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Biz sana kur'ânt indirdik Tâki insanlara, 
kendilerine ne indirildiğ ini açıkça anlatası n 
ve tâki onlar da iyice fikirlerini kullansınlar. 

(en-Nahl. 44) 

ÖNSÖZ 

Yüce Allahın izniyle usûlü tefsir gibi bir konuya ba ş larken, bu 
alanda ş imdiye kadar ne gibi incelemelerde bulunuldu ğunu ve hangi 
neticelere ula şı ldığı nı  tetkik etmek gerekir. Mühim bir tez konusu 
olabilecek olan bu i ş in, İ slamda ne zaman ba ş lad ığı nı  kesin olarak söy-
lemek çok zordur. Tefsir ilminin ba ş ladığı  ilk devirlerden itibaren, usûlü 
tefsir ilminin basit de olsa baz ı  tabirlerine rastlan ılmaktad ır. Zamanla 
tekâmül eden bu ilim dal ı , müstakil olarak tedvin edilmi ş tir. Sonradan 
gelen alimlerin bu konuda eserleri bol miktarda mevcuttur. ez-Zerke ş i'- 
nin "el-Burhân"1, es - Suyuti'nin "el-Itkân"1, İbn Teymiyye'nin "Mu-
kaddime fi Usâli't-Tefsir"i, ez-Zerkâni'nin "Menâhilu'l-İrfânnı , Dr. 
Suphi Salih'in "Mebâhis fi Ulâmi'l-Kur'ân" ı  gibi eserler bu alanda çok 
zikredilirler. 

Malumdur ki, Allahın Kitab ındaki ayetlerin hepsi ayn ı  açıkhkta 
değildir. Baz ıları  kolayca anla şı ldığı  halde, baz ıları  üzerinde de derin 
derin dü şünmek icâb eder. Bu bak ımdan onda mevcild olan sanaatlar ın, 
sırların çözülmesi gerekir. Bu i ş i de halletmeyi usûlü tefsir ilmi üzerine 
alır. Bu ilim, be ş erin -kudreti nisbetinde- ve müfessirlerin Kur'ândan 
nasıl istihraçlar yapaca ğı m ve takip ettikleri yollar ı  gösteren kâideler ve 
usuller mecmuas ıdır. 

Ilimler ve sanaatlar ş eref pâyelerini ya mevzular ından veya gaye-
lerinden veyahutta kendilerine duyulan ihtiyaçtan al ırlar. Mesela, Ku-
yumculuk, dabbağ lıktan daha ş ereflidir Çünkü kuyumculu ğun mevzuu 
altın, gümüş  gibi kıymetli madenler, dabba ğlığı n mevzuu ise kokmu ş  
deridir. Tıb ilmi gaye yönünden çöpçülükten daha ş ereflidir. Birinin 
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gayesi bedenin s ıhhati, diğerininki ise sokaklar ın temizliğ idir. Keza 
Hukuk ilmine duyulan ihtiyaç, t ıb ilmine duyulan ihtiyaçtan daha ş id-
detlidir. İ nsan oğ lunun hiç bir i ş i ve hareketi yokturki hukukun d ışı nda 
kalsın. Halbuki T ıbba ancak hasta olanlar ihtiyaç duyarlar. O halde, 
her faziletin asl ı  ve her hikmetin menba ı  olan Allahın Kelâmını  mevzu, 
insan oğ lunun  dünya ve âhiret saâdetini gaye edinen tefsir ilmi, sadece 
tek bir yönden de ğ il, hem mevzu, hem gaye ve hem de ihtiyaç yönün-
den en yüce ş erefe eri ş miş tir. 

Burada şu hususu da söylemek yerinde olacakt ır. Bu gün insanl ığı n 
kullandığı  bütün ilimler, bu ilim için yardımcı  mahiyettedir. Daha do ğ -
rusu usulü tefsir ilmi, bütün ilimlerin yard ımına muhtaçt ır. Ilimler 
ilerledikçe, insanlığı n akli melekesi ve kudreti kemâle erdikçe, Allah ın 
Kitab ını  anlamak daha kolayla ş acaktır. Tefsir hakkında ş imdiye kadar 
söylenenler, gelecekte söyleneceklerin yan ında - Hz. Peygamber ve Sa-
hâbenin sözleri hariç-Belki de bir hiç mesâbesinde kalacakt ır. 

Asırlar boyunca islâmiyetin yay ılmasına ve geliş mesine hizmet 
etmi ş  olan Türk Milleti, islamın esas kayna ğı  olan Kur'âna, onun ö ğ -
renilmesi ve ö ğ retilmesi metodunun ortaya konulmas ında da gayretle 
çalış mış tır. Eski eserlerle dolu olan kütüphanelerimiz bu hususu teyid 
edecek mahiyettedir. K ısa bir ınkı tadan sonra, memleketimizde yeniden 
Ilöhiyat Fakültesi, Yüksek islöm Enstitüsü ve Imam-Hatip Okullar ının 
aç ılmasıyle usûlü tefsir alan ında eserlere ihtiyaç duyuldu. Muhterem 
hocam Prof. Muhammed Tayyib Okiç'in usölü tefsire âit ders notlar ı  
gerek fakültemizde, gerek Yüksek Islam Enstitüleriyle, Imam-Hatip 
okullarında okutulmakta idi. Bu arada, baz ı  gayretli karde ş lerimizin, 
bu notlarla beraber, di ğer kaynaklardan da istifade ederek, talebeleri 
için haz ırladıkları  ders notlar ı  da zikre de ğer. Ayrıca, 5-10 sene 
zarfında bas ılmış  tefsir târihi ve usulü tefsir ad ı  altında bir kaç esere de 
rastlanmaktad ır. 

Görüldüğü gibi, bu alanda, türkçemizde bir kaç eser meva ıd ise de, 
bunlar ilâhiyat tedrisat ı  yapan geni ş  bir kitleye yeterli olamamaktad ır. 
Bu bakımdan biz de, ilâhiyat tedrisat ı  yapan müesseselerin programlar ı -
na uygun ve sağ lam olmayan fikirlerden kaç ınarak kısa ve özlü bilgiler 
vermeye çal ış tık. Ekseriyetle her konunun nihayetinde, o konu için 
bilinmesi löz ım gelen kaynaklara da i ş aret ettik. 

Kur'ân Tarihi, Kur'âni ilimler, ve tefsir târihi olmak üzere üç bö-
lümde takdim ettiğ imiz bu eserde, tefsir ilmine yard ımcı  olacak en mü-
him hususlar ele al ınmış  ve onlar incelenirken bir ö ğ rencinin bilmesi lâ-
z ım gelen bilgiler göz önünde bulundurulmu ş , lüztsımsuz teferruât ve 
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haşviyyattan kaçm ılmış tır. Kusûr ve noksanl ıklardan hali olmas ına 
imkân olmayan ş u küçük eser, memleketimizde usûlü tefsir sahas ındaki 
bo ş luğu doldurmakta bir hissesi olursa, müllifi kendini bahtiyar sayar ve 
kendisini maddi ve manevi yard ımlariyle yeti ş tirmiş  olan kıymetli hoca 
Prof. Muhammed Tayyib Okiç'e en samimi sayg ı  ve hürmetlerini sun-
mayı  insani bir vazife bilir. 

Tevfik ve hidayet Allahtandır. 

Doç. Dr. İsmail Cerrahoğ lu 
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Arablar Sami ırka mensubdurlar. Bu hususta hemen hemen hiç 
ihtilaf yok gibidir. Eski tarihçilerin vermi ş  olduğu malumatı , bu gün 
yarımada üzerinde yap ılan arkeolojik ara ş tırmalar teyid etmektedir. 
Târihçilerin verdi ğ i haberler ve kaz ılardan elde edilen tabletlerden an-
laşı ldığı na göre, bu yarımada üzerinde Sami kavimler devletler kurmu ş , 
medeniyetler meydana getirmi ş ler ve yine bu malumata göre, bu ülke 
Sami kavimlerin bir cevelengalu olmu ş tur. Bugünkü iklim ş artları  al-
tında, nüfusun ço ğ alıp, medeniyetler meydana getirmesi imkans ı z 

gibi görünürse de, bu hususta jeoloji bilginlerinin cevab ı  bu imkansı z-

11'0 ortadan kald ırmış tır. Bu bilginler buzullar devrinden hemen sonra, 
Arabistanın bu günkü kum çölleri ve kurak bölgeleri yerinde s ık ve geni ş  
ormanların, büyük ırmakların bulunduğu , iklim ş artlarının insanların 

üreyip ço ğ almas ına elveri ş li olduğu, fakat buzulların kuzey s ınırı  daha 
yukarılara gidince, Orta Asya ve Büyük Sahra da oldu ğu gibi, Arabis-
tanda da yavaş  yava ş  kendini hissetiren bir kuraklığı n baş ladığı nı  ileri 

sürmüş lerdir. 

Bu duruma göre, Yarımadada üreyip ço ğalan sâmiler, kurakl ık 

baş lay ıp, yaş ama ş artları  güçle ş ib, Yarımada da ço ğ alan insan yığı n-
ların' besleyemez hale geldikten sonra, bu kavimler etrafa göç etmeye 
baş lamış , Suriye, Mezopotamya ve hatta Afrikaya kadar da ğı lmış lar, 

buralarda sâmi devletler kurmu ş lardır. Bu hadiseler M. Ö. 3000 senekri-
ne tesâdüf etmektedir. Iklim hadiselerinden zuhâr eden iktisadi ve siyâsi 
güçlükler dolay ı siyle kavimler dâimi olarak hareket halinde bulunmu ş , 
hatta bu kayna ş ma M. S. Ma'rib seddinin y ıkı lıp, o havalide bulunanla-
rın kuzeye göç etmesiyle, kavimler aras ında yeni bir kayna şma husule 
gelmi ş tir. 

11 



Birbiriyle kayna ş an bu kavimler hepsi de sâmi ırka mensup olduk-

larından, dillerinin esas ı  da aynı  idi. Yalnız muhtelif bölgelerde oturduk-
larından aralar ında geniş  lehçe farklar ı  vard ı . 

İ slâmiyetin zuhürundan önceki devreye umumiyetle cahiliyye ça ğı  
denir. Bu zamana cahiliyye lafz ının lâyık olup olmadığı nın münaka ş ası-
nı  yapacak de ğ iliz. Biz burada bu lafı zla, İ slâmiyetten önceki devreye 
iş aret etmi ş  oluyoruz. 

Cahiliyye devrinde araplar ın pek az bir k ısmı  ş ehirler etrafında top-
lanmış  ve medeni bir durum almaya ba ş lamış lardı . Bunların me ş galeleri 

de ticaret idi. Di ğer arablar ise göçebe idi. İnsan bulunduğu yere göre 

tekevvün eder kâidesince, arablar da mahsul bak ı mından fakir mem-
leketlerin icâb ettirdi ğ i hale göre hayvan besleyib bunlara otlaklar ara-
mak mecburiyeti, onlar ı  seyyar bir hayat ya ş amağa mecbur etmi ş ti. 

Câhili arabların dini hakkında  iki görüş  mevcuttur. Her ibtidâi  
kavim gibi onlar da yarat ı lış tan putperesttir diy_enlex oldu ğu gibi, diğ er 

sâmi kavimler gibi arablar da yarat ı lış  itibâriyle muvahhid idiler ve on-
ların diyaneti tevhid idi diyenler de mevcutturl. Elde edilen tarihi ve 

arkeolojik malumat ikinci tezi teyit etmektedir. 

Mekke ş ehri bidayetten beri arablar aras ında mukaddes bir belde 
olarak tan ınmış , orada Hz. İbrahim tarafından in ş a edilen Kabe, bütün 
arablarca bir ziyaretgah olmu ş tu. Bu bize gösteriyor ki, Hz. İbrahimin 

tevhid dini, o zamanki arablarca biliniyor ve kabul ediliyordu. Burada 

ş öyle bir sual akla gelebilir. Muvahhid olan arablar ı  ne gibi sebebler 
geni ş  bir putperestlik içine dü ş ürmü ş tür. 

Ahbüriyyüna göre arablar ı  putperestli ğe sürükleyen Amr b. Lühey'- 

dir. Bu ş ahıs gelinceye kadar arablar bir Allaha ibadet ederlerdi. Asla 

ona ş irk ko ş mazlard ı . Amr b. Lühey , arablar ı  ifsat etti ve aralar ında 

sanemleri yayd ı . Amr, sanemi Ş am taraflar ın ziyaret ederken Ama-
lika'dan ö ğ renmi ş ti. 2  Bu fikir kanaat ımca biraz mubağ lali olsa gerek, 

nas ıl olur da bir ş ahıs bir anda bütün arablar ı  dalalete sevkeder ? Bu 
i ş in bir anda olmas ı  imkans ızdır. Bunun tahakkuku için evvelce bir ze-
minin hazırlanmış  olması  icâb eder. İnsan psikolojisi gösteriyor ki, mu-
kaddes olan bir yerin her ş eyi, oray ı  mukaddes tanıyan insanlara mu-

kaddesmi ş  gibi görünür. İş te Arablar da bu haleti ruhiyye içinde, mukad-
des beldeden dış arı  çıktıkça, yanlar ında bu ,belçle_ye âit bir hâtıra  
türüyorlardı. Bu hal bugün dahi mevcuttur. Bu hat ıraları  başka yerlere 

1) Cevâd Ali, Tetrihu'l-Arab Kable'l-islinn, Bağdat 1377 / 1957, V. 20. 

