 

bununla açıklanamaz. Konuya vakıf olan

lar, tefsirin birçok güçlüğünün mevcut ri

vayetler ve sünnetle halledilemeyeceğini, 

Kur'an'ın bütün mana ve maarifinin mev

cut rivayetler ve sünnet yoluyla elde edile

meyeceğini iyi bilirler. 

Şu halde, şeriatı ve Kur'an'ın genel 

hükümlerini izahta Peygamber ve masum 

imamlann ( aleyhimüsselam) tefsire ilişkin 

rivayetleri ve sünnetleri Hz. Peygamber'in 

Kur'an 'ın tüm anlamlanm beyan ettiğinin 

delili kabul edilemez. 

Öyle görünüyor ki bu tartışmada, hata 

yapmamak için her biri ayrı ayrı incelen

mesi gereken üç mesele vardır: 

1. Acaba Allah Rasülü Kur' an 'ın bütün 

manalarım beyan etmiş midir? 

2. Allah Rasülü'nün Kur 'an'ın bütün 

manalanın beyan ettiği farzediliyorsa acaba 

19 Marifet, Muhammed Hadi, e/-Te{Sir ve '/-Müfessirun 
fi Sevbihi '/-Kaşib, c. 1, s. 174-179. 

1. Acaba Allah Rosülü 
Kur'on'tn bütün monolortnt 
beyan etmiş midir? 

2. Allah Rosülü'nün Kur'on'tn 
bütün monolonnt beyan 
ettiği farzediliyorsa acaba 
bunu oshobtn hepsine ok
tormtş mtydt ve hepsi onu 
onlayacak ve olgt!oyocak 
yeterlilikte miydi? 

3. Acaba Allah Rosülü'nün 
(s.o.o) Kur'on't tefsir eder
ken oçtklodtklon, sohih ve 
güvenilir yolla bize uloşmtş 
mtdtr? 
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bunu ashabın hepsine aktarmış mıydı ve hepsi onu aniayacak ve algılayacak yeterli
likte miydi? 

3. Acaba Allah Rasülü'nün (s.a.a) Kur'an'ı tefsir ederken açıkladıklan, sahih ve 
güvenilir yolla bize ulaşmış mıdır? 

Kur'an'ın Tüm Manalannın Bildirilmesi 

Doğru olan, Allah Rasülü'nün (s.a.a), anlaşılması ancak kendisinin açıklamasına 
bağlı olan Kur' an 'ın birtakım anlam ve öğretilerini beyan etmiş olduğudur. Çünkü: 

Birincisi; Hz. Peygamber Kur'an'ın bütün anlarnlanna vakıftı. Allah onu Kur'an'ın 
açıklayıcısı tayin etmiş ve şöyle buyurmuştur: 

Yine eğitim görmemiş olanlara kitabı öğretmeyi onun işleri arasında saymış ve 
şöyle buyurmuştur: 

Öte yandan Hz. Peygamber, bilgiyi öğretmede cimrilik ve pintilik yapmamış, üm

metine karşı tam bir hayırhalılık ve muhabbet içinde olmuştur. Allah onu vasfeder
ken şöyle buyurur: 

Bu durum karşısında, Kur'an 'ın anlam ve öğretilerinden bir kısmını beyan etme
miş olmasına delil kalmamaktadır. Bunun olabilmesi için hiçbir sahabenin o anlam ve 
öğretileri aniayıp kavrayacak yeterlilikte olmaması gerekir. Bir sonraki meselede anla
şılacağı üzere hiç olmazsa sahabelerinin bir kısmı bu yetenek ve kapasitedeydi. 

İkincisi; 

Ayet-i kerimesinin atfından anlaşılıyor ki, insanlara indirilen ve anlaşılması için 
açıklamaya muhtaç olan şeylerdeNebiyy-i Ekrem (s.a.a) Allah Teala katından onu 

20 Nahl 44 
21 Cuma 2 
22 Tevbe 127 
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izaha memur edilmiştir. Hz. Peygamber'in görevinde asla hata yapmayacağı gözö
nünde bulundumlduğunda Kur'an'ın açıklanmasılazım gelen birtakım bilgilerini Hz. 
Peygamber'in izah ettiği anlaşılmaktadır. 

