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DİNI BİLGİNİN OLUŞMASlNDA GELENEGİN ROLÜ ve 

iLMİlKONULU TEFSİR YAKLAŞlMININ BAZI SORUNLARI 

İlyas ÇELEBi· 

Giriş 

Dini bilgi, çerçevesi vahiyle belirlenen inanç, düşünce ve davranışları 
tayin eden ilkeler bütünü olarak tanımlanacak olursa; burada vahye, insan 
düşüncesine, içinde yaşanılan tabii ve sosyal çevreye taalluk eden alanlar 
var demektir. 

Vahiy, büyük kısmıyla insanın kendi imkan ve yetenekleri ile 
ulaşamayacağı konular hakkında bilgi verir, müspet veya menfi olarak 
algılanmaya müsait alanlarda inşru ifadelerle tercihlerde bulunup seçenekler 
sunar. Birincisi daha çok dinin teorik (gaybi) konularını kapsayan inanç 
ellietini oluşturur ve akaid olarak isimlendirilir. İkincisi ise pratik (ameli) 
mes' eleleri içerir ve dünya hayatını düzenler ve alıkarn olarak isimlendirilir. 

Din, bu konularda ihban veya inşru ifadelerle yön belirler, esaslar 
koyar ve insaı::ı düşüncesine temel oluşturacak malzemeler sunar. Bu 
malzemeleri sistem haline getirmek ve hayalı idfune ettirirken karşılaşılan 
ihtiyaç ve imkaruar· ölçüsiliı.ce bir düzen oluşturmak insana, onun takdir ve 
değerlendirmesine bırakılınıştır. Dolayısıyla her ne kadar dinin merkezinde 
Allah olsa da, dini düşüncenin merkezinde insan, onun aklı ve 
değerlendirmeleri bulurunaktadır. Bu yönüyle insan, Allah'ın kelfunı ile 
tabiah, kavli olan ile fiili olanı birleştiren; gök ile yerin arasını bulan ve fizik 
ile metafizik arasında dengeyi kuran özel bir konuma sahiptir. Bu nedenle 
din Allah'a ait olsa da, onun hayahınıza yansıması (tedeyyün) insan 
tarafından geliştirilen düşünce ve yoruınların sonucudur. 

·Prof. Dr., Marmara Ü. İlahlyat Fakültesi. 
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İnsan, bu çabasında Allah' ın kelfunı ile tabii ve sosyal çevreyi göz 
önünde bulundurarak kendi idrak ve algısını ortaya koyan bazı yorumlarda 
bulunmaktadır. İşte bu yorumlara dini bilgi (ulı1m-i diniyye) diyoruz. 
Dolayısıyla dini ilimierin malzemesi kısmen ilam olsa da, kendileri kutsal ve 
dokunulmaz değildir. Çünkü burada vahyin (münezzel) tefsir, tevil ve 
yorum yoluyla hayatımıza dahil edilmesi söz ko.nusudur. Bahse konu olan 
tefsir, tevil ve yorum da tabii ve sosyal çevre ya da felsefi, kültürel ve siyasi 
faktörler bağlamında bunu gerçekleştiren din iliiminin manhk, akli yetenek 
ve idrilk gücüne dayanmaktadır. Din ile vakıa; bilgi ile hayat arasında uyum 
ve paralelliğin sağlanabilmesi için de böyle bir operasyona ihtiyaç vardır. 
Aksi takdirde kısmen günümüzde görüldüğü gibi, dini bilgilerimiz bilim 
dünyasında toplumsal karşılığı olmayan birtakım ütopik düşünceler olarak 
değerlendirilir. 

Bu genel girişten sonra, tebliğe konu olan özel alana gelecek olursak; 
tebliğimiz şu iddialan dile getinneyi hedeflemiş bulunmaktadır: Kur'an-ı 
Ket'rm'de iman, ibadet, ahlak, muamelat, cihad, emir bi'l-ma'nlf-nehiy ani'l
münker gibi konular yanında göklerin ve yerin yarahlışı, bunlardaki her 
şeyin yerli yerindeliği, işleyişi, yarahlış hikıneti gibi hususlar hakkında da 
bilgi verilmektedir. Tebliğimizde bu tür ayetlerin hey' et-i mecmuası ile nasıl 
anlaşılması gerektiği konusu ele alınacak, bunların ilk dönemlerde 
müfessirler tarafından nasıl yorumlandıklarına işaret edilecek ve günümüz 
aJ..irri ve müfessirlerinin bu husustaki tutumunun nasıl alınası gerektiği 
konusunda kişisel görüş ve kanaatlerimiz serdedilecektir. 

Kanaatimce, Kur'an-ı Kerim bize kozmolojik bir sistem değil, İslam'a 
uygıın olan bir kozmoloji veya kozmolojilerin genel çerçevesini 
sunmaktadır. Şayet bir İslam kozmolojisi veya kozmolojilerinden söz 
edilecekse bu, söz konusu çerçeveye uygıın olan kozmoloji/kozmolojiler 
demektir. Bu genel çerçeve, tebliğimizde İsmilll Raci el-Filruki'nin bir 
makalesinden hareketle ortaya konulacakhr. 

Tebliğin diğer iddiaları ise şunlardır: Felsefi ve bilimsel teorilerden 
'haberdar olmayan ilk dönem müfessirleri kevni ayetleri lafzi ve zahiri 
manaları ile anlamakta, bazıları da ara boşlukları Ehl-i Kitaptan elde ettikleri 
haber ve bilgilerle (İsrililiyyat) doldurmaktaydılar. Onlar, söz konusu . 

. ayetlerin daha çok hikınet ve hidayet boyutu ile ilgilenmekteydiler. Orta 
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dönem müfessir ve aJ.imleri ise kev:nl ayetlerin daha çok nesnel yönüyle 
alakalanmışlardır. Bunun için de çevre kültürlerden ve felsefi tercümelerden 
edindikleri bilgileri yorum malzemesi olarak kullanmışlardır. 

Modem dönem müfessir ve alirnleri, orta donemde kullanılan 

materyal ve bilgilerin zaman içinde değiştiğini görünce, tefsir ve tevili 
yenileme ihtiyacı duymuşlar ve böylece kevrıi ayetlerin anlaşılması 

hususunda güncel bilimsel paradigmalara paralel olarak birtakım köklü 
değişmeler oluşmuştur. 

Günümüzde de modem dönemde yaşanan hızlı gelişim süreci, 
kullanılacak bilgi ve malzemeleri her an değiştirmektedir. Ancak bugünün 
müfessirleri, ne başa dönerek özneden hareketle tefsir yapma yolunu tercih 
etmiş durumdadırlar; de modem sonrası görüş ve düşünceleri esas alan 
tefsir ve yorumlar yapmaktadır. Dolayısıyla günümüzde bir anakronizm 
yaşanmaktadır. İşte bu hususta, özellikle de kev:rıi ayetıerin tefsiri ve 
bunlardan hareketle bir "tabiat teorisi" oluşturma noktasında birtakım 

problemler yaşanmaktadır. Konu yine ilgili önerilerimiz tebliğimizin 

sonunda sizlerin görüş ve ıttılaına sunulacaktır. 

