
Kur'an ilimlerinde ~ 
Bilimsel Metodların Kullan ımı 

Dr. İbrahim Fethullalıi 

Giriş 

G eçıniştekilerin kullandığı eski araştırma modellerine göre her bilim dalında mec
buren ve sadece bir tek araştırma metodunun bulunduğu varsayılmaktadır. Di
ğer bir ifadeyle geçıniştekiler, il.ı:ı:ll a.raştı.rriıalann önceden tasarlanmış bir yol 

haritasına göre hareket etmesi gerektiğine inanıyordu. Kavramsal olarak harita modelini 
izleyen metod da (map-model) deıiilebilecek bu metod, 19. yüzyıldaki ve 20. yüzyıl başla
rındaki bilimlere hakimdi. Dk bakışta başanlı bir model gibi görünüyordu ve kullaruJması, 
insanda üstünlük duygusuna yolaçmaktaydı. Bu metoddaki yaklaşımın türü indirgemeci 
bakış (reductionalism) idi. Yani herşeyin önceden tasarlanmış haritaya uygun olarak iler
lemesi gerekiyordu ve eğer durum bunun dışındaysa o zaman bilimsel sayılmıyordu. Bu 
metodda araştırma için özel bir perspektif tercih edilmiş oluyordu. Bu nedenle her pers
pektiften elde edilen sonuçlar göreceli idi. Bu babta gündeme getirilebilecek soru şudur: 
Acaba bilimsel dallann tümünde kaçınılmaz olarak kendine has bir metod mu kullanılma
lıdır? Acaba sentezciaraştırma metoduna sahip bir bilimin temeli atılamaz ını? 

Sentezci araştırma metodunda, meselenin türü hesaba katılarak ilimlerde tedaviilde 
olan bir veya birkaç metoddan yararlanılabilir ve araştınnada kendimizi bir tek metodla 
sınırlandırmamızın lüzumu yoktur. Günümüzde bir meseleyi araşnnrken o meseleyle il
gili çeşitli bakışaçıları ortaya çıkarsa ona ilişkin daha belirgin görüşe ulaşılabileceğille 
irıanılmaktadır. Değişik bakışaçılan yorumun belirginliğini aıttıracaknr. Hatta kimilerirıin 
irıancına göre bir meselenin çeşitli görünümleri olabilir ve bunlann her biri belli bir bili
min alanıyla ilişkilidir. 

Metodolojik Tekelcilikten Kaçınma 

Bilimlerirı alanlan ve brarışlarına aidiyet veya bir düşünce sistemi ve ekolünün par
çası olma durumu, çoğunlukla diğer epistemik dallan ve meşrepleri ihmal etmeye sebep 
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olmakta ve diğer bilim dallarını ve eğilimleri inkara yolaçmaktadır. Böylece her türlü yak
laşımla ilgili olarak diğer e pistemik sistemler ve branşlann metod ve prensiplerini inkar ve 
red tavn benimsenmektedir. Bu tavra metodolajik tekelcilik (methodological exclusivism) 
adı verilmektedir. Dilli araştırmalar babında, özellikle de Kur'an ilimleriyle ilgili çalış
malarda araştı.rmacıyı metodolajik tekelcilikten alıkoyacak şey, d.in1 araştırmalann mese
lelerinin birkaç kökenli olduğunun gözönünde bulundurulmasıdır. Dolayısıyla ne irianın 
yararına felsefeyi reddetmeli, ne de irfan ve felsefe yi Kur' an ilimleri ve rivayet maluma
orun rakibi görmelidir. Bilakis çoğulcu yaklaşımı (methodological pluralism) kabul ederek 
tüm meşrepler ve episteınik branşlarla ilgili derinlikli ve kuşatıcı yaklaşıma ulaşılabilir. 1 

Bütünlüklü yaklaşım, metodolajik tekelcilikten dikkatlice kaçınmaya ve disiplinler arası 
yaklaşımı benimsemeye bağlıdır. 2 

1 Ehad Feramurz Karameleki, "Mehared1a-yi Reveşşinlihti-yi Üsıad Mutahhari der DinpejCıhl'', Makıl/de ve 
Berresihd, defter 74 (Kış hioi şemsi 1382), s. 112. 

2 Ag.e .• s. 113. 
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Kur'an İlimlerinde SentezciAraştırma Metodu 

- Bu metodun scientolojik önkoşulu, Kur'an ilimlerinde çeşitli araşonna metodlanndan 
yararlanılabilece~ ve kendimizi araşoımada bir tek metodla suurlamak zorunda olmadı-. 
ğı.mızdır. Başka bir deyişle, kelam ilmi benzeri bazı İslami ilimlerde muhtelif araşoıma 
metodlanndan yararlarulabildiği gibi, Kur'an ilimlerinde de sentez araşonna metodundan 
istifade edilmesi, gerekli performansı sağlayacaktır. Kelam ilminde hem nakilci metod, 
hem de akılcı metod hakimdir. Kelam ilminin meseleleri zamanın olayiarına bağlı olarak 
değişim geçirmekte, bundan dolayı araşoıma metodlan da meselenin türüne göre değiş
mektedir. Kur'an ilimleri de böyle bir mahiyet taşımaktadır ve bütün Kur'an ilimleri için 
bir tek metod hesaba kaolamaz. Aksine meselenin türüne uygun olarak onun araşnrma ve 
inceleme metodu da değişecektir. Bundan dolayı muhtelif ilimierin araşonna metodları, 
Kur'an ilimlerinin metodolojisinde yararlaiıılabilir olmaktadır. Sentezci metod eğer pratik 
ve kesin ilkelere ve kurallara sahipse en iyi sonuçlan verecektir. Bu yüzden bir tür sen
tezci metod olan içtihad eksenli metod, tefsirin en kfuni.l metodlanndandır. Aynı şekilde, 
sentezci metodun bir diğer çeşidi olan ve akıl, nakil, şühfid metodlannın karışımını kulla
nan Molla Sadra'nın Hilonet-i Mütealiye'si, kendinden önceki metodlara (Meşşai, İşrak, 
İrfan, Kelam) nispetle daha kfuni.l ve gelişmiş bir ahenk taşımaktadır. Bunun gibi, fıkıh 
usülünde de ( Alıund Horasaıll'nin ekolü) akıl ve nakil metodunun sentezinden istifade ca- · 
izdir. Buna göre sentezci araşonna metodlanna muhtaç ilimleri hesaba katmak mümkün
dür. İlimlerin birçoğunda, bu arada Kur'an ilimlerinde meselenin türüne bakarak, ilim
lerde geçerli olan metodlardan bir veya birkaçını kullanabiliriz. 

Sözün özü şudur: Çeşitli Kur'an ilimleri, bu ilimlerden her birinin mahiyetine bağlı 
olarak muhtelif araşonna metodlarını takip etmektedir. Mesela Kur'an'ın kavramlan konu 
olduğiında eski ve modem lingustik metodlar, Kur'an'ın i'cazı konu olduğunda kelam me
todu, esbab-ı nüzul ilmi konu olduğunda tarih ve rivayet metodu, amın ve has gibi ayet
ler arasındaki ilişkilerle ilgili bahisler konu olduğunda fıkıh usülünden alınmış metod kul
lanılabilrnektedir. 

Sonuç itibariyle denebilir ki, Kur'an ilimleri, değişik mevzulan (poly subject) olan bir 
ilimdir. Dolayısıyla metodlan da birden fazla (poly methodic) olacaktır. Bu ilmin parça
larına birlik kazandıran kriter, onu oluşturan ilimierin ortak gayesidir. Bu da Kur'an'ı ta
nımak ve anlamaktır. 

Bu makalede, Kur'an ilimleriyle irtibatlı araştınDalarda muhtelif ilimlerde kullanılan 
metodların kullanımına aşina olacağız. 

1. Kur'an İlimlerinde Matematik Bilimler Metodunun Kullamını 

Kur'an'ın Matematiksel Yapısı 

Kur' an ilimleri üzerine yazanlar çeşitli yerlerde matematik bilimler metodundan yarar
lanmıştır. Kimileri, Kur'an'ı oluşturan öğelerin her birinin matematik terkip içerdiğini gös
termeye çalışmıştır. Bunların inancına göre, Kur' an' da, insan eliyle yazılmış hiçbir kitapta 
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bulunmayan eşsiz bir fenomen vardır. Bu da, sureler, ayetler, kelimeler, harflerin sayılan, 
aynı aileye mensup kelimelerin sayılan, Allah'ın isimlerinin çeşitleri vs., bunların tama
mının kendine has bir terkibi olmasıdır. Bu kapsamlı matematik kod nedeniyle Kur'an'ın 
metnindeki veya terkip yapısındaki en küçük bir değişiklik hemen anlaşılır. Bu görüşte 

l 

Kur'an'ın yapısı mutlak matematiksel farzedilmiş ve "~jlı c;>-jll ~ı H" cümlesi-
nin ondokı.ız harf oluşu esas alınarak, Kur'an'daki sure, ayet, kelime ve harflerin kullanı
mındaki matematiksel mucizeden bahsedilmiştir. 3 

Kur'an'ın matematiksel yapısında, onun ayet, kelime ve harflerinin matematiksel in
şaya sahip olması bir yana, üstelik mutlak manada matematiksel insan ötesi bir mima
riyle sıralanmıştır ve edebi muhtevasının böyle bir yapının tertibiyle hiçbir irtibatı yoktur. 
Kur'an'ın yapısının mutlak manada matematiksel olmasından dolayı Kur'an'da geçen sa
yısal dokunun Kur'an'ın 19 temeline mutabakat sağlaması beklenmektedir. Kur'an'da otuz 
adet belli sayı geçmekte ve bunların hepsinin toplamı, 19 sayısına bölünebilen 162146 ra
kamını veımektedir. Bu görüşe göre 19 sayısı Kur' an' daki sistemin ortak çarpanıdır. Aşa
ğıdaki örneklere dikkat edilmesi konunun izahına yardımcı olacaktır: 

~ 

a) "~jll c;>-jll ~ı H" cümlesinde harflerin sayısı 19'dur. Yıne, Peygamber'e 
(s.a.a) ilk ayetler olarak nazil olan Alak suresinin ilk beş ayetinin kelime sayısı da 19'dur. 
Yahut sureleri sondan başa doğru sıralayıp sayarsak Alak suresi ondokı.ızWJcu sure ola
caktır. Peygamber' e (s.a.a) nazil olan son sure Nasr suresidir ve bu surenin kelime sayısı -
da 19'dur. Buna ilaveten Nasr suresinin ilk ayetinde 19 harf vardır. 

b) Diğer misal "..1..>ı.J'' kelimesi haklandadır. Ciimmel (Ebced) hesabına göre sayısal 
değeri 19 olmaktadır. Bu kelime Kur'an'da, 19 yerde Allah'la ilgili olmak üzere 25 kez 

kullanılmıştır. Bu da, Kur'an'ın asl.l mesajı olarak telakki edilen ".~..>ı_,, kelimesinin öne

mini gösteımektedir. Kur'an'ın ortak çarpanının 19 sayısı olması gibi, ".~..>ı_,, kelimesi
nin miktan da Ebced hesabıyla 19' dur. 

l 
c) Bir diğer misal, t9 harfesahip "~jlı c;>-jll ~ı H" cümlesidir. Bu cümle 

"~ )1" ,''ı:.ro.~ )1" ," <1111" ,"rı" olmak üzere dört kelimeden oluşmaktadır. Bu dört ke

limenin her birinin sayısı Kur'an'ın tamamında 19 sayısının katlan olarak geçer. ("l""""ı" 
l 

kelimesi 19 kez, ".ıilı" kelimesi 2698 kez, ''c.:r4>" )ı" kelimesi 57 kez, "~ )1" kelimesi 
114 kez kullanılmıştır.) 

d) "J" mukattaa harfine sahip iki sure olan Şura ve Kaf surelerinde "J" harfi eşit sa

yıda 57 kez kullanılmıştır. Dolayısıyla. bu surelerdeki "J"ların toplamı, Kur'an'ın 114 
suresini gösteril)ektedir (114=57+57). Buna ilaveten Kaf suresinin ilk ayeti şöyledir: . ' ~ · ""-' 
"~ı c)l • :ııj J". Bu da "J"ın Kur'an'ı temsil ettigınıv· ·gösterir. Bu inanç "Kur' an" ke-, _; , ~ ' '1 

limesinin Kur'an ayetlerinin tamarnında 57 kere tekrarlanmış olduğu gerçeğiyle muhkem 

3 Bkz: Seyyid Muhammed Fanmi, Ayôt-i Kübra, Mu'cize-i Ciividôn-i Kur'an-i Kerim (Tehran: Guriilı-i 
Fizik-i Danişgatı-i Tehran, birind basla, hicri şemsi 1374), s. 7-8. 

60 



Sonbahar 201S, yıı: 4, Sayı: 11 ı Kur'an ilimlerinde Bilimsel Metodlann Kullanımı ı Misbalı 

hale gelmektedir. Yıne, bu surede Kur'an'ın sıfan olarak geçen "~1" kelimesi Cüm-. . 
mel. (Ebced) hesapıyla 57 sayısını gösterir ("( harfi ( 40) + "C:' harfi (3) + "ıS" harfi (10) 

+ ":l' harfi = 57). 

Kaf suresinde 57 tane olan "J" harfinin sayısındaki hikmet başka yerden de ispatla
nabilir. Mesela Hz. Lut'a (a.s) kafir olan insanlar konusuna Kur'an'ın 13 yerinde işaret 

edilmiştir. Bunlardan biri de Kaf suresinin 13. ayetid.ir. 12 yerde onlardan "i,;;" olarak sö

zedilmiş ama Kaf suresinde "c)l.,>-1" olarak adlandınl.ınışlardır. Eğer bu surede de "i _,i" 
olarak isimlendirilmiş olsalardı bu surede "J" harfinin sayısı 58 olacak ve bahsi geçen 
sistem çökecekti. Bu, Kur'an'ın matematiksel mimarisine bir örnektir. Dolayısıyla·bu bü
tünlüklü matematiksel kod nedeniyle, sureve ayetleri sayılı olan Kur'an'ın mettıinde veya 
birleşik yapısındaki en küçük bir değişiklik hemen anlaşılacaknr. Diğer bir ifadeyle, ma
tematiksel mutlak doğruluk ve dakiklik, bir tek harfin bile değişmesiyle sistemin tümden 
ortadan kalkmasına yolaçacak şekildedir. 

Kur'an'ın Sayısal Mucizesi 
~ 

Çağdaş yazarlardan biri, "~jll ~j.ll ~1 \!"4" cümlesinin ondokuz harf esasına 
göre oluşunu kapsamlı ve delilli biçimde Kur'an'ın sayısal mucizesi olarak ele almış ve 
bu ölümsüz açık mudzenin, surelerio başındaki mukattaa harflerinin sayısının, her bi-

~ 

rinde tek başına veya sureler arasında yaygın biçimde "~.)ll ~j.ll ~1 H"in ondo-
kuz harfinin sayısının doğru kan olduğu şaşırncı bir düzene oturtulduğunu savunmuştur. 
Daha sonra, bu kesin hüccetin, vahyin nüzulünün zaman ve mekana ilişkin hal ve şart
lan hesaba katarak incelenmesi halinde, benzerine insanlık uygarlığının hiçbirinde, başka 
hiçbir kitapta rastlanmamış böyle karmaşık bir ağın tasarımı ve icadının, haıf ve kellme
lerin barikulade ilişkisinin insan aklının gücü ve düşüncesinin dışında kaldığını, tesadü
fen vuku bulma ihtimalinin de imkansız olduğunu gösterdiği ve bunun tamamen redde
dilmesi gerektiği sonucuna varır. 4 

2. Kur'an İlimlerinde Duyusal ve Deneysel Metodun Kullarumı 

Her ilirnde araşnrma metodunu belirleyen şey o ilmin mevzusu olduğuna göre eğer il
min mevzusu duyu yoluyla insanın idrakine erişen fenomenlerse o fenomenin hal ve du
rumlarını öğrenmeye ilişkin araştırma metodu da ister istemez duyusal metod olacaknr. 

Kur'an ilimlerinde mevzu Kur'an-ı Mecid'in kendisidir. Kur'an ise tarihsel bir feno
mend.ir. Geçmişte yaklaşık ondört asır zaman aralığıyla vuku bulmuş bir hadised.ir. Kur'an 
o çağda "işitsel" duyu gözlemiyle insanların idrakine sunulmuştu. öyleyse onunla ilgili 
bal, durum ve meseleleri de duyusal gözlemle, yani Kur'an'ın idraklere sunulduğu yolla 

4 Bkz: Seyyid Muhammed Fatı.mi, Ayiir-i Kübra, Mu'cize-i Ciividiin-i Kur'an-i Kerim (Tel:ıran: Gurfilı-i 
Fizik-i Dan.işglih-i Tehraıı, birina baskı, hiai şemsi 1374), s. 7-8. 

61 



Misbab ı Kur'an ilimlerinde Bilimsel Metodların Kullanımı ı Sonbahar 2015, Yıl: 4, Sayı: 11 

elde etmek gerekmektedir. Fakat Kur'an'ın diğer tarihsel olaylardan farkı, aynen yerinde 
duruyor olmasıdır. Bu nedenle meselelerinin bir bölümüne "doğrudan duyu metodu"yla 
erişmek mümkündür. Mesela sureve ayetlerdeki kelime ve harflerin sayısıyla ilgili ilirnde 
araştınna metodu, sayısal temelli doğrudan gözlem metodudur. 

Kur'an'ın Bilimsel Tefsiıi 

Bilimsel tefsirden kasıt, bilimler esas alınarak oluşturulup yazılan ve bilimsel kavram
ların kullanıldığı tefsirdir. Bilimsel tefsirlerde çeşitli bilimlerden yararlanılmış ve bilimin 
çeşitli dallarında §lim olanlar, Allah'ın ayetlerini şerh ve izah ederken kendi bilim ve UıZ
manlıklarından yararlanmışlardır. 

Bazı Müslüman aJiıııler Kur'an-ı Kerim tefsirinde, ayetleri, deneysel bilimleri esas alıp 
doğa ve fizik yasalanna uydurarak tefsir ermeye çalışmışnr. Diğer bazı Müslüman §limler 

a " • , 
ise"~ ~\.:Ş ı})!!(.);'!~ )lj ~.))!,s gibi kimi ayetleri gözönünde bulundurarak tüm 
bili.ıılıeri. Kur'an'dan çıkMmaya' uğraşmışnr. Bir kısmı da Kur' an' ı zamanın bilimleriyle 
tefsir etmeyi ve Allah'ın ayetlerini beşeri bilimlerin birikimine uydurmayı hedeflemiştir. 

Bu etkenierin tamamı, Kur'an'ın bilimsel tefsirleriyle ilgili olumsuz bir görüşün doğ
masına yolaçmıştır. Bu nedenle İslam uleması bu tür tefsirlerle karşılaştığında ihti.yatı el
den bırakmamıştır. Bazıları da bilimsel tefsiri bir tür reyle tefsir olarak adlandırmış ve ona 
karşı çıkmıştır. Bu izahtan da anlaşılmaktadır ki bilimsel tefsirlerin kısımlarını tanımak ve 
onu red ya da kabul etmenirı kriterlerini bulmak zorunludur. 

Kur'an'ın Bilimsel Tefsirlerinin Metodolojisi 

Kur'an'ın bilimsel tefsirlerinde üç yöntem ve yaklaşımı saymak mümkündür: 

1. Tüm bilimleri Kur' an' dan çıkarma çabası 

2. Kur'an'a bilimsel görüşleri uygulama ve yükleme 

3. Kur'an'ı daha iyi anlamak içirı bilimlerin istihdamı 

Şimdi Kur'an'ın bilimsel tefsirlerinde üç yaklaşım ve metodların her birini incele
meye geçeceğiz. 

, <tl J ., ; 

Birinci yaklaşım: Kur'an "~~ J5:J Li~" dir ve tüm ilimleri ondan çıkarmak gerekir. - , 

Kimilerinirı varsayımı şudur ki, Kur'an doğa, matematik ve uzay bilimleriniri tüm 
ilke ve prensiplerini, hatta sanayi branşları, bilimsel keşifler ve diğer konuları kapsa
maktadır ve bilinmesi gerekenlerden hiçbir şeyi ve hiçbir bilimi gözardı etmemiştir. 
Hulasa Kur'an, şeriat koyucu kitap olmasına ilaveten bilimsel bir kitap da sayılmak
tadır. Bu görüşü ispatlamak içirı bizzat Kur'an'dan delil getirirler. Bunlardan bazıları, 

; "'" , , • , , , • t." 

"~~ J5:J Li~ ~~~ ~ 8 Jj" 6 (Kur'an'ı sana herşeyi açıklanıası içirı gönderdik) - , 
5 En'am59 
6 Nalıl89 
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.. ayeti, yine"~~ ~ '-:-'~1 ~ aj lo" (Kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık) huyuran . . ... " .. ~ , . "' 
En:'am suresinin ~8. ayeti, aynı şekilde "~ '":-'l:Ş' d, 'Y1 u-;!~ 'Yj ~.) 'Y" (Aşikar ki-
tapta kayda geçmemiŞ yaş ve kuru hiçbii şey yoktur) huyuran En' ani suresi 59. ayeti.dir. 
Bunu esas· alarak Kur'an'da np, astronomi, geometri vs. bilimlerinin de bulunduğunu is
patlamak için çok sayıda ayeti delil gösterirler. 7 

. . 
Bunun yanısıra Abdullah b. Mesud'dan bir hadise de istinat edilmektedir. Şöyle nak-

ledilmiştir: 

"ı)l _;11 .r.~ t.r..? 'YI .J ~.J 'YI ~ ~1.;1 '-r"" Her kim geçmiştekilerin ve gelecekte
kilerin ilmini istiyorsa Kur'an üzerinde derinleşsin. 8 

Bu görüşe göre Kur'an'da bütün ilimler vardır ve bu nedenle ilimlerin tamamını 
Kur'an'dan çıkarmak gerekir. Bu görüş, Kur'an'ın, maddi dünyanın en detaylı ilı:nl me
selelerini ve yaranlışın sırlannı içerdiğine, insanlığın zaman içinde büyük zahmederle keş
fettiği veya gelecekte keşfedeceği herşeyin Kur'an'da mevcut olduğuna inanmaktadır. 

Nitekim Ebu Hamid Gazali, Kur'an'ın yetmişyedi bin ikiyüz çeşit ilmi kapsaclığını 
belirtmektedir. 9 

"0-~ ~1 W c.:....;;_;. 111" (Şuara 80) ayetini tefsir ederken bu ayetten np ilminin çıka-
nldığiru söyler. 10 ' 

Bunun yanısıra Gazali'nin inancı şudur: Anlaşılması muhakkikler için zor olan ve in
sanların görüş ayrılığına düştüğü her meseleye, Kur'an'da, idrak edilmesinin anlayış eb
line mahsus olduğuna dair işaret bulunabilir. 11 

Abdurrahman Kevakibi de TabGyiu'l-İstibdad ve Mesôriu'l-İsti'bad nsalesinde Kur'an-ı 
Kerim' i "şemsu'l-ulilın ve kenzu'l-hikme" şeklinde tavsit etmiş, sonra da yerin daimi ha-

... ,..,. 15, 

reketi.nin keşfedilmesinin "ı)~ 419 ~ JS j" 12 ayetine göre olduğunu belirtmiş, gü-
neş ve ayın görevirıi ve yerin onlardan yaİ:arlandığını anlatmış, kimyasal değişim ve bir
leşimler, bitkilerin tozlaşması vs. gibi konulardan sözetmiştir. 13 

Kahire'de Dam'I-İlın'in üstatlarından biri olan M:ısırlı çağdaş şair, filozof ve yazar 
Şeyh Tantavf, el-Tôcu'l-Murassa bi-Cevôhiri'l-Kur'an ve'l-Ulilm isimli tefsirinde bilim
sel ve modern keşifleri Kur'an ayetlerine tatbik etmeye çalışmıştır. Fizik, kimya, np vs. 
7 Bkz: Muhammed Ali Rız.ai Jsfehani, "ilm-i mihveıl der Tefsir-i Kur'an-i Kerim", Kabesôt, sayı 9 (Kum: . 