Üçüncüsü; çoksayıda rivayetAllah Rasülü'nün (sallallahu aleyhi ve alihive sellem) 

Kur'an'ın bütün mana ve maarifini açıkladığına delalet etmektedir. O rivayetlerden 

bir örneği burada zikredecek ve asıl önemli kısmını bir sonraki meseleye bırakacağız: 

Eminılmüminin'den (a.s) Nehcu'l-Belağa'da şöyle rivayet edilmiştir: 

Lo ~ ....Al>- .J ~_,s ~~ ~ .. . oı>W JJT .J ~ 4lll ı.)...=ı ~ ~ Jb:-1 rl ) 
~.J ~L:S WU ~ )} .J ~I.J J.!__,k ~ ':>W ~ ~?.. r.l ,;ı ~i d ""~)il cil> 

<~AlP .J ~l>- .J wl_;p .J ~J .J .ı.>~ .J ~Li .J ~\4U .J ~ı; .J <~Air .J ~ 

( ~1_;, ~ .J ~ 1~ o~~ .J ~ .J o~~ .J .U....._r .J J.ll!..l .J o_y? .J 

"Sonra Allah Subhanehu, Muhammed (sallallahu aleyhi ve alihl ve sellern) için onunla 

buluşmayı tercih etti ... Bunun üzerine ona ikramda bulunarak ruhunu kabzetti. O da 
peygamberlerin ümmetleri arasında bırakuğı şeyi sizin aranızda bıraktı. Çünkü pey

gamberler, yolu aydınlatmaksızın ve alarnet koymaksızın halkı kendi başına terketınez. 

Rabbinizin kitabını aranızda bıraktı. Oysa helal ve haram, vacip ve müstehap, nasih ve 
mensuh, ruhsat ve azimet, has ve amın, ibretler ve meseller, mürsel ve mahdut, muh

kem ve müteşabihi bildirdi, mücmel konulan tefsir etti, müşkülau açıkladı. .. " 23 

Kur' an' ın Tüm Anlamlanru Peygamber'den Almak 

Diğer asırlarda olduğu gibi risalet çağında da bireyler bilgiyi öğrenme kapasitesi 
ve ona gösterilen alaka ve ihtimam bakırnından farklı öğrenme imkanlan , vakit ve 
fırsatlara sahiplerdi. Sonuç itibariyle sahabenin hepsinin, Nebiyy-i Ekrem'in (sallal
lahu aleyhi ve alihi ve sellem) beyan ettiği Kur'an'ın tüm anlam ve malumatım öğ

renememesi doğaldır. 

Lakin soru şudur ki, acaba sahabe arasında Allah Rasülü'nün (s.a.a) açıkladığı tüm 

maarifi öğrenmiş bir şahıs veya şahıslar var mıydı? 

Bu sorunun cevabı olarak denilebilir ki: 

Birincisi; Allah 'ın hikmeti, Allah Rasülü'nün (sallallahu aleyhi ve alihi ve sel
lem) nhletiyle birlikte Kur'an'daki malumann büyük kısmının ortadan kalkmaması 

23 Seyyid Rıza, Muhammed b. Hüseyin, Nehcu '1-Belağa, Feyzulislam'ın tercüme ve şerhiyle, c. 1, s. 
35 ve 36, birinci hutbe. 
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için ürnmet arasında Allah Rasülü'nün beyan ettiği maarifin tamarnını anlama yeter
liliğine sahip birisinin bulunmasını ve onları öğrenmesini gerektirir. Dolayısıyla hiç 
kuşku yok sahabe arasında böyle bir fert var olmuştur. 

İkincisi; pek çok rivayet böyle bir şahsın varolduğuna ve onun da, çocukluğundan 
itibaren Peygamber'in dizi dibinde yetişmiş, daima onunla birlikte vakit geçirmiş, vah
yin ilimlerini ve malumatını öğrenmeye büyük ilgi göstermiş ve fevkalade kabiliyeti 
olmuş ve Nebiyy-i Ekrem'in de (s.a.a) Kur'an'ın tüm maarifini kendisine öğretmeye 
özel bir önem verdiği Ernirulmürninin Ali b. Ebi Talib (a.s) olduğuna delalet etmek
tedir. Bu sebeple o, Kur'an'ın bütün manalarını ve malumatını, tenzil ve tevilini Al
lah Rasülü'nden (s.a.a) öğrenrnişti ve tıpkı Hz. Peygamber gibi bu bilgilere vakıftı. 
Bu meseleye delalet eden rivayetler Şii ve Sünni kitaplarda, burada hepsini zikrede
meyeceğirniz kadar fazladır. İçlerinden bir örneğe değinmekle yetineceğiz: 