1. İslam Kozmolojisinin Genel Çerçevesi 

Merhfun İsmail Raci FfuUkl, "Islam and Theory of Nature" (İslam ve 
Tabiat Teorisi) başlığını taşıyan makalesinde1 İslam'ın tabiata bakışına 
"Doğa nedir, nasıl bilinebilir ve nasıl kuiıanılabilir?" soruları ile cevap arar. 
Birinci sorunun metafiziğin, ikincisinin bilimin, üçüncüsünün de fıkıh ve 
ahiakın konusu olduğunu kaydeder. Bu üç sorunun birbiriyle ilişkili 

olduğunu, birine verilen cevabın diğerlerinden bağımsız olmadığını belirtir. 
Kur'an'ın büyük bir bölümünün doğa ile ilişkili olduğunu, dolayısıyla 

"Doğa nedir?" sorusunu önemli bulduğunu kaydederek bu hususu şu beş 
ilke çerçevesinde değerlendirir: 

a) Doğa Kutsal Değildir (nonsecret). Genel olarak dinler, biri dünya 
hayah ve diğeri bunun ötesi olmak üzere iki illernden söz ederler. İlahi 
dinler ise bu iki aıemi dünya ve ahiret diye adlandırırlar. Hinduizm, 

1 İsmail Raci el-Ffuı1kl, "Islam and the Theory of Nature", Islamic Qııarterly, London 
1982, XXVI, 16-23. 
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Budizm, Taoizm gibi dinler ve naruralist felsefeler tanrı ile doğayı sadece 
zihinde ayırırlar, gerçekte ise bu ikisini bir sayarlar. Bu nedenle de Tanrı gibi 
doğayı (dünyayı) da kutsal sayarlar. Buna karşılık Yahudilik, Hınstiyanlık 
ve İslam gibi semavi dinler, Tanrı ile doğayı birbirinden ayırarak Allah'ı 
kutsarken doğaya profane (nesnel/kutsallıktan uzak) yaklaşırlar. Bunlara 
göre doğa yaratılmış ve nesnel olup kudsiyyetten uzakhr. Semavi dinlerde 
genel ilke bu şekilde olmakla beraber, Yahudilik İsrailoğulları'iu Tanrı'nın 
has kulları ve vaad edilmiş toprakları O'nun İsrailoğulları'na tahsis ettiği 
kutsal yerler saydığı; Hıristiyanlar ise Tanrı'nın Hz. Isa' da, Isa'nın ise 
Kilise' de enkame olduğıına inandıkları için, söz konusu profane durumdan 
uzaklaşmışlardır. İslam, başından itibaren doğanın profanlığıru 
savunmuştur. İslam'a göre Allah dışında her şey profandır. Dolayısıyla 
tabiatta herhangi bir şeye kutsallık izafe eden şirke düşer. Hz. Peygamber'in 
beşeriyetini vurgulayan Kur'an ifadeleri, sahabe-i kiramın konuya 
yaklaşımı, Hz. Ömer'in Peygamberimiz'in vefah esnasındaki sözlerine 
karşılık Hz. Ebu Bekir'in ortaya koyduğu tutum vb. örnekler, doğanın 
nesnelliğini ortaya koyar. 

b) Doğa Allah'ın "ol!" emriyle yaratılmış olup "Bir şeyi yaratmak 
istediği zaman O'nun yaphğı "Ol!" demekten ibarettir. Hemen oluverir." 
İslam' a göre bir tarafta tüm aşkınlığı ile Allah, diğer tarafta ise yaratılmışlar 
yer almaktadır. Tevhld, Kadim'i hadisten ayırma (İfradü'l-kadim ani'l
havadis) sonucu gerçekleşir. Dolayısıyla O'nun tenzThi esashr ve benzeri hiç 
bir şey yoktur. 

c) Doğada Düzenlilik Esastır. İslam, doğayı bir düzen içinde bulunan 
gerçeklik olarak yorumlar. "Allah, her şey için bir ölçü koymuş" (et-Talak 
65/3); "Her şeyi apaçık bir kitapta sayıp yazmışhr" (Ya-sin 36/12). "Gökleri ve 
yeri yerli yerince yarath. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de ne güzel yaph." 
(et-Tegabün 64/3). Dolayısıyla tabiat bir bütün ve birbiri ile ilişkili olup, her 
şey Allah'ın bilgi ve iradesi dahilinde sebep-sonuç ilkesine göre 
işlemektedir. İslam bu bakışı ile onu kutsallaşhranların aksine, bilime konu 
edinmiş, araşhrma ve incelemeye kapı aralamışhr. 

d) Doğada Amaçlılık Söz Konusudur. Tabiattaki her şey Tanrı'nın 
iradesinin gerçekleşmesi esasına göre dizayn edilmiştir: "Biz gökleri, yeri ve 
bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece 



DİNİ BİLGİNİN OLUŞUMUNDA GELENEGİN ROLÜ, İ. ÇELEBİ 189 

gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar." ;2 "Biz, göğü, yeri ve 
bunlar arasındakileri oyuncular (işi, eğlencesi) olarak yarahnadık. ";3 "AlemZere 
uyarıcı olsun diye kulu Muhmnmed'e Furkmı'ı indiren, göklerin ve yerin 
lıükümrfinlığı kendisine ait olan, hiç çocuk edimneyen, mülkünde ortağı 

bulunmayan, her şeı;i yaratıp ona bir nizarn veren ve mukadderfitını tayin eden 
Allah, yüceler yücesidir." ;4 "Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren ... yüce 
Rabbinin adını tesbllı et." .s AmaçWık ile düzenlilik birbiriyle ilintili olup, doğa 
ile insan arasındaki bağ tabii ve ahlaki yapıdadır. 

e) Doğa insanın hizmetine verilmiştir. Gökler ve yer boşuna 
yaratılmamışhr. Halife olarak görevlenciirildiği yeryüzünün tüm nimetleri 
insanın emrine ve hizmetine sunulmuş, onları kullanımdan imtihana tabi 
tutulmuştur: "Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip 
de şeklinizi güzel yapaıı ve sizi temiz besinlerle rızklandıran Allalı'tır ... ";6 "0, 
hanginizin anıelinin daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için, Arş'ı su 
üzerinde iken, gökleri ve yeri altı günde yaratandır.";? "Biz, insaıılarııı hangisinin 
daha güzel amel edeceğini den~;elinı diye yen;üzündeki her şeyi dünyanın kendine 
malısus bir zlnet yaptık" .8 

İslam, "Tabiat nasıl bilinebilir?" sorusunu bilimin araşhrma ve 
incelemesine bırakmıştır. Evrenin Allah tarafından yarahlmış bulunduğunu 
ve tabii seyrinde meydana gelen olayların sebep-sonuç ilişkisi içinde cereyan 
ettiğini kaydeder. Evrende bir düzen ve sürekliliğin var olduğunu ve bu 
sayede gözlemlerin olduğunu, sonuçların önceden tahmin edilebileceğini 
bildirir. Düzen, nedensel boşluğun olmamasını gerektirir. Tabiahn yapısı ile 
ilgili düzen, Kur'an'ın ortaya koyduğu bir şey olup Tanrı sebepleri yönettiği 
için İslam'ın tabiata bakışı pozitivizmden ayrılır. Bu ilkeler dolayısıyla İslam 
ile bilim çahşmaz ve Müslümanlar güvenle bilimsel faaliyetlere katılabilir, 
tabiah inceleyebilirler. 

2 ed-Duhan 44/38-39. 
3 el-Enbiya 21/16. 
4 el-Furkan 25/2. 
s el-A'la 87/3. 
6 Gafir 40/64 
7 Hud 11/7. 
s el-Kehf 18/7. 
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"Doğanın nasıl kullanılabileceği" sorusu ise tamamen fıkhın ve 
ahiakın düzenleme ve takdirine bırakılmış bir husus olup, onun bir emanet 
ve insanın emrine sunulmuş nimet olduğu ilkelerinden hareketle, yapılacak 
düzenlemeler ışığında kullanılması gerekmektedir. 

Bu genel ilkeler ışığında konuyu değerlendirdiğimiz zaman İslam' ın 
kozmolojiye getirdiği çerçeveyi şöyle çizebiliriz: Allah dışındaki şeylerden 
oluşan "kozmos", "kün!" emri ile oluşmuştur. Modem kozmolojide varlık, 
kendi başına buyruk iken, İslam' da teosantrik (Tanrı merkezli) bir yapıya 
bürünmektedir. Kozmos ile Allah arasındaki ilişki, Allah'ın, onun 
metafiziksel kaynağı oluşu şeklindedir. Bu ilişkinin şekli vahyin mutlak 
olarak ifade ettiği bir mes'ele olmayıp, müslüman kazmaloglar tarafından 
belirlenen bir husustur. Ayrıca Kur'an'da alemin amaçlılık yönüne vurgu 
yapan ayetler muhkem; onun yapısı ve işleyişi ile ilgili ayetler ise 
çoğıınlukla müteşabih karakterdedir. Dolayısıyla tevil ve tefsire açıktırlar. 