Müessese-i Mefuif-i İslaınl-yi İmam Rıza [aleylıisselam], Bahar lıicri şemsi 1375), s. 65. 
8 Bkz: Ebu Haınid Muhammed Gazalı", İhyau mumi'd-Din, c. 1 (Kahire: Tarihsiz), bab 4, Kur'an tilaveti

nin adabı, s. 296. 
9 Ag.e., c. 3, s. 135. 
10 Bkz: Ebu Haınid Gaza!I, Cevôhiru'l-Kur'an (Beyrut el-Merkezu'l-Arabi li'l-Kitab, tarihsiz), fasıl 5, s. 

27. 
11 Bkz: Ebu Haınid Gazalı", İhyau Ulumi'd-Din, c. 3, s. 135. 
12 Yasin40 
13 Bkz: Muhammed Hüseyin Zehebi, el-Te{sir ve'l-Müfessirun, c. 2 (Beyrut Daru'l-Kütübi'l-Hadise, 1976), 

s. 498. 
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alanlarında Kur'an'a uygulanabilen bilimsel meseleleri açıklarken, kimilerinin onun tef
sir kitabını bir tür modem bilimler ansiklopedisi olarak adlandırabileceği ve bu tefsirde 
Kur' an tefsiri dışında herşeyin bulunabileceği şekilde hareket etmiştir. 14 

Yıne Celaleddin Abdurrahman Suyut:l, el-İtkan fi UlQmi'l-Kur'an kitabında 
, "'.J ~ • , , • d ... 

",. • • t<::"t \,;~ ..:.ıt:s::JI ~ W :;J'" ayetine dayanarak Kur'an-ı Medd'in tüm ilimleri ,~ ~ •• , • , .. .J ' 

hatta np, astronoıni, geometri, sanatlar ve benzerlerini kapsadığını savunmakta ve misal 
olarak deliller zikretmektedir. 

Bazı düşünürler bilimsel tefsire bu tür bir yaklaşımı reyle tefsirin çeşidi kabul ederek 
Tantav1, Kevakibi ve Seyyid Hibetullah Şehrist:anl gibilerin tefsirlerini, her ne kadar kötü 
niyetten uzak olsa da göründüğü kadarıyla modern bilimleri Kur'an'a uygulama yönü 
bulunan bu tefsirlerin Kur'an ayetlerinin maddi tefsirine zemin hazırladığını, inkarcılann 
ve sapkınların tefsirlerine bilimsel boyut kazandırdiğını savunmuşnır. Bunların arasında, 
mead ayetlerinin bilimsel maddi ilkelere göre tefsirine ve Kur'an'daki yaranlış ayederi
nin evrim teorisine göre tefsirine işaret edilebilir. ıs 

14 Habibullah Celaliyan, Tarih-i Tefsir-i Kur'an-i Kerim (fehran: İnıişmt-i Usve, hiai şemsi 1376), s. 224. 
ıs Bkz: Abbas Ali Emi d Zincaııi, ag.e., s. 262. 
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Misal olarak, Kur'an'ın gaybive metafizik hakikatlerini duyumsanan meselelerle ifade 
etmeye çalışanlar o kadar ileri gitmektedir ki, Kur'an.'ın meleklerden maksaduun insanın 
cm aian mikroplar plduğunu söyleyebilmektedirler. 16 

Bilimsel tefsire muhalif olan diğer bir grup, bilimsel tefsirin sonuç itibariyle tevil oldu
ğunu savunmaktadır. Çünkü bazı kişilerin Kur' an ayetlerinin bilimsel tefsiri için ayetlerin 
zabir sınırlannı aşnğına, bilimsel bir teori veya kanuna aykırılık ve çelişki taşıyan her bir 
ayetin, o teoriyi Kur'an'la ilişkilendirebilmek için tevil edildiğille inanmaktadır. Nitekim 
Darwin'in tilrlerin evrimi teorisi için bu tür teviller gerçekleştirilmiştir. 17 

Aslında bu kişiler, zahiri bilimsel bir yasayla bağdaşan ayetleri beyan etmekte ve eğer 
Kur'an'ın zaJ:ıiri yeterli gelmezse tevile el atmakta ve ayetlerin zaJ:ıirini, ellerindeki teori 
ve bilime rücu ettirmektedir. Geometri, aritmetik, np, astronomi, cebir ve mukabele ilmini 
Kur'an'dan çıkardıklan yer işte burasıdır. 

Mesela bazıları cebir ilmi için surelerin başındaki mukattaa harflerinden yararlandı. 18 

"" • ,J ... • ,; • " ... 

Yahut "lf.lljl ~ uP j ~\ ı.;J} j 1~!" 19 ayetinden 702 yılındaki depremi öngördüler. 20 

Bu tür bir bilimsel tefsirin, Kur'an ayetlerinde edebi kurallara, lafiziarın zabirine ve 
lugat manasına riayet etmeksizin çok sayıda teville sonuçlanacağı gayet açıktır. 

İkinci yaklaşun: Bilimsel teorilerin Kur'an'a uygulanması ve dayanlması 

Bilimsel tefsirde adapte etmekten kasıt, müfessirin başlangıçta bilimsel bir teoriyi seç
mesi, daha sonra ona uygun ayetleri Kur'an-ı Medd'de bulması ve ona muhalif ayetleri 
tevil etmesidir. Son yüzyılda çoğu kişi deneysel bilimlerin yasa ve teorilerini kesin var
sayarak onlara uygun ayetleri bulmaya çalışnlar. Uygun ayeti bulamadıklarında da tevile 
ve reyle tefsire el atarak ayetleri zabir mananın aksine yordular. 

Son yüzyılda bu tür bilimsel tefsir Mısır ve İran'da revaç buldu ama bazı Müslüman 
aiimlerin bilimsel tefsire kötü gözle bakmasına yolaçn. Bu nedenle bilimsel tefsiri bir tür 
reyle tefsir, görüş ve inançları Kur'an'a dayatma olarak kabul ettiler. 

Allame Tabatabru, bilimsel tefsiri adaptasyon olarak adlandırmakta ve müfessirin 
Kur'an'da araştırma yapıp bilimsel teori veya yasaya uygun ayetleri billduğuna ve onlan 
birbirine uygun bale getirdiğine ve aylan ayetleri, bir çeşit Kur'an'a dayatma sayılan te
vii ettiğine inanmaktadır. Nihayet bilimsel tefsirin aslında tefsir olmadığı sonucuna var
maktadır. Çünkü ayetlerin mana ve maksadını açıklığa kavuşturmamaktadır, bilakis sa
dece bir tür tatbiktir. 21 

16 Muhammed Ali Rızai Isfebani, a.g.e., s. 67. 
17 Ag.e., s. 68. 
18 Bkz: Muhammed Hüseyin Zehebi, a.g.e., c. 2, s. 481. 
19 Zilzal 1 
20 Bkz: Bedreddin Zerkeşi, el-Burhan {i U/ümi'/-Kur'an, c. 2 (Beyrut Daru'l-Ma'rife, hicri kanıeri 1391), s. 

181. 
21 Seyyid Muhammed Hüseyin Tabaıabai, el-Mizan {i Te{siri'l-Kur'an, c. 1 (Tehran: Daru'l-Kütiibi'l-İslamiyye, 

hicri şemsi 1372), s. 6-8. 
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Allame Tabatabat, bilimsel tefsirin, uygulama ve dayanna yaklaşunı olarak ün kazan
mış bu yaklaşımıru izah ederken şöyle der: 

Bazılan i.lii:ll tefsirde akılcı metodun (eski ulemanın metoduydu) banl olduğu sonucuna 
varmıştır. Çünkü deneysel bilimlerin ve banda felsefenin gelişmesiyle akılcı metod (Aris

toculuk) yanlışlanmıştır. Diğer taraftan rivayetler de Kur'an tefsiri için güvenilir değildir. 

Çünkü birçok yerde ona İsrailiyat ve uydurma kanşmıştır. O halde Kur' an' ı tefsir için ge
riye tek yol kalmaktadır. O da i.1m1 tefsirdir. Bu bakımdan Kur'an'ı bilimsel teoriler ve tec
rübeler ışığında tefsir etmeliyiz.. 22 

Bazı uzmanlar da bu tür bilimsel tefsire muhalefet ederken, tefsirde gerçekte ayeti an
lama niyetinde olmak gerektiğine, yoksa önceden bir şeyi kabul edip sonra ayetlere uy
gulamanın ve cam istediğini Kur'an'a dayannanın kabul edilemeyeceğine irıarur. isterse 
o önyargı felsefi veya irfani anlamlardan, deneysel bilimlerden veya sosyolojiden vs. 
kaynaklansın. 23 Yıne adaptasyon nazariyesirıi reddenne hususunda şöyle rlenmiştir: 

Hipotezler zamanın geçmesiyle değişime ve başkalaşmaya uğrarlar. Bu nedenle, sabit ve 
değişmez Kur'an'ı değişen hipotezlere adapte etmek mümkün değildir. Mesela bitkiler 
IDeiDinde dişi ve erkeğin çiftleşmesi veya yerin hareketi ... 24 

Kur'an'a bilimsel görüşü dayanna ve adapte enne yaklaşunıyla bilimsel tefsire bir ör

nek de "\# .. Ü ~ ~ j ~~lj ~ &! ~ t_Ş~I .JA" 25 ayetinirı tefsirirıde görülebi

lir. Bu ayetin bilimsel tefsiri yapılırken "~" kelimesirıe proton , "tJ]" kelimesirıe de 
elektron manası verilmiş ve şöyle denmiştir: ''Kur'an'ın kastettiği şudur: Hepinizi, ata
rnun pozitif ve negatif parçaları olan proton ve elekırondan yarattık." 26 

Ayetin bu tefsirirıin bir şekilde adaptasyon yapnğını ve bilimsel teoriyi Kur' an aye

tine dayatnğını görüyoruz. Çünkü "~" kelimesirıirı lugat ve ısolah manasma dahi ·ria
yet ennemiştir. 

Bilimsel teoriyi Kur'an'a dayannaya diğer bir örneği de "~')G &! c)G~ıı~;ı.;. jjjj 
ı:r.f &!" 27 ayetirıirı tefsirinde görmek mümkündür. Bu ayet tefsir edilirken şöyle den
ıiılştir: ''Kur' an evrim teorisirıi kastennektedir. ifade edilen şudur ki, hayat suda tek hüc
reden ortaya çıkmış ve daha sonra evrimleşip insana kadar gelmiştir." 28 

22 Ag.e., c. ı, s. 7. 
23 Muhammed Taki Misbab Yezdi, Meiirif-i Kur'an (Kum: Müessese der Rab-i Hak, birinci baskı, hicri şemsi 

ı367), s. 229. 
24 Nasır Mekarim Şiraz.i, Mecelle-i Peyiim-i Kur'an (önceki sayı) (Kum: İntişarat-i Daru'l-Kur'ani'l-Kerim), 

5.48. 
ıs A'raf ı89 
26 Abdwrezzak Nevfel, el-Kur'an ve'l-İimu'l-Hadis (Daru'l-Kütübi'l-Arabi, ı973), s. ıs6. 
27 Müminun 12 
28 Bkz: Seyyid Kurub, Fi Zilali'l-Kur'an tefsiıi, c. ı (Beyrut Daru İhyau't-Turasi'l-Arabi, tarihsiz), s. 260. 

66 



Sonbahar 2015! Yıl: 4, Sayı: ll ı Kur'an ilimlerinde Bilimsel Metocilann Kullanımı ı Misbalı 

Burada da ayetin tefsirinin bir şekilde adaptasyona maruz kaldığını ve bilimsel teori
nin Kur'an nassına dayatıldığını görüyoruz. - . 

Bu yaklaşım 'da-nihayetinde reyle tefsirle sonuçlanacak ve Kur'an'ın bilimiere tabi 
olduğunun farzedilmesine yolaçacaktır. Seyyid Kutub, Fi Zilali'l-Kur'an tefsirinde şöyle 
der: 

"Bilimsel tefsir, Kur'an'ın, hata ve değişime açık olan bilimlerdeki değişikliğe tabi olma
sına yolaçmaktadır." 29 Kutub, bilimsel konular değişim balinde olduğundan ve mutlak ol
madığından onları mutlak ve nihai hakikatiere sahip Kur'an'a nispet ve izafe etmenin veya 
dayatmanın mümkün olmadığına inanmaktadır. 30 Bazı uzmanlar da Kur'an'daki manalan 
anlamak için bilimsel araçlan kullanmanın oldukça güç ve çürük bir iş olduğunu·düşün

mektedir. Çünkü bilimin sabit bir hali yoktur ve zamanın ilerlemesiyle gelişip değişir. Bir 
zamanlar kesin olduğuna inanılan nice bilimsel teori -nerede kaldı hipotez- gün gelmiş, 
suya düşen serap gibi yokolup gitmiştir. Bu nedenle eğer Kur'an'daki manalan, bilimin 
kalıcı olmayan araçlaoyla tefsir edip yorumlarsak sabit bir bal ve muhkem gerçekliğe sa
hip Kur'an'ın anlamlanru sarsmış ve çürük hale getirmiş oluruz. Hulasa, bilirnin ulaştığı 
sonuçlan Kur'an'la düğünılernek sahib bir iş gibi göıiinrnemektedir. 31 

İkind yaklaşunın neticesi şu oldu: Mesela Batlamyus astronomisinin hakim olduğu 
ve dokuz gökkürenin kesin gerçeklik kabul edildiği ·bin yıl önce Kur'an'da geçen yedi 
gök, dokuz gökküre anlayışına uymuyordu. Bu yüzden, o dönemin astronomisiyle ayet
lerio zahirdeki çelişkisini hertaraf edebilmek için "arş" ve "kiirsi" kelimelerini sekizinci 
ve dokuzuncu felek olarak tarif etmek zorunda kaldılar. 32 

Yani ikind yaklaşunın kabul edilmesi, bazı Kur'an ayetlerinin bilimsel bilgilerle çatış
nğı her defasında mecburen Kur'an'ı tevil etmek ve bilimsel bilgiye uydurmak gerektiği 
anlamına gelmektedir. Sonuç itibariyle denebilir ki, deneysel bilimler kesin olmadığına 
ve nihai bilgiyi sunmadığına, öte yandan ilalll vahiy de kesin, değişmez ve hatasız oldu
ğuna göre, bu durumda deneysel bilimlerin bilgisirıi kesin ve değişmezmiş gibi Kur'an'a 
nispet etmek mümkün değildir. Kişi Kur'an'a kesin biçimde nispet ederse bir çeşit da
yatma yapmış ve adaptasyona yönelmiş olur, bu da reyle tefsir demektir. Dolayısıyla bi
limleri Kur'an'a arzetmek gerekir, Kur'an'ı bilimiere değil. 

Üçüncü yaklaşun: Kur'an'ı daha iyi anlamak için bilimlerin istihdam edilmesi ve 
onlardan yararlanma 

Bu yaklaşımda Kur'an müfessiri, gerekli şartlan taşıyarak ve tefsirin kurallarına ria
yet ederek, bilimlerin, Kur'an ayetlerinin zahirine (lugat ve ısolah manasma uygun) ay
kın olmayan kesin bilgilerinden (akıl tarafindan desteklenir) istifade yoluyla bilimsel tefsir 
yapmaya ve Kur'an'ın bilinmeyen anlamlarını keşfetmeye çalışır. Bu çeşit tefsirin doğ
ruluk şarn, müfessirin her türlü tevil ve reyle tefsirden kaçınması ve yalnızca Kur'an'ın 

29 A..g.e., c. ı, s. 261-263. 
30 A..g.e., c. ı, s. 260. 
31 Muhammed Hadi Ma'rifet, U/üm-i Kur'ani (Kum: Müessese-i el-Temhid, hicri şemsi 1378), s. 417. 
32 Bkz: Muhammed Ali Rıı.ai Isfehani, a.g.e., s. 64. 
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Kur'an'ın zahiri kesin deneysel bilimiere muvafıksa Kur'an'ın tefsirinde o 
bilimsel bil~den yararlanılabilir. Fakat zanna dayalı bil~er, bilimsel teoriler 
~iyse Kur' an tefsirinde onlardan ya.rarlanmak mümkün deifldir. Çünkü bu 

teoriler zamanla deiişim ve dönüşüme maruz kalmaktadır ve Kur'an'ın onlarla 
özdeşleştirilmesi, bilimlerde deiişiklik meydana ~eldi~de insaniann Kur' an' ın 

do~u~ ve hüccet oluşundan kuşku duymasma sebep olacaktır. 

maksadından ihtimal biçiminde bahsetmesidir. Çünkü deneysel bilimler, metodlarda du
yusal ve tümevanmsal oluşu nedeniyle kesin teoriler sunarnaz. 

Bazılan, Kur'an'ı daha iyi anlamak için bilimlerden yararlanmanın Kur'an'ın bilim
sel mucizeviliğine de yardımcı olacağına inanmaktadır. Mesela bitkilerin tozlaşma yasası 
on yedinci yüzyılda keşfedilmiş tir. Lakin ondan yaklaşık on yüzyıl önce Kur' an bitkile
rin tozlaşmasından sözetmiştir. 

Bu çeşit tefsiri onaylayanlar, modern keşiflerin ve bilimsel yasaların Kur'an'daki bazı 
meselelerin açıklarımasını sağladığını ve ayetleri tefsir ederken bize yardımcı olduğunu 
savunmaktadır. Mesela yerkürerün kendi etrafında ve güneşin çevresinde hareket etmesi 
~ , ~ , . , ,, 

"ljl.Ç d' j ~~ ~ r-JI" 33 ayetinin tefsir edilmesini ve ayetin manasının anlaşılınasını 
sağlamıştır: ''Yeri, hızlı ve çekimli harekete sahip kılmadık mı?" Oysa daha önce şöyle 
tercüme ediliyordu: "Yeri, insanlığın her işi için yeterli kılmadık mı?" Dolayısıyla dene
bilir ki, eğer birey, bir Kur' an müfessirinin şartlarına sahip olarak ve muteber tefsirin ku
rallarına riayet ederek, zahiri itibanyla, ispatlanmış ve kesin bilimsel yasaya uygun olan 
bir ayeti kesin bilimsel bilgiyle tefsir ederse, bu, reyle tefsir sayılmamak bir yana, üste
lik ayetin mana ve tefsirine açıklık kazandıracak girişim olur. Bazı üstatlar der ki, "Eğer 

33 Mürselat 25 
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bir ilim adamı, kesinliğinden emin olduğu elindeki bilimsel araçla Kur'an'daki kimi be-
1irs~eri giderebiliyorsa bu tasvip görecek bir iştir. Bunun şartı, görüşünü açıklamaya 
'belki' kelimesiyle başlaması ve şöyle demesidir: Belki -veya kuvvetle muhtemeldir ki
ayetin m~adı budur. Böylece eğer sözkonusu bilimsel teoride değişiklik meydana ge
lirse Kur'an'a herhangi bir halel gelmemiş ve yalıuzca yapılan tefsirin hatalı olduğu söy
lenmiş olacaktır." 34 

Bilimsel tefsirdeki üçüncü yaklaşımı izah ederken şöyle denebilir: Bu metodda müfessir, 
bilimleri Kur'an'ın hizmetine solananın peşindedir ve asla bilimsel teoriyi Kur'an'a dayat
maz. Bilakis ayetin manasını aydınlatmak için bilimlerin kesin bilgilerinden yararlanmak ister. 

, , , c:ı 

Mesela güneşin hareketinin ispatlanması (kendi etrafında vs.) ''4.1 j 0:: • ~ J <.>_fl.; ~lj"35 

ayetinin manasının büyük ölçüde açıklık kazanmasını sağlamışhr. Yahut-yeni bi.J.inlsel ke
şifler, Kur'an'daki bilimsel anlamların her geçen gün daha belirgin ve bariz hale gelme
sini temin etmektedir. Çağdaş araştırmacılardan biri bu konuda şöyle der: 

Bu konuda (ayın keşfi) bilimdeki gelişme nasıl da Kur' an' a uygun düştü. Yani ondört yüzyıl 
sonra bilim, bu ölçüde Kur'an'a yetişti. Bu, hem Kur'an'ın mucizesidir, hem de Kur'an'ın 
bilime uygunluğu tartışmasızdır. Ama böyle olmayan, akll ve matematiksel delile dayan
mayan, temelini talıminin ve kesin olmayan dayanaklann oluşturduğu teorilerde geleceği 
beklemek ve Kur'an'ın zahirinden vazgeçmemek gerekir. 36 

Bundan dolayı bir kimse doğa. bilimlerinin kanıtlanmamış teorilerini Kur'an'a adapte 
etmek isterse, bunun neticesi, bilimlerdeki geçersiz bilgiler, tezadar ve çelişkilerin Kur'an 
girmesi olacaktır. Fakat eğer bilimsel tefsir sahih biçimde gerçekleşirse, yani Kur' an tef
siri doğa bilimleriyle ve tefsirin ve müfessirin şartıanna riayet ederek yapılırsa herhangi 
bir sorun çıkmayacaktır. 

Daha basit bir ifadeyle, eğer bilimsel tefsir, Kur'an'ın zahirinin bilimsel bilgiye uy
gun olduğu anlamındaysa sorun yoktur. Çünkü bu durumda reyle tefsir ve dayatma işini 
içinde değildir. 

Üçüncü yaklaşuna göre eğer Kur'an'ın zahiri kesin deneysel bilimiere muvafıksa 
Kur'an'ın tefsirinde o bilimsel bilgiden yararlanılabilir. Fakat zanna dayalı bilgiler, bi
limsel teoriler gibiyse Kur'an tefsirinde onlardan yararlanmak mümkün değildir. Çünkü 
bu teoriler zamarıla değişim ve dönüşüme maruz kalmaktadır ve Kur'an'ın onlarla özdeş
leştirilmesi, bilimlerde değişiklik meydana geldiğinde insanların Kur'an'ın doğruluğu ve 
hüccet oluşundan kuşku duymasına sebep olacaktır. 

Seyyid Kutub, Fi Zilali'l-Kur'an isimli tefsir kitabında bilimsel teorilerin Kur'an'a da
yatılmasını reddederken, Kur' an' ı daha iyi anlamak için bilimlerden yararlanmayı onayla
yarak şöyle demiştir: "Bilimsel bilgiler değişikliğe uğradığından ve mutlak olmadığından, 
onlan, mutlak ve nihai hakikatiere sahip Kur'an'a nispet ve izafe etmek ya da dayatmak 

34 Bkı.: Muhammed Hadi Ma'rifet, a.g.e., s. 417. 
35 Yasin 38 
36 Lütfuilah Safi Gulpayegaru, Be Siiy-i A{eridegôr (Kum: Defter-i İntişfuat-i İslami, tarihsiz), s. 85. 
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mümkün değildir. Ancak insanın varlığı ve hayanyla ilgili olarak bilimsel hakikatler ve 
teorilerde keşfedilmiş bilgilerden Kur'an'ı anlamak için istifade edilebilir ve bu yolla 
Kur'an'ın delaletleri geliştirilebilir. 37 

Üçüncü yaklaşun esas alınarak aşağıdaki sonuçlar çıkart:ılabilir: 

ı. Kur' an' ı anlamada bilimlerden ve beşeı:lbilginin kesin sonuçlarından yararlanılma
sının, Kur'an'daki lafı.zların manasını geliştirmeye ve ayetlerin, bilimsel hakikatiere işaret 
edilmiş hariçteki gerçek örneklerini bulmaya etkin biçimde yardımcı olmaktadır. Diğer bir 
ifadeyle, bilimsel tefsire bu tür bir yaklaşım, Kur'an'a ilişkin anlayışlDllZl derinleştirecek 
ve Kur' an ayetlerinin delaletlerini zenginleştirecektir. 