Nehcu'l-Belağa'da şöyle geçmektedir: 

4 ,4~.-v.JI tl~I.J ~_;.ll ~1_;.14 .JT .J ~ .uıl ~ .uıl J..,.....J ır~ y ~.U .J ) 

.J o.l-;:-~ .J ~lj d~ .J OJJ....p Jl ~ .Y.J lil .J oy:.> d ~.J 

d Uk,:. ~ .J J.} d ~.JS J~ .J Lo .J ~ r-S ~ı~ 0l5' .J .ıJy- ~ 

~r~ .J wP .ü':>\>1 ır P' J5' dJ c!.x. J,.4ı )1 ~ı t.l:!l ~ı ..:..;S J.A.l.J .. . ~ 

~ ~ r-l .J r..S~ ol_x. 'i .J ol)~ ~>i~ 4:..... J5' d J.J~ 0l5' J.A.l .J ~ ~>i..cl'i4 

r..>) ~ts lil .J ~..ı.>. .J .UT .J ~ .uıl ~ .uıl J..,.....J ~ 1':>1 ..... -"il d~ Y- J..>.I.J 

~ ~}1 Jj ı.r..> 0~1 t J ~ J.A.l.J ö_r.:JI C:..J ~I.J t!L.)I.J ~}1 JY 

.u,)~ ır ~I..U 0~11h JW t)l oh Lo .uıl J..,.....J ~ ~ .UT .J ~ .uıl ~ 

( _x.> ~ ~I.J yı.J} ~ .J ~ ~ ~1 ~1 r..>) Lo r..>.} .J e--1 Lo~ ~1 

Allah Rasülü'ne (sallallahu aleyhi ve alihive sellem) nispetle mevkimi yakın akrabalık 

ve özel konumum sebebiyle gayet iyi biliyorsunuz. Küçük bir çocukken beni dizi di

birıe oturtur ve göğsüne bastırır, yatağında kendi yanında uyutur, bederıirıi bana temas 

ettirirdi. Hoş kokusunu duyardım. Yemeği çiğner ve benim ağzıma koyardı. Sözümde 
hiçbir yalan ve davranışımda hiçbir hata görmedi ... Yavru deverıirı annesirıi takip et

mesi gibi onu izlerdim. Her geçen gün ahlak.ırıdan bir perçemi benim içirı kaldırıyorrlu 

(benirı1 içirı yeni bir nokta aşikar oluyordu) ve beni onu izlemeye mecbur bırakıyordu. 

Her yıl Hira dağında irızivaya çekiliyor ve onu sadece ben görebiliyordum. Benden 

başkası onu göremiyordu. O gün Allah Rasülü (s.a.a), Hadice (selamullahi aleyha) ve 
o ikisiniri üçüncüsü olan benim dışımda hiçbir evde İslam ortaya çıkmamıştı. Vahyin 
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verisaletin nurunu görüyordum, nübüwetin kokusunu alıyordum. Ona vahiy nazil ol

duğunda şeytanın inleyişini işittim. Dedim ki: "Ey Allah'ın Rasülü, bu inierne nedir?" 

Buyurdu ki: "Bu, ibadetinden umutsuzluğa kapılan şeytandır. Gerçek şu ki, sen benim 

işittiğirni işitiyor ve benim gördüğümü görüyorsun. Bir farkla, sen peygamber değil

sin. Lakin hiç şüphe yok sen vezirsin ve hayır üzeresin." 24 

Bu rivayette Ali'nin (a.s) Allah Rasülü (s.a.a) ile olan yakınlık ve birlikteliğinin 
seviyesi, Allah Rasülü'nden (s.a.a) vahiy maarifini almak için gerekli özel konumu 
açıkça görülmektedir. Yın e burada Allah Rasülü' n ün ( s.a.a) Hz. Ali'ye ne ölçüde alaka 
duyduğu ve onun yetişmesinde sarfettiği çaba, buna mukabil Hz. Ali'nin de vahiy 
malumatını öğrenmedenasıl bir yetenekten nasibi olduğu ve Allah Rasülü'ne (s.a.a) 
hangi seviyede yakın bulunduğu da ortadadır. Rivayetin tamarnından çıkan sonuç şu
dur ki, Hz. Ali için Allah Rasülü'nden Kur' an' ın tüm anlarnlannı öğrenmesinin ze
mini tamamen hazırdı. 