2) bn Hiş âm, es-Siretu'n-Nebeviyye, Kâhire 1375 / 1955, I. 77; Ttirihu'l-Arab, VI. 289-290. 
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götürenlerden türeyen nesiller, hakikat ve ir ş attan uzak olmalar ı  dolayı -
siyle, bu hat ıralara daha fazla k ıymet verip adetâ onlarda bir kudret 
görmeye ba ş ladılar. Muhtelif eserlerde, arablar ın dalalet hallerinden bah-
sedilirken onlar ın ensâb, vesen ve sanem gibi ş eylere ibadet ettikleri söy-
lenmektedir. Bazen bunlar ın hepsinin bir ş ey oldu ğu, bazen de ayr ı  ayrı  
ş eyler oldu ğu zikredilmektedir. Kanaat ımca bunlar aynı  ş ey değ il, bil-
hassa arablar ın dalalet devirlerinin tasnifini ve putperestliklerinin bir 
nevi tekâmülünü gösteren anlamlard ı r. 

Göçebe hayat ı  yaşı yan arab, çad ırı  önüne koyduğu üç ta ş  arasında 
yeme ğ ini piş irirken, mukaddes ş ehrin hat ıras ı  veya bu hat ıradan mül-
hem olarak dikilen dördüncü bir ta ş  da ensab ibadetinin ilk ş ekli olsa 
gerektir. Sonradan da ğ lardaki ş ekilli kayalar ve renkli ta ş lara kudret 

izâfe edilip veseni ibâdetin ba ş langı cı  zuhür eder. Arablar ensâb ve ve-
senlere ibâdet ederlerken, Kuzeyde Suriye ve Akdeniz kenar ında daha 
parlak medeniyete sâhip ve sanaat bak ımından daha geli ş miş  olan baz ı  
kavimlerde alt ın, gümüş  gibi madenler ve a ğ açlar i ş lenerek ş ekiller mey-
dana getirilmekte ve onlara ibadet edilmekte idi ki bunlara da sanem 
denmiş tir.i 

İş te Amr b. Lühey'in Suriye taraf ından arablar aras ına getirdiğ i 
sanem, bu üçüncü devreye âit olsa gerektir. Belki Amr arablar aras ına sa-
nemi ilk sokan ş ahıs olabilir. Zaten arablar aras ında bu gibi ş eylere ibâ-
det daha evvelce mevcuttu. Amr' ın getirmi ş  olduğu sanemi, sanaat ve 
zevk bakımından, kendilerinde mevcut olanlardan daha güzel gördük-
lerinden, sanem bütün arablarca benimsenmi ş tir. İ slâmiyetin zuhüru 
esnasında esnâm, evsân ve ensâb'a ibâdet edip onlarda bir kudretin var 
olduğuna inanma mevcuttu. Araplar bazen bu putlar üzerine binalar 
yapmış lar, hatta bu putlar ı  Kabe'nin içine kadar sokmu ş lar bunlara 
bakı cılar ve baz ı  hizmetler de tahsis etmi ş lerdi. Câhili arablar ın putlara 
inanmalarının baş ka bir sebebi de, orada baz ı  fena ruhların gizlenmiş  
olduklarına inanmaları  idi. "Onlar putların içinde hayvan ruhlar ının ve 
cinlerin gizlendiklerine inan ır, bunlardan korktuklarından onlara ibâ-
det ederlerdi? 

Bu putlar arablar ın yapacaklar ı  i ş ler için bir merci olmakta idi. 
Onlar yapacaklar ı  her iş  için zamanlar ının âlimi mesabesinde olan kahin-
lere ve onlar vas ıtasiyle de putlara müracaat ederler, yapacaklar ı  iş in, 
yap ılıp yap ılmamas ı  hususunda karar ı  bu putlardan al ırlard ı . Bazen, 
putun verdiğ i karara itirazlar vâki olur, hatta puta kar şı  hakaretâmiz 

1) Tetrihu'l-Arab, V. 77. 
2) Tarihu'l-Arab, V. 71. 

13 



hareketler dahi husale gelirdi. Mesela, İ mreu'l-Kays babas ının öldürül- 

mesi üzerine, Bena Esedden intikam almak için Zu'l-Halasa adl ı  saneme 

müracaat etmi ş , attığı  üç oktan herbiri, i ş ine mâni olacak mahiyette 

Lsrot:JI » ş eklinde çıkınca, kı zmış  ve oklar ı  kırararak putun yüzüne fırlat-

mış  ve ona "ey sefil e ğer senin baban katledilseydi, böyle hareket etmek-
ten beni alıkoymazdın" demi ş ti.' Yine Bentsı  Milkân'dan biri, putlar ı  olan 

olan Sa'd adl ı  bir kaya parças ından bereket dilemek için, develerini bu 
putun önüne getirmi ş , develer, put üzerinde kanlar görünce ürküb sa ğ a 

sola kaçmış lard ı . Bu durum karşı sında kızan develerin sâhibi yerden bir 
ta ş  almış , puta atmış  ve "Allah belan ı  versin, develerimi de dağı ttın" 

deyip, da ğı lan develeri toplamaya ba ş lamış  ve bu sanemin iyilik ve 
kötülüğe bir faydas ı  olmadığı nı  belirtecek mahiyette bir beyit söyle-
mi ş tir".2  Bu hususta daha pek çok misal vard ır. Bunlardan anla şı ldığ ma 

göre, cahili arablar ın putlar ına karşı  duydukları  sayg ı , kat'i ve kesin 

değ ildi.  Zira onlarda, kâdiri mutlak, yerlerin ve göklerin yarat ı cı sı  olan 

bir Allah mefhumu, ş iirlerinde, çocuklar ına taktıkları  isimlerde ve iş -

lerine onun ismiyle baş lamalarında açıkça görülmektedir. İ slâmiyetten 

önceki araplar aras ın da Allah lafz ı  isimlerde muzafu'n-ileyh olarak 
pek çok kullanılmış tır. et-Taberinin rı akletti ğ ine göre, Abdullah isimli 

bir çocuk, bir rahibin ibâdet ve zahidli ğ ini görür, onun bu ibadet tar-
zını  be ğenip hıristiyan olur.' Keza Hz. Peygamberin babas ının isminin 

de Abdullah olmas ı  gibi. Yine malumdur ki, araplar bir i ş e baş larken 

"e4 " lafz ını  kullanırlardı . 4  

Son zamanlarda Haleb'in Güney do ğusunda F ırat nehriyle K ın-
nesrin aras ında Zebed harabelerinde bulunan yunanca, süryânice ve 
arapça bir kitabede, arapça ibarenin birinci kelimesini alim Lidzbarsky 
G4 

 (-
" ve ikinci kelimeyi ise " 4.%1 I " ş eklinde okumuş tur. 5  Bu, o 

 • 
zamanki dini tefekkürü ifade etmesi bak ımından çok ehemmiyetlidir. 

Arablar bir taraftan putlara ibadet ederken di ğer taraftan onlarda bir 

Allah fikrinin bulunu ş u çok karışı k bir durum arzetmektedir. 

Arapların putlara tapma meselesini tarihçi el-Mes'adi ş öyle anla-
tır,6  Cahiliyye devrinde araplar, dini bak ımdan muhtelif fırkalar halinde 

1) Muhammed b. Saib 	Kitetbu'l-Esna ın, Kahire, 1332 / 1914, s. 47 
2) es-Siretu'n-Nebeviyye, I. 81. 
3) Muhammed b. Cerit. et - Taberi, Tarihu'l-Umem ve'l-Müliik, Kahire 1357 / 1939 I. 543; 

Tarihu'l-Arab, III. 175. 
4) Tetrihu'l-Arab, VI. 303. 
5) Aynı  eser, I. 190. 
6) el-Mes'udi, Mürâcit's-Zeheb, Mıs ır 1367 / 1948, II. 126-127. 
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idi. Onlardan bir k ısmı  muvahhid ve Hal ıkını  ikrâr, ba's ve ne ş ri tasdik, 

itaât edenin mükafata, âsinin de azâba lay ık olduğuna inanıyorlard ı . 
Diğer bir kısmı  Hahkı  ikrar, âlemin hudösunu isbât, ba's ve ne ş ri ikrar 

edip elçiyi inkar ediyorlard ı . Bunlar sanemlere ibadet edip, onlara kur- 
banlar keserler, onlar için helal ve hal-analar icad ederlerdi. Bu hali Kur'- 

..5 	o 
anı  Kerim ş öyle ifade etmektedir: Li, ı 1 c_. 1 Uy 	 L-th 	■A) 

. 	 • 
Jj (ez-Zümer 3) "Biz onlara ancak bizi Allaha yakla ş tırmak 

emeliyle ibâdet ediyoruz". Yine onlardan di ğer bir grub, Halıkı  ikrar, 
rasölü ve ba's ı  inkar ediyorlard ı . Sözleri dehriyyuna meylediYordu. 

Kur'an ise onlar ı  ş öyle vasıflandırmaktad ır: c.̂ '^°j) 
6. 

C).4  ffiO3i 	t64 	./3 ...Ol '511 

(el-Câsiye 24) "Ba's ı  inkar edenler,dirilik bu dünyadaki dirili ğ imizden iba-
rettir. Burada ya ş ar, burada ölürüz. Bizi ancak zaman ın geçmesi öldürür 
derler. Bu hususda onlar ın hiç bir bilgileri yoktur. Onlar ancak zan ve tah-
min ile söz söylerler". Onlardan di ğer bir grub da yahudilik ve nasra-
niyete meylettiler. Yine onlardan hiç bir ş eye tâbi olmayanlar da vard ı . 
Onlardan ba şka bir grup da, meleklere ibadet ederlerdi. Zanlar ına göre 
onlar Allahın kızları  idiler ve Allaha ş efaatç ı  olmaları  için onlara ibâdet 
ederlerdi. Cenab ı  hak Kitab ında onlardan şöyle bahsetmektedir. 

o .9 
14  —44 	 451 	 (en-Nahl 57) "Onlar Al- 

laha kızları  olduğunu isnad ederler. Allah ondan tamamiyle münez-
zehtir. Kendileri de dilediklerine nâil olmak isterler". Yine ba şka bir 

ayette onlar hakk ında ş öyle denilmektedir. . 4; ''111 )41_, 1 ) 
, 	, 

( 	 (en-Necm 21-22) "Erkekler sizin de, kad ınlar 

onun mu ? hakikaten çok insafs ızca bir taksim" 

Yukarıda, araplardan baz ı sının muvahhid oldu ğunu söylemi ş tik. 
Bunlara ba şka bir tâbirle Harulf denir. Müslümanlar bu kelime ile cahi- 
liyette Hz. İbrahim dinine salik olanlar ı  kastederler. Onlar Rahlerine 
asla ş irk ko ş mazlard ı .i Bunlardan biri olan Zeyd b. Anır Nüfeyl yahu-
diliğe intisab etmemi ş , kavminin dininden ayr ıhp onlar ın putlar ından 
uzaklaşmış , kız çocuklarını  diri diri gömmeyi nehyetmiş  ve putlar için 
kurban kesmemi ş tir.2  İbn Hiş am, dalaletten kurtulanlar ın adedinin dört 
olduğunu söyler. Varaka b. Nevfel Uheydullah b. Cah ş , Osman b. el- . 

1) Bu kelimenin anlam ı  hakkında fazla bilgi için bkz: Kur'anı  Kerim ve Hanifler, Ilahiyat Fa-

kültesi Dergisi, yıl 1963, XI. 81-92. 
2) es-Siretu'n-Nebeviyye, I. 224. 
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Huveyris ve Zeyd  b. Amr b. Nüfeyl. Bu zevat, i ş itmeyen, görmeyen, 

zarar ı  ve faydas ı  olmayan sanemlere ibadet etmeyi, lüzumsuz görürler 

ve kavimlerini Hz. İbrahimin dinine çevirmeye u ğ ra şı rlard ı .1. 

Buraya kadar, islâmiyetten önceki araplar ın dini durumlarına 

kı saca temas ettik. Ş imdi yine muhtasar olarak, onlar ın kültür durumu-

nu bize aksettirecek olan, ilim ve kitabetlerine temas edelim. 