~ ~ ... ~ , .; . . , .... 
Misal ek n..-.ı,; ... n .. .,.ır~ıı J~Lo.;ISb-, ' lA:.,;;~'·'~ l:..!.~~c:ıı,; ' : ,,:ıs venn g~::ıcruı;x, , ı.,.s:; _ • :r- _ :r--~ , _ 'f- ,::,ro .J 

ayetinde irtifanın artışıyla nefes alınanın güçleştiği meselesine değinilmiştir. , 

''Bu ayette sapkınların hayanndaki güçlük ve zorluktan bahsedilmekte ve onlar, atmos
ferin yüksek katınaniarına yükselen, yükseldikçe nefes darlığına ve göğüste büyük sıloş
maya maruz kalan kişiye benzetilmektedir. Eski müfessirler yukandaki ayette geçen bu 
benzetmeyi izah ederken görüş aynlığına düşmüştür. Bazıları, kastedilenin, uçmak için 
boşıına çabalayan ve kuşlar gibi göğe uçmaya uğraşan kişiye benzetme olduğtına inan
mışnr. Çünkü bıına gücü yetmez, rahatsız olur ve rahatsızlığın şiddetinden nefes alması 
güçleşir. Fakat günümüzde yeryüzünde hava basıncı fenomeni ve onıın bedendeki kan 
basınana uygtın olduğunun (böylece iç ve dış basıncın dengelendiğinin) aniaşılmasıyla 
ayetteki benzetmenin izahı daha iyi anlaşılmakta ve eski tefsirlerin belirsizliklerini büyük 
ölçüde azaltmaktadır." 39 

2. Üçüncü yaklaşımla bilimsel tefsir Kur'an'ın bilimsel mucizesini ispatlamayı sağla
maktadır. Çünkü Müslüman alimler Kur'an'ın mucize boyutlarından birinin bilimsel işa
retler olduğunu düşünmektedir. Bilimsel işaretlerden bir kısmı eski zamanlarda, bir kısmı 
son yillarda bilimin araçlarıyla ortaya çıkmışnr. Belki de diğer birçoğu da zaman içinde 
bilinir hale gelecektir. 

Bilimsel mucizeden kasıt, tabiann bazı sırlarıyla ilgili ve Kur'an'ın ifade katmanla
rından -bazen- sızınn biçiminde gözlemlenen geçici işaretlerdir. Zaman geçtikçe, bilimin 
gelişmesi ve bazı bilimsel teorilerin kesinlik kazanmasıyla bu işaretierin üzerindeki perde 
kalkar ve bilginler, özellikle bu hakikatiere vakıf olarak Kur'an'ı mucize açısından öv
güye konu edip makbul bulurlar. 

Dolayısıyla Kur'an ayetlerini daha iyi anlayabilmek için bilimlerin kesin sonuçların
dan yararlanmak, Kur'an'ın bilimsel işaretlerinin doğruluğunu ispatlamaya yardımcı ol
maktadır. 

Kur'an'ın bilimsel işaretleri, gerçekte bu sözlerin ilahi ilim ve hikmetle dolup taşan bir 
kaynaktan geldiğini ifade etmekte ve sonsuz ilim kaynağını anlatmaktadır. 

37 Seyyid Kutub, a.g.e., s. 260 ve devamı. 
38 En'am 125 
39 Muhammed Hadi Ma'rifet, a.g.e., s. 425. 
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Bundan dolayı bilim adamlan büyük gayret ve çabayla varlığın gizem ve sırlanndan 
bifP.ti ~çtığinda ve bu keşif kesin bilgiye dönüştüğünde, güvenilir bilim adamlanndan 
nakledilen bazı kati bilimsel teorilerden yararlanarak bilimsel işaretler içeren bazı Kur'an . 
ayetleri tefsir edilebilir. 

Seyyid Ebulkasım Ho!, el-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an kitabında incelikli bir noktaya de
ğinmektedir: 

Kur' an-ı Mecid, çok sayıda ayette yaratılışın kanunlan, tabiat ai emi, sema vi küreler ve 
benzerleriyle ilgili meselelerden bahsetmektedir. Kur' an, vahiy ve gayb1 haberler dışında 
bu bilgilere ulaşmanın hiçbir yolu bulunmadığı ve hiçkimsenin bu hakikatleri kavrayama
dığı dönemlerde bu hakikatierin ve sırların üzerindeki perdeyi kaldırmıştır. 40 

Daha sonra şöyle devam eder: 

Dikkat çekici nokta şudur ki, Kur'an'daki bilimsel ayetler hakikati beyan etmesinin 
yarıısıra daima ihtiyat yolunu tutarak, o dönemde idrak edilip anlaşılabilen bilgileri açıklık 
ve netlikle ifade etmiş, ama o çağın insanların aniayıp idrak etmekten uzak olduğu bilgi
lerde genel hatlarla beyan ve sadece değiniyle yetiruniş, bu bilgilerin tam manasıyla açık
lanmasını, bilimsel buluşlar ve gelişmelerle, mikro araçlar, büyüteç ve kameralarla dona
nacak sonraki çağların insaniarına bıraknuştır." 41 

Bu görüşe göre kesinliği olan bilimlerden ve beşeri bilginin sonuçlarından yararlan
mak, müfessirin, bilimsel işaretler içeren ayetlerin delaletlerini anlamada kullanacağı araç
lardan biridir. 

3. Bilim ve dinin çatıştığı varsayımını önlemek, üçüncü yaklaşımın ışığında vanlan 
sonuçlardan bir diğeridir. 

Bazılan, Kur'an'daki bilimsel ayetlerin tefsirinde kesin bilimlerden yararlanılmasının, 
geçersiz din-bilim çatışması varsayımını önleyeceğine inanmaktadır. Çünkü Kur'an'ın bi
limsel bilgilerinin aydırılatılmasıyla herkes insafa gelip İslam'ın bilimlerle bağdaştığını, 
hatta bilimin dini teyit ettiğini anlayabilecektir. 

3. Kur'an İlimlerinde Thrihsel Metodun Kullanıını 

Tarihin konusu, zaman ve mekanda vuku bulmuş geçmişteki olaylardır. Zaman ve me
kanlı hadiseler daima duyusal metodla idrake ulaşır. Bu nedenle tarih bilimindeki araştırma 
metodu da duyusal metoddur. Geçmişteki olaylar doğrudan duyu yoluyla incelenemeyece
ğinden tarihte, dalaylı gözlem metodundan yararlanılır. Yani "sened ve belge" adı verilen 
geriye kalmış eserlerin gözlemlenmesiyle. Bu belgeler iki kısımdır: Maddi ve şahsi. 

Maddi olanlar; binalar, takılar, geçmişten kalan ve geçmişin eserlerinin saklandığı her
şeydir. 

40 Seyyid Ebulkasıın HoT, el-Beyan fi Te{siri'/-Kur'an (Kum: Meane-i Zehair-i İslaınl, hicri şemsi 1360), s. 
117. 

41 A.g.e., s. 118. 
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Şahsi olanlar ise sanatsal eserler, yazılar, kitabeler, basılı ve şifahi nakillerdir. 

Kur'an ilimlerinin bazılannda şahsi dalaylı gözlem metodundan yararlanmak gerekir. 
Hadisler ve rivayetler biçiminde nakledilmiş senedler yoluyla tahki.ke girişilmelidir. 

Thrib Biliminde Araştırma Metodu 

Daha önce söylendiği gibi, taribin araştnma konusu geçmiş zamanla, tarihçinin erişi
mine uzak ve doğrudan gözlemin dışında kalanla ilgilidir. Bu nedenle tarih biliminde bir 
araştnmacı, geçmişten kalan eserleri inceleyip araştırabilmek için mütalaa ve tahkikini, 
yaşayan taruklıklar veya şahitliklere, sened ve belgelere ve tarihsel deliliere dayandırma
lıdır. Bu eserler bazen insanların bir bölümünün zihninde yeralmaktadır, hatıralarının bir 
parçasıdır ve anlatımlan aracılığıyla ortaya çıkar. Buna ıstılahta tanıklık veya şehadet adı 
veriyoruz. Bazen de bu eserler, tarihçilerin kullanımına hazır vaziyette yazılarda, resmi 
belgelerde, adap, gelenekler ve adetlerde ya da tarihi binalarda yadigar kalmıştır. Dola
yısıyla tarihçinin, tarihsel olaylan tanımak için iki kaynağı vardır: 1- Tanıklık veya şeha
det, 2- Tarihsel sened ve belgeler. 42 

a) Tcınıklık veya şehadet 

Tanıklık veya şehadetten kasıt, bir hadiseyi, ona şahsen tanık olmuş ve vuku bulma
sını izlemiş kişi aracılığıyla açıklamaktır. Istılahta şahit veya tanık, sözkonusu hadiseyi 
gören veya işiten kişiye atfedilir. Genel olarak malumatımızın önemli losmı, başkalann
dan işittiğimiz bilgilerdir. Tarihsel olaylarla ilgili ilmimiz de esas itibariyle bu losınıdan
dır ve genellikle bireyler bu vesileyle türdeş duyular ve bafizadan yararlarıır, geçmişteki
lerin ve çağdaşların tecrübelerinin yardımıyla malumatıarını geliştirir. Bir araştnmaemın 
şahsen bütün olayları kendi gözüyle müşahede etmesine imkan bulunmadığından başka
larının gözlem ve taruklıklarına muhtaçtır. 

b) Thri.l:ıi sen ed ve belgeler 

Ta.ı:ihi sened ve belgelerden kasıt, yazılar veya kitabeler ya da kompleksler, yahut bi
nalar veya araç gereçler, elbise, savaş eşyaları vs. biçiminde insanoğlunun geçmiş haya
nndan geriye kalmış eserlerin tamamıdır. Tarihsel senedler ve belgeler iki losımdır: 

ı. Maddi senedler ve belgeler: Bundan maksat, geçmişin maddi eser ve kalıntılarıdır. 
Binalar, yapılar, mobilyalar, elbiseler, takılar, alet edevat, silahlar, toprak alundan çıkan 
eşyalar, sikkeler, kaplar vs. gibi. 

2. Maddi olmayan ve şahsi senedler ve belgeler: Bundan maksat, vicdan ve hatıra
larda saklanmış geçmiş zamanların eserleridir. yahut bize ulaşmış tarihi yazılar, kitabeler, 
heykeller, taşbaskılar ve resirnlerdir. 

42 Bkz: Feliden Challaye, Şinôht-i Revaşhô-yi Uliim, Felsefe-i İ/ml, tercüme: Yahya Mehdevi (I'ehıan: 
çapbfuıe-i Taban, 1323), bölüm 2, s. 57. 
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Tarihsel meseleler konusunda araşnıma ve inceleme yapmak için tarihçinin elinde iki 
metod vardır: -. . 

a) Tarihsel eleŞtiri metodu (analitik metod) 

b) Tarihsel sentez ve telif metodu 

a) Tarihsel eleştiri metodu: Tarihsel eleştiriden kasıt, hakikatierin bilinmesi, orijinal ve 
sahih senedierin orijinal ve sahih olmayanlardan ayırt edilmesi için tarih kaynakları üZe
rinde yapılan sistematik araşnımadır. 43 Başka bir deyişle, tarihsel tenkirlin maksadı, ta
nıldık veya şehadetin, maddi olsun olmasın sened ve belgelerin değerini ve mertebesini 
belirlemek, insanın geçmişi babında hakikatleri ortaya çıkarınaktır. 44 

b) Tarihsel sentez ve telif metodu: Olaylar sened ve belgelerden yararlarıarak- bilin
dikten sonra tarihçi onları biraraya getirmeli ve onlardan ahenkli bir bütün oluşturmalı
dır. Yarıi analizi yaptıktan sonra sentez ve telif işi başlar. Bu, ıstılahta "tarihin miınarisi" 
denilen şeydir. 45 

Tarih biliminin araşnıma metodunu özetle kategorilendirmek istersek her tarihsel araş
mmanın aşağıdaki. aşamalan katettiğini söyleyebiliriz: 

ı. Sened ve belgelerin toplanması, bulunan kaynakların birind el mi, yoksa başkala
rının görüşü mü olduğunun belirlenmesi.. 

2. Toplanan belgelerin, bilgi ve konuların tanzim edilip sıralanınasına riayet edilerek 
tasnifi Böylece bu yolla, olaylar ve toplumsal durumlar arasında mannksal irtibat kuru
labilecektir. 

3. Başkalannın toplanmış bilgilere yönelttiği eleştirllerin kaydedilip saklanması. 

4. Olaylar arasındaki. sebep-sonuç ilişkisini bulmak için bilgilerin tenkidi, mannksal 
analiz ve çözümlemesi. 46 

Dini AraştınDalar ve Kur'an Çalışmalarında Thrihsel Mütalaaya İhtiyaan 
Gerekçeleri 

Dini araştırınaların tarihsel araç ve metodlardan kaçışı yoktur. Günümüzde tarihsel mü
talaalar, genel olarak dini araşnrınalar alanında ve özel olarak Kur' an ilimleri alanında, 
dini araşnımaların kendine özgü alanını şekillendirecek, tarihsel din araştırmalarının çeşitli 
ekol ve metodlarını meydana getirecek derecede önem kazanmış ve yaygınlaşınışnr. De
ğerlendirmelerde tarihsel deliliere istinadı bolca görmekteyiz. Denebilir ki dini araştırına
lar ve Kur' an çalışmalan diğer alanlardan daha fazla tarihsel yönelime ihtiyaç duymakta
dır. Çünkü tarih bilimi, metodoloji ve tarih felsefesiyle birkaç boyutlu ilişkiye sahiptir: 

43 Cemil Saliba, Ferheng-i Felsefi, tercüme: Menuçehr Sana (rehran: İntişfuat-i Hikmet, hioi şemsi 1366), 
s.167. 

44 Müctebevi, Felsefe der İran, Makale-i Mantık-i /Imf (rehran: İntişfuat-i Hikmet, hicri şemsi 1363), s. 
109. 

45 A..g.e. 
46 Bkz: Haşınenıllah Thbibi, Mebadi ve Usıil-i Cômiaşinôsi (rehran: Kitabfııriişl-yi İslaıniyye, hiai şemsi 

1364), s. 139. 
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1. Geleceğin ışığında geçmişe balananın teşvik edilmesi Kur'an ayetlerinde geçmek-
~, • .. , , , "" ,1 • , , • ., 

tedir. "~~~ ~~ 0ts' ~ I.J;.liJI p v-f.J')II ıj, I.Jm J9" 47 gibi ayetler, geçmişteki 
insaniann akıb~e_ti üzerinde düşünme ve araştırma yapmayı tavsiye etmektedir. Bu iş, as
lında geçmiştekilerin geleceğini görme veya halef üzerinden selefi tanıma demektir. Di.nt 
öğretiler bireyi, durumlann soyut ve fiili vaziyeti üzerinde durmaktan ve olayıann sonuç
larına balanamaktan sakındınr. Bu türden tarihsel basicete davet, bireyleri, ona ulaştıran 
araç ve metodlan bulmaya motive eder. Böylece de tarihsel araştırmanın araçlarına du
yulan ihtiyaç, cli.nl araştırmalar sahasının araştırmacısını tarih biliminin felsefesi ve me
todolojisine sevkeder. 

2. Dini araştırmalann çoğu meselesi, tekeld veya tekeld olmayan biçimde, tarih biti
mine, tarihsel araçlar ve enfoımasyona müracaatla betimlenip açıklanabilir. Kelamcılann 
hasse nübüvvet meselesinde, hasse mucize ve imameti ispatlarken tarihsel incelemeler
den kaçınması imkansızdır. Günümüzde pek o kadar kısa olmayan ondört yüzyıl geçtik
ten ve bu zaman içinde çok sayıda hadise vuku bulduktan sonra imametin Şii teorisinin 
doğruluğu ve hakikat tarihsel bilgiyle daha iyi anlaşılabilmektedir. 

3. Kelamcılann tarihsel olmayan metodlarla ele aldığı peygamberlerin ismeti, iman 
tecrübesinin birliği, peygamberlerin toplumsal-tarihsel rolü vs. gibi meselelerde tarihsel 
mütalaalar onlan probleme çağırmaktadır. Sorun ve müzakerede hazır bulunmanın şam, 
tarihsel araçlar ve metodlan tanımaknr. 

4. Kur'an'daki öğretilerin, insanlık tarihinin bütünü ve ilahl iradenin özel ve tarihsel 
gerekleri babında sözü vardır: Akıbet muttaki olanlanndır ve tarihin gayesi, onun roadefi 
mahiyetinin ötesinde, ilahl kaza ve kaderin icabıdır. İlahl iradenin istikameti ise insanın 
lrurtuluşu ve hakkın zaferine yöneliktir. Bugün bu öğretiler, nazari tarih felsefesinde bir 
teori olarak, maddiyatçı ve sekülarist görüşleri rekabete çağınr. 48 

S. Mukaddes kitap Kur'an'ın bir bölümü, Hz. Rasül-i Ekrem (s.a.a) veya büyük pey
gamberler ve diğer nebiler, evliyalar ve uzak dönemlerin insanlan zamanında vuku bulmuş 
birtakım olaylan kapsamaktadır. Bu olaylar hakkında mukaddes kitap Kur'an'ın tefsiri ve 
ondan çıkanmda bulunmak, bu olaylarm tarihsel olarak aniaşılmasını ve vuku bulduklan 
zamanı kavramayı gerektirecektir. 

6. Nüzulden önce ve sonra Peygamber'in (s.a.a) halleri, Kur'an'ın yazımı, Kur'an 
katipleri ve hafızlan, halifelerin davranışı-Ebubekir'in bilafetinden Hz. Ali'nin (a.s) za
manına kadar-, Beıll Ümeyye ve Bem Mervan hilafeti, ilk tefsirlerin ve Kur'an tercü
melerinin ortaya çıkış tarihi, Kur'an kfuileri, Kur'an'ın yayılması için gösterilen çaba ve 
Müslümaniann bu işe önem vermesi, Kur'an'ın tezhibi ve güzel yazımı vs. gibi balıis
Ierin tamamı, Kur' an ilimleri bir yana, tarih ve siret kitaplannda ilgilenilmiş tarihsel ko
nulardır. iddianın şahidi, bu bahislerin, Taberi Tarihi, İbn İshak Sireti, İbn Hişam Sireti, 
Mesudl'nin Murucu'ı-Zeheb'i, İbn Haldun Tarihi, İbn Esir'in Kamil'i vs. gibi tarihsel 

47 En'am ll 
48 Bkz: Ehad Feıamun I<arameleki, Reveşşiniisl-yi Müıa/aat-i Dini (Meşhed: Danişgalı-i Ulüm-i İslamı":.yi 

Rezevi, birinci basla, 1385), s. 274. 

74 



Sonbahar 2015, Yıl: 4. Sayı: 11 ı Kur'an ilimlerinde Bilimsel Metodlann Kullanımı ı Misbalı 

kaynaklara yansımasıdır. Diğer bir ifadeyle, Kur'an ilimlerinin kaynaklannda geçen bu 
kabil.P~ler ve müzakereler genel olarak tarih kitaplarına başvurmuş ve istinat elıniştir. 
Bu nedenle tarihsel metQdlardan yararlanılması ve tarihsel sened ve belgelerin tenkidi bu 
grup babisler-Qe gerekli işlevi üstlenebilmektedir. 

7. Tarihsel metodun Kur'an ilimleri alanındaki en temel işlevini, nüzulün başından 
Peygamber'in (s.a.a) rıhletine kadar ''Kur' an tarihi" ve Kur'an'ın toplanma şekliyle ilgili 
babisierde bulmak mümkündür. Elbette ki ''Kur' an tarihi" kavramı, çağdaş dönemde gün
deme geldiği şekliyle eskilerin eserlerinde yaygın değildi. Aralarında Bedruddin Zerkeşi'nin 
telifi. el-Burhan fi Ulumi'l-Kur'an'ı ve Suyuô'nin telifi el-İtkan fi UWmi'l-KurJan'ı gibi 
kitapların bulunduğu Kur'an ilimlerinin temel kitaplan ''Kur' an tarihi" kavramından bah
setmemiştir. Son yiizyllda ''Kur' an tarihi" başlığı, ilk olarak Alman Nöldeke tarafından 
.. erilmiştir' . 49 on . 

Yıne, ilk kez Blachere'in Kur'an tercümesinin yayınladığı 1945 yılındaki çalışma, ko
nuya ilgi duyanların dikkatini çeken mukaddiiDe oldu. Bu eser; tarih, lugat ve edebiyat 
kaynaklan ve babisierini tenkitle ilgili en net çalışmadır. Özellikle günümüzdeki kıraan 
tedvin ve tespit konusunda ilgi odağı olmuştur. 

Blachere bu eseri yayınlayarak Kur'an-ı Mecid'in yaşayan tarihini Fransız okuyuaılann 
hizmetine sundu. Bu eserini daha ziyade Nöldeke'nin50·ünlü çalışması Kur'an Tarihi'ne 
dayandırdı. Blachere bu çalışmadamana ve tarih bahisleri, ayetlerin nüzul sırasına göre 
yeniden tanzimi, ayetlerin Mekki ve Medeni oluşu gibi konular üzerinde çokça durur. 51 

Müsteşriklerin Kur'an konusundaki çalışmalarında bazı eleştiriler ortaya anldı. Bunların 
arasında meşhur oryantalistlerden Arthur Jeffeıy, İbn Ebi Davud Sicistani'nin el-Mesôhif 
kitabının mukaddimesinde müsteşriklerin Kur' an hakkındaki araşnrmalarını tenkit etti. 
Şöyle yazıyordu: "Tahkik ehline gelince, onların araşnrma metodu, inceleme ve keşif ya
pabilrİıek ve hakikatleri sözde bulup çıkarabilmek için temelsiz ve asılsız tasavvurlar, ev
bamlar, tahminler, zanlar, görüşler ve faraziyeleri biraraya toplamaktan ibarettir." 52 

Açık olan şu ki, eğer bu oryantalistler, araşnrmalarını İslam ulemasının kriterlerine 
göre hadisleri tenkit ve tahlil metoduyla uyumlu hale getirebilselerdi; bunun yanısıra mev
zuyla ilişkili hadis ve haberleri bu ölçüdere göre seçebilselerdi Kur'an tarihine dair, ha
tası en aza indirilmiş, buna karşılık doğruya çok daha yakın örnek ve model kitaplar te
lif edebilirlerdi. 

Allame Tabatabai, ilke olarak ''Kur'an tarihi"nin, İslam'ın semavi kitabının kendine 
has vazedilme biçimi ve üstünlükleriyle bağdaşmayan bir başlık olduğuna inanmaktadır. 
Şöyle der: 

49 Bkz: Muhammed izz.et Dervez.e, Tarih-i Kur'an, tercüme: Muhammed Ali Lisani Feş§reki (rehran: Nelıı.et·i 
Zenan-i Müselman, hiai şemsi 1359), müterdmin mukaddimesi, s. 4. 