Kuleyni (rh) Kafi'de Ernirulmürninin'den (a.s) uzun bir rivayetin sonunda şöyle 
nakletrniştir: 

4J ~ ü.:.,) i Y- JS rL .J ~T .J ~ .uıı ~ .uıı J.,......) ~ J>-,)1 ı.!..:.S .ı.; .J ) 

~ ~ J,j\ rL .J ~T .J ~ .uıı ~ .uıı J.,......) '"="~ı rl" .ı.; .J .)b~ 4.AA .).J,)ı 

.J ~T .J ~ .uıı ~ .uıı J.,......) ~4 ~ı.} ıJLS ~.) ·rS.r.f U"'L:JI u-- ~4 ~~ 

~ oı>Li ~i~\ .J ı)~\ ~j~ ~ ~ ..:,.1,!..) \~\ı.!,.;$ .J ~d~~ _}S'\ rL 
~ &" ~~ ~ .J 4l.L; ~r-A'~ d? d ı.r-" ö)>JJ ı)l1l \~\ .J r,_$.r.}- o~~ 

J.,......) ~ ı..:J_;; w ıJl~ı ıJ!L. ~ .J ~ ~ ı~ı .J ~~t .dL 1~1 ı.!..:.S .J 

~ .J ~~~lA~\ .J ~l;ı ~~ ı:.ıT_;.ıı u-- 41 ~ .J ~ .uıı ~ .uıı 
LP,) .J ~ LP .J ~ l:ı:. .J ~ l..!.::A .J ~ .J 4>-_,_;.... .J ~li .J lA~ .J l-&1_, t; 

~ ~ .J ~ o~\ uP~ .J 4ll\ '-:"l:$' &" 41 ~ W ~ .J W ~ı)\ .uı\ 

.J\ ıJLS ~ ~ .J rl ~ .J i\_r ~ .J J~ &o .uı\ ~ ~ .S} lA .J LP,) ~ d .uı\ LP,) 

Li_r ._,...;l ~ ~ .J ~ ~~ ~ .J\ ~lk &o .ı..Y ~~ ~ J;.-o '-:"l:S' ~ .J ı)~ 

\.)y .J ~ .J ~ .J uP ~ ~ ı)\ d .uı\ LP.) .J r._$.).l..p ~ o-4 c:!' .J r.! 1~\.J 
~ A ~ .J ~ ..,...;t ~.:.ı .Y,) ~d .uıı .:.ı .Y,) ~u--ı .J ı..:,.; ı u!4 .uıı u-}~ ..::...W 

( J.P.Jı .J ı:.ıwı ~ ..J_,;.;t ..:..-J ~ Jw ~ ~ ı:.ıwı ~ ..J_,;.;:::;t ~~ ~ 
24 Nehcu '/-Be/ağa, s. 811-812, hutbe 192. 
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O gün Allah Rasülü (s.a.a), Hadice (selamullahi aleyha) ve o 
ikisinin üçüncüsü olan benim dtştmda hiçbir evde islam ortaya 
pkmamtştt. Vahyin ve ri saletin nurunu görüyordum, nübüv
vetin kokusunu a!tyordum. Ona vahiy nazif olduğunda şeyta
mn inleyişini işittim Dedim ki: "Ey Al!ah'tn Rasü!ü, bu in/e me 

nedir?" Buyurdu ki: "Bu, i badetinden umutsuzluğa kaption şey

tandtr: Gerçek şu ki sen benim işittiği mi işitiyor ve benim gördüğümü 
görüyorsun. Bir farkla, sen peygamber değilsin. Lakin hiç şüphe 
yok sen ve zirsin ve haytr üzeresi n." (Nehcu'l-Belağa, s. 811-8ı2, hutbe ı92.) 