İslam kozmolojisinin kaynaklarını Kur'an, hadisler, Ehl-i kitab 
(İsrailiyat), Yunan, Hind ve İran gibi İslam öncesi kozmalajik sistemler 
şeklinde sıralayan Osman Bakar, İslam' da farklı kozmalajik okulların 
bulunuşunu, amaçlılığa ve farklı kaynaklardan beslenmeye bağlar. Bu 
durumun kişilere yorum ve tefsir yetkisi tanığım kaydeder9. İlk dönem 
müfessir ve kelamcılarında farklı sistemlerin öngörülmesi, bu husustaki 
yorum esnekliğinden kaynaklanmaktadır. Mezheplerin teşekkülünden 

sonraki farklı tefsir ve yorumlar bir tarafa, Hz. Ali, İbn Abbas ve Ebu 
Hüreyre'ye nisbet edilen farklı görüşler ve bazı ezoterik yorumlar söz 
konusudur. Şi'i-Babni literatürde Hz. Ali babni kozmolojinin temel 
dayanağı kabul edilmiştir. Onun nutuk ve mektuplarından oluşan Nehcü'l
belağa, Şi'i kozmoloji bakımından önemlidir10• Öte yandan İbn Abbas 
tefsirinde hurı1f-i mukattaaya kozmalajik karşılıklar verilmiş, alemin, 
hamele-i arş, seb'a semavat gibi mücmel ve müteşabih iladelere özel 
anlamlar yüklenmiş, tabiat meleklerle irtibatlandırılmıştırıı. İslam 

• 9 Osman Bakar, "Cosmology", The Oxford Encı;clopedia of the Modern Islamic World, 
New York: Oxford Press, (1995), I, 322. 

lO Örnek olarak Hz. Ali'ye nisbet edilen "Aleİn-i kebir-illem-i sağır ve ml.b" 
nitelemeleri gösterilebilir; bk. İsmail Durmuş. "Nehcü'l-Belağa", DİA, XXXII, 538-540. 

· ıı Bu hususta Miraç hadisinde de ayrıntılı bilgi verilıniştir. 
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kozmolojisinin modem kozmolojiden ayrıldığı diğer bir nokta ise, modem 
kozmolojinin sadece fiziksel dünya ile ilgilenmesine karşılık; İslfun 
kozmolojisinin bütün evrenle ilgilenmesidir12• 

2. Kur'an'da Yer Alan Kozmoloji ile İlgili ifadeler 

İnsanlar, bilimsel yöntem ve hesapların kullanılmadığı döneınlerde 
varlıkları sadece dış görünüşleriyle idrak edebildikleri için, onları gerçek 
mahiyetleriyle değil, zahirl görüntüleri ile anlayabilmişlerdir. Bunun 
sonucunda dünyanın ayaklar altına serilmiş bir döşek gibi dümdüz, ay, 
güneş ve yıldızların onun üzerine kurulmuş mavi bir çadır biçiminde 
olduğunu düşünmüşlerdir. 

Kur' an' da ve diğer Mukaddes kitaplarda yıldız ve gezegenlerin 
zikredilişi, bunların gerçek mahiyetierini belirtmeyi değil, Allah'ın varlık, 
kudret ve ilmine delil olduklarını açıklamayı amaç edindiğinden, herkesin 
anlayabileceği bir anlatım öngörülmüş ve bunun için çoğu zaman mücmel 
veya müteşabih formda nüzul tercih edilmiştir. Tevrat ve İncil'in ilk 
muhatapları gibi ilk müslüman nesiller de Batlamyus astronoınisine vakıf 
değillerdi. Bu nedenle Kur'an'ın bu konu ile ilgili ayetlerini zahirieriyle 
anlıyorlar ve konunun öznel durumuna dikkat ediyorlardı. Misili olarak 
aşağıdaki ayetleri gösterebiliriz: "Ey insanlar, sizi ve sizden öncekileri yaratan 
Rabbinize kulluk ediniz ki, sakınanlardan olasınız. O Allah ~i, yenJiiziinii sizin için 
döşek yapmış, göğü de bir bina gibi kunnuştur." .13 Burada yeryüzünün döşek, 
göğün de bina şeklinde kuruluşu Allah'ın varlığına bir ayet olarak 
gösterilmektedir. Yine Kur'an'da "Gökle yerin, O'nun emriyle kainı olması, 

O'nun iiyetlerindendir" ;14 "Onlara de ki: Gökler le yerde neler var, bir bakm"15 
buyurulmaktadır. Ayrıca aşağıdaki ayetlerin sıyak ve sıbakına dikkat 
edildiğinde de aynı ifade tarzını görürüz: 

12 Modern kozmolojinin aksine, Saint Augustirl fizik ötesini, fiziksel bilimleri ihmal 
ederek araşhrır. 
13 el-Bakara 2/21-22. 
14 er-Rum 30/25. 
15 Yunus 10/101. 
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O, güneşi de ayı da emri altına almıştır; bunların her biri muayyen bir 
zamana kadar seyreder. O Allalı ki yeryüzünü uzatıp düzledi", 16 

"Yeri de döşeyip yaydık",ı7 

"Biz gökıjüzünü korunmuş bir tavaıı yaptık. Geceıji, gündüzü, güneşi, ayı 
yaratan O'dur. Bunların her biri kendi dairesinde devretmektedir". 18 

"Üstlerindeki göğe bakınadılar mı ki onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? 
Oııım hiçbir gediği de yok. Yere de bakınadılar mı ki onu nasıl döşedik? ", "Allah 
yeri sizin için bir döşek yapınıştır".ı9 

"Allah yeri sizin için bir döşek yapmıştır".ıo 

"Sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde tesviye ve tanzim etti ",ıl 

"Sonra göğe tecelli etti ... onları yedi gök haline getirdi",n 

"O Allalı ki yedi göğü, yerden de onunınislini yaratmıştır",23 

Muhakkak ki biz üstünüzde yedi yol yarattık",24 

"0, yedi göğü tabaka tabaka (birbiriyle uyumlu) yaratmıştır".25 

"Göğün ve yerin omm emriyle durması da O'nun (varlığının) 

delillerindendir ",26 

Abdullatif Harpun bu nevi ayetlerin değerlendirmesini yaparken 
şunları söylemektedir: İşte şimdiye kadar söz konusu ettiğimiz hikmet ve 
hakikate bağlı olarak; tabii ve alışılmış ifadelerle maksatlarını anlatmaya, örf 
ve adete dayanan delillerle iddialarını ispata alışmış bulunan büyük halk 

16 er-Ra' d 13/2-3. 
11 el-Hicr 15/19. 
1s el-Enbiya 21/32-33. 
19 Kaf 50/6-7. 
ıo NUh 71/19. 
21 el-Bakara 2/29. 
·ıı es-Secde 41/11-12. 
23 et-Talak 65/12. 
24 el-Mü'minfın 23/17 . 