50 Theadar Nöldeke 
51 Bkz: Regis Blachere, Der Astône-i Kur'an, tercüme: Dr. Mahmud Ramyar (reluan: Defter-i Neşr-i Feıbeog-i 

İslami, beşind baslo, hiai şemsi 1376), s. 4, mukaddime. 
52 Seyyid Muhammed BaJo.r Hücceô, Pejiiheşi der Tarih-i Kur'an-i Kerim (reluan: Defter-i Neşr-i Feıbeng-i 

İslami, hiai şemsi 1360), mukaddirne, s. lB. 
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Nüzul gününden başlayarak günümüze kadar Kur'an-ı Medd'in tarihi tamamen ortadadır. 
Kur'an'ın sureve ayetleri sürekli Müslümanların dilinde olmuş ve elden ele ulaşmıştır. He
pimiz, şu an elimizde olan Kur'an'ın ondört yüzyıl önce Peygamber-i Ekrem' e (s.a.a) in
dirilen Kur!an olduğunu biliyoruz. Bu vasflyla Kur'an-ı Medd'in, her ne kadar tarihi net 
olarak ortadaysa da gerçekliğini ispatlama!< ve itibar kazanmak için bir tarihe muhtaç gö
rülmemesi gerekir. Çünkü Allah'ın kelamı olduğunu iddia eden, bu iddiasına metnini delil 
gösteren ve meydan okuyarak insanlan ve dnlerin onun benzerini yapmaya güç yetireme
yeceğini söyleyen bir kitap, artıkAllah'ın kelamı olduğunu, tahrif ve değiştirmeye uğrama
dığıru, nasıl geldiyse öyle kaldığımispatlatmak için kendinden başka bir delile veya şahide 
ihtiyaç duyması, yahut ispatlanmak için bir şahsın veya mal<amın tasdik ve teyidine sığın
ması olacak iş değildir. Evet, günümüzde elimizde olan Kur'an'ın Peygamber-i Ekrem' e 
(s.a.a) nazil olmuş ve hiçbir değişiklik ve tahrife uğramamış Kur'an'ın ta kendisi olduğu
nun en bariz kanın, Kur'an-ı Medd'in bizzat kendisi için beyan ettiği vasıf ve ayncalık
lann haJ.a geçerli olması, nasıl idiyse öyle var kalmasıdır. 53 

Yazdığı Kur'an'ı Kur'an'la tefsiıin mukaddimesi olarak telif edilmiş el-Kur'anu'l
Mecid kitabırun müellifi Muhammed İzzet Deıveze, Kur'an tarihiyle ilgili meselelecin 
özellikle son yüzyılda belirsizliğe gömülmesi ve yolunu kaybetmesini oıyantalistlerin 
görüş ve araştırmalannın yaygınlaşmasına bağlar. Onun inancına göre bu oryantalisder, 
rivayetleri ilınl tenkide tabi tutmaksızın sened ve metin balamından kullanıma konu et
mişlerdir. Bunun yanısıra o, Kur' an serüveninin sahih tarihini edinmede en iyi çözüm 
yolunun bizzat Kur'an'a başvurmak olduğunu düşünmektedir. Çünkü Kur'an'da İslam 
Peygamberi'ne (s.a.a), Kur'an'a, vahye ve onun nüzulüne yönelik envai çeşit suçlama ve 
eleştiri incelenmiştir. Bu nedenle Kur'an tarihinde ele alınmış meseleleri araştırmarun en 
iyi yolu Kur'an'ın metnine müracaat etmektir. 54 

Özetle denebilir ki, Muhammed İzzet Deıveze'ye göre Kur' an tarihini incelemek için 
iki metod vardır: 

1. Kur'an tarihiyle ilgili hadislerin sened ve metin balamından ilınl tenkidi 

2. Kur'an tarihi ve vahyin nüzulüyle ilgili meselelerde Kur'an metnine başvurulması 

4. Kur'an İlimlerinde Kelam İlınindeki Metodlann Kullanımı 

Kelam, dini öğretilerin rasyonel savunmasını üstlenen bir ilimdir. Bu bakımdan bu ilmi 
tarumlarken şöyle rlenmiştir: Kesin deliller üzerinden dini inançlara ilişkin ilimdir. 

Bu tanıma göre kelarnın, fuı:ıme ve bass e nübüvvet ve bununla ilgili meseleleele uğraşnğı 
ortadadır. Bunun yanısıra peygamberlere geler vahyin niteliğinin açıklanması, Peygamber-i 
Ekrem' e (s.aa) vahyin nasıl nazil olduğu, İslam Peygamberi'nin (s.a.a) ıisaletini ispatla
yan mucizenin, yani Kur'an ve onun mucize boyutlannın beyanı, Kur'an'ın meydan oku
yuşu ve karşıtlarını rekabet sahasında acze düşürmesi, Kur'an'ın tahrif edilemezliği de, 

53 Seyyid Muhammed Hüseyin Tabaıabai, Kur'an der islam, ıashih: Muhammed Bakır Behbiidi (Tehraıı: 
Daru'l-Kütilbi'l-İslamiyye, birinci baslo, hicri şemsi 1376), s. 196-199. 

54 Bkz: Muhammed İzzet Derveze, a.g.e., mütercimin mukaddimesi, s. 8. 
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Kelamın1 amme ve hasse 
nübüwet ve bununla ilgili 

meselelerle uğraştığı ortadadır. 
Bunun yanısıra peygamberlere 

geler vahyin niteliğinin açıklanması~ 
Peygamber-i Ekrem1e (s.a.ı:U 

vahyin nasıl nazif olduğu~ islam 
Peygamberiinin (s. a.ı:U risaletini 

ispatlayan mucizenin~ yani Kuran 
ve onun mucize boyutlarının 

beyanı, Kuran'ın meydan okuyuşu 
ve karşıtlarını rekabet sahasında 
acze düşürmesi, Kuran'ın tahrif 

edilemezliği de, Kuran ilimleriyle de 
ortak yönü bulunan kelam 

bahisleri arasındadır. 

Kur' an ilimleriyle de ortak yönü bulu
nan kelam balllsleri arasındadır. Çünkü 
vahyin niteliğinin ve Kur'an'ın mu
cize boyutlannın açıklanması Kur' an 
ilimlerinin asli görevlerindendir. Öte 
yandan Kur'an ilimlerinin kapsamlı 
ve tartışmalı balıisierinden biri olcin 
muhkem ve müteşabih konusunda da 
kelam ilmi bariz biçimde sahnededir. 
Zira Kur'an'ın müteşabihleri ve muh
kemlerirıi incelenirken Eş'~ Mu
tezile, İrnamiye, Maturidiye. Keramiye 
vs. gibi çeşitli kelam fırkalan ve on
lann bu grup ayetler karşısında nasıl . 
davrandıklan ele alınmaktadır. Buna 
ilaveten, kelam ilmi açısından Kur' an 
Allah'ın sözü ve vahyin sesidir. Bu ne
denle kelam tartışmalamını başladığı 
ilk günlerden itibaren Allah'ın kelamı 
olarak iki açıdan tartışma ve polemi
ğin konusu yapılmıştır: İlahl kelamın 
kadim mi, yoksa hadis mi olduğu ve 
Kur'an'ın icazı. 

Birinci tartışmanın mevzusu, 
Kur'an'ın, yani Allah'ın kclarnının 
ezelden beri var mı olduğu ss, yoksa 
sonradan mı ortaya çıktığı 56 mesele
sidir. Sonuç itibariyle, Kur'an acaba 
Allah'ın sıfatlan kategorisine mi ait
tir, yoksa fiilieri kategorisine mi? Bu 
tartışma her ne kadar kelam ilminin 
tarihinde maceralı bir polemiği ifade 
ediyorsa da tefsir açısından inkar edi
lemez bir etkiyi harekete geçirmek
tedir. Allah'ın kclarnının ezeli mi ol
duğu, yoksa sonradan mı yaratıldığı 
etrafında beyan edilen muhtelif gö
ıiişler, tefsir metodunda farklılıklar 
meydana getirmiştir. 

ss Metinde "kadim" (Çev.) 
56 Metinde "hadis" (Çev.) 
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İkinci tartışma, yani Kur'an'ın icazı meselesi, İslam Peygamberi'nin (s.a.a) peygam
berlik verisaletinin doğruluğuna ilişkin delil olarak ve Kur'an-ı Kerim'in meydan oku
yuşu itibariyle sürekli gündemde olmuştur. Bu görüşe göre Kur'an, İslam'ın en önemli 
ilikadi ilkesin.t, yani İslam Peygamberi'nin (s.aa) nübüvvetini ispatlamak için inceleme 
konusu yapılmıştır. Kur'an'ın mucize oluşunwı çeşitli boyutlannın ispatlanmasıyla da ke
lamın maksadı hasıl olmuştur. 

Bu kelamcı bakışta Kur'an'ın tefsir boyutu akılcı ve kelamcı islidial temeline oturtul
muş, Kur'an'ın icazına ilişkin muhtelif ayetlerinifade ettikleriyle kanıtlanmış ve bwıdan 
kelama ait sonuç çıkarmaya girişilmiştir. Gerçekte kelam sahasında çalışan bir araştırmacı 
bu doğrultuda bir müfessir gibi hareket ederek maksadına ulaşınada belli bir stratejiden 
taydalanmış olmaktadır. Lakin Müslüman mü tefekkirler ve aJ..imler, Kur'an'ın mucize ol
duğu sonucwıa varma ve İslam Peygamberi'nin (s.a.a) risaletinin doğruluğunu ispatlamayı 
Kur'an yoluyla yapmakta görüş birliği içinde olduklarından, kelamcılann tefsir usülü ve 
prensiplerine ilişkin polemiği uygwı bulmamış ve neticenin sıhhati bakımından onların 
tefsir metodunu incelemeye girmemişlerdir. 

Kelamcılar, mezhebi ve ilikadi tartışmalarda Kur' an' a ve kavramlarına fazlasıyla muh
taçtılar. Kendi iddialarını ispatlar ve muhaliflerinin inançlarını reddederken Kur'an ayet
lerinden en önemli polenlik aracı olarak yararlanıyorlardı. Mesela Eş' ariler ile Mutezile 
arasındaki kelam tartışmasında ilk sözü Kur' an tefsiri söylüyor ve taraflar, başarılı olmak 
için tefsirin yürürlükteki tüm metod ve tekniklerinden yararlanıyorlardı. İslam'da yasak
lanmış olmasına rağmen reyle tefsirin yaygınlaşmasının sebeplerinden biri, muhtelif ke
lam mezhepleri arasındaki polenlik konularının şiddetli ihtiyacı olmuştur. Hiç kuşku yok, 
Kur'an, tefsir olmaksızın bu ihtiyacı karşılamak için yeterli değildi. Bu nedenle kelam 
mezheplerinin sahipleri ayetlere istinat ederek akıllarındaki manayı ona yüklüyar ve ke
lam tartışmalarında bwıu kullanıyorlardı. Fakat tartışmanın taraflan Kur'an ayetlerirıi ön
ceden oluşmuş zihniyetiere göre akıllarına estiği gibi tefsir ettiğinden kelam tartışmasında 
Kur'an'a başvurulması fayda sağlamıyordu. Bu noktayı İmamAli (a.s), hükümet mesele
lerinde siyasi ihtilaf ve tartışma çıktığı sırada ve İbn Abbas'ı diyalog için gönderdiği Ha
ricilerin isyanı esnasında hatırlatmıştı: Hariciler gibi bir cemaate karşı Kur'an ayetleriyle 
mücadele hiçbir olumlu sonuç vermeyecek ve her iki taraf da Kur'an aracılığıyla kendi 
düşüncesirıi ortaya koyup birbirinin sözünü reddedebilecektir. 

"0} ~ .J J.,Z oy.-.J .J~ Jk> ~ı.; c:.ıT_;J4 r-+-'l>.; "1 .)" 57 Bu söz, arada husumet 
olduğu sürece farklı tefsirler yoluyla uzlaşmaya varmaya imkan bulunmadığı anlamına 
gelmektedir. İmam Ali (a.s) Kur'an'ı tavsit ederken şöyle buyurur: 

58 H ı)~; 0-" .J ~ "1 .J ı)~ ~ "1 ~JJI ~ J.f"--" y. ~\" 

İmamAli'nin (a.s) bu cümlede kastettiği, Kur'an'ın kendi llsanı bulunmadığı ve ancak 
onu anlayan insanın fikir ve lisanıyla tecelli ettiğidir. Fakat İmam'ın (a.s) bu sözü, herke-

57 Nehcu 'l-Belağa, Meknıp 77 
58 Ag.e., Huıbe, U S 
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sin her düşünc~ ve önyargıyla Kur'an'ın tercümanı ve dili olabileceği anlamına gelmez. 
Aksine herkesin kendi düşüncesini Kur'an'la şekillendirmesi ve dilinden Kur'an'ın dö
külriı.esi gerektiği manasım ifade eder. Gözü ve hatta kulağı Kur'an ile manabulmalı ve 
Kur'an bütün idrak araÇlannda tecelli etmelidir. Bu nedenle İmam (a.s) şöyle buyurur: 

59"~ ~c)~ .J ~c)~ .J ~c)~ .J "-! cJ_J_ra-; ..tl ~1;:5" 
İmamAli'nin (a.s) meşhur ".ı.:s. r5 _r.>-1 ~ ~ j .J o_,A::..b....l! .:ıi _;31 ı.S:l~" 60 cüm

lesindeki ifadenin örneklerinden biri, Kur'an'la konuşan herkesin kendine göre cevabını 
bulacağı kelam polemikleridir. Bu sebeple net ve düzgün bir kriter olmaksızın bak ve 
batıl Kur'an'dan çıkartılamaz. Bunu söyleyen, Kur'an'ın hakikatini bildiren ve Kur'an 
lisanıyla konuşan İmam' dır. 61 

Kur'an İlimlerinde KeJaın İlınindeki Metodlardan İstifade Thrzı 

Kur'an ilimleri sahasının üstatlarından birçoğu, kelam ilmini de müfessirin ilml ön
celikleri listesine ekiemiş ve kelamın bahis ve mevzularından haberdar olmayı müfessir 
için zaruri görmüştür. 62 Bu görüşe göre kelam ilmindeki Allah'ın sıfatlan, adalet ve diğer 
meseleleri tam bilmeden Kur'an tefsirine kallaşmak, ilkeyi sağlamlaştırroadan detaya gir
mek gibidir. Onlara göre bu ihtiyaç, bu ilmin Kur'an'daki itikadl ayetleri -Kur'an'ın dik
kat çekid bölümünü oluşturur- izahta etkili rol aynaması nedeniyledir. 

Kur'an'ın itikadl ayetlerinin incelenmesi ve daha fazla izah edilmesinin önemi, bazı 
müfessirlerin, kendi tefsirlerinde bu ayetleri açıklayıp tefsir etmesine ilaveten ayrıca bu 
grup ayetler etrafında bağımsız eserler yazmasına ve Müteşabihatu'l-Kur'an veya el-Esma 
ve's-Silat vs. başlıklan altında kitaplar kaleme almasına sebep olmuştur. 63 Aşağıda Kur'an 
ilimlerinde kelam metodlannın kullanıldığı durumlardan önemlilerine değinilmektedir. 

1. Kur'an pek çok ayetteYüce Allah'ın sıfatlan, vahiy nübüvvet, lo.yamet gibi mev
zulara ve başka kelam mevzularına girmiş ve bunlan ispatlamak için delil ikame etmiş
tir. Tefsir ilminin alimleri tefsir usülünden babsederken demiştir ki, bu tür ayetterin tefsi
rinde dikkat edilmesi gereken karinelerden biri, bu ayetterin sözkonusu ettiği mevzuların 
özelliklerine aşina olunmasıdır. Dolayısıyla bu mevzuların konumunu ve sahasım ve ke
lam kitaplarında onlara dair ortaya konan alo.l ve nakil kanıtlan ile bunlardan açılan bahsi 
açıklığa kavuşturmak, İslam akaidini beyan eden ayet grubunu anlamada önemli rol oy
nayabilir. Aynı şekilde, Yahudi ve Hıristiyan inançlarından bahsedilen ayetler konu ol
duğunda o ayetterin mevzu özelliklerini ve bu dinlerin diğer inançlarını tanımak için de 

59 Ag.e., Hutbe 133 
60 Ag.e., Hutbe 158 
61 Bkz: AbbasAli Eınid Zincani, Mebani ve Reveşhd-yi Tefsir-i Kur'an (fehran: Vezaret-i Feriıeng ve İrşad-i 

İslami, hiai şemsi 1379), s. 193. 
62 Bkz: Celaleddin Abdurrahman Suyuô, ei-İtkan {i Uliimi'l-Kur'an, c. 2 (Kahire: Matbaaru Hicazl, üçüncü 

baskı, hiai karneri 1360), s. 399. 
63 Mesela: Müteşôbihu'l-Kur'an, eser: Kadı Abdulcebbar ve el-Esma ve's-Sı{ôt, eser: Ahmed b. HÜSeyin b. 

Ali Beyhaki 
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Yahudi ve H.ı.ristiyan teolojisinin konulanndan yararlanılabilir. Elbette ki burada kastedilen, 
günümüzde Ehl-i Kitab'ın inano olarak gündeme getirilen her türlü itikat değildir. Çünkü 
Kur'an'ın nüzul zamanında Ehl-i Kitap arasında yaygın olan çoğu inanç zaman içinde de
ğişime uğramış-olabilir ve müfessir bu tür ayetleri anlarken nüzul zamanında sözkonusu 
olan -ayetlerin işaret ettiği- itikatlara bakmalıdır. Peygamberlerin tahrif olmamış inançla
nndan babsedilen yerlerde nüzul zamanındaki H.ı.ristiyanlann sözü de kriter değildii. Zira 
geçmişteki peygamberlerin pek çok semavi öğretileri, Kur'an'ın ve tarihin şahitliğine göre 
o peygamberlerden sonra ve Kur'an'ın nüzulünden önce tahrife uğramışor. 

Buna ilaveten, kelam ilminin bilim-din ilişkisi gibi yeni babisierine ve "yeni kelam" 
adıyla ün kazanmış başka mevzulara balolması da yararlıdır. Çünkü bu bahisler müfessi
rin önünde yeni ufuklar açar ve Kur'an'ın boyutlarının farklı açıdan anlaşılması için uy
gun zemini hazırlar. 

2. Kur'an'ın bu mevzularda yapnğı çıkanmlar, bazı yerlerde sıkışonlmış biçimde ve 
özetle geçmesi nedeniyle daha fazla izah ve açıklamaya ihtiyaç duyar. Bu istidlaller tür iti
bariyle kelam ilminin bahislerinde geniş biçimde tarnşılıp ispatlandığından kelam ilmine 
ve onun konu ve kanıtıanna aşina olmanın, ayetleri ve ifade ettiklerini anlamada takdire 
şayan etkisi olacakor. Nitekim zaten bazı durumlarda bu faydalanmadan kaçış da yoktur. 

, ,, J, a .- , , , , 
Mesela Yüce Allah "l;~ ~1 ~! ~1 1 f f.? c)\5" Jl" 64 ayet-i kerimesinde tevhidi ispatla-

mak için bir kanıt sunmuştur. Bu karutta ~ok sayıdaki tann c4Ji) ile dünyanın fesada uğ
raması arasında gereklilik ilişkisi kurulmuştur. Kelam balıisierine aşina olunması, bu ge
rekliliği açıklamada temel rol oynayabilir ve sözkonusu gereklilik açıklık kazandığında 
Allah'ın bu ayetteki maksadı daha net anlaşılmış olabilir. 65 

• ,J , , , , 1 6, , , , ' , , 

Yı " · · - t~. •' ··- ... ı-ı- ::ı.:.- L4..ı .JI t<" w.l.li~I.JI: ili :.\5" lo '"66 
ın e ~ ı..s-~ .JVU J <.Y- ; , , ı.r . , • , ~ .... J aye-

tinde rububiyette tevhide kanıt ikame edilmiş, bu ayetler ve onunla ilgili çıkarım kelam 
ilminde araştırma konusu yapılıruşor. Bu nedenle bu ilme aşina olunması, bu kanıtları ve 
onların delalet tarzı ve prensiplerini tanımada, sonuç itibariyle de bu kabil ayetlerin tef
sir ve izahında etkili olacakor. 

3. Tefsir ilminin aJ.imleri, karineler bahsinde, konuşanın sıfat ve hususiyederine ba
kılması gerektiğine dikkat çekmiştir. Bu karineler arasında, onun sözünü anlamada dik
katli olunması da vardır. Dolayısıyla konuşanın (Bfui Teala'nın zan) hususiyetlerini ta
nıma kelam ilminde gerçekleştiğine, öte yandan Allah'ın sıfat ve isimlerine işaret eden 
bazı ayetlerin zahiri ifadeleri İslam'ın sabih itikatlarına uygun olmadığına _göre, bu du
rumda bu tür ayetlerin sabih tefsiri ve açıklaması, müfessirin, ilahi isim ve sıfatlar ko
nusunda di.nl akaid ve inançlardan -araşorıp inceledikten sonra onun için kesinlik kazan-. , . 
mış sayılır- karine olarak yararlanmasını gerektirir. Mesela "u?J.AJI ~ c.>_;:.:.l P"67 ve 

64 Enbiya 22 
65 Bkz: Cafer Subhani, el-1/ahiyyat ala Heda'/-Kiıab ve's-5ünne ve'I-Ald, c. 2 (Kum: el-Merkezu'l-llmi li'd

Dirasati'l-İslamiyye, lıiai karneri 1411), s. 68. 
66 Mwninun 91 
ô7 Yunus 3 
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"~j ~~"~ya da ~~~~ J..;; 4ı ~" 69 gibi ayetlerin zahiri ifadesi, adeta Allah için 
cisı:tıaru .sıfatlan oturolayacak biçimdedir. Fakat bu çeşit zabirl anlayışlarm yanlışlığı ke-
lam ilminin akli ve nakli delilleri gibi birtakım delillerle ispatlanmakta ve ayetlerin ger- · 
çek maksadi kavranmaktadır. 