"Sürekli olarak her gün bir kere ve her gece de bir kere Allah Rasülü'nün (s.a.a) ya

nına giderdim. Her defasında benimle başbaşa kalırdı . Nereyi dalaşıyorsa onunla olur

dum. Hangi mevzuya girse onunlaydım. Allah Rasülü'nün (s.a.a) ashabı onun benden 

başka kimseye böyle davranmadığını bilirlerdi. Allah Rasülü (s.a.a) ne zaman evime 

gelse çoğunlukla evimde yalnız kalırdık Her ne zaman evlerinden hangisine girsem 

benimle yalnız kalır, eşini dışarı çıkarır ve yanında benden başka kimse kalmazdı. Ne 

zaman benimle başbaşa kalmak için evime gelse Fatıma'yı ve oğullarımı dışarı çıkar

mazdı. Ne zaman soru sorsam bana cevap verir, sorularını ne zaman tamamlansa ve 

sessiz kalsam bu kez kendisirıi benimle konuşmaya başlardı. Allah Rasülü'ne (s.a.a) 

kıraatını bana öğretmediği, bana imla ettirmediği, kendi el yazınıla yazmadığırıı, te

vil ve tefsirini, nasih ve mensuhunu, muhkem ve müteşabihini, has ve amınını bana 

öğretmediği ve Allah'tan bana anlayış ve ezber gücü ilisan etmesini istemediği hiç

bir ayet nazil olmadL Benin1 hakkımda ettiği duadan beridir Allah'ın kitabından hiç

bir ayeti, yazdırdığı ve yazdığım ilimlerden hiçbirirıi unutmadırıı. Allah ona haram ve 

helal, emir ve nehiy, geçmiş ve gelecek, ondan önce nazil olmuş her kitap, itaat ve 

masiyet hakkkında ne öğrettiyse o da hepsirıi bana öğretti . Ben de bütün bunları ez

berledim ve hiç unutmadırıı. Sonra elini göğsüme koydu ve Allah'tan kalbimi ilim, 

anlayış, hüküm ve nurla doldurmasını istedi. Dedim ki: "Ey Allah ' ın Rasülü, annem 

babam sana feda olsun, benim için yaptığlillZ duadan beridir hiçbir şeyi unutmadırıı, 

yazmadıklarım bile hafızamdan silinmedi. Hala unutacağın1dan korkuyor musunuz?" 

Buyurdu ki: "Hayır, senirıle ilgili unutkanlık ve bilgisizlik korkun1 yok." 25 

Ebu's-Sabah Kenani 'nin Salıili'inde de -Allah Rasülü'nün (s.a.a) Kur'an 'ın tüm 

malumatından haberdar olup olmadığı tartışmasında zikredilrnişti- açıklandığı gibi, 

25 Usulü Kafi, c. ı, s. 116, kitabu'l-ilm, babu ihtilafi' l-hadis hadis ı' in bir kısmı; yine bkz: Saduk, M -
hammed b. Ali, e/-Hisa/, c. ı, s. 257, babu'l-erbaa hadis 131. 
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Allah'ın, Peygamber'ine öğrettiği tenzil ve tevili Allah Rasülü de (s.a.a) Ali'ye (a.s) 
öğretmiştir. 

Muhammed b. Hasan Saffar (rh) Besairu'd-Derecat'ta, Allah Rasülü'nün (s.a.a) 
sahip olduğu ilmin tamamını Emirulmüminin'e (a.s) öğrettiği, Hz. Ali'nin Allah 
Rasülü'nün (s.a.a) ilmine ortak olduğu ama peygamberlikte iştiraki olmadığı hak

kındaki iki bab içinde 23 hadis zikretmiştir.26 Bütün bu rivayetler bizim iddiarnıza 
delalet etmektedir. Başka bir babta da bu iddiayı net biçimde ispatlayan rivayetlere 
yer vermiştirY 

Mutezile alimlerinden Ebu CaferEskafi de Kuleyni'nin (rh) rivayetinin içeriğini 
küçük bir lafız farklılığıyla İmam Ali'nin (a.s) İbnu'l-Kevva'nın sorularına cevapla

nnda zikretmiştir. 28 

Ehl-i Sünnet illimlerden Hakim Haskani de muttasıl senedie İmam Ali'den (a.s) 
şöyle rivayet etmiştir: 

.J r-L .J .UT .J ~ JJJI ı_).,., JJJı J.,.....J ~ 4Jl}.;.; .J 'JI ~ ı:.ıT_;Jı d Lo ) 