. 23 el-Mülk 67/3. 
26 er-Rum 30/25. 
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çoğunluğunun irşadı için indirilen ilaru kitaplarda, bir taraftan avarru 
kolayca yola getirebilmek için alışkın oldukları tabii ifadeler açıkça 

kullanılmış, diğer yönden de kesin hakikatıere işaret edilrniştir.27 

Öte yandan Farokı'nin de ifade ettiği gibi doğa değişik yönlerden 
kelfu:na konu edinilebilir. Onun neliği yani nasıl meydana geldiği (Allah 
tarafından yaratılmak suretiyle vücıld bulduğu) mes' elesi, tevhld inanayla 
ilgili bir husustur. Doğanın nasıl kullanılacağı konusu ise insanın 

imtihanının gereğidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bu iki hususa işaret 
etmesi ve dikkat çekmesi de doğal bir durumdur. "Doğanın nasıllığı"na 
gelince, bu m es' ele ne itikada ne de imtihana konu olan bir husustur. Aksi 
takdirde dünyanın düz veya yuvarlak olması gibi doğa teorilerine inanma 
dolayısıyla mü'min veya kafir olunurdu. Halbuki Kur'an-ı Kerim 
kozmalajik mes' elelerden söz ederken ya onun Allah ile ilişkisine, ya da 
insana tevdi edilen ondaki nimet ve emanetlere dikkat çekmektedir. Kur'an, 
bu amaçları gerçekleştirmek üzere insanlara hitap etmekte, onların bakış ve 
anlayışları çerçevesinde yer, gök, ay, güneş ve yıldızlardan söz etmektedir. 

Kur'an'da "Doğa-Allah İlişkisi" ortaya konulup canlı turulmaya 
çalışılırken, doğanın nasıllığı mes' elesi, insanın nazar ve tetebbuatına açık 
serbest bir alan olarak bırakılmış bulunmaktadır. Bu serbest alanda nesnel 
durumun öncelerrmesi suretiyle yapılacak bir okumada söz konusu 
ayetlerden çıkarılacak mana: "Sema adedinin yedi olduğu, bunların birbiri 
üzerinde tabakalar halinde bulunduğu, yerin de birbiri üzerinde yedi tabaka 
olmakta sernillar gibi olduğu, yeryüzünün belirli sınırlarla çevrilmiş ve 
ayaklar altına serilmiş düz bir döşek, göğün de arz üzerine kurulmuş 
çadırvari bir bina ve tavan olduğu, güneş, ay ve yıldızların her birinin kendi 
yörüngesinde belirli süre içinde seyretmekte olduğu" şeklinde olurken 
öznenin öncelendiği bir okuma biçiminde: "Yeryüzünü uzahp düzleyenin, 
yeri döşeyip yayanın, gökyüzünü bina edenin, yedi gök halinde tesviye kılıp 
donatanın, onu korunmuş bir tavan kılanın, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı 
yaratanın Allah olduğu" şeklinde bir mana çıkarılacakhr. 

Bu iki farklı yaklaşım şeklinin önemini vurgulayan Said NurSı: "Yeri 
sizin için döşek kıldı"ıB ayetini yorumlarken vurgunun "arz veya firaşa" değil, 

27 Teııkilıu'l-kelfim, Elazığ 2000, I, 314 vd. 
28 el-Bakara 2/22. 
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"kıldı fiili ve onun failine" yapılması gerektiğini söyler29• Aynı ince ayırımı 
Hüseyin el-Cisr ise şu şekilde dile getirir: "Asar-ı medeniyetle m üzeyyen ve 
bütün zmetleri müştemil bir eve giren bir adam, ev sahibini 
göremediğinden, zmet ve esasa b temaşa ederek, bunları tesadüf veya tabiata 
isnad eder."30 

3. İlk Dönem Müfessirlerinin Kozmolojik ayetlere Yaklaşımı 

İlk dönem aiimlerinin bir kısmı Kur'an'daki kevni ifadelerin özne-fiil 
yönü ile meşgul olmuşlar ve mes'elenin nesne cihetiyle ilgilenmemişlerdir. 
Konunun nesne cihetiyle ilgilenenlerin bir kısmı sarih olmayan bu ayetler 
hakkında tafsilata girme yerine bunların zahiri manalarıyla iktifa 
etmişlerdir. Bazıları ise göklerin ve yerin mevcudiyeti ve devamının 

keyfiyeti, güneş, ay ve yıldızların seyir ve hareketlerinin şekli ve teşekkül 
tarzı hakkında "Bizden öncekilerinin şeriatları bizim için de muteberdir" 
kaidesine uyarak, Ehl-i Kitap ruimlerinden, özellikle de Abdullah b. Selam, 
Kabuil-ahbar, Vehb b. Münebbih gibi İslam'la müşerref olan kişilerin 
naklettikleri söz ve görüşlerinden istifade etmişlerdir31 

29 İş ara tü '1-lciiz, s. 106. 
30 Bediuzzaman, a.g.e., s. 100. 
31 Ehl-i Kitaba dayandırılan bu inanışa göre düz ve sabit olan dünya, düzlüğünün ve 
hareketsizliğinin sağlanması için yerler ve gökler kalınlığında bir yakıt taş üzerine 
konulmuştur. Bu taş d.a kırk bin ayaklı ve kırk bin boynuzlu bir öküzün boynuzları 
arasına yerleştirilmiştir. Öküzün boynuzları yerin etrafında arşa kadar yükselmiş ve 
bu suretle yerl~r ile gökler birbirleriyle perçin edilmiştir. Dünyayı taşıyan bu 
kocaman öküzün ayakları yedi kat yer ve yedi kat gök büyüklüğünde kumdan bir 
tepenin, tepe de o nispette büyük bir balığın arkasındaki kanadın üzerinde bulunur. 
Balık uçsuz bucaksız bir denizin içinde bulunmakta, deniz de havada yer 
tutmaktadır. Yine bu inaınşa göre çadıra benzeyen arzın üzerine kurulmuş bulunan 
yedi kat göğün ayakta durmasını sağlamak ve pekiştirrnek için bu gökler, yeri her 
yönden kuşatan yedi sıra Kaf dağı üzerine bindirilmiştir. Bu kadar ağır bir yük 
altında bulunan öküzün gördüğü işten bizar kalacağı düşünülmelidir ki, vazifeli bir 
sineğin öküzü devamlı olarak uyardığım ve böylelikle ağır yükünü üzerinden 
düşürmediğini de ilave etmişlerdir. Fakat şeytanın vesvesesiyle arada bir yükünü 
atacakmış gibi cüz1 olarak hareket eden öküzün bu kımıldanışından zelzele hasıl 
()lınaktadır. Onun solumasıyla da med ve cezir olayları meydana gelmektedir· 
(Harpuô, Tenkllııı'l-kelfinı, Elazığ 2000, s. 314-315). 
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Bu devrin aJ.imleri, yer ve gökler hakkında bilimsel yöntemlerle ortaya 
konulmuş bilgilere sahip olmadıkları için ilgili Kur'an ayetlerinin zahiri 
anlamlan ile yetinınişler; gökler, yer, yıldızlar, bulut ve yağmur gibi tabiat 
cisim ve hadiselerinin zikredildiği Kur'an ayetlerini, zahirieri üzere anlayıp, 
tefsir etmişlerdir. Bu aJ.imler, fetihler sonrası İslam coğrafyasının genişlemesi 
ve tercümelerle yeni bilgi kaynaklarının keşfedilmesi üzerine ise, hakkında 
sarili bilgi bulunmayan konularda söz konusu yeni kaynaklardan 
yararlanmaya yönelmişlerdir. Kozmoloji alanında bu kaynakların başında 
Aristo-Batlamyus sistemi gelmektedir. Bu zevattan yapılan tercümelere din 
uleması ilk zamanlar karşı çıkınakla beraber zamanla durum değişmiş; 
tabiat varlıklarının zahiri görüntüleri, Kur'an-ı Kerlın'in bu görüntülere 
işaret eden ifade tarzı ve söz konusu sistemin benzer değerlendirmeleri 
İslam bilginlerinin bu sisteme sıcak bakmalarını sağlamıştır. Nitekim 
Batlamyus, dünya ile gök cisimleri arasında hissedilen devri hareketi 
dikkate almakla beraber, dış görünüşe aldanarak gemide bulunan bir 
insanın geminin değil de salıilin hareket ettiğini zannetmesi gibi, söz konusu 
hareketi dünyaya değil, giineş ve yıldızlara nisbet etmiş, bunun sonucunda 
dünyayı sabit ve eVr-enin merkezi sayınış; yıldızların ise onun üstünde 
devrederek döndüğünü iddia etmiştir. Gök cisimlerinin hareketlerinde 
görülen küll1 ve cüz1 değişikliklere bağlı olarak 9 kilili ve 24 cüz'1 felek 
bulunduğunu ileri sürmüştür. Ona göre dünyanın üstünde dönerek daimi 
hareket ettikleri görülen bu gök cisimleri hiçbir şekilde bozulmaz, yok olmaz 
ve yeniden teşekkül etmez. Üst üste katlar halinde dünyamızı her yönden 
kuşatan bu gök cisimleri yuvarlak ve canlıdır. Her bir gök cismi, kendi feleği 
ile dünya üzerinde dönmektedir. 