4. Kelamdaki eğilimler tefsir metodunu seçmede de etkili olmuştur. Mesela ebl-i ~a
dis, di.nl naslann zalıirlerini dinin usül ve füruunda muteber kabul ederek onu, dini bil
ginin güvenilirlik laiteri, pratiği ve düşüncesi göıüyordu. Akıl ve naklin çatışnğı yerde 
nakle öncelik tanımakta ve dini hakikatleri idrak etmede aklın yetersiz ve sınırlı olduğuna 
fetva vermektedir. Bu nedenle rivayet tefsire yöneldiler. Allame Tabatabru, ebl-i hadisin 
göıiişü hakkında şöyle yazar: 

"Ehl-i hadis, sahabe ve tabiinden rivayede tefsir yapmakla yetindi. Rivayetlerin onlan gö
türdüğü kadaoyla ilml seyıii sülukta ciddi olup çaba gösteriyorlardı. Haklannda elde rivayet 
olmayan ve manalan münakaşa edilemeyecek kadar açık ayetlerin tefsirinde dahi susuyar 

:t, .ı - ., , , • • .,. , 
ve Allah'ın t:::; ~ c); JS' ~ 81 ı)_,}~ ~1 ı.} ı) ~ljllj kelamuıa sanlıyorlardı." m 

Murtaza Mutahhaô, bu kesimin görüşünü tahlil ederken şöyle yazar: "Kesin olan şu ki, 
aklını kullanma, tefekkür, tahlil ve çözümleme işinin ehli olmayan ortalama insanlar, da
ima dindarlığı, ayet ve hadislerin, özellikle de hadislerin zahirierine fila1 teslimiyet ve ta
abbüde denk görür, her düşünce ve içtihadi dine karşı isyan telakki eder ... İslam dünya
sında Ahbarilerin Usı1lilere ve müçtehidlere saldırılan, bazı fakihlerin ve muhaddislerin de 
felsefeye saldırılan böyle bir durumdan kaynaklanmaktadır." 71 

Diğer misali, alola düşünce meşrebinin bazı takipçilerinden ve onların genel yaklaşı
mından vermek mümkündür. Allame Tabatabru bu grup hakkında şöyle yazar: 

"Kelamcılann mezhebi görüşleri de, ihtilafın yanısrra onları (kendi kelam) mezhebine uy
gun biçimde (Kur'an'la) tefsire, kendi mezheplerine uygun ayetleri almaya ve onların 
mezheplerine muhalif ayet tevillerini kabul etmeye davet ediyordu ... Filozoflar, özellikle 
Meşşailer de kelamcılann boğulduğu aynı girdaba süıiiklendi. Yani zabirleri, matematik, 
doğa bilimleri, ilahiyat ve hikmet-i ameliyi kapsayan genel anlamıyla felsefenin apriorile
riyle bağdaşmayan ayetleri tevil ve tatbik girdabına. Tabiat ötesi hakikaderle ilgili ayetler, 
yaratılış, semavatın ve yerin ortaya çıkışı, berzah ve meadla ilgili ayetleri tevil ettiler, doğa 
bilimlerinde gökkiirelerin bütün ve alt sistemi, gökkubbe ve unsura ait öğe ve hükümlerin 
tertibi ve b?Şka durumlar hakkında bulduğumuz faraziye ve vazedilen ilkelerle bağdaşma
yan ayetlerde de tevile el attılar. Ama aynı zamanda, ne açık ne de açıklayıa olan vazedil
miş ilkelere dayanan bu faraziyelere açıklık kazandınyorlardı." 72 

68 Fecr 22 
69 Fetih 10 
70 Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatatıai, el-Mızan (i Te(siri'I-Kur'on, c. 1 (Kum: İsmailiyyan, hicri kameıi 

14U), s. S. 
71 Murtaza Mutahhaıi, Aşinôyi' bo U/üm-i islami, kelam bölümü (fehran: Sadra, hioi şemsi 1370), s. 169. 
72 Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabiii, el-Mizan (i Te(siri'/-Kur'on, c. ı (Kum: İsmailiyyan, hicri kameıi 

1412), s. 6-7. 
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5. Kelam eğilimlerinin Kur'an'daki ayetlerin müteşabih olmasında büyük etkisi vardı. 
Bu meseleyi açıklarken denebilir ki, Kur'an ayetlerindeki müteşabihlik iki türlüdür: Asli 
müteşabih ve arazi müteşabih. Asli müteşabih, lafız losalığının, anlamın uzun ifade edil
mesi halinde yetersizliğe ve bazen de kuşkuya yolaçacak olmasıdır. Bu ayetler daha zi
yade epistemolojik ilkeler ve maarif usülü konusundadır. Kur'an'daki ayetlerin toplamına 
nispetle bu kabil müteşabih ayetlerin sayısı azdır ve "ümmü'l-kitab" olan muhkem ayet
lereve Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ile Eimme-i Athar'ın (a.s) hadislerine başvurarak bu 
tür bir müteşabihlik giderilebilir. Ama anz1 müteşabih, nüzul asnndan sonraki zamanlarda 
İslam toplumunda başgösteren görüş ve inançların çatışması, muhtelif mezhep ve eğilim
lerin ortaya çıkması, her fı.rka ve grubun da kendi mezhebini desteklemek ve popülerlik 
kazanmak için Kur'an'ın peşine düşmesi sonucunda o zamana kadar muhkem olan bazı 
ayetlerin bencilce tefsirlerle müteşabih yapılmasıdır. Günümüzde gündemde olan çoğu 
müteşabih ayet bunun gibidir. Misal vermek gerekirse, Eş' ariler Kur'an'dan bazı ayetlere 
dayanarak Allah hakkında tahayyüze inanmıştır. Tahayyüz, mekan işgal etmek ve belli 
bir yöne sahip olmak demektir. Bu sıfat maddi varhldarın özelliklerindendir ve cisim ol-

• ., , , .1 ,; 

mayı gerektirir. Eş'ariler, "~_;:..:.1 ~..r-JI ~ ~jl1"73 ayetine istinaden, "~j c) _,i~ 

H:?~ ~" 74 ayetine dayanarak ve nihayet "~ j ~' ~ ' ; , ~ 01 ~' r ~ ll ı.i- ~ ~~~" 75 

ayetine sanlarak tahayyüze ikna olarak Allah'ı mekan sahibi ve üst tarafta farzetmişler-

dir. Oysa İmamiye ve Mutezile, muhkem ayetlerden olan '1~ ~!:~5 ~"76 ayetini gö
zönünde bulundurarak Allah'ı yaratılmışlara her türlü benzetmeden uzak tutmuş ve zik
redilen -Eş' ari gibilerinin müteşabih yaptığı- ayetleri tevil etmişlerdir. 77 

5. Kur'an İlimlerinde Hadis İlimlerindeki. Metodun Kullanımı 

Müfessirin sünneti anlamak bakımından ihtiyaç duyduğu ilimlerden biri de, en önemli 
tefsir kaynaklarından sayılan "ilmu'l-hadis"tir. Hadis ilmi, Peygamber-i Ekrem (s.aa) ve 
Masumların (a.s) söz, onay ve fillerini konu alan ilimdir. 78 Başta Kur'an tefsiri olmak 
üzere Kur'an'la ilgili bazı ilimlerde daha ziyade "şahsi dalaylı gözlem" metodundan ya
rarlanmak, hadisler ve rivayetler biçiminde nakledilmiş senedler yoluyla tahkike koyul
mak gerekir. 

Kur'an ilimlerini tanımada hadis ilimlerinin önemi o kadar büyüktür ki, Kur'an ilimle
rinin, tarih, siret, kelam, fıkıh vs. gibi İslam .ilimlerinin hepsi veya geneli benzer biçimde 
önce hadis ilimlerinin kucağında şekillendiği söylenebilir. Bunun anlamı, Kur'an tarihl, 
muhkem ve müteşabib, nasib ve mensulıla ilgili haberlerin tamamının, Peygamber (s.a.a) 

73 Taha S 
74 NahlSO 
75 Mülk 16 
76 Şura ll 
77 Bla.: Muhammed Hadi Ma'rifeı, Ulum-i Kur'anl (Kum: Müessese-i İntişarat-i el-Temhid, birinci basla, 

hicri şeınsi 1378), s. 294. 
78 Mustafa b. Abdullah Hacı Halife, Keşfu'z-Züniin an Esômiyi'I-Kütüb ve'I-Füniin (Beyrut Daru'l-Fikr, hicri 

karneri 1402), sütun numarası635. 
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. 'Miifessirin sünneti anlamak bakımından ilıtiyaç duyduğu 
ilimlerden biri de, en önemli tefsir kaynakianndan sayılan 
"ilmu'l-hadis"tir. Hadis ilmi, Peygamber-i Ekrem (s.a.a) ve 
Masumlann (a.s) söz, onay ve fillerini konu alan ilimdir. 
Başta Kur'an tefsiri olmak üZere Kur'an'la ilgili bazı 
ilimlerde daha ziyade "şahsi dolaylı gözlem" metodunilan 
yararlanmak, hadisler ve rivayetler biçiminde nakledilmiş 
senedler yoluyla tahkike koyulmak gerekir: 

ve sahabenin tefsire ilişkin sözlerinde rivayetler formunda ve isnad zincirine sahip olarak 
tecelli ettiği, soma da zaman içinde diğer İslaınl ilimler gibi hadisten aynlmış olduğudur. 79 

Dolayısıyla Kur'an ilimleri öğretilerinin yansıdığı ilk mecrayı rivayetlerde aramak lazım
dır. Mesela Rasül-i Ekrem'den (s.a.a) Kur'an'ın nasıl nazil olduğu, vahyin doğrudan veya 
vahiy meleği {Cebrail) aracılığıyla nüzulü, semavi kitabın ve surelerio ya da bazen ayetle
rinin adlandırılması, laraat ve Kur'an'ın nasıl tilavet edileceği bahsi, bazı ayetlerin tefsiri, 
tefsir prensiplerinin ortaya konması, reyle tefsirden salandırılma vs. hakkında nakledilen
ler, Kur'an ilimleriyle ilgili haberlerin şekillenmesinde ilk sermayeyi hazırlar. 

İmamlardan (a.s) veya sahabeden ya da tabiinden bu alanda aktarılan sözler de böyle 
bir etki bırakmıştır. Kur' an ilimlerindeki balıisierin her birine bakıldığında meselelerio ge
n elinin İmamlar (a.s), sahabeler ve tabiinin söz ve görüşlerini içerdiği görülecektir. Bun
dan dolayı, şekillenmeleri ve hammaddeleri hadis ilimlerinde vuku bulan Kur'an ilimleri
nin önemli bir bölümü, hadis ilmiyle ilgili metodların kullanırnıyla tam zorunluluk kazanır. 
Çünkü değinildiği gibi, Kur'an ilimlerinin menşei hadistir ve Kur'an veya onun maarif 
ve öğretileri hakkında Peygamber (s.a.a) ve İmamlardan (a.s), yahut sahabe ve tabiinden 
nakledilenler hadis formunda tecelli edip bize aktarılınıştır. Kur'an ilimleri hadisten ayrı
lıp bağımsızlık kazanmasına rağmen yine de Kur' an ilimlerinin haberlerine ulaşmak için 
en iyi kaynak ve pınar hadis koleksiyonlandır. Örnek olarak Sıkkatu'l-İslam Kuleyni, el
Kii(f kitabının muhtelif bablarında Kur'an ilimleri alanında çok sayıda rivayete yer ver
mesine ilaveten, Fadlu'l-Kur'an adında özel bir bölüm de tahsis etmiştir. 80 Yıne Allame 
Meclisi, Biharu'l-Envar kitabında bu konuya bir fasıl ayırmıştır. 81 

79 Emin el-HfiiJ, ''Makale-i Tefsir'', Dairetulmearif-i lslamiyye, c. ı (Telının: İntişarat-i Cihan, taıihsiz), s. 
347. 

80 Bkz: Muhammed b. Yakub Kuleyni, Urul-i Kôfi, c. 2 (Tehrarı: İnt:işarat-i İlmiyye-i İslaıniyye, tarihsiz), s. 
595 ve devamı. 

81 Bkz: Muhammed BaJo.r Meclisi, Biharu'l-Envari'l-Cômia li-Düreri Ahbari'l-Eimmeti'l-Athar (aleyhimüs
selam), c. 89 (Beyrut Müessesetu'l-Vefa, ikind baslo, hiai karneri 1403) 
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Şia'nın diğer hadis külliyatlannda ve el-Hayat82 gibi geç dönem koleksiyonlarda da 
Kur'an'la ilgili rivayetlerin biraraya getirildiği bablar vefasıllar aynlmışur. Aynı şekilde 
Buhari, el-Camiu's-Sahih kitabının ilk babında "kitabu bedi'l-vahy'' başlığı alttnda vah
yin niizul maceicisı ve Peygamber'in hisetinden bahsetmiş, buna ilave olarak da kitabında 
"fezailu'l-Kur'an", "el-i'tisam bi'l-Kitab ve ve'l-Sünne", "kitabu't-tefsir" başlıklan ta

şıyan bablara yer vermiştir. 83 Bu model Müslim'in Sahih'i, Ebu Davud'un Sünen'i ve 
Tırınizl'nin Cami'nde de izlenmiştir. 

Bu iddianın en güzel şahidi, hadis koleksiyonlarındaki rivayetlere dayanarak ve tefsir 
rivayetlerini ayırarak hazırlanmış rivayet tefsiri veya tefsir-i me'sfir kitaplandır. Huveyı.l'riin 
Nuru's-Sakaleyn, Bahrarıi'nin el-Burhan ve Feyz Kaşaru'nin el-Safi tefsiri, her tefsir riva
yetinin başında kendi rivayet kaynağını zi.kretmiştir. Öyle ki bu uygulama Suyun'nin el
Dürrü'l-Mensur tefsirinde de görülmektedir. 

Tefsir rivayetlerinin çoğunun açıkça veya işaret ederek Kur'an ilimlerinin bahisleriyle, 
özellikle de bu ilmin önemli konulan arasında sayılan Kur'an'ı anlama ve tefsir etme man
nğıyla ilgili olduğuna dikkat edilmelidir. 

Elbette ki şimdiye dek Kur'an'la ilgili rivayetler alanında gerçekleştirilen şey tefsir ri
vayetleriyle sınırlıdır ve vahiy, niizul, Kur' an tarihi, muhkem ve müteşabih, nasih ve men
suh vs. gibi Kur' an ilimleri alanındaki diğer rivayetler kapsayı o biçimde ve sistematik 
olarak biraraya toplanmış değildir. Oysa bu iş, mevcut belirsizliklerin çoğunu gidermek 
için zaruri görünmektedir. 84 

6. Kur'an İlimlerinde Rical İlnıi Metodunun Kullarumı 

Rical ilmi, diraye ilmiyle birlikte İslami ilimierin iki branşıdır. Rivayetleri incelemek 
ve doğru olanı doğru olmayandan ayırt etmek için tedvin edilmiştir. Rical ilmini tarif eder
ken şöyle denmiştir: "Sözleri kabul etmenin caiz olup olmadığını belirleyecek şartlarla 
(doğru sözlülük, adalet, fisk vs.) donarup donanmadıklan bakımından hadisin ravilerinin 
durumundan bahseden ilimdir. 85 

Diraye ilmi de "hadisi nakledenler zincirinde kesiklik mi, yoksa bütünlük mü bulun
duğundan veya senedi olup olmadığından ya da irsal mi edildiği vs. açısından hadisin ra
viler tarafından nakledilme niteliğinden sözeden ilimdir." 86 

82 Bkz: Muhammed Rıza Hakimi vs., el-Hayat, c. 2 (Tehraıı: Mektebu Neşri's-Sekafeti'l-İslamiyye, hicri 
şemsi 1371), s. 67-185. 

83 Bkz: Muhammed b. İsmail Buhaıi, Sahih-i Buharl (el-Camiu's-Sahih), c. 1 (Beyrut: Dfuu'l-Fikr, hioi ka
mert 1422), s. 21-23. 

84 Bkz: Abbas Ali Nasirl, "Felsefe-i UlUın-i Kur'anl'', Kabesôt, sayı 39 ve 40 (Bahar ve Yaz, hioi şemsi 
1385), s. 231. 

85 Cafer Subharü, Kül/iyat fi İlmi'r-Rical (Kum: Merkez-i Modiriyyet-i Hovze-i İlmiyye-i Kum, ikind baskı, 
hicri kameıi 1410), s. ll. 

86 Kazını Modic Şaneçi, Dirayetu'l-Hadis (Kum: Defter-i İnti.şarat-i İslami-yi Camia·i Müdenisin, ikind 
basla, hioi şemsi 1363), s. 3. 
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Rical ve diraye ilmi arasındaki fark şudur: Diraye ilminde ravinin ı:iıevsuk mu, zayıf 
mi old~ğu ve rivayetin makbul mü görüldüğü, yoksa red mi edildiğinin kural ve kriterle
rinden sözedilınektedir. Rical ilminde ise hadisin ravilerinin adalet ve güvenilirliklerinden 
şalısl olarak bahsedilınekte, onların tek tek hal ve durumlan tenkit konusu yapılmakta ve 
sözkonusu genel kural ve kriterler durumlara ve örneklere tatbik edilmektedir. 

Kur'an i:limıerinde Rical İlmi Metodundan Yararlanma Thrzı 

a) Rical ilmi metodunun esbab-ı nüzul bahsinde kullanımı 

Rical ilmiyle güvenilir bağa sahip Kur'an balıisieri arasında esbab-ı nüzul konusu var
dır. Bu realite, ayru başlık altında yazılmış kitaplarda bariz biçimde görülmektedir. Bu eser
lerin yazarlan, çeşitli rivayetlerle karşılaştıklannda, bir ayetin nüzul sebebi haklonda, ricali 
güvenilir olan rivayeti seçmektedir. Rivayetler çaoşoğı takdirde ise ravileri daha önemli 
olan rivayeti tercih etmektedirler. Bir kısım durumlarda ise bazı ayetlerin nüzul sebebi
nin Şia ve Ehl-i Sünnet açısından önemli ve güvenilir rical kanalıyla nakledildiğini he
saba katarak bu rivayeti Müslümanların ittifak konusu kabul ederler. 87 Bu hakikat, nüzul 
sebebi bahislerinde rical ilminin oynadığı rolü göstermektedir. Celaleddin Suyun, esbab-ı 
nüzul babından, rical ilminin bu bahisteki dikkate değer rolüne tanıklık edecek genişlikte 
bahsetıniştir. Sözünün özeti şudur: Ne zaman bir ravi bir ayet için nüzul sebebi zikretse 
ve başka ravi başka bir sebep nakletse bu ikisinden bir:iİıin senedi sahilı ve diğeri gayri 
sahilise sahilı rivayete itimat edilir. 88 

b) Rical ilmi metodunun Mekkl ve Medeni sureleri ve ayetleri tanımada kullanımı 

Kur'an'ın önemli babisieri arasında Mekkl ve Medelli sureleri ve ayetleri taruma da 
vardır. Bu bilginin faydası, ayetlerin ve surelerio nüzulünün önce mi, sonra ını olduğunu 
anlaınakor. Bunun, sırası geldiğinde nasih ve mensuhu bilınede büyük etkisi vardır. Hangi 
ayet ve sure gruplannın Mekke'de, hangi grupların da Medine'denazil olduğunu bilme
nin hadis ve nakille tam bir bağı vardır. Bundan yararlanmanın da birçok yerde rical in
celeınelerinden başka imkanı yoktur. 89 

c) Rical ilmi metodunun muhkem ve ınüteşabih bahsinde kullanımı 

Kur'an ayetlerine göre, bu kitapta, tevilini ancakAllah ve ilirnde derinleşmiş olanla
rın bildiği birtakım ınüteşabihler vardır. 90 Çok sayıda rivayetlere binaen "ilimde derin
leşmiş olanlar"dan maksat Masumlardır (a.s). Örnek olarak İmam Sadık'tan (a.s) şöyle 

nakledilmiştir: ".ı.L.Jt; ~ ~ .J ~1 ~ 0 _,>-1)1 ~" 91 (İlimde derinleşmiş olanlar 
87 Ali Ekber Kelanteri, a.g.e., s. 41. 
88 Celaleddin Abdurrahman Suyuti, el-İlkan fi Uliimi'l-Kur'an, c. 1 (Kahire: Matbaattı Hicazi, üçündi basla, 

hlai karneri 1360), s. 33. 
89 Bkz: Ali Ekber Kelanteri, a.g.e., s. 51-52. 
90 Al-i İınran 7 
91 Muhammed b. Hasan Hürr Amu!i, Ta(silu 'ksôili 'ş-Şia ila Ma'rifeci 'l-Mesaili'ş-Şeria, c. 18 (Beyrut: Daru 

ihyai't-Turasi'l-Ar.ıbt, dördüncü basla, hlai karneri 1391), s. 132. 

85 

' 1 ı . 

1: 
·ı ' 

~ · 

ı : 
1' 

! ı ı 
. ı ' 

ı ; 
l ' 
1 : 
: ~ 

'ı u ıı · 1 1 
ı ! 

lj! ; 
ql: 
· ~ ı· 
: ıı . 

:ır 'ı 
' ' 

1' 
ı 
ı 

i! 

·1 
ı l 

jl 
1 

• j 

lı 
ı ı 

ı 
1 

1 
ll 
ı ~ 



Misbalı ı Kur'an ilimlerinde Bilimsel Metodlann Kullanımı ı Sonbahar 2015, Yıl: 4, Sayı: ll 

biziz ve Kur'an tevilini biz biliriz). Başka bir rivayette Hazret'ten şöyle aktanlıruşnr: 

"o..ı..IJ 0-" W':JI ·J i~l ~ ı:r.-o.r-JI.r-"1 ~1 ı.) ı:>_,;........l)l"92 

Bu durumda, Kur'an'ı tevil ve müteşabilıleri tefsir işinde onlann rivayetlerine başvur
maktan başka çare yoktur. Bunun lüzumu, hiç değilse Kur'an'daki müteşabihlerin bir los
mında inkar edilemez. Aksi takdirde müteşabilılerin tefsirinde sadece mütevatir rivayerin 
peşine düşmek gerektiğini söylemek zorunda kalınz ki böyle bir şey, mütevatir rivayetle
rin nadir olması sebebiyle oldukça zordur. 93 

d) Rical ilmi metodunun laraat ilminde kullanımı 

Kur'an'ın kıraatı, İslam tarihi boyunca değişik görüş ve bahislere menşe olmuş ve bak
kında çok sayıda kitap yazılmış önemli mevzulardandır. Bazı tasniflere göre Kur'an kıra
atı mütevatire, ahadiyye ve şazze şeklinde losı.mlara aynlınaktadır. Ahadiyye laraatlar da 
müstafize ve gayri müstafize olarak taksim edilir. 94 

Kur'an ilimlerinin bu losrnının rical ilmiyle bağı, daha ziyade makbul kıraat için or
taya atılan kurallar bakımındandır. Mesela Celaleddin Suyun, Mekki b. Ebi Talib'ten (ö. 
437) makbul kıraatın kurallan babında nakilde bulunurken şöyle der: 

(Kıraat babında) itimat edilebilecek ilke, kıraatın sened bakımından sabib, Arapça yö
nünden düzgün ve Osman hattına uygun olmasıdır. Sened bakımından en sabib kıraatlar, 
Nafi ve Asım kıraatıdır. En fasihleri ise Ebu Amr ve Kesai kıraatıdır. 95 

Rical ilminin kıraat babsindeki etkisi, kapsayıa bir tasnife göre Kur'an kıraatının mak
bul ve makbul olmayan şeklinde iki losma ayniması yönündendir. Makbul kıraat için dik
kate alınan kurallar arasında sened bakımından sahih olması da vardır. Bu ise rical ilmine 
başvurmaksızın erişilmesi mümkün olamayacak bir şeydir. 

Kur'an'ın önemli bahislerinden bir diğeri de yedi kıraat (loraat-ı seb'a) tarzı mesele
sidir. Bu meselede de etkili ve faydalı rical incelemesi göze çarpmaktadır. Rical ilminin 
''yedi kıraat tarzı" babsindeki etkisi, Sünni mubaddis ve müfessirlerin, Kur'an'ın yedi harf 
ve kıraat üzerine nazil olduğu anlamına delalet eden çok sayıda rivayet nakletmeleri yö
nündendir. Buna mukabil, Şü alimler bu rivayetlerin gerçekliğine pek o kadar itibar et
memişlerdir. Şia'nın görüşünün asli dayanağı, Zürare ve Fudayl b. Yesar'dan nakledilen 
iki rivayettir. Her ikisi de sened bakımından sahihtir ve senedde geçen ricalin hepsi mu
teber ve güvenilirdir. 

Mesela Seyyid Ebulkasım Hoi, bu konuda Ehl-i Sünnet'in rivayetlerinden epey bir 
losmını naklettikten ve meşhur yedi kıraatı, hatta on kıraatı mütevatir kabul eden kim
selerin sözüne değindikten sonra on kfui.n:in biyografisini incelemeye koyulmaktadır. 