Eski medeniyete sâhip Keldâniler, Bâbilliler ve Fenikelilerle ayn ı  
ırktan olan araplar, zekâ ve ak ıl yönünden onlardan daha a ş ağı  olmasa 

gerek. Fakat araplar, karde ş leri olan bu kavimler gibi Nil, Akdeniz ve 
Fırat sahillerinde ikâmet etmi ş  olsalardı , onların göstermiş  oldu ğu me-

deniyet eserlerini, onlarda gösterebilirlerdi, İnsan bulunduğu yere göre 

tekevvün eder kâidesince, araplar se ınas ı  parlak, etrafı  kumlarla çevrili 

bir çölde hayat sürdüklerinden, zihinleri de bu sema gibi berrak 

ve saf idi. Bu bak ımdan onlarda hitabet ve bilhassa ş iir çok ilerlemi ş ti. 
Cahili arap ş iiri hakkında bugün bildiklerimiz pek fazla de ğ ildir. Pek 

çok cahili arap ş iiri ve nesri kaybolmu ş tur. Bu hususta Ebû Amr b. el-
Ala "araplar ın dedilderinin az ı  size ula şmış tır, e ğ er hepsi gelseydi ilim 

ve ş iir çok daha geni ş  olurdu"' demektedir. Ahmet Emin de "Bize ula ş an 
cahili arap ş iiri bi'setten 150 sene evveline var ır ki, bu ş iirin manaları  ve 

mevzuatı  çok geni ş  de ğ ildir" ş eklinde bir beyanda bulunmaktad ır.' 
Câhiliyye devrinde ş air marifet ehlinden addedilirdi. Onlar zamanlar ı -

nın âlimi olan kimselerdi. Onlar zamanlar ında bilinmesi kal) eden en-
sâb, menakıb gibi ş eyleri bilirlerdi. Araplar onlar ın hicivlerinden sak ı -

ııı rlard ı . Bu hususta Hz. Ömer bile "iki ş air aras ında vuku bulan bir ih-
tilafın hallini Hassân b. Sabit gibi ş air zevâtta havale etmi şlerdi".4  

Yaş adıkları  hayat, bir yerden bir yere göç ve ya ğmacılı k"ı  icâb et-
tirdiğ inden ve dâima berrak sema muhatablar ı  olduğu için, bu ş eylerle 
alakalı  bilgiler onlarca çok iyi biliniyordu. Göçebe hayat ında, havanın 

durumunu bilmek onlar için çok lüzumlu idi. Onlar ya ğmur ve rüzgarın 
ne zaman olaca ğı nı  ve bunlara ait alâmetleri gayet iyi biliyorlard ı . Yani 

onlarda meteoroloji ve astronomi bilgisi tecrübi olarak ileri bir durumda 
idi. 

Yine onların yaş ayış larından do ğ an, yağmacıhkta muvaffak olabil-

meleri için kuvvet ve kudrete sâhip olmak, bu kuvvet ve kudret için 

1) es-Siretu'n-Nebeviyye, I. 222; Târihu'l-Arab, V. 375. 

2) Ahmet Emin, Fecru'l-İslam, Mı sır 1374 / 1955. s. 52 

3) Aynı  eser, s. 58. 

4) Curci Zeyclân, Medeniyeti islâmiye Tarihi (Türkçeye çeviren Zeki Megâmiz) Istanbul, 

1328-1330, III. 51. 
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bir grub te şkil etmek ve ayn ı  zamanda meydana gelen grublar aras ında 
irtibat ı  sağ lamak için de neseb ilmine ehemmiyet vermek icâb ediyordu. 
Bu bakımdan arablar aras ında, ensâb ilmi fevkalade ilerlemi ş  hatta baz ı  
ş ahı slar bu sahada ş öhret yapmış lard ır. Düş manlarını  takib veya kay-
bolanları  bulmak içinizçlena ıAamağa' (kıyafetu'l-eser) ehemmiyet verdi-
ler. Bu hususta ihtisas ı  olanlara kâhif denir. 

Her insan toplulu ğunda, kendi sa ğ lıklarını  korumak için basit dahi 
olsa bir t ıb bilgisi vard ır. Bu bilgi arablarda da vard ı . Bilhassa onlar, 
bütün varl ıklar' olan at ve deve gibi hayvanlar ın hastalıklarını  mali-
râne bir ş ekilde bilirler ve onlar ı  tedavi ederlerdi. 

Yine her toplulukta oldu ğu gibi, geçmiş  ve gelecekteki olaylardan 
bir nevi haber verme i ş i olan kehânet ve arafet, araplar aras ında pek e-
hemmiyeti hâizdi Kâhinin araplar aras ında tesiri çok büyüktü ve onun 
baz ı  kudrete sâhib oldu ğuna inanı lırd ı . Bu bakımdan her iş te ona ba ş -
vurulur, içinden çıkılmıyan meseleleri, aralar ında mevcut olan anla ş maz-
lıklar' halletmede, hastal ıklarına ş ifa aramada ve seyahatlar ı  hususunda 
ona müracaat ederlerdi. Onlar, putlar ın içinde bulunduğuna inandıkları  
cinlerin, bu kahinlerle konu ş up, onlara gaibden haberler verdi ğ ine ina-
nırlard ı . 

Ileride, arab yaz ı sının göstermi ş  oldu ğu özellikten dolay ı  baz ı  an-
laş mazlıklar hatta ihtilafa kadar uzayacak ayr ı lıklar meydana gelece-
ğ inden bahsedilecektir. Bir milletin kültürünü aksettirmekte en mühim 
vasıta olan yazıdan bahsetmeden geçemiyece ğ iz. 

Evvela ş unu zikredelim ki, yaz ı  bir sanatt ır. Üzerinde i ş lendikçe 
tekâmül eder ve bir ihtiyaca cevap verir. Bu esas ı  göçebe arablara tatbik 
edecek olursak, onlar ın yaz ıya ihtiyaçlar ı  olmadıkları , hatta aralar ında ge-
lişmiş  olan ş iir ve hitabetin yaz ı  ile tesbit edilmeyip sadece ş ifahi olarak 
nakledildiğ ini görürüz. Bunlar muahheren toplanm ış  ve yaz ılarak di-
vanlar meydana getirilmi ş tir. Fakat ş ehirlerde medeni bir hayat ba ş layıp, 
araplarm bir kı smı  ticaretle i ş tigale ba ş layınca yaz ıya ihtiyaç duyul-
muş tu. 1952 senesi 28-29 haziran ında Mainz'de Alman ilimler akademisi 
binas ında toplanan küçük çaptaki kongrede vaki olan münaka ş ada, 
Prof. Caskel, araplar ın bazen bedevilikten ayr ı ldıklarını  ve tekrar bede-
vile ş tiklerini, keyfiyetin arkeolojik vesikalarla tesbit edilmekte oldu ğunu 
söylemiş , Spuler'de Orta Asya tarihinde böyle bir halin Uygurlar ın ha-
yatında görüldüğünü misal olarak göstermi ş tir.1 Bu durumda araplar 
bazen yaz ıya ihtiyaç duyup bazende ihtiyaç duymama gibi bir duruma 

1) Islam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, I. cüz, 1-4, sene 1953, s. 98. 
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düş üyorlar ki, i ş te bu halin arap yaz ı sı  üzerine elbette tesiri olmu ş tur. 

Nitekim Güneyde Yemenliler, Kuzeyde Nabatiler ticarettle me ş gul 

olduklarından, yaz ıyı  sür'atle yazabiliyorlard ı . O halde islâmiyetin zu-

hüru esnas ında araplarda yaz ı  nası ld ı  ve tekâmül derecesi ne idi. Bu-

rada evvela, arap yaz ı sının menş ei meselesi kar şı mıza çıkar. Gerek 

ahbüriyyunün nakilleri gerekse modern ilmin ışığı  altında yap ılan ara ş -

tırma neticeleri gösteriyor ki, arap yaz ı sı  asil olarak Hicâzda de ğ il, 

Hieâza hâriçten gelmi ş tir. Arab hatt ının ne ş et etti ğ i yerin Hieâz hârici 

olduğunu söyledikten sonra, bu hariç beldenin hangisi oldu ğu meselesi 

ortaya ç ıkar. Bu belde Turisinam ıdı r ? Ş âmmıdır ? Yemen midir? Yoksa 

Hiremidir ?. Müste ş riklere göre bu yaz ının ne ş et ettiği yer  Sina yarma-

çlg_şidir. Yaz ı  buradan Ş ama nakledilmi ş , ticaret dolay ısiyle de Hicaza 

ve bilhassa ticaret merkezi olan Mekke ve Medineye geçmi ş tir.1 

Burada her iki tarafın görüş lerini serdederek arap yaz ı sı  hakkında 

fikir edinip bir neticeye varmam ız gerekir. Fakat pe ş inen şunu söyle-

yelim ki, ahbüriyyünun arap yaz ı sı  hakkındaki rivayetleri muba ğ lalı  
hatta esâtiri bir ibâreye büründü ğü görülmektedir. İbnu'n-Nedimin 

"arap yaz ı sının ilk vânı  hakkında insanlar ihtilafa dü ş tü"2  demesi, 

bu hususta gerçek bir mâlumatm olmad ığı nı  apaçık ortaya koymakta-

dır. Yine bu müellif Hi ş âm el-Kelbi'den naklen ilk arapça yazanlar 

( 	 — anx o — 	L>, — j I,m _ .5 ı>. 9,1 ) 	idiler. 

Bunlar Medyen hükümdarlarm ın isimleridir. Onlar bulut gününde' 

helak olmu ş lard ı . 4  Bu rivayet, Nabatilerin memleketi olan Medyenden 

yazının çıktığı nı  göstermesi bakımından do ğru bir hât ıray ı  ihtiva etse 

gerek.' Bundan ba şka yaz ının mebdeini Hz. Ademe kadar ç ıkaran ri-

vayetlerden tutun da, Kurey ş e yaz ıyı  getiren muhtelif ş ahısların isimleri-

ne kadar çe ş itli rivayetleri ihtiva eden haberler mevcuttur. 6  Yukarki 

geçen haberlere uygun bir haberi el-Belâzüri'de nakletmektedir. Muham-

med b. Sâib el-Kelbi'den rivayet etti ğ i bir haberde" Tayy kabilesine 

mensub üç ki ş i Bakka'da topland ılar. Toplanan bu üç kiş i Mürâmir b 

Mürre, Eslem b. Sidre, Amir b. Cedere idi. Bunlar arap yaz ı sını  icâd eder-

ken arap hece ve harflerini, süryâni hece ve harfleriyle kar şı laş tırd ılar. 

Enbar ahalisinden bir cemaat bu yaz ıyı  onlardan ö ğ rendi. Hireliler de, 

1) İ srail Wilfenson, Tririhu'l-Lugati's-Sâmiyye, Mı sır 1348 / 1929, s. 201. 

2) İ bnu'n-Nedim, el-Fihrist, Kahire, 1945. , s. 6. 

3) es-Şuara 189. 

4) el-Fihrist, s. 6. 

5) İslam Ansiklopedisi, I. 503. 

6) el-Fihrist, s. 6-8. 
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Enbârhlardan ö ğ rendiler Kindililerden Ukeydir b. Abdilmelikin karde ş i 
Biş r b. Abdilmelik, Hireye gelmi ş  ve orada bir müddet kalm ış tı . Bu ara-

da Hirelilerden arap yaz ı sını  öğ renen Bi ş r baz ı  iş leri için Mekkeye gel-
miş , orada Slifyân b. Ümeyye ve Ebü Kays. b. Abdimenaf, Bi ş rin yaz ı  
yazdığı nı  görmüş ler ve kendilerine de ö ğ retmesini rica etmi ş lerdi. Biş r 
onlara önce harfleri, sonrada yaz ıyı  öğ retti. Sonra bu üç ş ahıs, ticaret 

maksadiyle Tâif'e gelmi ş ler. Yolda kendilerine refaket eden Geylan b. 

Seleme es-Sakafi de onlardan yaz ıyı  öğ renmiş ti. Bişr bilahare onlardan 
ayrılarak Mudar iline gitmi ş , Orada Amr b. Zürâreye yaz ıyı  öğ retmiş ti. 
Bundan sonra Amr'a "kâtib" denilmi ş tir. Biş r, daha sonra Ş ama gitmiş , 

orada bir çok kimse, yaz ıyı  ondan ö ğ renmi ş lerdi. ı  Arab yaz ı s ı  husu-
sunda İbn Ebi Davüd, e ş -Ş a'biden rivayetle "muhâcirlere kitabeti ne-
reden ö ğ rendiniz diye sordu ğumda, Hire ehlinden dediler. Elli Hireye 
kitabeti nereden ö ğ rendiniz diye sordu ğumda, Enbâr ehlinden ö ğ ren-

diklerini söylediler" demektedir. 2  

Arabistanın Kuzey ve Güneyinde yap ı lan arkaolojik ara ş tırmalar 

neticesi, Hicâzhlar ı  çevreleyen ve oralarda ya ş amış  medeniyetlerin bir 

çok kitabi nakış lar ı  elde edilmi ş tir. Yemende Himyeriler miisned hatt ı  
denilen bir yaz ı  çe ş idini kullanıyorlard ı . Cevâd Ali" müsned yaz ı  arap 

yarımadas ımn her tarafında bilinmekte idi" 3  demekte ise de, bu yaz ı , 

kuzeyde yerini Nabat harfleriyle yaz ılan Nabati yaz ısına terketmi ş ti. 
Hicâz araplar ı  arapçay ı  Nabat harfleriyle veya İbrâni veyahutta 
Süryâni yaz ı  ile yaz ıyorlard ı . Nabat harflerinden nesih yaz ı , Süryâni 

harflerinden de küfi yaz ı  ortaya ç ıktı . Bu yaz ı  islâmdan evvel Hireye 
rıisbetle "Kiri" yaz ı  diye de tesmiye edilmi ş tir.4  

Müste ş riklere göre arab yaz ı sı , nabat yaz ı sının son zamanlardaki 

ş eklidir. Bu hususu ayd ınlatan deliller az olmakla beraber, mevcut 
olanlar bunu izaha kâfidir. Elde edilen kitabelerin tarihi M.S. 328 kadar 

indirilebilir. M.S. 512 y ılına âit olan Zebed ve M.S. 568 y ılına âit olduğu 

söylenen Harrân kitabeleri, bu yaz ının Nabat yaz ı sından alındığı nı  
göstermektedir.' Arab yaz ı sı  hakkında bu kitabelerden çok istifade 
edilmiş tir. Araplar yukar ıda zikredilen neshi ve küfi yaz ıyı  aynı  zamanda 

kullanm ış lard ı . Hatta İ slam Ansiklopedisine arap yaz ı sı  maddesini ya-

zan B. Moritz" Bu iki nevi yaz ı  aras ındaki benzeyiş  o kadar bârizdir 
ki, bunların birbirinden meydana gelmi ş  oldukları  reddedilemiyecek bir 

1) el-Belazuri, Futirhü'l-Büldân, Mı sır 1350 / 1932, s. 456 (Türkçe tercümesi II. 382-383). 