( ~~~ 

"Kur'an'da, Allah Rasülü'ne (s.a.a) okumadığım ve bana manasını öğretiDediği hiç

bir ayet yoktur."29 

Başka bir hadiste de Hz. Ali'den şöyle rivayet edilmiştir: 

4-tl}ı 'Jı ı:.ıT_;Jı :.r ~ r-L .J .uT .J ~ JJJı ı_).,., JJJı J.,.....J ~ ~J Lo ) 

.J lp-_,_,..... .J ~li .J ~ ~ .J J.L_,\j ~ .J ~ 4-:;:S"l; ~ ~~ı .JI 

( ..~.>-ı.J l; .;>-.c... ~ı r-1t ~ .J ~ ~ ıJI d JJJI LP~ .J ~l..!.:.. .J ~ 

Allah Rasü.lü (s.a.a) nazil olan her ayetiri kıraatini bana öğretirdi Onu bana yazdınr, 

ben de kendi el yazımla onu yazardını. Onun tevil ve tefsirini, nasih ve mensuhunu, 

muhkem ve müteşabihini bana öğretirdi. Allah'tan onu anlamayı ve ezberlemeyi bana 

öğretiDesini isterdi. Bunun sonucunda bir harfini bile unutmadım.30 

26 Bkz: Saffar, Muhammed b. Hasan, Besairu 'd-Derecat, s. 290-294, cüz 4, 10 ve ll . bablar. 
27 Bkz: A.g.e., s. ı97 ve ı98, cüz 4, bab 8, ı ve 3. hadisler; yine bkz: Biharu 'I-Envar, c. 4, s. 208-

212. 
28 Bkz: Eskafi, Ebu Cafer, el-Mi 'yar ve'I-Muvazene, s. 300. 
29 Şevahidu t-Tenzil, c. ı, s. 43, hadis 33. 
30 A.g.e., s. 48, hadis 4ı. 
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Ehl-i Sünnet'in meşhur alimi İbn Asakir de bu rivayete başka bir senedie Tarihu 
Dımeşk içinde yer vermiştir.31 

Dolayısıyla Şii ve Sünni rivayetler,Allah Rasülü'nün (s.a.a), Kur'an'ın bütün an
lam ve öğretilerilli Hazret-i Ali'ye (a.s) öğrettiğine, Hazret'in de en küçük bir hata ve 
yanlışlık olmaksızın bütün o mana ve maarifi öğrendiğirıe delalet etmektedir. Hatta 
bir tek harfini bile unutmarnıştır. Mezhepterin kitaplannda çok sayıda senedie Allah 
Rasülü'nden (s.a.a) nakledilmiş 

Gibi rivayetler de bu iddiayı teyit etmekte, hatta vurgulamaktadır. Çünkü bu tür ri
vayetlerden, Ali'nin (a.s), Allah Rasülü'nün (s.a.a) kendi ilim ve hikmetini öğrettiği kişi 
olduğu, Hz. Ali'nin de eksiltip azaltmaksızın ve hata edip unutmaksızın Peygamber'in 
ilim ve hikmetini alıp ezberlediği gayet iyi anlaşılmaktadır. Öyle ki, kim hangi mev
zuda Allah Rasülü'nün (s.a.a) ilim ve mkmetinden istifade etmek isterse Hazret-i Ali 
aracılığıyla o yüce şahsiyetin ilim ve hikmetine nail olabilir. Kur'an-ı Kerim' irı mana 
ve maarifini, tenzil ve tevilirıirı bilgisininAllah Rasülü'nün sahip olduğu ilim ve hikrne
tirı asli ve kesin parçası olduğunda tereddüt yoktur. Yine Ali' nin ( a.s) Kur' an' ın bütün 
anlam ve malumanna vakıf olduğuna delalet eden birçok rivayet bu iddiamn bir başka 
delilidir. Çünkü Hazret'in, Allah Rasülü'nün güçlü talebesi olduğu ve Kur'an'ın bilgi
sini, anlam ve öğretilerini Allah Rasülü'nün (s.a.a) talirniyle elde ettiği bilirımektedir. 