Eski muhakkık aJ.imlerimiz dinin zaruri esaslarından saymadıkları 
yer, gök ve yıldızların varlık, yapı ve konumlarını hikmet ve heyet 
aJ.imlerinin tasavvur ve tasvir ettikleri şekliyle kabul etmeye başlamışlardır. 
Söz konusu bilgilerin Kur'an'da zikrolunan nakil tasvirlere zahirde muhruif 
düştüğünü gördüklerinde, duyulara dayanan akll delili, nakil delile tercih 
etmişler, bunun yanında nakil tasvirlerin dış görünüşe ait olduğunu beyan 
ederek akıl ile nakil arasındaki aykırılığı gidermeye çalışmışlardır. 
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4. Orta Dönem Müfessirlerinin "Din-Bilim Uzlaşısını Sağlama" 
Çabalan 

Tercüme öncesi rnüfessirlerce yazılan tefsirlerde yer, gök ve yıldızlara 
ilişkin bilgiler, felsefe ve astronorni kitaplarında yer alan ve ekseriya 
görüntüye dayanan tafsiHI.tla uyuşrnuyordu. Cüveyni, Gazzali, Fareddin er
Razi, Beyzavi gibi tercüme sonrası dönerne ait rnüfessir ve illimler 
ise,astronomlar tarafından verilen bilgileri tecrübe ve rnüşahadeye 

dayanarak elde edilen tecrübi ve akll ilimler olarak telakki ettiler. 
Dolayısıyla göklerde ve yeryüzündeki varlıkları gözlernek suretiyle deliller 
elde etme ve bu deliller yoluyla karnatın sırlarına vakıf olma ya da 
başkalarının kabul ettikleri sırları kabul veya reddetme konusunda bilgiyi 
üreten kişilerin Müslim-gayr-i müslim olmasına önem vermernişler, ancak 
söz konusu görüşleri kıdern-i ruern anlayışına yol açacak, feleklerin asla fena 
bulmayacağı gibi genel çerçeveye uymayan unsurlardan ayıklamayı da 
ihmal etmemişlerdir. Zikri geçen ruimler, yeni paradigmaya paralel olarak 
göklerle yerin her birinin küre şeklinde birer cisim olduklarınİ; birbiri 
üstüne sıralanan göklerin yeri her yönden kuşattığını; güneş ay ve 
yıldızlarıyla bütün gök cisimlerinin yer üzerinde hareket ettiğini; kar, 
yağmur ve benzeri hadiselerin yeryüzünde meydana gelen buharlaşmanın 
atmosfere yükselmesi ve soğıık tabakalarda yoğıınlaşarak buluta 
dönüştükten sonra tekrar yere inmesi şeklinde meydana geldiğini 

berıimsernişler; yer,, gökler, ay, güneş ve yıldızların zikredildiği ayetleri bu 
istikamette tefsir ve tevil etmişlerdir. 

İmam Gazzrui Tehafütü 'l-felasife' nin Mukaddime' sinde yer alan: "Ay 
tutulması, ışığını güneşten alan ay ile güneşin arasına yerkürenin güneşle ay 
arasına girmesi sonucu ayın ışığının kararınası olayıdır. Bir başka ifade ile 
yer yuvarlak olup gök onu her yandan kuşatrnıştır. Ay yerin gölgesine 
rastlayınca güneş ışığından yoksun kalır" şeklindeki görüşleriyle "Güneş 
tutulmasının anlamı, ayın, bakan kimse ile güneş arasına girmesi demektir; 
bu ise ay ile güneşin aynı zamanda iki düğümde (noktada) birleşmesiyle 
'gerçekleşir" şeklindeki görüşleri gibi, dinin temel ilkeleriyle çalışmayan ve 
peygamberlerin doğruladığı şeylerle zorunlu bir ilgisi buluiunayan 
konuların geçersiz kılınması gibi hususların üzerinde ayrınhlı olarak 

· durrnayacağız. Çünkü bu, hiçbir yarar sağlamaz. Kim bunu geçersiz kılmak 
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için tarhşmaya girişrnenin dinin gereği olduğunu zannederse, dine karşı suç 
işlemiş ve onu zaafa uğratrnış olur. Zira bu mes' eleler, hiçbir şüpheye yer 
bıralqnayan geometri ve matematik kanıtiara dayanmaktadır. Ay ve güneş 
tutulmasının vaktini ve süresini sebepleriyle birlikte haber verecek kadar bu 
rnes' eleleri iyi bilen ve delillerini inceleyen kimseye: "Bu tavrın şeriata 
aykırıdır" denildiğinde, o kimse kendi bilgisinden değil, şeriattan şüphe 
eder. Halbuki şeriatın öngörmediği bir yöntemle şeriata yardıma kalkışanın 
ona verdiği zarar, kendi yöntemiyle şeriata zarar vermek isteyenin ona 
vereceği zarardan daha büyüktür. Nitekim "Akıllı düşman, cahil dosttan 
daha iyidir" denilmiştir. 

Resillullah: "Güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir; bir 
kimsenin ölümü veya hayah için tutulrnazlar. Tutulduklarını görürseniz, 
hemen Allah'ı zikredin ve namaza koyulun" buyurmuştur. "Bu hadis, 
onların dedikleriyle nasıl bağdaşır?" denilirse, cevaben: 

"Bu hadisin onların dedikleriyle çelişen bir tarafı yoktur. Çünkü 
hadiste ay ve güneş tutulmalarının bir kimsenin ölümü veya hayahyla 
ilgisinin bulunmadığı vurgulanmakta ve böyle bir durum meydana 
geldiğinde namaz kılınması ernredilrnektedir." Denir. Ancak hadisin 
sonunda Hz. Peygamber'in "Fakat Allah bir şeye tecelli ederse, o şey O'na 
boyun eğer" dediği şeklindeki bir rivayetin bulunduğu, bunun da tutulrna 
olayının tecelli ile gerçekleştiğini göstermekte olduğu söylenirse; "hadisin 
sonunda yer aldığı belirtilen kısmın hadis olduğu doğrulanmarnışhr. 

Dolayısıyla bunu nakledenin yalanlanması gerekir. Kaldı ki bu kısım sahih 
bile olsa, onu te'vil etmek, doğruluğu kesin olan mes' eleler üzerinde 
demagoji yapmaktan daha kolaydır. Nitekim akli delillerle te'vil edilen nice 
açık naslar vardır ki, açık olmalarına rağmen, te'vilin sağladığı açıklık 

derecesine ulaşamarnışlardır. Mülhidleri en çok sevindiren şey, şeriah 

savunan birinin bu ve benzeri görüşlerin şeriata aykırı olduğunu 

açıklamasıdır. Şayet şeriah geçersiz kılmanın şarh bu gibi şeylerse, o zaman 
rnülhide şeriah kolayca geçersiz kılmanın yolu açılmış olur." diye cevap 
verilir. 