2) İ bn Ebi Davud es-Sicistâni, Kitâbu'l-Mesâhif Leiden 1937, s. 4. 

3) Tarihu'l-Arab, I. 194. 

4) Curci Zeydan, Târihu 	 Kahire, 1957, s. 227. 

5) Târihu'l-Lugati's-Sâmiyye, s. 199-201. 
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hakikat gibidir, ı  demektedir. Yukar ıda isimlerinden bahsedilen Zebed 

ve Harrân kitabelerindeki arap yaz ı sının ş ekli dik ve kö ş eli olmas ı  ba-
kımından kafi yaz ıya çok benzemektedir.' 

Üzerine yaz ı  yaz ılan madde yüzünden meydana gelecek de ğ iş iklik-

leri nazar ı  dikkate almak, harfleri birle ş tirmede ve süratli yazmada, 
yuvarlak yaz ı  dik ve köş eli yaz ıdan daha kullan ış lı  olduğundan, nesih 
yaz ı  ticari hayatta  daha fazla kullamlmış tir. Regis Blachere alt ıncı  
asrın başı nda Kuzey Arabistandaki Peetra'da oturan Nabatiler üç a-
sırdan beri kullanageldikleri ve seri olarak yazd ıkları  bir yaz ıya malik-

tiler", demektedir. 3  Nabati  yaz ı sının arab yaz ı sına doğ ru değ işmesi, 
islamın zuharurıdan bir veya iki as ır kadar evveline gider. . Bu hususta  
B. Moritz "Biti ş ik nabati yaz ı sının arap yaz ı sma do ğ ru de ğ işme veya 

sâdele ş mesi M. S. IV veya V. ci as ırlarda vuku bulmu ş tur" ş eklindeki 

ifadesi' yukarıdaki görüşü teyid eder. 

Hülasa olarak ş unu diyebiliriz. Araplar Ş ama ticaret için gittiklerin-

de Harran'dan nabati hatt ını  ve İ rak'tan da kafi hatt ını  öğ rendiler. 

İ slâmdan sonra da bu iki hat onlar indinde maruf olup beraberce kul-
lanı lıyordu. Kafi yaz ı  daha ziyade Kur'an kitabeti ve dini naslar için, 
selefi olan satrencili yaz ı  gibi kullanılıyordu. Satrancili yaz ıyı  Süryaniler 

mukaddes nasrâni sifirlerinin kitabetinde kullan ıyorlardı . Nabati 

yaz ı  ise, adet olan yaz ış ma ve mektubla ş malarda istimal ediliyordu. 

Kafi yaz ının süryâni yaz ı  yerine kâim oldu ğu anlaşı lıyor. Bu hususu 

takviye edecek deliller mevcuttur. Süryâni yaz ı sındaki, yaz ı  kâideleri 

aynen kafi yaz ıya da intikal etmi ş tir. Mesela, kafi yaz ıda elif harfi kelime 

ortas ında harfi met olarak bulunursa elif hazfedilir Bu kâide süryani 

kitabetinde de mevcuttur. Bu vaziyet Kur'âm Kerimin kitabetinde de 

görülür. "L...,b..<51"  kelimesi yerine " 	ve " ‘:›1,1,1J1" kelimesi ye- 
.. 

rine ",:f,,,,,1 " ş eklinde yaz ılmış , yâni elifler hazfedilmi ş tir. 5  

İ slâmiyetin zuhurunda, Mekkede yaz ı  bilenlerin 17 ki ş i olduğunu  ve 
bunların isimlerini el-Belazarr bize bildirmektedir. 6  Yine ayn ı  ş ahıs, 
kad ınlar aras ında Hz. Hafsa, Ümmü Külsüm binti Ukbe, Kerime Binti 

1) İslam Ansiklopedisi, I. 498. 

2) Regis Blachere, Introduction au Coran, Paris 1947, p. 4-5, İslam Ansiklopedisi, I. 498, Diri-

hu'l-Arab. I. 190. 

3) Introduction au Coran, p. 4. 

4) İslam Ansiklopedisi, I. 490. 

5) Titrihu'l-Adabi'l-Lugati'l-Arabiyye, I. 228. 

6) Fütithu'l-Büldan s. 457, (Türkçe tercemesi, II. 383). 
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Mikdad yaz ı  biliyorlard ı . Hz. Aiş e ve Ummu Seleme okuyor fakat yaza-
mıyorlard ıı . R. Blachere' de VI. c ı  asrın nihayetine do ğ ru Mekke ve Hi-
cazda yaz ı  sanaat ının yaz ılma derecesi nedir? diye bir sual soruyor, son-
ra da rivayetlere göre mukaddes ş ehirde, Peygamberin sağhğı nda okuma 
yazma bilenler 15 ki ş i kadar, oldu ğu söylenmektedir. Hakikatte Mekke 
gibi ticaret merkezi olan bir yerde eli kalem tutanlar ın sayı sı  daha çok 
olabilir, demektedir. 2  Müellif bu endiş esinde haklıdır. Yalnı z ş u noktayı  
belirtmek icâb eder ki, Hz. Peygamberin sa ğ lığı nda okuma yazma bilen 
15 kiş i de ğ il belki bunların sayı sı  yüzlerce olabilir. Bu on be ş  kiş i islâ-
miyetin zuhuzu esnas ında yaz ı  bilenler olmas ı  mümkündür. Hz. Pey-
gamber yaz ıya çok ehemmiyet vermi ş  ve zaman ında yüzlerce ki ş i yazı  
öğ rerımiş ti. Blachere'in, bu ticaret ş ehrinde eli kalem tutan ın az olmas ı  
endişesine gelince, yaz ı  ticaret için lüzümlu bir vas ı tad ır. Ama, biz o 
devirde ticaretle me ş gul olan bütün ş ahısların yaz ı  bildiklerine dâir 
delillere sâhip değ iliz. Bilakis hadiseler bunun aksini göstermektedir. 
Hz. Peygamber gençli ğ inde, Hz. Haticenin te şkil ettiğ i kervana ba şkan-
lık edip, Suriyeye gidip karl ı  bir ticaretle dönmü ş  olduğunu biliyoruz. 
Yine biliyoruz ki, Hz. Peygamberin okuma ve yazmas ı  yoktu. Ticaretle 
meş gul olan Hz. Haticenin de okuyup yazma bilip bilmedi ğ ini kat'i 
olarak bilemiyoruz. Bu durumda, yaz ı  bilen bir ş ahsın kervan içerisinde 
bulunmas ı  ve ona yard ımcı  olmas ı  mümkündür. Netice olarak, İ slami-
yetin zuhürunda Hicazda kitabet fazla ş uyu' bulmamış , yaz ı  bilenlerin 
adedi on ile yirmi aras ında değ i şmi ş tir. Yaz ı  bilen bu ş ah ısların ekserisi, 
ilk günden itibaren islamiyeti kabul edip ileri gelen sahabeden olmu ş -
lard ır. 

Kı sacas ı , yaz ı  bir sanatt ır. Sanatta mümkün mertebe sosyal hayata 
muvazi gider. Bunu İbn Haldan ş öyle ifade etmektedir. "ö ğ rencilerin 
çok olmas ı  nisbetinde, yaz ı  ş ehirlerde güzelle ş ir Çünkü yaz ı  sanatlar-
dan biridir. sanatın da taleb ve ra ğbetin çoklu ğuna, sosyal hayata tâbi 
olduğunu anlatm ış tık. Bundan dolay ı  göçebelerin ço ğu yaz ı  ve okuma bil-
mez, aralar ında yaz ı  ve okuma bilenler varsa, bilgileri ve okumalar ı  ku-
surlu ve eksik olur. Sosyal hayat ve medeniyetin son derece geli ş miş  
olduğu ş ehirlerde yaz ı  öğ retimi pek ilerlemi ş , yazı  güzelle şmiştir"3  Arab 
yaz ı s ı , islâmiyetin ilk günlerinde, bulundukları  hayat ş artlar ından dola-
yı  iyice iş lenmiş  hale gelmi ş  de ğ ildi. Bu tabii bir hâldir, bunu çeki ş tirip 
tenkid etme ğe hakkımız yoktur. O halde islâmdan i>nce arab yaz ı sının 
araplar aras ında yaygın olmamasının sebebi: Arablar bedevi bir hayat 

1) Fütâhu'l-Büldân, 458 (Türkçe tercemesi, II. 384 - 385). 
2) Introduction au Coran, s. 5-6. 
3) Mukaddime, Il. 445. 

21 



yaş ad ıklarından yaz ıya ihtiyaçlar ı  yoktu. Yalnı z Mekke ve Medine 

gibi ş ehirlerde ticaretle i ş tigal edenler yaz ıyı  kullanıyorlard ı . İ kinci bir 

sebeb de müteahhir nabati yaz ı sının, araplar aras ında, arap yaz ı sın-

dan daha fazla yayg ın olmas ı  idi. Çünkü, araplar ın sanem kültürü naba-

ti kültürüne s ıkı  bir ş ekilde bağ lı  idi. Bu kültür faaliyetine aç ık bir misal 

olarak ş unu zikredebiliriz. Garp h ıristiyanları  yunan diline ülfet ettik-

leri halde, hristiyan araplar bilakis nabati kitabetiyle ârâmi dilini kul-

lanıyorlard ı . Zira o zaman ârâmi dili ş ark hristiyanlar ı  aras ında kültür 

ve din dili idi. Bundan dolayı  yunan diline ülfet etmediler. İş te bu bak ım-

dan ara.p_yaz ı sımn orijinal örnekleri islâm ın _zuhilru ile görülür. 

Yukarıdaki ifadelerimizde araplara kom ş u olan milletlerin kültür 

ve dinlerinin tesiri oldu ğunu tebârüz ettirmi ş  olduk. Ş imdi bu mevzuyu 

tetkik ederken araplara kom ş u olan milletlerin isimlerinden ziyade, on-

ları  mensub oldukları  dinlerle isimlendirece ğ iz. Cahili araplar üzerinde 

mühim tesir icra eden üç din vard ı . Bunlar da mecûsilik, Yahudilik ve 
hıristiyanlıktır Bilhassa bu üç dinin ileride islâmiyet üzerinde tesiri görü-

lece ğ inden, bunlar ın arap yar ımadas ına nas ıl girdiğ ini, araplar aras ın-

daki durumunun ne oldu ğunu ve yarımadadaki tarihlerini ana hatlar ıy-

le göstermemiz ieâb eder Bu üç dinden ba ş ka dinlerin araplar üzerinde 

tesiri eksik de ğ ildir. Eski Mezopotamya ve Akdeniz sahillerindeki mil-
letlerin dinleri gibi. Bunlar ın tesirinin geni ş  bir ş ekilde ayd ınlanması  elde 

edilecek yeni vesikalara tâbi oldu ğundan, biz burada tesiri aç ık olarak 

görülen bu üç dini nazara dikkate ald ık. 

Medisilik: Arapların komşuları  olan İ ranl ıların mensub olduklar ı  Bin-

dir. Mecûs kelimesi hakk ında ihtilaf edilmi ş , kelimenin farsça 	 " 

(küçük kulakl ı) kelimesinin arab lisan ına muarreb olarak meciis 
ş eklinde girdiğ ini söyliyenlerl olduğu gibi, Onun yunancadan âramice 

yoliyle arapçaya geçti ğini söyleyenler de vard ı r.2  Bu dinin esas ı , nûr 

ve zülmet , hay ır ve ş erdir. Araplar Kuzey Do ğu smırlarında geniş  bir 

devlet kurmu ş  olan İ ranlılarla münasebette, hatta onlar ın dinlerine vâ-

vakıf idiler. Geniş  bir kültür merkezi olan Hire ve Hire devleti Iranl ı -

larm himayesinde idi. Bilhassa İ ranlıların Güneyde Yemeni istilaya 
te ş ebbüs etmeleri ve orada kendilerine tâbi bir devlet kurmalar ıyle, 

araplarla Kuzey ve Güneyden münasebet tesis etmelerine vesile olmu ş tur. 

Bundan ba ş ka, ticaret ve kölelik sebebiyle, Mekke , Medine ve Tâif 

gibi belli ba ş lı  ş ehirlerde de görülüyorlard ı .' 

1) el-Cevâliki, el-Muarreb, Kâhire 1361, s. 320. 

2) Tdrihu'l-Arab, VI. 285; islam Ansiklopedisi, VII. 441-442. 

3) Tarihu'l-Arab, VI. 285. 
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Mecusilerin, cahili araplar üzerinde, yahudilik ve hristiyanl ık kadar 

tesiri olmam ış t ır. Cahili arab ş iirinde medisilikten hemen hemen hiç 

bahsedilmemektedir. Yaln ı z İ ranlıların efsane ve hikayeleri, araplar 

aras ında yaygın durumda idi. Hatta bu hikâyelerle Nadr b. el-Haris b. 