31 Bkz: İbn Asakir, Ali b. Hüseyin, Tarihu Dımeşk, c. 42, s. 386, hadis 8993. 
32 Biharu'l-Envar, c. 38, s. 314, hadis 18; c. 40, s. 204, hadis ll; c. 44, s. 238, hadis 29; Emini, Abdu

hüseyin, el-Gadir, c. 3, s. 9S. 
33 E/-Gadir, c. 3, s. 9S; Bihar, c. l S, s. 297, hadis 36; c. 18, s. 392, hadis 98; c. 40, s. 70, hadis 104, 

s. 149, hadis 54, sayfa 204, hadis ll; c. 2S, s. 37, hadis 4, s. 43, hadis 17; c. 32, s . 348, hadis 330; 
c. 36, s. 202, hadis 6; c. 37, s. 2S7, hadis 14, s. 314, hadis 49; c. 38, s. 97, hadis l S ve s. 341, hadis 
17; c. 39, s. 201, hadis 32 ve s. 267, hadis 43 ve c. 40, s. 14, hadis 29, c. 41, s. 182, hadis 18; c. 46, 
s. 232, hadis 9. 

34 Biharu' l-Envar, c. 4, s. 70, hadis 104, s. 78, hadis ll4, s. 201, hadis 4, s. 202, 6 ve 7. hadisler, s. 
203, hadis 8, s. 204, hadis ll, s. 20S, hadis12, s. 206, 7 ve 13-16. hadisler, s. 286, c. 41, s. 301, ha
dis 32 ve s . 328 ve c. 10, s. 120, 14S, 44S ve c. 24, s. 107, 203, c. 33, s. S3, c. 28, s . 199, c. 39, s. 
47 ve 210, c. 38, s . 189; e/-Gadir, c. S, s. 468-S01. 

35 Biharu ' l-Envar, c. 2S, s. 234, c. 26, s. lll, c. 69, s. 81, c. 93, s. S7, c. 40, s. 201, hadis 3, s. 203, 8 
ve 10. hadisler, s. 207; el-Gadi r, c. S, s. S02. 
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Bu rivayetlerin bir bölümü ilerideki babis

lerde zikredilecektir. 

Resulullah'tan Geriye KalmiŞ Tefsir 

Kur' an-ı Kerim anlam ve öğretileri 
ayederin zahirinden anlaşılanlara özgü 
olmadığını biliyoruz. Bilakis Kur'an'ın 
zahiri ve batını vardır, onun anlam ve 

öğretileri oldukça kapsamlı ve derindir; 
bizzat kendisinin söylediği gibi herşeyin 
"tıbyan"ıdır. Rivayetlerde geçmişteki
lerin ve kıyamet gününe kadar geçecek 
olanların bilgisi, insanların bilmediği ve 

üzerinde ihtilaf ettiği şeylerin hükmü ve 
beyanı, göklerin, yerin, cennet ve cehen

nernin haberleri, olmuş ve olacakların bil
gisi, hepsi onda mevcuttur.36 Diğer taraf
tan Kur' an' ın anlamlarını ve bilgilerini 
anlama niyetiyle gerekli hazırlıkları ya

pan kişi, hatta mevcut rivayetlerden, yani 
Allah Rasülü'nün ve çok kıymetli vasi-

Allah Rosülü (s.o.o) 
Kur'on'm bütün on-
lam ve ögre tilerine 

voktftt. Kendisi, risolet os
onda Kur'on'm tomomtnt 
tejsir etmiş, tüm mono ve 
mooriji oçtklomtş, tenzil ve 
tevilini izah etmiş ilk ve en 
üstün müjessirdi. Hazret-i 
Ali de (o.s), Allah Rosülü'nün 
(s.o.o) beyan ettiklerini ek
siksiz öğrenmiş ve htfzet
mişti. Fakat ne yoztk ki bu 
birikimin tomomt elimize 
geçme miştir: 

lerinin (salavatullahi aleyhim ecmain) bize ulaşan söz ve arnelle sünnetinden yar
dım alarak bile olsa Kur' an-ı Kerim'in tüm anlam ve öğretilerini bulup çıkarama
yacağını görecektir. Her ne kadar muhtelif konulardaki mevcut rivayetler ve sünnet, 

ayetlerin manalarını anlamada bize yardım etse de, ayrıca ayetlerin naslanndan ve 
zahirlerinden, Hz. Peygamber'den geriye kalmış kavli ve arneli sünnetten vahyin 
maarifi ve ilahi alıkamın bir bölümü öğrenilse de Kur'an-ı Kerim'deki malumatın 
ağırlıklı kısmına ulaşmakta yetersiz kalacağımızda tereddüt yoktur, mevcut rivayet

ler hiçbir şekilde onlara ulaşmak için yeterli değildir. Hele de mevcut rivayetlerin 
çoğunun senedinin muteber ve güvenilir olmadığı düşünülürse. 