92 A.g.e. 
93 Bkı.: Ali Ekber Kelanteri', a.g.e., s. 26-27. 
94 Faı.lı, Abdülhadi, Mukaddemei ber Tarih-i Kıraat-i Kur'an-i Kerim, tercüme: Seyyid Muhammed Bakır 

Hücceti (l'ehran: İnı:işarat-i Usve, ildnd baslo, hiai şemsi 1373), s. 81-85. 
95 Celaleddin Abdurralunan Suyuô, el-ltkan {i U/Dmi'/-Kur'an, c. 1, s. 83. 
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Hepsinin rical durumunu tek tek inceleyerek, bu kıraatların, ya bizzat karilerio içtihadı
nın ürünü olduğunu ya da haber-i vahid olarak nakledildiğini ispatlamış ve mütevatir ol
duklaıin reddetmiştir. 96 

e) Rical ibni metodunun tefsir hadislerini incelemede kullanımı 

Şü ve Sünnilerden nakledilmiş rivayetlerin dikkat çekici miktan tefsir hadisleriyle il
gilidir. Tefsir hadislerinin tahkik ve incelemesi kaçınılmaz bir şeydir. Kesin olan şu ki, bu 
iş, tefsir rivayetlerinin fıkhl meselelerle irtibatlı ve şeriann haram ve belalleriyle bağlan
nlı losını konusunda büyük önem kazanmışor. Bu hadislerin büyük losmını yalancılık ve 
hadis uydurmayla suçlanmış raviler nakletmiştir. Bu hadislerin başka ravileri ise fikir. ve 
inançta fazlasıyla saplan olmakla itharn ediln:ı)ştir. Fikir ve inançta sapma bulunmasına 
rağmen tefsir kitaplan da vardı. Mesela Tefsir kitabı sahibi Ebi Carud Ziyad b. Munzur 
gibi. Ama İmam Sadık (a.s) onu lanetleyerek kör kalpli ve görmekten yoksun biri ola
rak niteleridirmiştir. 97 

Buna karşın tefsir hadislerinin bazı ravileri yüksek makam ve mevkide idi. Kimi za
man İmamların (a.s) sırlannın muhafızı ve has halka sayılıyorlardı. Bunların arasında Ze
rih b. Muhammed Mebaribl, Zadan ve Safvan b. Milıran Cemal' e işaret edilebilir. 

Tefsir hadislerinin bazı ravileri bu sahada kitap sahibiydi. Bunların arasında Alımed 
b. Muhammed b. Said 98, Ebu Hamza Suma:Ji99 ve Muhammed b. Smb Kelbi'ye 100 işa
ret edilebilir. 

Tefsir hadislerinin epey fazla olduğu kitaplardan biri, HasanAskeri'ye (a.s) ait tefsir
dir. İbn Gazam, Muhakkik Damad, Seyyid Ebulkasım Ho! gibi çoğu alim ve ilim ehli bu 
kitabı muteber görmez ve İmam'a (a.s) nispeti haketmediğini düşünür. 101 Fakat birinci 
ve ikinci Meclisi" gibi bazılan bu kitabı muteber kabul etmiş, İmamların ( a.s) ve onların 
sırlarının hazinesi sayımşor. 102 Bazılan da tafsilata girerek rivayetlerinin bir losmını mu
teber kabul etmiş, bir losmını da muteber saymaımştır. 103 Bilmekte yarar bulunan nokta 
şudur ki, bu tefsirin İmam'a (a.s) ait olduğunun sıhhatinden tereddüt edenlerin temel de
lili, tefsirin isnad zincirinde yeralan ricalin zayıf olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, tefsirdeki 
rivayetlerin metninin muteber olup olmaması bir yana, sözkonusu tefsir, muteber bir se
nede sahip olmadığı için İmam'a (a.s) nispet edilemez. Bu sebeple, tefsirdeki rivayetlerin 

96 Seyyid Ebulkasım Ho!, el-Beyan fi Te(siri'/-Kur'an, s. 137-140. 
97 Bkz: Mamekfull, Tenkıhu'/-Makdl, c. ı (Necef-i Eşref: Matbaatu'I-Murıazaviyye, hicıi karneri 1350), s. 

460. 
98 Bkı: Ahmed b. Ali Necaşl, Fihristu Esmôi Musannıfi'ş-Şia (Rical-i Necaşf) (Kum: Mektebenı'd-Daveô, 

rarihsiz), s. 94--95. 
99 Bkz: Abdullah Mamekanl, a.g.e., c. 2, s. ııs. 
100 Bkz: Seyyid Ebulkasım Ho!, Mu'cemu Ricali'l-Hadis ve Ta(silu Tabakdti'r-Revôh, c. 1 (Kum: MenşOranı 

Medineti'l-hm, üçüncü basla, hicıi karneri 1403), s. 107. 
101 Bkz: A.g.e., c. 12, s. 147. 
102 Bkz: Müsliın Daverl, Usülü 1/mi'r-Rica/ (Kum: Çaphane-i Numune, birinci baskı, hioi karneri 1416), s. 

283. 
103 Bkz: A.g.e., s. 284. 
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çoğundan yararlanırken rical ilminin kurallannı uygulamak mecburiyelinde olduğumuzu 
söyleyebiliriz. . 

Hanrlatınak gerekir ki, Ehl-i Sünnet'in hadis külliyatlannda ve tefsir kitaplannda da 
aniann tercih ettiği sahabe ve tabiinden nakledilmiş çok sayıda tefsir rivayetiyle karşılaş
maktayız. Ehl-i Sünnet'in hadis uleması verical aJ.in:ılerinin kullandığı kriteriere göre bu 
rivayetlerin bir bölümü muteber ve güvenilirdir, ama büyük kısmı da muteber bir sened
den yoksundur ve güvenilmezdir. Bu hadislerde yapılacak rical incelemelerinin önemi, 
daha ziyade, bu hadisleri tedvin eden ve toplayaniann çoğunun, onları biraraya getirmek
ten başka bir hedefi bulunmaması -mesela sahih mi, zayıf mı olduklanna bakmamaları
nedeniyledir. Mesela Celaleddin Suyuô, çeşitli kaynaklardan nispeten epey fazla tefsir ri
vayetlerini belirttikten sonra şöyle yazar: "Merfu tefsirler bunlardır. Onlann meıfu oluşu, 
aynı zamanda sahih, hasen, zayıf, mürsel ve mu'zil oluşu açıklandı. Uydurma ve batıl 
olan bilgileri itimat etmedim." 104 

Yıne Suyuô bir başka yerde şöyle der: ''İçinde Peygamber (s.a.a) ve sahabenin sözle
rinden -meıfu ve mevkuf- yaklaşık onbin tefsir hadisini biraraya getirdiğim müsned bir 
kitap oluşturdum." 105 Kastettiği el-Dürrü '1-Mensur kitabı olsa gerektir. 

Suyuô, Tefsir-i Taberi hususunda da şöyle der: "0, sahih bilgileri toplamayı amaçla
mamıştı. Bilakis her ayetle ilgili rivayetleri doğru olup olmadığına bakmaksızın rivayet 
etmiştir." 106 

İbn Haldun, genel olarak tefsirlerin müellifleri konusunda şöyle der: "Kitaplar ve na
killeri, zayıf ve reddedilmiş bilgiler içermektedir. Ama aynı zamanda güçlü ve makbul 
noktalar da vardır." 107 

Hulasa, uydurma ve vazetmenin tefsir rivayetlerine sızma ihtimali oldukça yüksek
tir ve bu durum aniann değerini dikkat çekici biçimde azaltmaktadır. Mesela Abdullah b. 
Abbas, Ehl-i Sünnet'in tefsir hadislerinin meşhur nakilcilerindendir. Bu babta çok sayıda 
bilgi ve nokta ona nispet edilmektedir. O kadar ki, ona nispetle yaklaşık dörtyüz sayfa
lık Tenviru'l-Mikbas min Tefsiri İbn Abbas adında bir kitap bile basılmıştır. Oysa İmam 
Şafii' den, İbn Abbas'a ait yüz adetten biraz fazla tefsir hadisinden başka hiçbir şeyin sa
bit olmadığı nakledilmiştir. 108 

Suyuô, detaylı beyanında bu tür rivayetlerin sened durumunu belirterek şöyle yazar: 
''İbn Abbas'a isnad edilen uzun tefsirlerin beğenilecek yanı yoktur. Çünkü ravileri meç
huldür. Tıpkı "Cuveybir'in Dahhak'tan, onun da İbn Abbas'tan aktardığı tefsir'' gibi. 109 

Ahmed b. Hanbel'in bu hadislerle ilgili kötümserliği o boyuttadır ki, kendisinden şöyle 

88 

104 CelaleddinAbdurrahman Suyuô, el-İtkan {i Ulümi'I-Kur'an, c. 2 (Kahlre: Matbaattı Hicazi, üçüncü basla, 
hlcri karneri 1360), s. 206. 

105 Ag.e., c. 2, s. 184. 
106 Ag.e., c. 2, s. 189. 
107 İbo Haldun, Mukaddime, s. 308. 
108 Emin el-Hiill, "Makale-i Tefsir", Daireculmeôrif el-İslamiyye, c. 1 (Tehran: İ.otiş§.rat-i Cihan, tarihsiz), s. 

350. 
109 Celaleddin Abdurrahman Suyuô, a.g.e., s. 189. 
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nakledilmiştii: "Üç şeyin aslı ve kökü yoktur: Tefsir, çanşma ve savaşlarla"ilgili haberler." uo 
Bu· işler, bazı aJ.im.lerin çare aramasına ve kurallar koymasına sebep ol.muşnır. 

Özetlemek gere.kitse, denebilir ki, tefsirde ihtilaf iki çeşittir: Dayanağı sadece nakil olan 
çeşit; bilinmesi nakle bağlı olmayan çeşit Nakledilen de ya Masumdandır, ya da başka
sından. Öte yandan bazı yerlerde sahih bilgiyi tanımada ihtilaf olması mümkündür, bazı 
yerlerde ise mümkün değildir. Bu nedenle sahih olanı zayıf olandan ayırt etmenin müm
kün olmadığı durumlarda onlar haklanda araşnıma ve incelemenin hiçbir faydası yoktur. 
Mesela Aslıab-ı Kehf'in köpeğinin rengi vs. gibi. 

Bu tür durumları bilmenin yolu nakildir. Dolayısıyla Peygamber'den (s.a.a) onlar hak
kında sahih nakil sözkonusuysa kabul ederiz. Eğer yoksa ve sözgelimi Ka,b ve Vehb gibi 
Ehl-i Kitap isimler yoluyla ulaşmışsa o bilgiyi tekzip veya tasdik etmede duraklamak ge-

rekir. Peygamber'in (s.a.a) şöyle huyuran sözü buna delildir: ·~ yl::s:::.lı JAı ~...1.> ı~ı 

~ Y.~ ':J .J r-"' _,i...l...,aj" ili (Ehl-i Kitap size anlatnğında onları ne tasdik edin, ne de tek
zip). 

Hadis tedvlıtin.in ilk devresinde Ehl-i Sünnet ve Şia'run hadis külliyatlarında bahsi 
geçen rivayetlerin dikkat çekici kısmını uydurma rivayetler ve temelsiz nakiller oluştu
ruyordu. Hammad b. Zeyd'in ifadesiyle, İbn Ebi'l-Avca tutuklandığında ''Hadislerinizin 
arasında dörtbin hadisi bizzat ben uydurdum. Bunlar, heliili haram, harami helal yapnğım 
hadislerdi." itirabnda bulurımuşnır. uı Her ne kadar hadis külliyatlarındaki bu kabil riva
yetleri temizlemek için Şü ve Sünni aJ.im.ler tarafından büyük çaba sarfedilmişse de hiç 
tereddütsüz yeterli arınciırma gerçekleştirilebilmiş değildir ve bu kirlenmiş nakillerin bir 
bölümü mevcut hadis ve baberlerle karışık biçimde yerinde durmaktadır. 

Uydurma fenomeni tefsir hadislerinde ve kişiler, mekaiııar ve kabilelerio faziletleriyle 
ilişkilendirmede daha fazla göze çarpıyordu. Bu fenomen bazı zamanlar öylesine yaygın
lık kazandı ki, çirkinliğini bile kaybetti ve gündelik hayatın parçası haline gelebildi. Hatta 
bazen onu esas alıp muamele bile yapılabiliyordu. 

Muaviye, birçok mubaddis ve müfessirin söylediğine göre ''leyletu,l-mebit', w ve İmam 
J, , 7 . ... • ~ 

Ali,nin (a.s) fazileti ile ilgili olan" ~ı ..;.ıL,;; ,;.o F-G9.ı ~ c..S~ y. ~ını c)-o.J"u4 aye-
tinin İbn Millcem Muradl hakkındanazil olduğuna dair hacllS uydurması için Semure b. 
Cündüp,e dörtyüz bin dirhem verdi. Hatta iş o noktaya vardı ki, bazen hadis uyduranlar, 
çok az değeri olan şeyler için bile hadis uydurup vazetmeye el attılar. Ne yazık ki rivayet 
vazedip uydurma fenomeni tefsir hadislerine de sızmıştır. Bu nedenle tefsirde ve başka 
yerde faydalanılan saf hadisleri saf olmayanlardan ayırt etmenin lüzurnu, bir bölti.mü rica! 

uo Emin el-HOJJ, a.g.e., s. 351. 
ili Celaleddin Abdurrahman Suyuti, ag.e., s. 177. 
uı Teıkiretıı'l-Mevzüôt, s. 7. 
113 MiiŞrik kabileler toplucaAllah Rasülü'nü (s) öldürmeye karar verdiğinde Mekke'den hicret eden Rasulullah'ın 

yatağına İmamAli'nin yaınğı gece. özetleyerele htıp://www.hawzah.netlfa/Magazine/Vie\'I/32B2167561B07021 
Ç(ev.) 

U4 Bakara 107 
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! 

Şeyh Tüsi şöyle der: ~ . _: i 
~'!. • 

Ona ilaveler 

aJ.imlerinin sorumluluğunda olmak üzere sürekli 
ve iz sürerek çaba göstenneyi talep eder. Rica! 
uleması, bu tür hadislerle karşılaşnğında bu çe
şit hadislerin çok sayıda ravisini, hadis uydur
duklan gerekçesiyle zayıf ve güvenilmez ola
rak adlandırmışnr. 

Özetle denebilir ki, pek çok tefsir hadisi, ya
lancılıkla ve hadis uydunnakla suçlannuş ravi
ler tarafından nakledilmiştir. Tefsir hadisi~ 
diğer bir kısını ravileri ise fikir ve inançta şid
detli saplanlıkla itharn edilmiştir. Hatta akide
deki saplanlıklanna rağmen bir de tefsir kitabı 
sahibidirler. Diğer taraftan tefsir hadislerinin 
bazı ravileri de yüksek makam ve mevkidedi.r. 
Bazen İmarolann sırlannın sırdaşı ve has hal
kanın mensubu dahi sayılmışlardır. Bu ravile
rin çeşitliliği ve tefsir bahislerinde -özellikle de 
fı.k.hl meselelerle ve ş eriann haram helal konula
nyla irtibatlı tefsir rivayetleri konusunda- onlan 
tarumanın önemi, rica! ilminin, Kur'an'daki bu 
kısım balıisierde oynadığı role net delildir. Buna 
ilaveten, tefsir hadislerini tedvin eden ve top
layaniann birçoğunun, onlan -sahih veya zayıf 
olduklarına bakmaksızın- biraraya getirmekten 
başka bir hedefi olmamıştır. Bu yüzden, tefsir 
nakillerine uydurmaların sızmış olması ve zayıf 
rivayetlerin varolması ihtimali büyüktür. Netice 
itibariyle bunlar üzerinde yapılacak rica! incele
melerinin zarureti kaçınılmaz olacaktır. 

t) Rical ilmi metodunun fezailu'l
Kur'an bahsinde kullanımı 

Şia ve Ehl-i Sünnet'in rivayet külliyatlannda 
Kur' an' daki sure ve ayetleri tilavet etmenin fa
zileti hakkında, hiç tereddütsüz büyük bölümü 
uyduıma ve muteber senedden yoksun çok sa
yıda ri vayete rastlaınaktayız. Bu nedenle onlaruı 
rica! incelerneleri takdire şayan önem taşımakta
dır. Mesela Suyun el-İtkan fi Ulumi'l-Kur'an'da 
Hakim Nişabuıi'den şöyle nakleımiştir: Ebi 
İsmet'e sordular: ''Kur'an'ın sure sure fazileti 
konusunda İklim e ve İbn Abbas'tan nasıl rivayet 
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ediyorsun? Haibuki İkrinıe'nin ashabının bu hadisten haberi yok" Şöyle cevap verdi: "İn
sanların Kur'an'a sırt çevirdiğini, Ebu Hanife'nin fıkhına ve İbn İshak'ın Meğazi'siyle 
meşgul olduğunu göıfuıce Kur'an'a yalanlaşsınlar diye biı hadisi uydurdum." 115 

Elbette ki Şia ve Ehl-i Sünnet'in rivayet koleksiyonlarında Kur'an'ın faziletleri ba
bında sened bakımından savunulabilir ve güvenilebilir çok sayıda rivayete de rastlamak
tayız. Merhum Kuleyni, bu rivayetlerden epeyce bir losmını Kafikitabının fazlu'l-Kur'an 
babında toplamışnr. Ondan önce merhum Meclisi, Biharu'l-Envar'ın 89 cildinin takriben 
tamamını bu işe tahsis etmiştir. 

Ehl-i Sünnet arasında da bazı kimseler muteber hadisleri (kendi prensiplerine göre) bi
raraya getimıe girişiminde bulunmuştur. Celaleddin Suyuô, Kur'an'ın faziletleri bahsinde 
çok sayıda hadis uydurulmuş olması sebebiyle, içinde hiçbir uydurma rivayetin buluna.İna
yacağı Hamailu'z-Zehr (i Fezaili's-Suver adında bir kitap telif ettiğini söylemektedir. 116 

Hadis uydurmasıyla -özellikle Kur'an'ın faziletleri babında-meşhur raviler arasında, ri
cal bakımından hepsi de zayıf ve güvenilmez olan Ahmed b. Abdullah Cuveyban, Mugire 
b. Said Kilfi ve Vehb b. Vehb'in (Ebu'l-Bahterl) adı zikredilebilir. Dolayısıyla Kur'an'ın 
faziletleriyle ilgili hadislerin büyük bölümünün hadis uyduran kişiler tarafından vazedil
diği hesaba kanlıisa bu rivayetlerin rical incelemesine tabi tutulması büyük önem taşı
maktadır. 

g) Rical ilmi metodunun Kur'an'ın tahrifi şüphesinin incelenmesinde kuUaıumı 

Çağlar boyunca çok sayıda İslam aliminin fikir ve kalemini kendisiyle meşgul etmiş 
önemli konulardan biri, Kur'an'ın tahrifi meselesidir. Bazen tahriften kasıt, bu kitabın bir 

. losınının çıkartılmış ve eksik olduğudur. Bazen birtalam ayetlerin ilave edildiği kastedil
mektedir. Bazen de Kur'an'daki lafızların yer değiştirdiğine işaret eder. 

Şeyh Tfisi tahrif nazariyesini reddederken şöyle der: 

Ona ilaveler yapılması veya ondan bir şeylerin eksiltilmesi Allah'ın kitabına yaraşır 
sözler değildir. Çünkü ona ilaveler yapılması icma ile batıldır. Ondan bir şeylerin eksiltil
mesi de zattir itibariyle Müslümanların görüşüne aykındır. Bizim mezhebimize yaloşan 
ve sahih olan söz de budur. 117 

Ama ne yazık ki gayet net bu itikada rağmen Şia ve Ehl-i Sünnet kanalıyla nakledil
miş bazı rivayetlerin zabirdeki delaleti Kur'an'da tahrif olduğu şüphesini meydana getir
miştir. Birçok alim bu rivayetler üzerinde sened ve delalet münakaşası yapmışor. Fakat 
kimileri de bu rivayetlerin çokluğu ve epey yer tutması sebebiyle bir şekilde tereddüde ka
pılmış ve hatta karşı görüşe eğilim gösterebilmiştir. Bundan dolayı bu rivayetlerin isnadı 
üzerinde rical incelemeleri yapılmasının zaruretiyle ilgili hiçbir tereddüt kalmamaktadır. 

us Celaleddin Suyuô, el-İtkan ~ Ulümi'l-Kur'an, c. 2, s. ıss. 
116 A.g.e., s. ısı. 
u7 Eb Cafer Muhammed b. Hasan Tabeısi, ei-Tıbyan {i Te{siri'I-Kur'an, c. 1 (Beyruc Daru İhya.i't-1\ırasi'l

Arabi, tarihsiz), s. 3. 
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Nitekim çoğu İslam al.iıni, Kur'an'ın tahrifi şüphesini incelerken bu rivayetlerin sene
dinde rical araştırması yapllllŞOr. Bunların arasında el-Beyan tefsirinde Seyyid Ebulka
sım Hoi'nin araştırmasına değinilebilir. O, bu rivayetleri tahlil, inceleme ve cevaplama
dan önce onları,clört kısma ayınnaktadır: 

-Birinci grup: Tahrif başlığı taŞıyan ve bunun Kur'an'da vuku bulduğuna delalet eden 
rivayetler. 

-İkinci grup: Kur'an ayetlerinin bir kısmında İmamların (a.s) isimlerinin zikredildiği 
manasma delalet eden rivayetler. 

-Üçüncü grup: İlave ve eksiitme biçiminde Kur'arı'da tahrif vuku bulduğuna, 
Peygamber'in (s.a.a) ümmetinin, ondan sonra bazı kelimeleri değiştirerek onların yerine 
başkalarını geçirdiğine delalet eden rivayetler. 

-Dördüncü grup: Kur'an'da tahrifin sadece eksilttne şeklinde vuku bulduğı.ına dela
let eden rivayetler. 118 

Daha sonra genel olarak bu rivayetlerin büyük bölümünün senedindeki zaafa ge
nişçe değinmesinin ardından onların delaletlerini tenkide koyulur. Aynı şekilde Muham
med Hüseyin Al K§şif el-Gıta da bu kabil rivayetlerin senedindeki zayıflığa işaret ede
rek şöyle yazar: 

119 "~ ~~ .J 1 .ı....a,4j ı.} ö _ro U2.l 1 ~ _):. .J 1 ı:.; _,ko ö.) .;1 _,JI J l;.> )1 1" 

Dolayısıyla denebilir ki, bu haberlerin rica! incelemesi ve senedierindeki zayıflığın is
patlanmasının, Kur'an'ın tahrifi şüphesini gidermeye büyük yardımı dokunacaknr. 