Biz, bu gibi mes' eleleri onlarla tarhşmaktan vazgeçtik. Çünkü aıem 
hakkında araşhrma, onun yarahlmış veya ezeli oluşu üzerinde 
yürürnektedir. Yarahlrnışlığı sabit olunca ister küre şeklinde, ister hayvan, 
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ister alugen yeya sekizgen olsun, iddia ettikleri gibi gök ve altmdakiler ister 
onüç, ister daha az veya daha çok tabakadan oluşsun hiç fark etmez. Bu 
konular üzerinde durmanın, ilahiyat balıisieri ile olan ilgisi, hpkı soğanın 
kaç kah, nann kaç tanesi bulunduğu konusu üzerinde durmak gibidir. 
Amaç nasıl olursa olsun, illemin sadece Allah'ın fiili olduğunu 

vurgulamakhr. 32 

Görüldüğü üzere Gazaii, aıem hakkında gözlem ve deneye dayanarak 
edinilen bilgilerin nesnel olduğunu ve ideolojik değerlendirmeden uzak 
bulunduğunu kaydetmektedir. 

İkinci örnek Muaz b. Cebel ve Sa'lebe b. Ganem'in Hz. 
Peygamber' den hilaıin niçin ince bir yay şeklinde başlayıp sonra dolunay 
haline geldiğini, arkasından da tekrar küçülerek hilaie dönüştüğünü 
sormaları üzerine nazil olduğu belirtilen "Sana yeni doğan ayları sorarlar, 
de ki onlar insanlar için vakit ölçiileridir."33 ayetinin tefsiri ile ilgili olarak 
Zemahşeri ve Fahreddin er-Razi'nin şu ifadeleridir: Burada soru ayın 

mahiyet ve teşekkülüne dair iken, verilen cevap, onun teşekkül ve 
görüntüsünden çıkarılan vakit tayini gibi insanlar için pratikte faydalı olan 
şeyler hakkındadır. Şayet soruya astronomi ilminin inceliklerinden sayılan 
ayin mahiyet ve teşekkül tarzından bahsedilerek cevap verilmiş olsaydı, 
büyük halk çoğunluğundan müteşekkil olan muhataplar bunu 
anlayamayacak ve dolayısıyla verilen cevap haie münasip düşmeyecekti34. 

Üçüncü örnek Mülk süresinin 5. ayetindeki «dünya semasını 
kandillerle dodnathk ve onları şeytaniara ab.ş taşları yaphk"35 ifadesi ile es
Saffat sılresinin 6-7. ayetlerinde geçen "Dünya semasını yıldızlarla süsledik ve 
itaat dışına çıkan Şetjtanlardan koruduk."36 ifadeleridir. Beyzavi ve Razi bu 
ayetleri eski astronomların «şihablar» hakkında benimsedikleri telakkilerle 
birleştirerek şöyle yorumlamaktadırlar: «Biz, gökyüzünde kandil gibi 
gördüğünüz yıldızlar için başka bir fayda daha yarathk. O da kümelerden 

32 Gazzrui, Telıfijütii'l-felfisije, (tre. Mahmut Kaya), İstanbul2005, s. 6-8. 
33 el-Bakara 2/189. 
34 Zemahşeri, K.eşşaf, I, 393-394; Fahreddin er-Razi, Mefatilıü'l-gayb, Beyrut 1401, V, 

129 . 
. 35 .;r-~ı>t;iıJ t:j.-~ L>~j 

36 37/6-7. 
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neş'et eden akar-yıldızların düşmesi (şihab) sebebiyle düşmanlarınız olan 
şeytanların taşlanması ve kovulmasıdır." 

Müfessirler, bu yonımlarıyla eski astronoınların "gözümüzle 
gördüğümüz parıldayıcı yıldızların (şihab) hakiki yıldızlar olmayıp, ısı 

vermeleri sebebiyle fezada tutuşan, yerden yükselmiş parçalardan ibaret 
oldukları" şeklindeki görüşü benimsemiş ohiyor37. 

Ömer Nasuhi Bilmen "Gökyüzünün yıldızlarla süsl'endiği ve 
şeytanların üzerine şihab olarak gönderilmeleri" hakkıncia şunları söylüyor: 

"Mübdi-i alem hazretleri şu mavi sema kubbesini kandiller gibi parlak 
bir surette görülen nücfrm ile tezyin etmiş ve bu nücfrmun bir kısmını 
semaya çıkınak isteyen şeytanları engellemeye tahsis buyurmuştur. Şihab 
denilen ateş tomarı ile birtakım görünmeyen, şufulu latlf cisimlerin 
engellenip yakılması kudret-i ilahiyeye nazaran asla imkansız değildir. Biz, 
astronoıni bilginlerinin bu gibi sözleriyle görüşümüzü teyide mUhtaç 
değiliz; ancak şunu demek isteriz ki, fen terakki ettikçe mucizat-ı Kur'aruyye 
daha ziyade tecelli ediyor. Sukut ettiğini gördüğümüz parlak cisiınler, bizzat 
yıldızlardan ibaret değildir ve her sukut eden semav1 cisim mutlaka 
şeytanları taşlamak için sukut etmiştir denilemez. Belki gezegenlerden 
kopan ve yıldız şeklinde görülen şihab adındaki yakıcı maddelerin bir kısmı 
şeytanları engellemeye tahsis buyrulmuştur. Bu. husustaki beyanat-ı 

Kur'aruyye'den maksud olan da budur. Ayrıca fezada sabih ve pek küçük 
birtakım yıldızlar vardır ki, bunların bir kısmı ile şeytanlar recın ve men' 
edilmektedir. Müfessirin-i kiramın şihab hakkındaki bu mütalaaları, 

nazariyat-ı fenniyeye tevafuk etmektedir. Çünkü yeni heyete göre de 
şihablar fezada sabih birtakım küçük cisiınlerden ibarettir. Bunlar ara sıra 
yere yaklaşınaları halinde kürre-i arzın cazibesine kapılarak sür' atle hareket 
ettikleri için alevlenerek meçhul bir semte düşerler. Hele semadan düşen ve 
ekseri demir madenini havi bulunan bir kısım küçük ve büyük taş parçaları 
vardır ki, bunlara "Hacer-i Semavi" (göktaşı) denir." 38 

37 Kadı Beyzav!, Tefsir, Beyrııt 1410/1990, IV, 297; Fahreddin er-Razi, Mejfitilıii'l-gayb, 
Beyrut 1410/1990, XXX, 59-62. 

38 Mııvazzalı İlm-i Kelanı, s. 359-360. 
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Diğer bir örnek de "Göklerin yedi semii halinde, yerin de onun benzeri 
olarak yaratılmasıdır"39• Bu ayetlerin zahirinden çıkan anlam: Sema adedinin 
yedi olduğu ve bunların birbiri üzerinde tabakalar halinde bulunduğu, arzın 
da semaların benzeri olduğu şeklindedir. 

Bazı zevata göre arz bir kısım tabakaları içennesi veya birtakım 
kıtalara ayrılmış bulunması cihetiyle gökler gibi müteaddit addolunmuştur. 
Diğer bazı.zevata göre ise birbirinden ayrı yedi arz mevcut olup, bunlar ya 
bir hizadadır yahut iki sema arasında bir arz bulunmaktadır. Arzın bu 
şekilde müteaddit olmasına bir maru yoktur. Milyonlarca gök cisminin 
bulunduğu şu nihayetsiz fezada yer küresi ile aynı tabiatta diğer alh küre 
daha bulunabilir; fezada bir kısım yıldızlar vardır ki bunlar daima tahte'l
ufk bulundukları için asla zuhfu etmezler. Kendilerine "mütemadi'l-hafa" 
denilir. İlıtirnal ki bizim göremediğimiz yer küreleri de bu kabildendir. 