Kalede, Hz. Peygamberi susturmak istiyordu. Onu k ı skandığı ndan, Kur-

anın bahsettiklerine ustüre deyip, Fars meliklerinden İ sfendiyar ve Rüs-

tem hikâyelerini Hire'den ö ğ renip, Mekkeye gelir, Hz. Peygamber 
irş âda baş ladıktan sonra, kalkar ve ondan daha güzel havadislere mâlik 

olduğunu söyleyerek, ö ğ rendiğ i hikayeleri anlat ırdı . Sonra da, Muham-

med bu hikayeleri anlatmakta benden daha mâhir de ğ ildir, derdi.1 

Hireliler, İ ranhların idaresi alt ında oldukları  halde, onlar ın mecli-

si dinine intisâb ettikleri i ş itilmemiş tir.2  Ahbariyyiina göre bir kaç arap 

mecfısi dinine intisab etmi ş  olduğunu, Kurey ş ten de baz ı  kimselerin 

nfır ve zulmete inand ıkları  ve bu fikri de Hireden ald ıkları  zannedil-

mektedir. Bu görü ş te olanlara ahbariyyan, es-Seneviyye veya Kurey ş  
z ındıkları  ad ını  vermektedirler. 3  

Bu haberlerden anla şı ldığı na göre, araplar aras ında meclisiliğ e 
rağbet edilmemi ş  ve onlar aras ından pek fazla meclisi olan da olmam ış -

tır. Bunun sebebi herhande İ ranlıların kendilerini ma ğ rur ve araplar ı  
hiçe saymalarmdan ve Cevad Ali'nin de " İ ranhlar, medisiliğ i kendi ka-

vimlerine hâs oldu ğunu iddia etmelerindendir". 4  Hakikaten İ ranhlar din-

lerini yaymak için çalış mamış lar, hatta idareleri alt ında bulunan Hire 

ve diğ er ş ehirlere iltica eden hristiyanlara ve yahudilere müsamaha 
göstermi ş ler, aynı  zamanda hristiyanlar ın dinlerini yayma gayretlerine 

mani olmamış lard ır. Fakat bu müsamahan ın en mühim sebebi dini ol-

maktan ziyade siyasi olsa gerektir. 

Yahudilik: Araplarla ayn ı  ırka mens -âb olan yahudiler, arap yar ı -

madas ının Kuzeyinden, Güneyinden ve Hicaz bölgesinin içerilerinden 

onlarla daima temas ve münasebette idiler. Yahudilerin bu yar ımadaya 

giri ş leri iki ş ekilde olmu ş tur. Bu iki ş ekil de, ticaret ve hicrettir. Bunlar 
ana yurtlar ı  olan Filistinden muhtelif zamanlarda çe ş itli tazyikler al-
tında, arz ın her tarafına yayılmaya baş lamış lar, bu arada arap yar ıma-
dasının muhtelif bölgelerinde koloniler kurmu ş lard ı . Yahudilerin ne 

zaman Yemene girdiklerine dâir, elimizde ka'ti bir bilgi yoktur. Elde 

1) Muhammed b. Cerir et-Taberi, Câmiu'l-Beyan an Te'vili'l-Kur'ân (Tefsiru't-Taberi) Mı s ır 

1321, XVIII. 124; Tarihu'l-Arab. VI. 203. 

2) Tarihu'l-Arab, VI. 286. 

3) Aynı  eser, VI. 287. 

4) Ayn ı  yer. 
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edilen bilgilerde, çe ş itli kaynaklara göre de ğ işmektedir. Habe ş lilerin 

Yemeni istila etmelerine sebeb olarak yahudi kaynaklar ı , Himyer meli-

kinin yahudi olduğunu, orada mevcut olan hristiyanlara eziyet edildi ğ i-

ni, bunun üzerine Yemenin istilas ına karar verildi ğ i ve orada nasrâni 

bir melikin ikame edildi ğ ini zikrederler.i Habe ş  rivayetlerine göre, o 

arazide ikamet eden Sebelilerin ekserisi yapt ıkları  suretlere taabbud 

eden vesenilerdendi. Aralar ında yahudiler de vard ı . Bu yahudiler Ves-

pasianus ve Titus zamanlar ında yahudiliğe yap ılan baskı lar sebebiyle 

yer yüzüne da ğı lmağa baş lamış , Hicaz yoliyle Yemene kadar uzanm ış -

lardı . Burada kal ıb yahudiliğ i Sebeliler, Himyeriler ve diğ er kabileler 

aras ında yaymaya ba ş lamış lard ı . 2  Bu sebebten yemen yahudili ğ inin aslı  
halis israili de ğ ildir. Bunlar as ıl yahudilerle sonradan yahudile ş miş  olan-

ların bir halitas ı  olmas ı  daha do ğ rudur. Böyle olmas ına ra ğmen Him-

yeriler ibrâni adetlerle muttas ıf idiler ve onlarda cumartesi hürmeti 

vard ı , denilmektedir. Hatta baz ı  müste ş rikler, Güney arab lehçelerinin 
ibrâni diline yakınlığı nı  görerek, ibranilerin asl ının Güneyli oldu ğuna 

kail olmuş lardır.' 

Yahudilerin diğer bir kolonisi de Iraktaki Hire ş ehri idi. Buraya 

gelen yahudiler, Bizansl ı ların tazyikinden kaç ıp. Iranhlarm himayesine 

sığı nmış lard ı . Buradan ba şka, yahudilerin Medine ve Hayberde mühim-

ce kolonileri vard ı . Medine yahudileri, ahbariyy -âna göre, Hz. Musa 

zamanında gelmiş lerdi. Yahudi rivayetlere göre, Israil üzerine Bizans 

hükümdarlar ı= tazyiki ile hicret etmi ş ler, Medine ve civar ına yerle ş -

mi ş lerdi.4  Bu son ifade hakikate daha yak ındır. Medine ve civarındaki 

yahudilerin hepsi asli yahudi de ğ il, belki de bir k ı smı  yahudileş miş  arap-

lard1. 5  1VIüste ş riklerin baz ı s ı  da bu fikirdedirler. 6  O halde bütün arap 
yarımadas ındaki yahudilerin aslen yahudi olup olmad ıkları  kat'i olarak 

belli değ ildir. Baz ı  müellifler bunlar ın hariçten gelmi ş  olduklarını  söyler-

ken, baz ı ları  da onlar ın yahudile şmiş  araplar olduklar ını  zikretmekte-

dirler. Bu fikirlerin en do ğ rusu, arabistandaki yahudilerin bu iki cinsten 

mürekkep olduklar ını  kabul etmektir. 

Arabistana yerle ş miş  olan bu yahudilerin medreseleri vard ı . Orada 

dinlerinin ahkamını  öğ renirler ve ibrânice yazarlard ı . Ahbariyytınun 

baz ı  haberlerinden anla şı ldığı na göre, Mekke ve Medine ricali yahudilerle 

1) Tririhu'l-Arab. III. 170. 
2) Aynı  eser, III. 171. 
3) Aynı  eser, I. 217. 
4) Yâkut el-Hamavi, Mu'cemu'l- Büldân, Beyrut 1374 /1955, V. 84-85; Tarihu'l-Arab, IV. 182. 
5) Tiirihu'l-Arab. IV. 182. 
6) Aynı  eser, VI. 20. 
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ittisalden dolay ı , baz ı  ibrâni lafızlar araplar aras ında girmiş  ve onların 

hikayeleri araplar indinde yer alm ış tı . Bilhassa mukaddes kitablar ı  olan 

Tevrat ın târih ve ensâb bak ımından tesiri inkâr edilemez. Kur'ân ı  Ke-

rim çe ş itli peygamberlerin k ıssalarından teferruata inmeksizin muhtasar 

olarak bahseder. Bunlar ın ekserisi Tevratta çok daha geni ş  bir ş ekilde 

izah edilmiş tir. Hele Tekvin bölümü geni ş  olarak araplar ın zihnine tesir 

etmiş tir. 

Yahudiler, arap yar ı madas ında da ğı nık bir ş ekilde değ il de, baz ı  
muayyen yerlerde temerküz etmi ş lerdi. Bulunduklar ı  yerlerde tesir ve 

mütessir olma kâidesinden kurtulamam ış lard ı . Mesela, baz ı  câhili arap 

ş iirlerinde Nuhun gemisi ve Tufan olay ından bahsedilmektedir. Bu gibi 
ş eyler Ümeyye b. Ebi Salt ve el-A' ş â'da görülmektedir.' Ş air Efniin 

et-Tağ lebi'nin bir ş iirinde Adem evlad ından bahsediyor ki, bu da yahu-
dilikten mülhemdir. 2  Mihrab lafz ı , yahudilerde cemaat ın toplanıp harb 

meselelerini me şveret3  edip dua ettikleri yerdir, 4  diye tarif edilmektedir. 
Bu ş ekilde bir kullanı lış  el-A' ş â'nın bir ş iirinde görülmektedir. 5  

Hristiyan ve Yahudi dini ahkam ından biri olan oruç, Ümeyye b. 

Ebi Sait'in bir beytinde görülür ve cahili araplar, yahudilerin a ş tira günü 

oruç tuttuklar ını  biliyorlard ı . 6  Curci Zeydân, kâhirı  lafz ının araplara 

yahudilerden geçti ğ ini söylemektedir. 7  

Bu misallerden anla şı laca ğı  üzere, yahudiler araplar üzerine tesir 
etmi ş ler, fakat onlar da, araplar ın tesirinden kurtulamam ış lard ır. Medine 
civarına yerle ş en yahudiler, zamanla yahudile şmiş  olan araplarla kar ış -

mış , yahudile ş en bu araplar eskiden beri ta şı dıkları  âdetlerden s ıyrıla-

mamış  ve asli yahudiler üzerine tesir etmi ş lerdir. K ısacas ı , yahudiler ben-

liklerini tam olarak koruyamam ış lard ır. 8  Aslerı  yahudi olan Samev'el'in 

ş iirlerinde yahudi ve ibrani tesiri görülmez. O, tamamen câhili arap ş ii-

rinin tesiri alt ında kalmış tır.' Arab yar ımadas ında yahudiler, hristiyan-

lar gibi dinlerini yaymak için çal ış mamış lardır. Çünkü onlar ın dinleri, 

kendilerine hâs idi. Bu bak ımdan dâima kendilerini üstün görmü ş ler 

ve araplar aras ında da pek makbul addedilmemi ş lerdi. 

1) Tetrihu'l-Arab, VI. 253. 

2) Aynı  eser, VI. 256. 

3) ez-Zebbli, Tâcu'l-Arits, Mı sır 1306. I. 207. 

4) İ bn Manzûr, Listinu'l-Arab, Beyrut, 1374 / 1955, 1. 305. 

5) Târthu'l-Arab. VI. 260. 

6) Aynı  eser, VI. 263. 

7) Medeniyeti İslâmiye Târihi, 111. 29-30. 

8) Tdrihu'l-Arab, VI. 20. 

9) Aynı  eser, VI. 35. 
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Hristiyanlık: Memşumullük vasfına haiz olan bu din, yahudilik 
gibi arap yar ımadas ının muayyen yerlerinde temerküz etmemi ş , en ücra 
köş elerine kadar yay ı lmış tı  Bu dini yaymak için misyonerler tanla ba ş la 

çalış maktayd ılar. Bu yarımadada hristiyanh ğm yay ı lmasına sebeb olan 

âmiller di ğer dinlerinkine nazaran daha fazlad ır. Bu bakımdan hristi-

yanlık araplar aras ında daha fazla yay ı lmış tır. Bu dinin yay ı lma sebeb-

lerini üç mühim noktada toplayabiliriz. Bunlar da, ticaret, misyonerlik 

ve köleliktir. 

Bu yay ılma i ş inde, Kuzeyde büyük bir hristiyan devlet olan Bizan-
sın rolü küçümsenemez. Bir taraftan Bizanstaki mezhep mücadeleleri, 
diğ er taraftan Bizans ın, hristiyan Habe ş istan ile olan ticari ve siyâsi 

münasebetleri, araplar üzerinde tesiri mühim olmu ş tur. Ticaretle me ş gul 

olan araplar Güneyde Yemen ve Necran'dar ı  kalkıp Suriye ve Hire gibi 

hristiyanlarla meskiin beldelere gelip hristiyanl ığı  benimsiyor ve mem-

leketlerine geri döndüklerinde onu ne ş re çal ışı yorlard ı . Bizanshlarm, 

yahudilere eziyet etmesine içerliyen Himyer meliki (rivayete göre aslen 

yahudi veya sonradan yahudile ş miş  olan) Zû Nuvas, Neeran hristiyan-

larına ezâ etmeye ba ş ladı . Bunun üzerine, Yemen Habe ş liler tarafından 

istila edildi ve oraya bir hristiyan melik yerle ş tirildi. Bu sayede hristi-
yanlık, Güney arabistanda geni ş  olarak yay ı lmaya ba ş ladı . Bu istiladan 

daha evvel Bizansl ılar, arap yar ımadas ı  sahillerinde kiliseler kurmu ş -

lardı .' 

Iraktaki Hire ş ehri ise, Bizanstaki mezhep mücadelelerinden kaçan 

veya sürgün edilen çe ş itli hristiyanlarla dolu idi. Bunlar, Bizansl ılarla 

Iranhlar aras ında mevcut ola husumetten istifade edip, İ ranlılara sığı n-

mış lar, İ ranlılar da onları  himaye etmi ş ler ve dinlerinde serbest b ırakmış -

lard ı . Bunlar daha sonra arapyar ımadas ının içlerine kadar yay ıldılar. 