Mesela Muhaddis Nun, anlaşıldığı kadarıyla Kur'an'da tahri.fin vuku bulduğunu is
patlamaya önem veren kişilerdendir ve ünlü Faslu'l-Hitab fi Tahrifi Kitabi Rabbi'l-Erbab 
kitabını bu konuya ayırmıştır. Fakat bu kitap, değişik açılardarı tenkit ve incelemeye açık
tır. Bu çerçevede o, maksadını ispatlamak için bahsi geçen rivayetlere sarılınıştır. Oysa 
bu rivayetlerin çoğunu, Ahmed b. Muhammed Seyyan'rıin telifi el-Kıraat, Ali b. Ah
med Kiifi'nin telifi. el-İstiğiise, Selim b. Kays Hilali'rıin telifi. el-Sakife gibi kitaplardan 
nakletmiştir ve bu kaynaklar rica! bakırnından ciddi biçimde tenkit ve münakaşaya açık
tır. İlginç oları şu ki, incelemeler, bu rivayetlerin yarıdan fazlasını Ahmed b. Muhammed 
Seyyan'nin naklettiğini göstermektedir. Bu şahıs, ünlü bütün rica! alimleri tarafından za
yıf ve güvenilmez bulunmaktadır. 120 

h) Rical ilmi metodunun İsrailiyatı ayırt etmede lrullanımı 

İsrailiyattan maksat, Yahudilerin haber ve kitaplannda -Tevrat ve Talmut ile bunla
rın şerhleri- geçen öğretiler, kıssalar, efsaneler ve hurafelerdir. Bu ıstılah Hıristiyanlan 
118 Seyyid Ebulkasım Hoi, el-Beyan {i Tefsiri'l-Kur'an, s. 254-264. 
U9 Muhammed Hüseyin Kaşif el-Gıta, As/u'ş-Şia ve Usülühô (Kum: Müessese-i lmam Ali (aleyhisselam), 

birinci baslo, hicri karneri 1415), s. 220. 
120 Bkz: Ahmed b. Ali Necaşl, a.g.e., s. 265. 
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da. kapsamaktadır: Yani Hıristiyanların kitaplannda yaranlış, mead, peygamberlerin los
salan, geÇIQiştekilerin haberleri vs. hakkında yeralan şeylerin tamamına da, tağlib babın
dan, İsrailiyat denmiştir. 12,1 

Bazılan da şöyle demiştir: Bu ısnlabtan kasıt, gayri İslami bütün itikatlardır. Özellikle 
de Hicri birinci yüzyıldan itibaren İslam toplumuna girmeye başlayan Yahudi ve Hıristi
yanların akaid ve efsaneleridir. 122 

Bu tür bilgiler Şia'nın tefsir kitaplannda daha azdır. Fakat Ehl-i Süruıet'in tarih ve 
lossa kitaplannda ve tefsirlerinde, özellikle de Taber1, Beğavi, Hazin, İbn Kesir, Kurturu 
ve başka isimlecin eserlerinde çokça görtilı:nektedir. Bunlardan bazılan, başkalaımı İsrai
liyat naklennekten sakındırmış ve onların bir losmını tenkit edip sorunlu ilan enniştir. Fa
kat kendi kitaplannda bu rivayetlerin çoğunu naklettiklerine tanık olmaktayız. 123 

Allame.Tabatabat bu alanda şöyle der: İsrailiyann ve ona benzer rivayetlerin -uydurma 
ve hile tarikiyle meydana gelmiş olanların- hadisierimize girdiği inkar edilemez. Tuzak ve 
afetten güvende olmayan bir haberin hüccet değeri yoktur. 124 

İbn Haldun, İsrailiyatlll ortaya çıkış zeminini açıklarken şöyle yazar: "Araplar kitap 
ve ilim sahibi olmadığından ve dünyalanna okur yazar olmama hali ve basitlik hakim ol
duğundan ne zaman yaranlış ve varlığın sırlan gibi konulan merak etseler.Ehl-i Kitab'a, 
Tevrat ve İncil sahiplerine soruyorlardı. Kendileri de Araplar gibi bedevi olan ve avama 
ilave bir şey bilmeyen kişilere. Bunların çoğunluğu Yahudi dinine inanan Himyer kabi
lesindendi. İslam'a girdiklerinde aynı inançlannda kaldılar. Bu konuda Ka'b el-Ahbar, 
Vehb b. Münebbib, Abdullah b. Selam vs. gibi isimler zikredilebilir. Hepsi de tefsir ya
zarlanydılar ve nakilleri tercih ederken gevşek ve ihmalkar davranıp kitaplannı bu tür ri
vayetlerle doldurdular." 125 

Hulasa, bu konuda kesin olarak söylenebilecek olan ve üzerinde durulması gereken 
şudur ki, bazı tefsir kitaplannda İsrailiyattan bir şeylerin varolması, temelsiz ve hurafe ol
malan nedeniyle o kitapların değer ve itibannın azalmasına sebep olmuştur. Sonuç itiba
riyle tefsir rivayetlerinin bu tür bilgilerden arındınlması zaruıi görünmektedir. Bu mak
sadın gerçekleştirilmesinin büyük ölçüde bu rivayetleri ve hikayeleri nakleden ravileri 
tanımaya ve ıical incelemelerine bağlı olduğu bilinmektedir. İsrailiyat, rivayetlerin sened 
ve metni bakımından üç gruba ayrılmıştır: Sened ve metin bakımından sahib, sened veya 
metin yönünden zayıf, mevzu ve uydurma hadis. Bu losırnlan tanımanın önemli oranda 
rical araştırmasına bağlı olduğu açıktır. 

121 Seyyid Muhammed Ali !yazı, el-MüfessirUrı Hayotuhum ve Menhecehum (Tehran: Vezaret-i Ferheng ve 
İrşad-i İslaınl, birind basla, hioi şemsi 1373), s. 97. 

122 Remzi Na'nae, el-lsrailiyyat ve Esenıhd {i Kütiibit-Te {sir (DUDeşk: Neşru Dan' i-Kalem, birind baskı, hi ai 
karneri 1390), s. 73. 

123 Seyyid MuhammedAli tya.zı, ag.e., s. 98_ 
124 Seyyid Muhammed Hüseyin Tabatabai', el-Mızan fi Tefsiri'l-Kur'an, c. 12, s.l12. 
125 İbn Haldun, Mukaddime, tercüme: Peıvin Guııabadi, c. 2 (Tehran: Şirl<et-i İntişfuat-i İlıni ve Ferlıengi, hiai 

şemsi 1369), s. 308. 
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7. Kur'an İlimlerinde Edebi İlimler Metodunun Kullanıını 

Kur'an hakkında fikir üretme, yazma ve konuşmanın başladığı zamandan itibaren onun 
edebi mucize YQI)Ü, birçoklannın konuşma ve yazılarına konu olmuştur. Çok sayıda ya
zar, Kur'an'ın, vahyin manalarını açıklamaktaki lafzl güzelliklerini ve şaşırncı kabiliyet
lerini göstenneye önem verdi. Bu vesileyle Kur'an'dald i'caz meselesi, gözleri ve kalp
leri Kur'an'ın edebiyatına, beyan tarzına, cümle kurma ve ifade üretme mekanizmasına, 
seçilmiş lafızlar yoluyla anlamlan aktarmaya daha fazla yöneltti. Bu kutsal ve değerli ih
timam, birçok düşünce ve kalemi, Kur'an'dald edebimucizenin sembol ve sımnı keşfet
meye sevketti, bu sahada çok sayıda eser telif ettiler. Ama aynı mecrada Kur'an'ı daha 
daldk ve derinlikli anlamada müfessirlere de büyük yardımlan dokundu. Diğer bir ifa
deyle, Kur'an konusunda edebi ilimlerin ortaya çıkışı, müfessirlerin Kur'an metnine iliş
kin derinlikli ve teferruatlı anlayış edillebilmesinin yolunu döşedi. 

Eski tefsirler üzerinde yapılacak genel bir mütalaa, edebi ilimlerin, ayetlerin tefsiriyle 
ve manalannın şerhiyle içiçe bulunduğunu göstennektedir. Bu alandaki ilk bağımsız ri
saleler "Kur'an'ın nazmı" adı altında yaklaşık hicri 250-300 yıllannda telif edilmiştir. 
Bakıllfull'nin İ'cazu'l-Kur'an'ı, Cürcfull'nin el-İ'caz'ı ve Zemahşen'nin el-Keşşafı bu 
kabil telifler arasında sayılmaktadır. 

Bu kitapların çoğunda vahiy dilinin edebi araçlan inceleme araştııma konusu yapıl
mış ve bu, genel olarak Kur'an'ın edebiyat ve belagat mucizesi olarak adlandırılmıştır. 
Kur'an'dald edebi mucizeyi kabul etmek peşinden temel bir soruyu getirmiştir. Bu soru 
şudur: Kur'an'ın mucize boyutlarından birini onun edebi ve belagatli yönü saydığırmza 
göre bu boyutun öğeleri ve niteliği nedir? Başka bir deyişle, Kur'an'ın edebi mucizesi ne
dir? Bu sorunun cevabı, İslam uleması arasında kapsamlı ilmi ve dini araştıımalan ken
dine ayırmış; belagat ilimleri ve mana sanatlannda çok sayıda esere kaynaklık etmiştir. 
Kur'an dilinde, sarf ve nahivden tutun, estetik mütalaalara kadar, tamamı bu soruya ce
vap vermeyi üstlenmiştir. Özellikle bizzat Kur'an da kendisini belagat ve beyan güzelli
ğiyle övmüşken. 

126( ~1!4 ~~ ~~! 4~ ~~~ ~~ J.;; dil!) 
Böylelikle Kur' an'ı mevzu edinen tüm ilimler arasında edebi ilimler ve beyan teknikleri 

çok daha gerıiş bir alanı kendisine ayırmış ve her geçen gün sınırlarını genişletmektedir. 

Edebi ilimlerden kasıt aşağıdaki onüç ilimdir: 

Lugat, iştikak, tasrif, nahiv, mearıi, beyan, bedi', aruz, kafiye, hat kanunları, kıraat ka
nunları, karzu'ş-şiir ve hitabe. 127 

Fakat tefsirin ihtiyaç duyduğu edebi ilimlerden maksat bu sahanın bilinen bütün ilim
leri . değildir. Bilakis Kur'an'ı anlama ve tefsir etmeyle ilgili işleve bulunan ilimler gru-

126 Zümer23 
127 Ali Ekber Dehhoda, Logatniime-i Dehhoda, editör: Muhammed Muin (Tehran: Müessese-i Logatname-i 

Dehhoda, Dfu:ıişgah-i Tehran, ikinci baskı, hicri şemsi 1377), Kfunusu'l-Luga'dan nakille. 
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bu~ur. Mesela sarf, nabiv, fıkhu'l-luga, meani, beyan gibi. Bu nedenle lafız esteti.ğinden 
-muhteva ye ıiıana değil- sözeden bedi' gibi ilimler, roüfessirin ihtiyaç duyduğu edebi 
ilimler sahasırun dışmdadır. 128 

Adları zikredilen ilimler, birçok uzmanın dile getirdiği gibi, Kur'an'ın herekertyle 
ve bu semav1 kitabın tanınması ve daha derin anlaşılması için oluşturulmuştur. Kur'an, 
Arapça metnin şaheseri olarak bu öğelerden yararianmış ve bu ilimler onları araştırmak 
amacıyla ortaya çıkmıştır. Ragıb İsfehan!'nin el-Müfredat fi Garibi'l-Kur'an'ı, Tarilıl'nin 
Mecmeu'l-Bahreyn'i, Hasan Mustafav!'nin el-Tahkik fi Kelimiiti'l-Kur'ani'l-Kerim'i gibi 
kitaplar, Kur'an'qaki kelimelerin manalarını açıklamak için kaleme alınmıştır. Bu kitap
lara ilaveten, Lisanu'l-Arab ve Tiicu'l-Arus gibi genellugat kaynakları bile Kur'an ayet
lerinin terminolojik babisleriyle doludur. İbn Manzur, Lisanu'l-Arab'ın mukaddimesiİıde, 
bu kitabı Kur'an'a hizmet için ve onu aniayıp tefsir etmeyi kolaylaştırmak üzere hazırla
dığını belirtmektedir. 129 

Kur' an' daki sarf ve nabivin de bunun gibi bir macerası vardır. Meşhur bilgiye göre ilk 
defa Ebu'l-Esved Dueli ve talebeleri, Hz. Emir'in (a.s) yönlendirmesiyle sarf ve nahiv il
minin kurallarını düzenlemeye el attı. 130 Sonraları Radıyuddin Esterabadl'nin el-Kiifiye'si, 

128 Ali Ekber Baba! ve diğerleri, Reveşşinasi-yi Tefasir-i Kur'an (fehran: Siınet, hicri şemsi 1379), s. 335. 
129 Bkz: İbn Manzur, Lisanu'l-Arab (Kum: Neşnı Edebi'l-Havza, hii:ri karneri 1405) 
130 MuhammedAbdulaz.im Zerkanl, Menahilu'l-İrfan fi Ulumi'l-Kur'an, c. 1 (Beyrut: Daru'l-Kütübi'l-İlmi)'Ye, 

birind baskı, hicri karneri 1409) 
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Cfuni'nin Şerhu'l-Kafiye'si, İbn Hişam'ın Muğni'l-Lebib an Kütübi'l-Earib'i gibi kitap
lar ayetlerin sarf ve nahiv yapısını tanımak için tedvin edilmiştir. Muğni kitabının bahis
leri, yer yer ayetlerin delil gösterilmesiyle doludur. Bunun yanısıra Abdulkahir Cürcaru, 
Sekkili ve TaftaZfuıi'nin, Kur'an'daki beyanın mucize boyutlarını göstermek için meani, 
beyan ve bedi' olmak üzere üç ilmi meydana getirdiği meşburdur. Buna göre Kur'an ayet
lerinin çokça şahit gösterilmesine ilaveten, bu ilimlerin bahislerinde kimi yerlerde, Kur'an 
ilimlerindeki konuların bir bölümü de bu alanda araştırmaya tabsis edilmiştir. 

Burada zikredilmesi öneme sahip bir nokta da şudur ki, Allarne Tabatabm, Kur'an 
tefsirine dahil olan tüm ilimler arasından edebi ilimleri (bu çerçevede edebi noktalar ve 
edebi üslubu) çok önemli bulmuş ve onu, Kur' an' ı Kur'an'la tefsir adı verilen kendi tef
sir metodunda kullanmışnr. Nazari ilkelerden yararlanmaya ve çok sayıda önyargıya da
yanan İslam dünyasındaki yaygın tefsir metodlarını hatalı bulup reddettikten sonra şöyle 
der: "Bu metodların tamamı teville sonuçlanmaktadır. Halbuki Kur' an tefsirinde sadece 
Kur'an'dan ve aksiyemiardan yardım almak gerekir." Daha sonra şunlan ekler: 

... Tefsirde zikredilen mesleklerin tümü üzerinde düşünmenin sonucunda bunların hep
sinin bir eksikte müşterek olduğu anlaşılacaknr. Bu eksik ne kötü bir eksikliktir. O da dışa
ndan bilimsel veya felsefi babisierin sonuçlarını ayetlerin delaletlerine yüklemektir. Bu du
rumda tefsir tatbike dönüşmüş ve tatbik tefsir adını almış olmaktadır. Bu yolla Kur'an'daki 
hakikatler mecaza dönüşür ve bazı ayetlerin ifade ettiği şey tevil edilir hale gelir. 131 

Yme şöyle yazar: 

Ayet-i şerifelerden bahsederken Allah'ın yardımıyla bu metodla bizim için kolayla
şan sözleri birtalom beyanlar içinde arzedecek; Arapça üslubu anlamanın ihtiyaç duyduğu 
edebi nokta veya anlaşılmasında ihtilaf bulunmayan pratik ya da açık bir mukaddime ol
madıkça felsefi nazari deliilere veya bilimsel faraziyelere ya da irfani keşiflere dayan
maktan kaçınacağız. 132 

Görüldüğü gibi Allame Tab atabill'nin te fs ir metodu, Kur' an'ı anlama ve tefsir etmede 
edebi noktalardan yararlanmayı caiz görme ve Arap edebiyatındaki edebi noktalan keşif 
metoduna itibar etme gibi din dışı prensipler ve önyargılara dayanmaktadır. 

8. Kur'an İlimlerinde Linguistik Metodların KnJJannm 

Linguistik, dilin halleri, kurallan ve yasalarını inceleyen bir bilimdir. Dil, toplumun 
bireyleri arasında iletişim için kullarıılan ses işaretlerinin tanzim edilmiş sisteminden iba
rettir. İnsanlığın konuştuğu dillerin tamamı iki meselede benzerdir: 

ı. Hepsi ses dalgalarından oluşur. 

2. Dili oluşturan tüm sesler birtalom anlamlara delalet eder. 

131 Muhammed Hilseyin Tahaıabai, el-Mızan (i Te(siri'l-Kur'an, c. ı (Kum: Malbiiali-yi İsmailiyyan, hlai ka
meri 14U), s. 8. 

132 Ag.e., s. 12. 
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Diğer bir nokta ise dillerin birkaç yerde birbirinden farklı olduğudur: 
· ı. Diller, farklı ses organlanndan (ağız mahreçleri) yararlarur. 
2. Ses dalgalanru muhtelif formlara dökerler. 
3. Biçimlenmiş dalgalar ile dış gerçeklikler arasında farklı ilişkiler kurarlar. 

Dolayısıyla linguistiğin üç temel meselesi vardır: 

1. Fonetik veya sesbilim: Kavramsal olarak "fonem" adı verilen ses dalgalannın veya 
dillerin hammaddesinin incelenmesi, fonetik veya sesbilirnde gerçekleşir. 

a) Fiziksel sesbilim: Sesi fiziksel olarak, yani havada meydana getirdiği titreşimleri 
inceleme yoluyla ele alır. 

b) Algısal ses bilim: Sesin dinieyenin algısına ulaşmasına yolaçan özelliklerin incelen
mesi, linguistiğin psikolojiyle birbirine bağlandığı bu branşta gerçekleşir. 

c) Üretimsel sesbilim: Kullarulmalan ve istinat edilmeleriyle sesin meydana geldiği 
ses organlannın incelenmesidir. Bu branşta linguistik biyolojiyle buluşur. 

Üretimsel sesbilim, Kur'an ilimleri ıstılahında tecvid adı verilen ve yüzyıllarca İslam 
ulemasının mütalaa ve incelemesine konu olmuş ilimdir. Halbuki esas itibariyle modern 
linguistik yaklaşık ıso yıl önce bilim olarak incelenebilir hale gelmiştir. 

Üretimsel sesbilim çeşitli dillerde birbirinden farklıdır. Çünkü her dil, ses birimlerine (fo
nem) şekil vermek için solumını sisteminde yeralan kendine has organlardan yararlanır. 

İslam uleması, Arapça'nın üretimsel sesbilimini (tecvid) Kur'an'ı doğru okuyabilmek 
için tahkik konusu yapmıştır. 

2. Fonoloji: Ses dalgalan (fonemler) arasında yeralan sistemi incelemeye kavramsal 
olarak fenoloji adı verilir. 

3. Semantik: Ses dalgalannın delalet ettiği anlamı incelemeye kavramsal olarak se-. 
mantik denir. 

Anlatılanlara göre tecvid ilmini linguistik biliminin branşlarından saymak mümkündür. 
Çünkü o da seslerin hal, kural ve yasalarından bahsetmektedir. Bunlar, sistematize olduk
tan sonra kararlaştırılmış biçimde birtakım şeylere delalet eden seslerdir. 

Bu Metotların Kur'an İlimlerinde Kullanımı 

Kur'an ilimlerinde de kullarıılan linguistik babisierden bazısı aşağıdaki şekilde tas-
nif edilebilir: 

- Mana ortaklığı 
- Bağlam ve siyak 
- Mecazimana 
- Kelimelerin anlarnlarının coğrafi ve kültürel sınırlan 
- Dilin anlam evrimi 
- Sözün anlamında konumun rolü 
- Tecrübe dışı anlarnlar ve mefhumlar 
Şimdi yukandaki maddelerin her birini inceleyeceğiz. 
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a) Mana ortaklığı 

Mana ortaklığı olgusu, linguistik birkaç anlamlılık kategorisindendir. Günümüzde lin
guistik ve semantiğip. yeni bahislerinde gündeme gelen, sözdeki kelimelerin manalarının 
kao.şması kabilinden mevzular, Ehl-i Sünnet'in Kur'an araştırmacılannın eserlerinde lafı.l 
ortaklık başlığı alnnda ve vücfih ve benzeri ısnlahla kullarul.maktadır. Molla Sadra ve Al
lame Tabatabat gibi Şii Kur' an araştırmacıları ise kelimelerdeki anlam kanşmasını, ilişkili 
bağlam ve si yakların türleriyle birlikte mana ortaklığı ve delalet-i funm ile ilgili balıisierin 
içinde tarnşmışt:ır. 133 Ama söylendiği gibi, linguistikte iştirak kategorisi, birkaç anlamlılık 
bölümünde araştırma ve tamşma konusu yapılır. 

Palmer şöyle yazar: Biz dilde, sadece değişik anlamlara sahip çeşitli kelimelerle uğ
raşıyoruz. Hatta kendiliğinden birkaç anlama gelebilen bazı kelimelerle karşılaşıyoruz. 
Bu meseleyi "birkaç anlamlılık" ve böyle kelimeleri "birkaç anlamlı" kelimeler olarak 
adlandınyoruz. 134 

Bu fenomen, genellinguistikte ve batının modern teorilerinde anlam babsine ilişkin 
geniş bir hacmi kendine ayumışt:ır. Linguistikçiler, birkaç anlamlı şekillerin hepsine tam 

vakıf olmaya ve bu kanaldan, idrak edilmeleri anlamın linguistik analiz metodlarını ince
ledikten sonra mümkün olabilecek müşahhas mana veya manaları tahlil yönünde somut 
yollara ulaşınaya çalışmışlardır. 

Suyun şöyle demiştir: "Araplar bazen muhtelif lafızları muhtelif anlamlar için, ba
zen de birkaç farklı lafzı bir tek anlam için, başka bir zaman da bir lafzı muhtelif mana
lar için kullanmaktadır." 135 

Genellinguistiğe ilaveten Arapça sahasında da bu zeminde incelemeler ve gelişmeler 
mevcuttur. Birkaç anlamlılık fenomenine odaklanmış Arap linguistikçiler, kelimeleri bu 
esasa göre şöyle tasnif etmişlerdir: Bir manaya delalet eden lafız, birden fazla manaya de
lalet eden lafız, bir tek manaya delalet eden iki lafız. Birkaç anlamlı olan ikinci tür lafı.l 
müşterek olarak adlandınlmış; İslami ilimierin ve Arapça ilimlerinin lugat ilmi, mantık 
ilmi, usül ilmi gibi çeşitli branşlarında inceleme konusu yapılmıştır. Nitekim bu ilimlerde 
Ehl-i Sünnet ve Şia ilimleri arasında farklı görüşler ortaya çıkmış ve bu babse en fazla 
ilgiyi usülcüler ve linguistikçiler göstermiştir. Ehl-i Sünnet'in Kur'an araştırmacılan, bir
kaç anlamlılık fenomenini lafı.l iştirak dairesine aldıktan sonra vücfih ve benzeri olguları 
onun örnekleri arasında sayar. Fakat bu kelimeleri inceleyip araşt:ırırken Kur'an'daki ke
limelerin katışma ilişkilerini ve birbirinden yararlanmalarını anlamaya koyularak bir keli
menin muhtelif vecihlerindeki delalet-i funm sayesinde nihai ve kompleks şeklindeki lin
gual delaletin ortaya çıkış anına işaret ettiler. Lingual ve lingual olmayan bağlaını analiz 
ederek, başka lingual ve mukayeseli hakikatleri oluşturan vecihlerin kelimeleri üzerine, 
133 Bkz: A'zam Perçem, "Nakş ve Karkerd-i İşiirak-i Ma'oevi ve Baft der Nigah-i Tef:siri-yi Allame Tabaıatıar'', 

Mecelle-i Mişkôc, sayı 91 (hiai şemsi 1385), s. 4. 
134 Mansur İhtiyan, Ma'naşinôsf (Tehran: hiai şemsi 1348), s. 115. 
135 Sibeveyh, el-Kicab, c. ı (Kum: Neşıu Edebi'l-Havza, hicri karneri 1404), s. 7. 
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- Ehl-i Sünnet'in Kur'an araştırmaciları bağlama büyük önem 

vererek,' bağlam ve siyakm doğrudan Kur'an metninin 

delaletlerinde ve delaletin belirlenmesinde etkin rol oynadığini 

savunmuştur. Onlar, bağlam1, lafzi müştereki anlamanm 

karinesi kabul etmektedir. Diğer taraftan lafzi müşterek 

olgusuna muhalif linguistler, varliğa benzer genel laf1zlar1 

mana ortaklıği olarak nitelemişlerdir. 