Son bir örnek ise arzın sahh şeklinde olduğunu bildiren ayetlerdir.4o 
Kur'an-ı Kerim'in beyanatma göre göklerle yer birbirine bitişik iken daha 
soma kudret-i ilahiye ile araları ayrılmış, arzın sathı tesviye olunarak 
beşeriyetin ikametine elverişli bir hale getirilmiştir. Bu ayette arzın sahh 
şeklinde olduğu ifade ediliyorsa da bu, yer kürenin görünüşüne ve üzerinde 
istikrar mümkün olmasına nazaran olup küre şeklinde olmasına aykırı 
değildir. Bizzarure gayet vasi olan bir kürenin her tarafı adeta bir düz sahh 
sfuetinde görülür ve üzerinde ikamet mümkün olur. Hüsuf esnasında 
kanıerin üzerinde yerin gölgesinden mütahassıl karalhnın bir daire 
mürrhanisi şeklinde görünmesi; her sabah vadilerden önce dağ başlarının 
aydınlanması; güneş, arzın bir tarafında gurfrb eden güneşin, diğer tarafında 
hılt1a başlama.Sı; yerin kürevi şekilde olduğunu gösterir. 

Yerkürenin teşekkülah hakkında Kadı Beyzavi, Fahreddin er-Razi, 
Ebü's-Sufıd gibi meşhur müfessirlerin sözleri bu yoldadır. Fennin keşfiyah 
da bu sözleri teyid etmektedir. Günümüzde İlmü't-tekvin ulemasının 

. beyanatma göre vaktiyle fezada muhtelif cesamette bulunan mütenevvi, 
mütelevvin sehabiyelerden bir kısım şa'şaadar ecram-ı semaviye vücuda 
gelmiş ve bilahare bu ecramdan birtakım parçalar ayrılarak onların etrafında 

39 et-Talak 65/12; Bu meiilde birçok ayet bulunmaktadır. Bk. el-Bakara 2/29; es-Secde 
41/11-12; el-Mü'minı1n 23/17; el-Mülk 67/3. 
40 el-Hicr 15/19; el-Gaşiye 88/20. 
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deverana başlanuşhr. Ezcümle beşeriyetın me'va-yı latifi olan arz da 
güneşten aynlıruş bir küredir ki zamanların müruriyle tabakah vücuda 
gelerek üzerinde nebatat ve hayvanat devreleri başlamışhr. 

Misililerde de görüldüğü üzere İslam bilginleri devirlerinde yaygın 
halde bulunan hikmet ve hey' et (felsefe ve astronoıni) konularını 

incelemişler; duyularla idrak edilebilen ve kendilerince sabit olan mes'ele ve 
hükümleri kabul ederek bunlarla Kur'an ayetlerinin zahirieri arasında göze 
çarpan ayrılıkları münasip bir şekilde yorumlayarak hertaraf etmişlerdir. 
Onlar bu tutumlarıyla, hikmet ve hey'eti Kur'an ayetlerine hadim kılarak, 
ayetleri daha iyi anlamaya vesile ittihaz etmişler, kendi devirlerinde bu 
ilimlerin terakkisi nisbetinde Kur'an-ı Kerim'in hakikat ve sırlarının bir 
çoğunu gözler önüne serebilmişlerdir. Ancak bu illimlerin gayret ve çabaları, 
dönemlerinde gerektiği şekilde herkes tarafından takdir edilmemiş, aksine 
muhillifleri tarafından yıkıo tenkidlere maruz bırakılmışlardır. Sözgelimi 
Fahreddin er-Razi'nin Mefatilıü'l-gayb'ının bir Kur'an tefsiri olmayıp felsefe 
ve astronomi kitabı olduğu, Beyza:vi'nin Envfirü't-tenzzl'inin Zemahşerl'ye ait 
i'tizili görüşlerle dolu bulunduğu gibi tarizlere muhatap olmuşlardır. 

Ömer Nasuhi Bilmen, bu ayetler hakkında miHessirlerin görüşlerini 
serdettikten sonra "Bizce arz ister kürevi olsun, isterse düz bulunsun, her 
halde bir kudret bediası, bir hikmet nümunesidir. Bu lanf zeminin her 
tarafında birçok geniş yollar, vasi sahralar, güzel ormanlar, yüksek dağlar, 
kıymetli madenler, derin denizler, leziz su menbilları vardır, daha bir nice 
fım mevhibeler mevcuttur ki bunlardan her biri bu arzın nasıl bir bedialar 
mecmuası olduğunu ispata kifayet eder."41 değerlendirmesinde bulun
maktadır. 

Abdüllatif Harpun ise şu değerlendirmeyi yapmaktadır: "Bir kısmının 
adını zikrettiğimiz iliimierin gökler, yer, güneş, ay ve yıldızlar ile bunla:-a ait 
hallerin zikredildiği Kur'an ayetlerini Aristo felsefesi ve Batlamyus hey' eti 
ile tefsir ve izah edişleri, imana müteallik bir ·hadise addedilmemelidir. 
Hatta daha önemlisi bu nevi tabiat varlıklarının ilam kitap olan Kur'an-ı 
Kerlın' de zikredilişi, bunların İs larniyetle inanılması zarud hakikatlerden 
oldukları manasma alınmamalıdır. Bu cisimler, sadece, laboratuvar ve 

41 Mııvazzah İlnı-i Kelanı, İstanbul ts., s. 362. 
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rasadhane incelemeleriyle hikmet ve hey' et ilminde bilinebilecek tabiat 
gerçeklerinden ibarettir. Ne var ki, dinde iman edilmesi zarfu1 olan Yüce 
Yaraha'nın varlığına ve kemai-i kudretine delil teşkil ederler. Bu sebeple de 
bunların miiliiyet ve hallerinin anlaşılınası muhatapların bilgi ve 
kavrayışına, yani kültür seviyesine bağlı kalınıştır. O halde yukarıda zikri 
geçen &liınlerin konu ile ilgili olarak yaplikları yorum ve izahlar, Aristo 
felsefesi ile Batlamyus astronoınisinin doğru kabul edilip hükümran olduğu 
müddetçe makbul sayılabilirdi. 

Evvelce de belirttiğimiz gibi hikmet ve heyet ilimi eri, insan kudretinin 
çerçevesi dilliilinde tabiat varlıklarını incelemek ve gözlernekten ortaya 
çıkan hisse müstenid delillerle karnahn gerçeklerini anlamaya vesile olan 
akll iliınlerdir. Hakikatiere ulaşmak arzusuyla her asırda inceleme ve 
gözlem yapıldığı da şüphesizdir. Bu nevi çalışmalarda daima sonrakilerin 
elde ettiği ilm1 mahsullerin öncekilerin mahsulüne eklendiğine, günden 
güne araştırma ve gözlem (tarassud) &letleri de inkişaf ettiğine göre, söz 
konusu ettiğimiz hey' et İlıninin de delil ve mesnedleri zamanla değişiklik 
arzetıniş, buna bağlı olarak mes' ele ve hükümleri de zarfu1 olarak 
yenilenerek inkişaf etıniştir.42 

4. Yeni Dönem Müfessirve Alimıerinin Konuya Yaklaşımı 

Son dönemde hey' et ilmi, problem ve hükümleri bakımından büyük 
bir inkişaf ve değişim göstermiştir. Bunun sonucunda hey'et ilmi «eski» ve 
«yeni» olınak üzere ikiye ayrılınış, Aristo-Batlamyus sisteminin yanlış ve 
hatalı tarafları ortaya çıkmış, Kopernik ile beraber dünya merkezli evren 
anlayışı terk edilerek, onun yerine güneş merkezli evren anlayışı ikame 
edilmiştir. Bunun tabii sonucu olarak da güneşin dünya etrafında döndüğü, 
dünyanın yuvarlak değil düz olduğu, ayüstü &lemde oluş ve bozuluşların 
(kevn-fesad) vukfı bulmadığı şeklindeki telakkiler reddedilip göklerin de 
yerküresini oluşturan elementlerden oluştuğu anlayışı kabul görmüş ve 
yayılma imkanrm bulmuştur. Buna paralel olarak söz konusu görüş ve 
esaslar ışığında Kur'an ayetlerinin tevcTh ve tefs!r edilmesinin gereği ortaya 
çıkmışhr. 