Hulasa, hiç kuşku yokAllah Rasülü'nün (s.a.a) Kur'an'ın tefsirine ve onun tenzil ve 

teviline dair bütün beyanlan elimize ulaşmamıştır ve ne yazık ki bir yandan Ernirulmü
rnininAli'nin (a.s) erişilmez makamından bir kenara itilrnesi ve Allah Rasülü'nün (s.a.a) 
ilim ve hikmet kapısının insanlığın yüzüne kapatılması, diğer yandanAllah Rasülü'nün 
(s.a.a) hadislerinin derlenrnesinin önlenmesi ile bu iş Hz. Peygamber'in (s.a.a) nhle

tinden sonra uzun yıllar zalimler ve cahiller tarafından gerçekleştirilmiştir. 

36 Bkz: Usülü Kafi, c. 3, s. 133, kitabu fadli'l-ilm, babu'r-red ile'l-kitab ve's-sünne, 7 ve 8. hadisler. 
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Sonuç 

Yapılan açıklamalardan anlaşılan şudur ki, Allah Rasülü (s.a.a) Kur'an'ın bütün 
anlam ve ögretilerine vakıftı. Kendisi, risalet asnnda Kur' an' ın tamamını tefsir et
miş, tüm mana ve maarifi açıklamış, tenzil ve tevilini izah etmiş ilk ve en üstün mü
fessirdi. Hazret-i Ali de (a.s), Allah Rasülü'nün (s.a.a) beyan ettiklerirıi eksiksiz öğ
renmiş ve hıfzetrnişti. Fakat ne yazık ki bu birikirnin tamarnı elimize geçmerniştir. 
Hazret'in Kur' an tefsirirıe dair söylediklermin pek azı muteber senedi olmayan riva
yetler arasında bize ulaşmıştır ve hiç tereddütsüz çağırnızda tefsirirı kıymetli kaynak
larından sayılmaktadır. Fakat ayetlerirı tefsiriyle ilgili olarak Hazret'ten nakledilenle
rin hepsi güvenilir değildir. Çünkü Peygamber'ın (s.a.a) zamarnnda bile o kadar yalan 
uydurulmuştu ki insanlara hitap ederek şöyle buyurdu: 

''Ey insanlar, bana yalan isnat edenlerin sayısı arttı. Kim kasden benint adıma 
söz uydurursa ateşte yerini hazırlasnL"38 

Bu rivayet her halükarda Allah Rasülü (s.a.a) adına söz uydurulduğunu gösteren 
kesin delildir. Çünkü ya Allah Rasülü (s.a.a) bu sözü söylemiştir verivayete göre Hz. 
Peygamber'e yalan yere söz isnat edenler çoktu, ya da söylememiştir ve bu durumda 
bu rivayet yalan yere ona söz isnat edildiğinin kanıtıdır. Dolayısıyla kendisine isnat 
edilen tefsirle ilgili rivayetler arasında sadece mütevatir veya kesin karine yoluyla Hz. 
Peygamber'den geldiğini kesin olanlara güvenilebilir. Yahut hiç olmazsa mevsuk ra
viler kanalıyla bize ulaşmış olmalıdırlar. 

37 Rivayette geçen "kizab" kelimesi "kef" harfi kesreli ve "z" de tabfifle okunabilir ve yalan manasına 
"kezebe" fiilinin masdan olabilir veya " mekzub" un vasfı anlamına ve yalan manasma gelebilir. Ya
hut "kef' harfi fethalı ve "z" de teşdidle okunabilir ve belli bir topluluk için vasıf ve yalancılar top
luluğu manasma gelebilir. Bkz: Meclisi, Muhammed Bakır, Mir 'atu ' I-Ukul, c. ı, s. 2ı1. 

38 Usülü Kafi, c. ı, s. 114, kitabu fazli' l-ilm, babu ihtilafi' l-hadis, hadis ı; ei-Hisal, s. 255, babu's-selase, 
hadis Bı; bu sözün benzeri Nehcu '1-Belağa'da, s. 665, hutbe 20ı 'de de geçmektedir. 