Hristiyanlığı  ne ş retmek için en ücra çöl kö ş elerine ve geçit yerlerine ke-

sisler, hem inzivaya çekilmek hem de gelen geçene dinlerini ö ğ retmek 

için "Deyr" denilen ibadethâneler kurdular. Son zamanlarda yap ılan 

geniş  ara ş tırmalar neticesinde Arabistan ın her yerinde bu gibi ibadet-

hanelere tesâdüf edilmektedir. 2  Arabistana giren bu din mübe şş irleri, 

cahili araplara nisbetle ilim, t ıb, mant ık ve insanlara tesir etme kabili-

yetine mâlik olduklar ından, baz ı  kabile reislerinin hastal ıklarına deva 

bulmak suretiyle onlar ın himayelerine girip, ayn ı  zamanda o reisi de 

kendi dinlerine soktular.' Kabile hayat ının hüküm sürdüğü bu yerde, 

o kabile mensiablar ı  da reislerine tâbi olup hristiyan oldular. 

1) Tiirihu'/-Arab. III. 176. 
2) Aynı  eser, VI. 58. 
3) Aynı  eser, VI. 55. 
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O zaman dünyada câri olan kölelik müessesesi Arabistanda da 

vard ı . Bir çok hristiyan köleler arap ş ehirlerinde ve bilhassa Mekke ve 

Medinede dinlerini ne ş retmekte büyük gayret göstermi ş lerdi. İ slami-

yetin zuhurunda müslüman olan kölelerin ekserisinin hristiyanlardan ol-

duklarını  biliyoruz. Hatta basiretten mahrum baz ı  kimselerin, Hz. Pey 

gamber, Kur'an ı  Kerimin lafı zlarını , bir hıristiyan köleden al ıyordu, 

demeleri dahi, hristiyan kölelerin Mekkede bulunduklar ına delalet eder. 

Araplar aras ında hristiyanlık diğerlerine nazaran daha fazla yay ıl-
mış , hatta hanif oldu ğu söylenen baz ı  ş ahısların sonradan hristiyanlığ a 

intisab ettikleri söylenmektedir. Bunlardan Osman b. el-Huveyris, 

Bizans hükümdar ına gidip hristiyan olmu ş , Kayser onu Mekkeye hüküm-

dar olarak göndermi ş se de, Kayserin Hicazda nüfeızu olmadığı ndan bu 

iş  tahakkuk edememi ş ti.i Yine Hristiyan oldu ğu söylenen Varaka b. 

Nevfel, hristiyanlığı nı  kuvvetlendirdi ve di ğer kitablar ı  da okudu, hatta 

İncili bile İbranice yaz ıyordu. 2  

Geniş  ş ekilde araplar aras ında yay ılmış  olan hristiyanlığı n tesiri, 

yayılması  nisbetinde geni ş  olmu ş tur. Cahili arap ş iirinde hristiyanların 

ibadet ve adetlerinde kulland ıkları  kelimeler, Nabiga, İmreu'l-Kays, 

Lebid gibi ş airlerin ş iirlerinde bol miktarda görülmektedir. Mesela, Mü-

telemmisin bir beytinde, hristiyanlar ın ibadete davet için kulland ıkları  
çan (nâkus) geçti ğ i gibi, el-A'ş â ve Esved b. Yafer'in beyitlerinde de 

geçmektedir. 3  Baz ıları  ise bu kelimenin arapçaya yabanc ı  asıldan 

girdiğ ini söylemektedirler. 4  Yine ş airler nasaran ın ibadet mevzile-

rini göstermek için el-Biy'a " " lafz ını  kullanmış lardır.5  Bu keli- 

menin de süryaniceden muarreb oldu ğu söylenmektedir. 6  Hristiyanlara 

ait olan salip ve s ıbga kelimeleri de cahili arap ş iirinde kullamlmış tı r. 7 

 Burada ş öyle bir sual hat ıra gelebilir. Bir cahili ş airin ş iirinde yahudilik 

ve hristiyanl ıkla ilgili bir lafz ı  zikretmesi mutlaka o akideyi benimsemi ş  
olmasına delalet eder mi?. Kanaat ımca etmemesi icab eder Çünkü, bil-

hassa o zamanki ş air gördüğünü aksettiren bir ayva gibi idi. Zira bunlar 

yahudi ve hristiyan ve di ğer din salikleri aras ında dola şı r ve ne mü ş a-

hede ettilerse, onlar ı  ş iirlerinde canland ı rırlardı . Sonra bu ş airlerden baz ı - 

1) es-Siretu'n-Nebeviyye, I. 224; Tarihu'l-Arab, VI. 204. 
2) es-Siretu'n-Nebeviyye, I. 223; Sahihu'l-Buldiri, I, 3. 
3) Tarihu'l-Arab, VI. 257. 
4) el-Muarreb, s. 339. 
5) Tarihu'l-Arab, VI. 258. 
6) el-Muarreb, s. 81. 
7) Dirihu'l-Arab, VI. 263-264. 
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ları  bir kaç dinin mefhumlarım ş iirlerinde dere ediyorlard ı . Mesela, câ-

hiliye ş iirinin mümessillerinden addedilen İ lıneyye b. Ebi Salt' ın ş iir-
lerinde hem yahudi, hem de nasrâni mefhumlar yer almaktad ır. Yine 

Sâir Efnun et-Ta ğ lebi'in bir beytinde Adem evlad ından bahsedilirken, 

diğer bir beytinde de Lafzatullahtan bahsetti ğ ini, sanki tevhid dininde 

imiş  gibi bir durum has ıl olduğunu görürüz. Di ğ er bir beytinde ise Ad, 

İ rem ve Lokmandan bahsetmektedir.° İş te bu durum gösterir ki, bu ş air-

ler, ne görmüş lerse onlara ba ğ lanmaksı zın, onları  tasvir etmekten ba ş ka 

bir ş ey yapmamış lard ır. 

İş te M. S. 571 senesinde do ğ an Hz. Muhammed, zaman ında arabis-

tanın dini ve kültürel durumu bu vaziyette idi. İ ranla, Bizans dâimi bir 

mücadele içinde idiler. Onlar ın bu mücadelesi 638 senesine kadar devam 
etmiş tir. Bu iki büyük devlet nüffızlarım geçirmek için, arabyar ımadas ını  
ve civar ını  bir vas ıta olarak kullanmakta idiler. Arablar ise yar ımadaların-

da, putperestli ğ e dalmış lardı  , sihir ve kehânet gibi ş eylerle me ş gul olur-

larken , bir taraftanda k ı zlarını  canlı  canlı  gömme, köleye kar şı  merha-

metsizlik, ş arab içme, kumar oynama gibi kötü âdetleri de i ş lemekte 

idiler. 

Dikkat edilecek olursa arab yar ımadas ı  ve komşuları , siyasette, 

idarede, din ve ahlâkta tam bir kar ışı klık içerisinde idiler. Bu de-

virdeki dünya târihi tetkik edilirse, bütün dünyan ın da daha ileri bir 

seviyede olmad ığı  görülür. Böyle bir zamanda Hz. Muhammed zuhiir 

ediyor, evvela kavmine, Allahtan ba şka Allah olmad ığı nı  ve kendisinin 

onun elçisi olduğunu bildirmek suretiyle, Onlar ın yüzlerini, y ıldız ve 

putlardan Kur'ân ı  Kerime çevirmeye çal ış mış tı . Onun fesahat ve bela-
gat ı  ihtiva eden âyetleri, insâni, f ıtratın kabul edece ğ i tevhid akidesi, 

edeb, hüküm, ş eriat, ilim ve târihi gibi hususlar ı  tazammun etmekte 

idi. Kısa zamanda arabyar ımadas ını  a ş an islâmiyet, çok k ı sa zamanda 

ş arktan garba kadar yay ılmış  ve böyle bir yay ılışı n tarihte misali görül-
memi ş tir. 

23 sene zarfında, Allah tarafından Cebrâil vas ıtas ıyle Hz. Peygam-

bere ilâhi vahyin mahsulü olarak gönderilen Kur'an]. Kerim, müs1ü-
lümanlar için yaln ı z mukaddes bir kitabdan ibaret kalmam ış , aynı  za-

manda, arab edebiyat ının ilk ve ebedi bir ş aheseri olmu ş  ve üsliib bakı -

mından bir e ş sizlik kazanm ış tı . Onun, bu üsliib özelli ğ ini dost ve düş man 

herkes kabul etmek mecburiyetinde kalm ış tı . Yüksek da ğ  tepelerinden 

kopan seller gibi, önüne gelen her mâniay ı  silip süpürerek kalpleri ve ak ı l-
ları  fetheden Kur'âm Kerim, arab dili ve edebiyat ına vâkıf olan kimse- 

1) Tetrihu'l-Arab, VI. 256. 
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ler! dehş ete düş iirmüş  ve kendi asr ındaki belâgat sahiplerinin seslerin! 

kesmi ş tir. Parlak üslabu, lafızlar ının inceliğ i, manalarının çekici güzel-

liğ i, pirensiplerinin büyüklüğü, mesellerinin latif olu şu, garib haberleri, 

iş aret ve istiârelerindeki s ırlarıyle hem yüksek hem de a ş ağı  tabakaya 

tesir ederek, bütün insanl ığı  hayret ve deh ş et içinde b ırakmış tır. İş te 

herkesi dehş et ve hayrette b ırakan bir üskıb ve e ş sizliğe sahib olan Mu-

kaddes Kitab ımız, devleti, hükümeti ve sultas ı  olmayan, hatta okuma 

ve yazmas ı  dahi bulunmayan bir ümmiye gönderilmi ş ti. Bu kitab, sa-

nemlere, a ğaçlara, kum yığı nlarına, ta ş lara ve elleriyle yapt ıkları  ş ekilli 

yiyeceklere tapan k ı zdıkları  zaman onlar ı  yeme ğ e kadar varan, hurafe-

ler içinde bocalayan ve en çirkin hareketleri irtikab eden araplar ara-

sında tevhid akidesini yayayarak, putperestli ğ i ve hurafeyi kökünden 

yıkmış , ahlaki yönden de, ilk müslümanlar ı , insanlık için bir numune-i 

imtisal olarak ortaya koymu ş tu. Kur'an]. Kerimin ir ş adı  sayesinde müs-

lümanlar, ilmin en samimi dostu olmu şlar, her gittikleri yerde onu ara-
mış lar öğ renmiş ler ve öğ retmi ş lerdi. K ısa zamanda ba ş arılmış  böyle bir 

inkilab ın e ş i tarihte gösterilemez. 

Kur'an kerim sadece müslümanlar için ne mukaddes bir kitap ve 

ne de arap nesir edebiyat ının bir ş aheseri olmakla kalmam ış , aynı  
zamanda O, Hz. Peygamberin nübüvvet ve risaletini teyid eden en büyük 

bir mucize olmu ş tur. Gönüllere ho ş  gelen müş ahede ve dü şünmeye davet 

eden, insanın madde ve ruhuna hitab eden iislabu, bünyesinin di ğer eser-

lerden farkl ı  olu ş u, bedi güzellilderine ilaveten tabii güzellikleri, mücerredi 

müş ahhas, zihinde Oh olan ı  önünde haz ır yapan meselleri, güzel hit& 

tablar ı , müstesna ikna sistemi delillerinin kuvvet!, mant ığı nın üstünlüğü, 
akılları  birden bire çelen ve nefisleri meftan eden rahi sihirli cazibesiyle 

Kur'an]. Kerim her zaman ve her mekânda ebedi bir mucize olarak 

dâima önümüzde duracakt ır. 
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I. BÖLÜM 

KUR'AN TARİHİ  

1— SUR'İ NIN ANLAMI, TARIFI VE DI Ğ ER ISIMLERI 

a— Kur'ân Kelimesinin Anlam ı  

Kur'ân kelimesinin kökü ve manas ı  hakkında çe ş itli görüş ler ileri 
sürülmüş tür. Müslüman alimler aras ında bu kelimenin hemzeli veya hem-  

zeşizolışı  11 bakımından iki g,örüş le karşı  karşı ya_yız. Kur'ân kelimesinin 
hemzesiz olduğunu iddia edenlerin görü şünü ş öyle tanımlayabiliriz: 

a) Kur'an kelimesi karine " 	" kelimesinin ço ğulu olan el- 

el-Karain " JI .);a11" kelimesinden türemi ş tir. Zira onun ayetlerinin 

baz ı sı  baz ı sına benzer, baz ı sı  baz ı sına karinedir. Aç ıktır ki " (:),1):11" keli-

mesi hemzesizdir ve bu kelimedeki " ,:,)" harfi aslidir. Bu görü şü, Ebü 

Zekeriyya Yahyâ ibn Ziyâd el-Ferra (Ö. 207 / 822) savunmaktad ır.i 

b) Kur'ân lafz ı  mürteceldir (yani, hemzesiz ve " ‘j " ile muarref-

fil.). Hiç bir kelimeden müş tak değ ildir. Hazreti Muhammede inen Ke-
lâm için alemdir. Bu görü şü, Me şhur Imam Muhammed ibn Idris e ş -Ş a-

fi'i (Ö. 204 / 819) ileri sürmektedir. Ona göre Kur'ân kelimesi "t i; " 

dan türememi ş tir. E ğer oradan türemi ş  olsaydı  her okunan seyin Kur'an 
olmas ı  icab ederdi. Halbuki Kur'ân lafz ı , Tevrat ve Incil gibi, Hazreti 
Peygambere indirilen Kelam' ın ismidir. 2  

Kur'ân lafz ı , bir ş eyi diğ er bir şeye yaklaş tırmak manas ını  ifade 

eden " J " fiilinden türemi ş tir. Zira süreler ve ayetler baz ı sı  baz ı s ı  

1) Celaluddin es-Suynti, el-Itkân fi Ulfinti'l-Kur'ân. Mısır 1368, I. 52. 