42 Harputi, Tenk'ihü'l-keltim, I, 321; Bekir Topaloğlu, Kelam İlmi Giriş, İstanbul1996, s. 
311-312. 
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Kendini çok güçlü bir şekilde hissettiren bu ihtiyaç karşısında, son 
devir İslam aJirnl.erinden hem eski hem de yeni hikmet ve hey' ete derin 
vukCıfu bulunan Ma'rifetname sahibi Erzururnlu İbrahim Hakkı, Esrar-ı 
Melekut sahibi Molla Kudsi-i Hindi ve Efkar-ı ceberıit müellifi Halil Rahmi 
gibi zevat, muhakkık ve mütehassıs aJirnl.erin sağlam metodunu takip 
etmişlerdir. Nasıl ki eski aJirnl.erimiz kadim Aristo hikmetinin ve Batlamyus 
hey' etinin diniere aykırı düşen mes' ele ve hükümlerinden gerçekdışı 

olanlarını reddetmiş, duyu ve tecrübelere dayanan mes' elelerini de kabul 
ederek dini hükürnlerle te'lif etmişlerse; yeni devir aJirnl.eri de yeni hikmet 
ve hey' et mes' elelerinden madde ve unsurların kadim olması, unsurların 
tabii kuvvetleriyle kendi kendine birleşmesi ve bu suretle kamattaki bütün 
varlıkların kendi kendine vücfrd bulması gibi gerçek dışı olanlarını delil 
göstermek sfuetiyle reddetmişler, buna mukabil duyu1ara dayanan görüş ve 
izahları kabul ederek dini hükürnlerle te'life çalışmışlardır. 

Yirminci yüzyılda Kopernik'in güneş merkezli mekanik evren görüşü 
de yerini Einstein'ın izafiyet Teorisi ve Kuantum mekaniği ile şekillenen 
yeni evren teorisine terk etmiştir. Görüldüğü üzere burada statik değil, 
dinamik bir süreç söz konusudur. Bu yeni duruma paralel olarak Kur'an-ı 
Kerim'in ilgili ayetlerinin tekrar yorumlanması ihtiyacı doğmuştur. Peki 
günümüzde yapılan tefsirler bu ihtiyacı karşılamakta mıdır? Bu soruya 
cevap aramak üzere yukarıda örneklerini verdiğimiz ayetlere Kur'an Yolu 
tefsirinde nasıl yorumlar getirilcliğine bakalım: Söz konusu tefsirde "Ayın 
hilal şeklinde görülrnesi"ne dair olan ilk örnek hakkında Fahreddin er-Razi 
ve İbn Atiyye tefsirlerine atıfta bulunulmaktadır ve onların yaptıkları 
yorumlarla yetinilrnektedir.43 "Şeytanların taşlanmasını" konu edinen ikinci 
örnek müteşabihat kapsamında değerlendirilerek herhangi bir yorum 
yapılmamaktadır.44 "Göklerin ve yerin yedi tabaka olduklarını" bildiren 
üçüncü örnek hakkında ay etin amacı öne çıkarılarak "evrendeki bütün 
varlıkların Allah tarafından yaratıldığı, varlıklar aleminde olup biten hiçbir 
şeyin O'nun bilgisi ve kudreti dışında kalamayacağı" vurgulanmaktadır.45 

"Yerin düz olarak kılındığını" haber veren son örnek hakkında ise Elmalılı 
tefsirinden aşağıdaki alınh ile yetinilrnektedir: 

43 b k. Kur'an Yolu, I, 290-291. 
44 bk. Kıır'fin Yolu, ID, 343; V, 417. 

45 bk. Kur'an Yolu, V, 398-399. 
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"Muhatapların dikkatleri canlıların yaşamasına elverişli biçimde 
yaratılmış olan yeryüzüne çevrilerek ibret almaları istenmektedir. Ayetten 
ayrıca müslümanların dalaylı olarak zooloji, astronomi, jeoloji, tarih ve 
coğrafya gibi deneysel ve sosyal bilimlerle meşgul alınaya teşvik edildiği 
anlamı da çıkarılabilir. Bunlar yapıldığı takdirde hem Allah'ın üstün 
kudretinin izleri daha yakından ve sağlıklı müşahede edilmek sfrretiyle 
maksat hasıl olur hem de maddi dünyaya ait sağlam bilgiler edinildiği için 
ondan istifade etme imkaru artar ve böylece bu bilgilere sahip olanlar, onları 
daha verimli ve yararlı olarak kullanma imkaruru elde ederler .46 

Buraya kadar verilen izahattan ve sunulan bilgilerden anlaşılacağı 
üzere günümüzde astronomi olarak isimlendirilen kozmografya veya hey' et 
ilmine ait «eski» ve «yeni telakkilerin» her ikisi de yeryüzü ve orada yer 
alan cisimlerle, gökyüzü ve orada bulunan yıldızların incelenip 
gözlenmesiyle ortaya çıkan delillere dayanmaktadır. Tabiat ilimlerine ait 
olan bu gerçekler, Allah kelamının talim ettiği dinin asli hüküınlerinden 
alınamakla beraber, Kur'an-ı Kerim'de ta'limine pek ehemmiyet verilen 
illemin Yaralıcısı'nın varlığına, O'nun ilim ve hikmetinin üstün mertebesine, 
kudret ve azametinin nihayetsizliğine delil teşkil ederler. Bu gerçekleri ifade 
eden ayetler, muhatap kitlenin çoğunluğunu teşkil eden avammm zahirde 
görebilecekleri şekli ve ariların anlayabilecekleri üslup ve ifadeyi esas kabul 
etmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki kevni ayetler eğer makasıd açısından ele. 
alınırsa, oradan bir kozmalajik bir paradigma çıkmaz. Nesne ve konu 
boyutuyla ele alındığında ise, sabit ve sürekli bir sistem elde edilemez. 
Halbuki ilmi/konulu tefs1r bu iddia üzerine ortaya çıkmış bir faaliyet 
biçimidir. 

Sonuç: Dinin, bilimden etkilerrmesinin engellenmesi söz konusu 
olamaz. Aksi durumda dilli düşünce donuklaşır ve tefsirde anakronik 
durum ortaya çıkar. Bu nedenle prensip olarak din-bilim etkileşiminde 
kapıyı açık tutmak gerekir. Öte yandan Aristocu-Batlamyusçu yer merkezli 
kozmoloji yerini Kopernik'in güneş merkezli mekanik evren paradigmasına 
bırakhğı gibi; modem dönemin mekanik evren paradigması da günümüzde 
'yerini Einstein'ın izafiyet Teorisi ve Kuantum mekaniği ile şekillenen yeni 
evren paradigmasına bırakmış bulunmaktadır. Bu yeni paradigma, mekanik 

46 Elmalılı, VIII, 5786/Kur'an Yolu, V, 612. 
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fiziğin dayattığı pozitivist epistemoloji yerine ihtimalleri göz önünde 
bulunduran bir yöntemi öngörmektedir. 

Şayet günümüz müfessirleri, orta dönem müfessirlerinin yöntemini 
devam ettirerek onların kendi dönemlerinde gerçekleştirdikleri ilmi tefsir 
geleneğini sürdürmek istiyorlarsa, bunu günümüzün yeni bilimsel 
paradigmasına göre yapmak durumundadırlar. Benim bu konudaki şahsi 
kanaatim, orta dönem müfessirleri yerine ilk dönem müfessirlerinin 
yöntemine dönerek konunun nesne boyutuyla değil, özne boyutuyla 
ilgilerrilmesi istikametindedir. Günümüz müfessirleri ve din bilginleri, 
kanaatimce bilimsel teorilere yeni paradigmalar oluşturmak için değil, 

Allah'ın varlık, ilim ve kudretine dair bilgi ve malzemeler bulmak; hidayeti 
kolaylaşhrmak ve hikmete kapı aralamak için ilgi duymalıdır. 