Kur'an'daki kelimenin manasının muhtelif vecihlerini o kelime ve ayetin tevili olarak 
varsaydılar. 136 

Ehl-i Sünnet'in Kur'an araştırmacıları bağlama büyük önem vererek, bağlam ve siya
kın doğrudan Kur' an menlinin delaletlerinde ve delaletin belirlenmesinde etkin rol oyna
dığını savunmuştur. Onlar, bağlamı, lafzl müştereki anlamanın karinesi kabul etmektedir. 
Diğer taraftan lafzl müşterek olgusuna muhalif linguistler, varlığa benzer genel lafiziarı 
mana ortaklığı olarak nitelemişlerdir. 137 

Nureddin el-Müncid, el-İştiraku'l-La{zf fi'l-Kur'an kitabında çoğu kelimeleri inceler
ken, kelimelerin anlarnlarının çelişkisiz olması sebebiyle genel delalete işaret ederek lafzl 
iştirak dairesinin dışına çıkarmakta ve farklı anlamları tevil veya mecaz ya da istiare vs. 
olarak IJ.itelendirmektedir. Bu, Kur'an'ın kelimelerindekimana ortaklığının hakikatidir. Her 
kelimenin manaları ve örnekleri, Kur'an'da yer yer muhtelif si yak ve bağlamlar açısından 
ve çeşitli sarf, nahiv, belagat ve delalet vecihleri balamından, kendimana iştirakiyle ve ç:li.
ğer kelimelerle müdahil ilişkiler üreten kendine has bir şekil ve resme sahiptir. 

Mana ortaklığıyla ilgili babisierin Kur'an ilimleri ve tefsirde kullanımı, çeşitli örneklere 
sahip sabit bir mefhumun veya bir lugat anlamının nasıl değişik çağlarda ve zamanlarda 
zuhur edip ortaya çıknğını ve asla eskiyip pörsümeyeceğini göstermektedir. Çünkü çeşitli 
anlam ve örneklerdeki lafzın esneklik kabiliyeti balamından geniş kullanım alanı vardır. 
Kur'an'daki kelimelerin her biri semanti.k bir alana sahip olduğundan ve bu alarılarda ağ 
irtiban mevcut bulunduğundan, anlam ortaklığı, alansal semantikle birlikte Kur'an'ın kültür 
ve dünyagörüşünü ve ayetlerin banuını aydınlanr. Tam da bu noktayla ilgili şöyle rlenmiştir: 
Kur'an'ın zahiri ve banru vardır. Her hannın da kendisine ait başka bannlan bulunmaktadır. 

b) Bağlam ve siyak 

Linguistikçiler, delaletin oluşmasında bağlama önem vererek ona çeşitli tür ve kısım
lar belirledi. Muhakkik aJ.imler, Arapça' da, sözün halin gereklerine olan uyumuna dikkat 

136 Bkz: Nureddin el-Müncid, el-İşliraku'l-Lafzl fi'l-Kur'an (Duneşk: Daru'l-Fikr, 1999), s. 60. 
137 Ag.e., s. 61. 
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1)~ 3a4ıee Mğ~t 3tıwteolu yoktwt. (UjiU ~ ~ 

3t~-do, ~ı ~Wuuı ~ lWıüliJt. ç~ueı 
~~lt ~lt Mğ~t 3t~ fWt di!. (m 

baııkh ~ ~ueı ~ ~· K~ıuuıt. ~i 
top~ ~i ~ fudltuuuıttıt t3fıealu.IUJ. göJte ~ğı 

Hte3~i. ~ ifUUU13tiU ~ y~ lWt ~· 

ettiler ve onu, edebi ve belagatli hitabın şartı saydılar. 138 Belagat uleması açısından bu 
uyum, edebi esere incelerken edebiyatçı tarafından riayet edilmesi gerekli olan ve eleş
tiri yapan için de metinleri tenkit ve değerlendirirken gözönünde bulundurması zaruri ka
bul edilen kriterdir. Halin gerekleri, çevrenin dil üzerindeki harici bağlamıdır. Bu bağlam 
dili etkilemektedir ama bu etki dilin içinden olmamaktadır. Zira dile etkisi, konuşan ve 
muhatabın içinde bulunduğu, daha ziyade kelimeler veya anlamlar balamından dilin ken
disiyle ilgili çevrenin harici şartlarına bağlıdır. Kur'an'ın semantiği bahsinde bağlam ve 
siyak, doğrudan Kur'an metninin delaletlerine dair ve bu delaletleri tayinde kullanılmak
tadır. Müfessirler, bağlarnın bu önemli etkisini gözardı etmemiş ve daima tefsirde onu ter
cihe şayan karine veya anlamların istidlaline engel saymışlardır. 

Suyun ve Zerkeşi gibi Kur'an ilimleri üzerine yazılıınş kitapların sahipleri, kitapla
rında, bağlam ve siyak türlerinin işlevleri olan funm ve has, mücmel ve mübeyyen, mut
lak ve mukayyed, hasr ve ihtisas vs. benzeri babisiere yer vermişlerdir. Zerkeşi, kitabında, 
müşkül anında anlamın belirlenmesine yardım eden durumlara dair bir bölüm zikretmiş
tir. Şöyle der: 

Dördüncüsü, mücmel durumlan açıklamaya, funı:n ifadeyi tahsis etmeye, mutlala. 
mukayyed yapmaya ve çeşitli delaletiere yönlendiren siyaktır (bağlam). Bu, konuşa
nın muradına delalet eden en büyük karinelerdendir. Bunu bir kenara atanlar, görüşle
rinde hataya düşerler. Siyakı zelil ve hakir olmaya nasıl da delalet etmiş bir deıya olan 

"r-ı..}JI ;ı__;..JI c.;! ı.S:il J~" ayetine bir bak. 139 

138 Bkz: Ahmed Haşiml, Ceviihiru'l-Belaga fi'l-Meani ve'l-Beyan ve'l-Bedi' (Kum: Mektebetu'l-Mustafavi', 
hiai şemsi 1367), s. 37. 

139 Bedreddin Zerkeşl, el-Burhan fi UlUmi'l-Kur'an, c. 2 (Beyıut Daru'l-Küıübi'l-İlmiyye, hiai karneri 1422), 
s. 288. 
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Zerkeşt, başka bir fasılda Kur'an'ı Kur'an'la tefsir başlığı alnnda 'linguistik bağlama 
i.Şare! eiiQi.ştir: 

Tefsirin en iyi metodu, Kur'an'ı Kur'an'la tefsirdir. Çünkü bir ayette özetle geçen şey, 
başka bir yerde tefsir edilm.işti.r. Eğer bunda zorluk varsa Kur'an'ı şerheden ve tefsir eden 
sünnete başvurulur. Allah şöyle buyurur: 

" .J. • , ~ , "'1 ,~..,. • ô , ı:: • ""' , • ., 
ı4o( ıJ · : ... ~~~~"._..ı;., .w 1 ~~:~1 .dl1 di ~ .. -!t "YI ul:SJ1 ~ ı;.ı~·ı \.r') 

~Y- v-r.: J.J ~ .J ,., ~ '-i!, r-~ , . , - .r .J 

Bu çerçevede Peygamber de (s.a.a) şöyle buyurmuştur: ''Bilin ki, Kur'an ve Kur'an'ın 
benzeri, yani Sünnet ikisi birlikte bana verilmiştir." 141 

Bağlarnın mefhumu, metnin lingual bağlamıyla sınırlı değildir. Bilakis lingual t~cih
ler ÜZerinde etkili ve dilin aslından olmayıp aksine dili kuşatan durumlar arasındaki öğe
lere rücu eden dil dışı bağlaını da kapsamaktadır. Mesela konu bağlaını gibi. Yani ayetin 
o lafızla .geçtiği ve tefsirlerde nÜZUl ortamı adı alnnda zikredilen konum. 142 

c) Mecazimana 

Kelimeler her zaman, genellikle dil ehlinin ilk bakışta anladığı hakiki manalarda kulla
rulmaz. Pek çok yerde, özellikle de edebi metinlerde, hakiki anlamında değil, bilakis ben
zerli.k. ilişikli.k. yalonlık, zarf ve mazruf, hatta zıtlık vs. gibi ilişkiler gereğince mecazi ma
nada kullanılır. Konuşanın maksadının bakiki mana mı, yoksamecazimana mı olduğunu, 
eğer mecazi mana ise hangi ilgi ve ilişki dikkate alınarak, sonuç itibariyle de hangi mecazi 
anlamda kullanıldığını teşhis edebilmek, kelimelerin manasını anlamada bir diğer zorluktur. 

d) Kelimelerin anlamlannm coğrafi ve kültürel suurları 

Bir dildeki kelimelerin belli coğrafi sınırları vardır. Bir kelime bir mekanın sırurları 
içinde birtakım anlamlara, başka bir mekanın sınırları içinde başka anlamlara sahiptir. Bu 
da kastedilen manayı anlamayı zorlaştıran etkerılerden biridir. 

Dilin sadece coğrafi sınırları yoktur, aynı zamanda kültürel sınırlar da anlamayı zor
laştıran etkerılerden biridir. Çeşitli kültürel kannanların varolduğu coğrafi sırurlarda bir 
dil, bu farklı kannanlarda çeşitli anlamlar kazanır. Konuşanın, kelimeyi toplumun hangi 
kültürel kannanının ıstılahına göre kullandığı meselesi, kelimelerin manasını arılama yo
lunda bir zorluktur. 

e) Dilin anlam evrimi 

Tefsirde en önemli meselelerden biri, dilin evrimi meselesidir. Kelimeler, zaman içinde 
ve ne yazık ki linguistik biliminde tam olarak ÜZerinde çalışılmamış sebep ve etkerıler ge
reğince anlam değişikliğine uğrarlar. 

140 Nalıl64 
141 Bedredelin Zerkeşi, ag.e., c. 2, s. 192. 
142 Bkz: Nzam Perçem, a.g.e., s. 9. 
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"Allah" kelimesinin İslam'dan önce bir manası vardı, İslam'dan sonra başka bir an
lam kazandı. Hac, cihad, salat ve başka birçok kelime İslam'ın ortaya çıkardığı kültürei 
devrim etkeniyle kendi anlanuru kaybetti ve yeni anlamlannda kullanılmaya başladı. Eğer 
İslam'dan öncesine_C!it bir lugat kitabı elde olsaydı Kur'an'daki kelimelerin anlamlan o 
kitaba bakarak verilemezdi. Bugün bile el-Müncid gibi bir lugat kitabı yazılsa ona baka
rak Kur'an'daki kelimeler tefsir edilip anlam verilemez. Kur'an'ın kelimelerinin manasını 
açıklarken Peygamber (s.a.a) asnnda ve Peygamber'in kullandığı manalar dikkate alına
rak yazılmış bir lugat kitabına ihtiyaç duyanz. Fakat maalesef böyle bir lugat kitabı yok
tur. Nihayet kültürel-toplumsal bir gösterge olan kelimeler, diğer göstergelerin evrimine 
paralel olarak değişim geçirmektedir. Bu da müfessir için Kur'an'daki kelimelerin mana
sını anlamayı zorlaştıran etkenlerden bir diğeridir. 

Kelimelerin evrimi ve Kur'an'a özgü kelimelerin kamusta yenilenmesi alanındaki bu 
meseleler ve diğer bazı meseleler hakkında Toshihiko lzutsu'nun Ahmed Aram'ın tercü
mesi olan Kur'an'da Allah ve İnsan isimli kitabının ilk bölümünde semantik ve Kur'an'da 
semantik mütalaanın işlevi hakkında doyurucu bir babse yer verilmiştir. 143 

f) Sözün anlammda konumun rolü 

Bazen bir kişi bir kelimeyi iki farklı konumda kullanır ve her bir konumda ruhsal duru
muna veya belli harici şartlara uygun olarak belli bir manayı kasteder. Mesela soru kelimeleri 
soruyu ifade etmek amacıyladır. Bazen olur ki, söyleyen, kendi ruhsal şartlan gereğince veya 
harici şartıann icabına göre aynı soru kelimesini kullanır ama soru amacıyla değiL bilakis so-

,,, ı:a,," • 

ruya konu olan şeyi inkar amacıyla yaw.r. Mesela ''0 ~ '1 &.+Jij c:ı ~ &.+JI c.ŞH JA" 144 
6 ,6 • , '1 • , • • , 

veya "j..fllj ..:.ıW1;J1 cJP yı ri ~~j ~'ll cJP JA" 145 gibi. 

Müfessir, kendiiıe mahsus şartıann icabına göre kastedilmiş belli manalan anlayabil
mek için Kur'an'ın kültürel sisteminin ruhuna aşina olmalı ve aklını kullanmalıdır. 

g) Tecrübe dışı anlamlar ve mefbumlar 

Bazen kelimeler, dinieyenin ne dış göı.lemle, ne de iç müşahedeyle tecrübenin hiçbir 
çeşidini içermeyen anlamlarda kullanılır. Hatta bu anlamlar, esas itibariyle insanın madde 
ve beyin imkanlannın kavramasının üstesinden gelemeyeceği düzeyde de bulunabilir. İdrak 
organlan ve organizmasında, o manalan idrak ed~bilecek bir araç mevcut olmayabilir. 

Kur'an lugatında iki tür lab.z vardır. Biri. insaniann çoğunun, anlamlanyla ilgili tecrü
besi bulunmadığında idrak etmekten acze düştüğü türden lab.zlardır. Mesela kalbin keşfi 
ve şühiidu, halsa, fena fillah, Allah' ı baş gözüyle değil, kalp gözüyle görmek, ilke olarak 
tüm irfa.nl makamlar gibi. Bu nedenle aslında irfan, öğrenilebilir ve öğretilebilir bir şey 

143 Bkz: Toshihiko Iı.utsu, Hoda ve lnson der Kur'an, tercüme: Ahmed Aram (fehran: Defter-i Neşr-i Ferlıeng-i 
İslami, hiai şemsi 1368) 

144 Züıner 9 
145 Ra'd 16 
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değildir. Çünkü . onun tecrübeleri, hususl ve bireysel tecrübelerdir ve herkesin ulaşması 
iıııka? dahilinde değildir. 

İkinci tür ise hiÇbir insanın tecrübe sahibi olmayacağı lafızlardır. Çünkü o lafızlann 
manalan insanın duyu sahasına ve idrak araçlaıma uzaktır. 

Mesela cennet, cehennem, nzvan-i ilahl, sırat, mizan, tuba, kevser vs. gibi. Misal ver-
.- • o ), ' ~ ),0 , 

rnek gerekirse ''Oj~lj ıfı.:.ll ü.~ _,; j u;JI j81 I_,A.;U" 146 ayetinin manaslill anlamak ve 
insanların nasıl cehennem ateşinin yakın-olacaklan, duyuyla tecrübe edilebilecek bir şey 
değildir. 

Anlatılanlar itibariyle karşımıza iki mesele çılanaktadır: Birincisi, Peygamber'in (s.a.a) 
bu kabil kavramlan, mubatabın aniayabilmesi ve bir tasavvur elde edebilmesi için hangi 
yolla ve hangi yöntemle aktardığıdır. Daha önce de söylendiği gibi, metodlardan biri tem
sildir. Yani maddi olmayan ve idrakten uzak meseleleri dakunulabilir ve hissedilebilir 
forma dökmek ve bu araçla zihinleri ona yaklaşnrmakor. Bu meseleyi ciddi biçimde, de
taylı ve Kur'an üzerinde çalışarak aydınlatmak müfessirlerin görevidir. Bu mesele açık
lığa kavuşmadıkça ikinci mesele de aydınlanlamayacaknr. 

İkinci mesele ise esas itibariyle müfessirlerin bu anlamlan nasıl tanıyabilecekleri ve 
hangi metodla sırat, mizan, melek, Cebrail, cennetin makamlan, cehennem vs. kavram
larlill anlayabilecekleridir. 

Acaba bir şeyler için sahip olduklan şekil ve form dikkate alınarak mı lafızlar belir
lendiği, yoksa o şeyler için belirlenen lafızlann onlara dair sonuç ve eser mi olduğu me
selesini incelemek gerekmektedir. 

Mesela maddi ve bilinen terazi için "mizan", eğer sahip olduğu şekil ve form hesaba 
kanlarak kararlaşttnlı:nışsa onun layarnetin aşamalanndan biri hakkında kullanılması gayri 
meşru olacakor. Fakat eğer terazi, yapılan amel dikkate alınarak, yani ölçüp değerlendirme 
aracı olarak varsayılmış ve bildiğimiz terazilere atfedilmişse layamette insanı ve insanın 
arnellerini ölçen güzergaha atfedilmesi gayri meşru olmayacaknr. Hatta mecazi bile d~ 
ğil, hakiki atıf kabul edilecektir. 
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"Allah" kelimesinin İslam'dan önce bir manası vardı, İslam'dan sonra başka bir an
lam kazandı: Hac, cihad, salat ve başka birçok kelime İslam'ın ortaya çıkardığL kültürel 
devrim etkeniyle kendi anlamını kaybetti ve yeni anlamlarında kullarulmaya başladı. Eğer 
İslam'dan öncesine ait bir lugat Iritabı elde olsaydı Kur'an'daki kelimelerin anlamlan o 
kitaba bakarak verll~ezdi. Bugün bile el-Müncid gibi bir lugat kitabL yazılsa ona baka
rak Kur'an'dal<i kelimeler tefsir edilip anlam verilemez. Kur'an'ın kelimelerinin manasını 

açıklarken Peygamber (s.a.a) asnnda ve Peygamber'in kullandığı manalar dikkate alına
rak yazıJmış bir lugat kitabına ihtiyaç duyanz. Fakat maalesef böyle bir lugat kitabı yok
tur. Nihayet kültürel-toplumsal bir gösterge olan kelimeler, diğer göstergelerin evrimine 
paralel olarak değişim geçirınektedir. Bu da müfessir için Kur'an'daki kelimelerin mana- · 
sını anlamayı zorlaştıran etkenlerden bir diğeridir. 

Kelimelerin evrimi ve Kur'an'a özgü kelimelerin kamusta yenilenmesi alanındaki bu 
meseleler ve diğer bazı meseleler haklanda Toshihiko Izutsu'nun Aluned Aram'ın tercü
mesi olan Kur'an'da Allah ve İnsan isimli kitabının ilk bölümünde semantik ve Kur'an'da 
semantik mütalaanın işlevi haklanda doyurucu bir bahse yer verilmiştir. 143 

f) Sözün anlamında konumun rolü 

Bazen bir kişi bir kelimeyi iki farklı konumda kullanır ve her bir konumda ruhsal duru
muna veya belli harici şartlara uygun olarak belli bir manayı kasteder. Mesela soru kelimeleri 
soruyu ifade etmek amacıyladır. Bazen olur ki, söyleyen, kendi ruhsal şartları gereğince veya 
hariô şartların icabına göre aynı soru kelimesini kullanır ama soru amacıyla değil, bilakis so-

,, ... ~,, (; . 
ruya konu olan şeyi inkar amaayla ya~ Mesela "ıJ ~ 'J &+Jij ıJ ~ &.;iJI ı.>A JA" 144 

6 , .-6 " • " 'i • , • • - .,. 

veya ".)}Jij ~Wl2.11 ı..?..f!J JA f l ~lj ~ 'JI ı.?? JA" ı45 gibi. 

Müfessir, kendine mahsus şartların icabına göre kastedilmiş belli manaları anlayabil
mek için Kur'an'ın kültürel sisteminin ruhuna aşina olmalı ve aklını kullanmalıdır. 

g) Tecrübe dışı anlamlar ve mefhumlar 

Bazen kelimeler, dinieyenin ne dış gözlemle, ne de iç müşahedeyle tecıiibenin hiçbir 
çeşidini içermeyen anlamlarda kullanılır. Hatta bu anlamlar, esas itibariyle insanın madde 
ve beyin imkanlannın kavramasının üstesinden gelemeyeceği düzeyde de bulunabilir. İdrak 
organlan ve organizmasında, o manalan idrak edebilecek bir araç mevcut olmayabilir. 

Kur'an lugatında iki tür lafız vardır. Biri, insanların çoğunun, anlamlarıyla ilgili tecıii
besi bulunmadığında idrak etmekten acze düştüğü türden lafızlardır. Mesela kalbin keşfi. 
ve şühiidu, halsa, fena fillah, Allah'ı baş gözüyle değil, kalp gözüyle görmek, ilke olarak 
tüm irfani makamlar gibi. Bu nedenle aslında irfan, öğrenilebilir ve öğretilebilir bir şey 

143 Bkz: Toshihiko Izutsu, Hoda ve Insan der Kur'an, tercüme: Ahmed A.ı:am (Tehıan: Defter-i Neşr-i Ferheng-i 
İslami, hicri şemsi 1368) 

144 Zümer9 
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değildir. ÇÜnkü onun tecrübeleri, hususi ve bireysel tecrübelerdir ve herkesin ulaşması 
imkan dahilinde değildir. 

İkinci tür ise hiÇbir insarun tecrübe sahibi olmayacağı lafızlardır. Çünkü o lafızlann 
manaları irısarun duyu sahasına ve idrak araçlarına uzaktır. 

Mesela cennet, cehennem, rızvan-i ilahi, sırat, mizan, tuba, kevser vs. gibi. Misal ver-
, • 6 .1 ~ ~ .1-(J,; 

rnek gerekirse '<öj~ıj ~ını tAS_,; j ~ı .;ını l_,Ajli" 146 ayetinin manasını arılamak ve 
irisanların nasıl cehennem ateşirıin yakın olacakları, duyuyla tecrübe edilebilecek bir şey 
değildir. 

Anlatılanlar itibariyle karşımıza iki mesele çılanaktadır: Birincisi, Peygamber'in (s.a.a) 
bu kabil kavramları, muhatabın aniayabilmesi ve bir tasavvur elde edebilmesi için hangi 
yolla ve hangi yöntemle aktardığıdır. Daha önce de söylendiği gibi, metodlardan biri tem
sildir. Yani maddi olmayan ve idrakten uzak meseleleri dakunulabilir ve hissedilebilir 
forma dökmek ve bu araçla zihinleri ona yaklaşnrmaktır. Bu meseleyi ciddi biçimde, de
taylı ve Kur'an üzerinde çalışarak aydınlatmak müfessirlerin görevidir. Bu mesele açık
lığa kavuşmadıkça ikinci mesele de aydınlatılamayacaktır. 

İkinci mesele ise esas itibariyle müfessirlerin bu aıılamları nasıl tanıyabilecekleri ve 
hangi metodla sırat, mizan, melek, Cebrail, cennetin makamları, cehennem vs. kavram
larını anlayabilecekleridir. 

Acaba bir şeyler için sahip oldukları şekil ve form dikkate alınarak mı lafızlar belir
lendiği, yoksa o şeyler için belirlenen lafızların onlara dair sonuç ve eser mi olduğu me
selesini incelemek gerekmektedir. 

Mesela maddi ve bilinen terazi için "mizan", eğer sahip olduğu şekil ve form hesaba 
katılarak kararlaştırılmışsa onun kıyametin aşamalanndan biri hakkında kullanılması gayri 
meşru olacaktır. Fakat eğer terazi, yapılan amel dikkate alınarak, yani ölçüp değerlendirme 
araa olarak varsayılmış ve bildiğimiz terazilere atfedilmişse kıyamette irısanı ve irısarun 
arnellerini ölçen güzergaha atfedilmesi gayri meşru olmayacaktır. Hatta mecazi bile de
ğil, hakiki anf kabul edilecektir. 
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