2) Aynı  eser, I. 52; Bedruddin ez-Zerkesi, el-Burhân fi Ulümi'l-Kur'ân, Mı sır 1376 / 1957, 

I. 278; el - Hafi]) el-Ba ğ d'adt, Târihu Bağdad, mı sır 1349 / 1931, II. 62; İbn Manztir, Lisânu'l-

Arab, Beyrut 1374 / 1955, I. 129. 
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üzerine zammedilmi ş lerdir. Bu tezi Ebû'l-Hasen el-E ş 'ari (Ö. 324 / 936) 
savunmaktadır.lEb0 Bekr ibn Mücâhid (Ö. 324 / 936) de, Eki Amr ibn 
el-Alâ (Ö. 154 / 771) Kur'ân lafz ım hemzelemezdi, demektedir. 2  

Kur'ân kelimesinin hemzeli oldu ğunu iddia edenlerin görü ş leri de 

ş öyledir: 

a) Kur'ân lafz ı  " " veznindedir ve hemzelidir. Toplama ma- 
. 

nas ına gelen ",.°;j1" kelimesinden türemedir. 
J 

ibaresinde oldu ğu gibi, geçmi ş  kitablar ın meyvelerini toplama anlam ını  
tazammun eder. Bu tezi Eb0 islığ ez:Zeec (Ö. 311 / 923) ileri sür-
mektedir. 3  

b) Kur ân kelimesi " 	vezninde mehmuz bir masdard ır ve 

" 5k; " manas ında olan " 	" , den türemi ş tir. Bu masdar " 

gibi ismi meful manas ını  tazammun etmektedir. Bu görü şü Ebül-Hasen 

Ali ibn Hâzım el-Libyâni  (Ö. 215 / 830) sav ımmaktadır.4  Bu görü ş e 

göre Kur'ân luga tte okumak kelimesinin müradifi olan masdard ır. Bu 

hususu bizzat Kur'ân ı  Kerim kendisi DUI) 	AJT 

.45.); 	(Onu [gö ğ sünde] toplamak, onu [dilinde ak ıtıb ] okut- 

mak ş üphesiz bize aittir. Öyleyse biz onu okudu ğunuz vakit, sen 

onun kıraat ına uy) 5  aç ık bir ş ekilde desteklemektedir. Buradaki oku-
mak manas ı  daha ziyade ezberden okumak anlam ınadır. Demek olu-

yor ki, bu görüş e göre Kur'ân kelimesi << ,, kökünden gelmekte, 

masdar anlam ından nakledilip, masdar ın ismi mef6.1 anlam ını  taşı yan 

ve Hazreti Peygambere indirilen mu'ciz kelâm ın ismi olmuş tur. is-

lâm âlimleri aras ında en kuvvetli ve en tercih edilen görü ş  budur.6 

 Kur'ân kelimesinin hemzesiz okunuşu, onu hafifletmek içindir, yoksa 

onun hemzesiz olduğuna delalet etmez.' 

Avrupalı  müste ş riklerin Kur'ân kelimesinin men şei hakkındaki 

görüş leri daha ba şkadır. Onlara göre, arablar, kuzeydeki kom şuları  

1) el-Itkân, I. 52; el-Burhân, I. 278. 
2) Lisânu'l-Arab, I. 129. 
3) el-Burhân, I. 278. 
4) el-Itkein, I. 52; Lisiinu'l-Arab, I. 128. 
5) el-Kıyame 17-18. 
6) Suphi Sâlih, Mebâhis fi Ulâmi'l-Kur'ân, Beyrut 1965, s. 19; ez-Zerkâni, Menâhilu'l-Irfân 

fi Ulânı i'l-Kur'ân, Mı sır 1372, I. 7. 
7) Menâhilu'l-Irfan, I. 7. 
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olan sami kavimlerden yaz ı  sanaat ı  ile birlikte, kitab ve yaz ı  manalarına 
gelen kelimeleri de almış lardır. Bu sözle onlar, Kur'an ve bunun gibi 
daha pek çok_kelimenin yabanc ı  as ıllardan geldi ğ i iddiasındad ırlar. 

Mesela Müste ş rik Krenkow, islam ansiklopedisine yazd ığı  "kitab" 

maddesinde yukarki fikri savunmaktad ır. ı  Keza R. Blachere'de "yaz ı  
hernekadar yabanc ılardan al ınmış sa da, bu i ş te kullanılan malzeme isim-

leri de yabanc ıdırlar. Mesela" " Ç,L; " kelimesinin asl ı  yunancada "ka-

lamos" veya süryanice "qakıma." d ır. Arapçadaki " v  lb^s-  " kelimeside 

yunancada "khartes" süryânicede ki "qartisrdan gelmektedir. keza 

" 
-1
J " lafz ı , Hurü'c'daki "loh" dan " AL(" AL(" kelimesi muhtemelen 

C-  
arâmice "ketaba" dan gelmektedir. Nihayet " 	,, ve 

 " 
	 ,) 

kelimeleri de ibrani ve süryâni as ıllara dayan ır. Bunlar ve bunun gibi 

diğer kelimeler Kur'ânda s ıralanır" demektedir. 2  G. Bergstraesser arâ-

mi, habe ş  ve farisi dillerinin arapçaya yapt ığı  tesir inkar edilemez. Zira 
bu diller o zamanki medeni milletlerin dilleri idi ve araplara da kom şu 

idi, demektedir. 3  

Bu fikirlere sahip olan müste ş rikler, Kur'ânın türemi ş  olduğu 

"1 ; " nın bile arapça olmad ığı nı  söylemek istiyorlar. Schwally, Wel-

hausen ve Horovitz, Kur'ân kelimesinin süryânice veya ibrânice "Ker-
yani", "Kiryani" lafı zlarından türemi ş  olduğunu ileri sürmektedirler. 4 

 Müslüman alimler bu görüş e iltifat etmemi ş lerdir. Mümkündür ki, arab-

ların arami as ıllı  " 1 ; " lafz ını  "k; " manas ında kullanmaları  ve müs- 
J 

lümanlarm bu kelime ile Allah ın kitab ını  tesmiye etmeleri, bu kelime- 
nin arapla ş mış  olduğuna kafi gelir. En do ğ ru hareket ve en do ğ ru manayı  

" 1 ; " fiili ve mü ş taklar ının 75 defa kullanıldığı  Kur'anı  Kerimin ken- .) 
di dilinde aramak laz ımdır Çünkü arap dilinin de Sami dillerden biri ol-
duğu unutulmamalıdır. 

b. Kur'fım Kerimin Tarifi 

Kur'anı  Kerimin, ba şka ba şka yönleri ve vas ıfları  ele alınarak 
çe ş itli tarifleri yap ılmış tır. Bu tarifler onun bütün vas ıflarını  içine ala-

cak bir tarif de ğ ildir. İş te onlardan bir kaç tanesi: 

1) İslam Ansiklopedisi, VI. 829. 

2) R. Blachere, Introduction au Coran, Paris 1959, p. 5. 

3) Mebeihis, s. 20. 

4) İslam Ansiklopedisi, VI. 995; A. Jeffery, The Foreıgn Vocabulary of the Qur'ân, Gaekwad's 

Oriental Series, No. LXXIX, p. 233 - 234. 
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Hazreti Peygambere vahy yoliyle indirilmi ş , mushaflarda yaz ıl-
mış , tevatürle nakledilmi ş , tilavetiyle taabbüd olunan mu'ciz kelüm-
dı r.i 

(b))el-Fâtiha suresinden, en-Nâs süresinin sonuna kadar, Hazreti 
Muhammede indirilmi ş , kendine hâs özellikleri ihtiva eden mümtâz 
lafı zlard ı r.2  

e) Hazreti Peygambere gelen vahiyleri ihtiva eden mukaddes bir 
kitalAir 

Bütün müslümanların ş üphe etmedikleri bir husus, Kur'an ın Al-
lah Kelâmı  oluş udur. Bununla beraber islâmda mütekellimler ve usul-
cüler aras ında Kur'ânı  tanımlama bakı mından baz ı  görüş  ayrılıklar" 
ortaya ç ıkmış tır. Kur'ân lafz ı , Kur'ân ın tamam ına delalet etti ğ i gibi, 
bir kısmına veya bir âyetine de delalet edebilir. İş te tariflerdeki ufak 
tefek ayrılıklar bu gibi sebeplerden ileri gelmektedir. Birinci tarif, Kur'-
anın Hazreti Peygambere indirili ş ini, Mushaflara yaz ılmış  oluş unu ve 
bunun tevatürle tesbit edili ş ini ve i'caz ını  ihtiva etmektedir. İ kinci 
tarif , Onun muhtevas ını  ve mahlük olmad ığı nı , üçüncü tarif ise, Onun 
Vahy mahsulü oluşu ve kudsiyyet kazan ışı nı  belirtmektedir. Kur'an" 
Kerimin şunlardan ba şka daha birçok özellikleri bulunabilir. Fakat 
ş u zikredilenler en ileri gelenleridir. Baz ıları  da inzül ve İ 'caz vas ıflarıyle 
yetinmi ş lerdir. 0 halde Kur'an" genel olarak, yirmi üç senelik Peygam-

berlik müddeti  içinde  Hazreti Muhammede çe ş itli vesilelerle,  vahy yo-
liyle zaman zaman Allah tarafından indirilen sözlerin bir mec ınuası  ş ek-
linde tarif edebiTiı--1Z.—  

Yaz ı  ile tesbit edilmiş  bulunan bu mukaddes mecmuaya el-Mushaf 

" L:A>,_.,z1.1" denir. Islam ansiklopedisine "Mushaf" maddesini yazan A.J. 

Wensinck, bu kelimenin habe ş çeden al ındığı nı  ileri sürer. T. Nöldeke'- 
de mushaf kelimesinin "Mi ş haf ve "1VIa ş lı af" ş ekillerinde olduğunu söy-
ler. Baz ı  gramercilere göre bunlar ve bilhassa son ş ekil pek doğ ru de ğ il-
dir.' Yaz ı  ile tesbit edilip, iki kapak aras ında cildlenen bu yapraklara 
"sahifa" denir. 

e– Kur'âm Kerimin Diğer isimleri 

Bu mukaddes Kitab ın çe ş itli isimleri olup, bunlar aras ında en çok 
kullanılan Kur'ând ır. Ona verilen bu çe ş itli isimler bizzat Kur'ân içe- 

1) Mendhi/u'/-irfân, I. 12. 
2) Aynı  eser, I. 10. 
3) islam Ansiklopedisi VIII. 677. 
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risinde bol bol zikredilir. Bunlardan baz ı sı  isim bazı sı  da vasıftır. Bun-
ların isim veya vas ıf olduğunu ayı rt etmeksizin 90 küstir isim oldu ğunu 
söyleyenler olmu ş sa da el-Burhan sahibi ez-Zerke ş i, "el- Kâdi Eb ıll-
Maâli'den naklen bilinki Allah Taala Kur'ân ı  55 isimle tesmiye etmi ştir" 
demektedir.' Ş imdi bunların meşhur olanlar ından birkaçtanesini görelim. 

a) el-Kitâb 	": Bu lafı z Kur'ânda 230 defa geçmektedir. 

Bunlar aç ık bir ş ekilde Kur'âna delalet etmektedir. Mesela 	11I'P 

" vıâz a U (.5.-ue a 9 c__„,:51 	(Elif. Lâm. Mim. Bu okitabd ır ki ken- 
.. 

disinde [Allah tarafından gönderilmi ş  olduğunda] hiç şüphe yoktur. 
[O] takva sahipleri için do ğ ru yolun ta kendisidir). 2  •el-Kitab lafz ının 

mutlak olarak Tevrat yerine geçece ğ ini söyleyen ez-Zeccâc "Kitâbul-
lah" lafz ının hem Kur'ân, hemde Tevrat yerine olmas ı  câizdir. el-Lih-
yânrnin beyan ına göre de el-Kitâb lafz ı  es-Sahife manas ınad ı r.3  Müs-
te ş rik F. Krenkow, bu kelimenin araplar tarafından kuzey kom şuların-
dan alındığı nı  iddia etmektedir. 4  

b) Ummu'l-Kitâb ( 	1 : Bu kelime Kur'ânda bir kaç 
 

manada kullanılmaktad ır. 

1) )31.:2•„; 	 G ı :,1*>. GI BI. 

" 	JJ.1 	 (Ha. Mim. [hidayet yolunu] apâ ş ikâr 

gösteren [ ş u] kitaba [Kur'ana] yemin ederim ki, hakikat biz onu [o-
nun manalar ını ] anlayas ını z diye, arabça bir kur'ân yapt ık, Şüphesiz 

o [Kur'ân] nezdimizdeki ana kitab da [Levhi Mahfuzda sabit] çok 
yüce, çok hikmetli [bir kitab d ı r. 5  Bu ayetteki anlam ı , "el-Levhu'l-
Mahfilz (Archetype) dir. 

2) ( 	 ) (Ondan 

bir kı sım âyetler muhkemdir ki bunlar kitab ın anas ı  [temeli] dir. Diğ er 
bi kısmı  da müte ş âbihlerdir). 6  Bu âyetteki Ummü'l-Kitâb, Kur'ân ı  
Kerimi.u---muhk- ) olan âyetleri manasmad ı r. 

1) el-Burhiin, I. 273. 
2) el-Bakara 1-2. 

3) Lisanu'l-Arap, I. 699. 
4) İslâm Ansiklopedisi , VI. 829; The Foreign, p. 248-249. 
5) ez-Zuhrilf 1-4. 

6) fklu imrtın 7. 
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3),,Bu kelime, Kur'ân ı  Kerimin ruhunu ve esas ını  ihtiva eden el-
Fâtiha suresine isim olarak ta verilir. 

c) el-Furkan 	): Hâk ile bat ılı  tefrik etmek, ay ırmak, felah, 

selâmet manas ına olan bu kelime, Kur'an' Kerimde 6 ayette geçmekte 
ise de, bu kelimenin manas ı  her yerde kat'i olarak tayin edilememekte- 

dir. " j; 	 c*p. jy.v ts j.qj 	cs ,LS .» " (Furkan 

âlemlerin bir korkutucusu olsun diyen kuluna indiren [Allah ın Ş am] 

ne yücedir)1. Bu ayette furkân kelimesi selamet ve felâh anlam ını  
taşı maktad ır. Wensinck'e göre bu kelime arâmice "Furkana" dan al ın-
mış tı r.2  

d) el-1Viesani ( j 	): Kur'ânda hikmetler, k ıssalar ve mevizeler 

tekrar edildi ğ i için el-1VIesani lafz ıyle tesmiye edilmi ş tir. Bu lafız Kur'- 
ânda iki defa geçmektedir. 3  Bu kelime Kur'âmn bütününü ifade etti ğ i 
gibi, hadiste ifade etti ğ i mana Fâtiha suresidir. 4  Bir tefsire göre deilk 
yedi uzun sûreye de bu isim verilmektedir. A. Geiger, bu kelimenin ib-
rânice "Miş na" arâmice "Ma ş ni ş a" kelimelerine dikkati çekmekle, keli-
menin aslının arapça olmadığı nı  ifade etmektedir. Ona göre, el-Mesâni 
kelimesiyle Kur'âmn bütünü anla şı lmaktad ır Bu görüş , Nöldeke ve 
Schwally tarafından tasvip edilmi ş tir. Sprenger ise bu kelimenin izah ını  
ibranice " ş ana" (tekrar etmek) kelimesine ba ğ lar. Sprengerin bu görü şü 
de, D. H. Müller, H. Grimme, J. Horovitz tarafından kabul edilmiş tir. 5  

Kur'âna verilen bu isimlerden ba şka, şu isimler de verilmektedir.: 
Kelâm, Nûr, Hüdâ, Rahmet, Ş ifa, Mev'ize, Zikr, Hikmet, Müheyymin, 
Hablullâh, Ahsene'l-Hadis, Fasl, Kayyim, Tenzil, Rûh, Vahy, Beyan, 
Hakk, Urvetu'l-Vüska, Tezkire, Adl, S ıdk, Büş ra, Kasas, Belâ ğ , Mecid, 
Aziz, Be ş ir  

1) Furkan, 1. 

2) İslam Ansiklopedisi, IV. 699, The Foreigne. p. 225-229. 

3) Bkz. ez-Zümer, 23; el-Ifier 87. 

4) Bu kelimenin Kur'ân ın bütününü ifade ettiğ ini Ilassln ibn Slbit'in şu beytinden ç ıkaran-

larda vard ır. 

	

451, 	j211 v. 

	

‘4?3 	Li 	Cti 

Bu beyt için ve bu kelime'nin anlamlar ı  için bkz. Lisdnu' İ-Arab, XIV. 119-120., Fatiha sü-

resini ifade ettiğ ine dâir haberler için bkz. Muhammed ibn İ smail el-Buhlri, Sahihu'l-Bu-

hari, Mı sır 1345, VI. 21; Ebil Abdirrahmân en - Nesli, Sunenu'n-Nesiii, Mı sır 1348 / 1930, 

II. 139; Ahmed İ bn 13anbel, el-Müsned, Mı s ır 1313, IV. 211, V. 114. 

5) İslam Ansiklopedisi, VII. 793. 
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V. 2— EL—VAHY ( 	) 

Mukaddes kitab ımı z Kur'an' Kerim, Hazreti Peygambere vahy 
yoliyle nazil olmu ş tur. Vahy kelimesi (v-h-y) fiilinin masdar ı  olup, lu-
gatte, gizli konulmak,  emretmek, ilham etmek, ima ve i ş aret etmek,ace-
le etmek, seslenmek, f ı sıldamak, mektup yazmak, bilhassa revelasyon 
yapma gibi çe ş itli anlamlara gelmektedir.i Wensinck bu kelimenin as-
lını  ibrani-Arami ve Habe ş  dillerinde aramaktad ır.2  Kur'an' kerimde 
çe ş itli manalarda kullan ılan bu kelimenin içinde bulunduklar ı  âyetleri 

"gayri ilahi" ve "ilahi" olmak üzere iki guruba ay ırabiliriz. 

a) Gayri ilahi vahy 

Buna ait ş u âyetleri örnek verebiliriz: Zekeriyya Peygamberin kav-

mine yaptığı  vahy : 0, 	 , vj til 	 4,4 ji jı.c. 
(`' 

2:,p
. 	

(Zekeriyya mihrabdan kavminin huzuruna ç ıktı  ve on- 

lara sabah-akş am Allahı  tesbih etmeyi vahyetti) 3  âyetindeki vahy keli- 
mesi, ima Ne iş aret etmek manasmad ır. Keza el-En'âm suresinin 112.- 

ci ayeti olan 	j   

91 	J j;411 	j 

O 5 
.")....L9 (Biz böylece insan ve cin ş eytanlar ını  peygam- 

e 
berlere düş man ettikki, bunlar biribirlerini aldatmak maksad ıyle süs- 
lü ve yalan sözlerini vahyederler. Rabb ın istese idi, onlar bunu yapa-
mazlard ı) da, insan ve cin ş eytanlar ının yaptıkları  vahyin buradaki 
manas ı  fı sıldamak, gizlice söylemektir. Yine ayni sarenin 121. ci âye-
ti (Üzerinde Allah ın ad ı  zikredilmeyeni yemeyin, çünkü fısk yapmış  
olursunuz. Şüphesiz ş eytanlar dostlar ına sizinle mücadele etmesini 
vahyederler. E ğer onlara itaat ederseniz mü ş rik olursunuz)nde vahy 
kelimesi telkin etmek, söylemek, te şvik etmek manasmad ır. 

b) ilâhi Vahy 

İ lahi vahyinde Kur'anda bir kaç çe ş idine rastlamaktay ı z: 

1) Bkz. Listinu'l-Arab, XV. 379 - 382; S ıhah el-Cevheri, VI. 2519-2520; Vahy kelimesinin 
Kur'am Kerimde kullan ılan çeş itli anlamları  için bkz. EncyclopMie de l' İslam, IV. 1149-1150; 
Meb ılhis fi 	 s. 22-27. 

2) EneyelopeWie de I' Islam, IV. 1149. 
3) Meryem süresi 10. 

L 
(.S. ‘ --fr .9 
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1— Cansız arza ve semaya hitâben vaki olan vahyler: 

▪ (.9>-91- 	 , 	 y_ (O gün yer bütün haberlerini 

anlatacakt ır. Çünkü Rabbin kendisine [O veçhile] vahyetmi ş tir).° Keza 
„, 

J.,5" j 	 ( 	 Her gökte ona ait emri vah- 
, 

yetti 	) 2  Buradaki vahy kelimesi, emretti manas ınadı r. 

?« ," 

• Li 1::1 	 J 
ft 

.31U; ,,„1__u 	 jç 	US cf. 	( (Rabb ın J 	 Rabb ın bal arı s ına: 

dağ lardan, a ğaçlardan ve [ İ nsanlar ın sizin için yapacaklar ı ] çardaklar-

dan evler [kovanlar] edin. Sonra meyva [ve çiçek) lar ın herbirinden 

yeyin, sonra rabb ın yolunda inkıyad ile yürüyün diye vahyetti). 3  Bu-

radaki vahy kelimesi ilham manas ınad ır. Buna islâmda MA ilham 
denir. Avrupalılar da içgüdü (sevki tabi) diyorlar. 

3) Meleklere hitaben vaki olan vahy: 

.32J1. 	• T • jın  (.9 	 j.±.9 	(...; AT.J "1.1.1 (.3 I 

••• 
il j;25.* 	(Hani Rabbin meleklere: ş üphesiz ki ben si- 

zinle beraberim. Haydi iman eden [O mücahid] lere sebat ilham edin. 

Ben kafirlerin yüreklerine korku salaca ğı m diye vahyediyordu 	)4  

4— Insanlardan Hz. İ sanın havarilerine ve Hz. Mûsamn anas ına 

hitaben vaki olan vahiyler: 

C)1. 	( 1 	̀S1 3  
(Hani havarilere: Bana ve resülüme imân edin diye il- 

ham etmi ş tim. İ man ettik, hakiki müslüman oldu ğumuza sen de sâ- 

hid ol demi ş lercli) 5  Burada geçen vahy kelimesinin manas ı  ima veya 

emir mahiyetini ta şı maktad ır. I:5U 	4:)1 	I , L"- j1,3 

• L■1 ,3 	I 	t; I j 	'J, —J I 	4,.:131.; 
),I 4.5,4 (Musanın anas ına, Onu emzir, ona ait bir tehlike gelin- 

1) ez-Zilzül. sûresi 4-5. 
2) Fussilet süresi 12. 
3) en-Nahl sûresi 68-69. 
4) el-Enfül süresi 12. 
5) el-Mâide sûresi 111. 

2— Canlılardan bal ar ı sına vaki olalı  vahy: 
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ce kendisini deniz', b ırak [bo ğulaca ğı ndan] korkma [ayrılığı ndan] ke-
derlenme. Çünkü biz onu yine sana geri döndürece ğ iz, hem onu Pey-
gamberlerden biri de yapaca ğı z diye vahyettik)? Burada ise vahy 
kelimesi-Kâdi Beydâviye göre-ilham ( İnspiration) ve rüya (vision) 
karşı lığı nda kullanılmaktad ı r.2  

5— Hakiki vah)q 

Allah Taala tarafından Peygamberlerine ve bilhassa Hazreti Mu-
hammede ulaş tı rılan vahydir. Dini terim olarak _ta anlam ı  budur. Haz-
reti Muhammed vahyle insanlara ilk hitab eden ş ahsiyet de ğ ildir. İ lâhi 
vahye mazhar olan baz ı  peygamberlerin isimleri Kur'âm Kerimde 
bir çok vesilelerle zikredilmektedir. Bunlardan bir tanesini örnek verelim. 

oJou,  Ç :74 	 Lt.4.11 

Y9 `- )9.-.:L3 ..9:4* ?, 	4.9.01  J 	J ç47.41) 

- 	
jt> j (Nuha ve ondan sonraki peygam- 

berlere vahyetti ğ imiz gibi sanada vahyettik. İbrahime, ismâile, İ sha-
ka, Yakuba, Yakubun torunlar ına, İ saya, Eyyuba, Yunusa, Haruna 
ve Süleymana da vahyettik ve Davuda Zebilr verdik)? 

Cevab ı  Hâk prensip olarak insanlarla ancak vahy yoliyle veya perde 

arkas ından veyahutta bir elçi vas ıtas ıyle konu ş muş tur. 	 lAj  

j...4 J I L...4>e,- :SIL, 4:741 
. 	• 

4:;1 ÇIM L (Vahy ile, yahut perde arkas ından veya elçi 

gönderip ona kendi izniyle diledi ğ i ş eyi vahyetmesi suretlerinden ba ş -
ka hiç bir suretle Allah ın konu ş ması  hiç bir insana müyesser olmaz). 
Şüphesiz ki o, çok yücedir, mutlak bir hüküm ve hikmet sahibidir). 4  

Vahyin en mühim muhatab ı  Hazreti Muhammed olmu ş tur. Bu hu-
susda Kur'âm Kerimde pek çok misaller bulmaktay ı z. 

arHem Hazreti Muhammede hem de di ğ er Peygamberlere âit olup 

vahy kelimesini ihtiva eden âyetler: 	 L54 	4S,1519  1 

4j JU :› 	 4;41 (Sana kitaptan vahyetmi ş  olduğumuz hak- 

1) el-Kasas sûresi 7. 

2) Kâdi Beydavi,Enaru't-Tenzi/, İ stanbul: 1296, II. 209. 

3) en, Nisâ sûresi 162, bu hususta di ğ er ayetler için bkz. ebAraf 117, 160, Tâha 77, e ş -Ş uara 

52, 63. 

4) es- Şura sûresi 51. 
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tır ve daha evvelkikitablar ı  tasdik eder).1 vIl j 	
, 	3. ı 	- 2 

▪ ‘!„.4; jA 	,111 (Sana ve senden evvelkilere vahyolundu ki ...)2  

4> 	 cSjıll 	1,■••.,; 	1,• C..y701 	 — 3 

4:9 I J; jkâ i l (O size dinden 

Nuha emretti ğ ini, sana vahyetti ğ imizi, İbrahime, Musaya ve İ saya 
emrettiğ imizi, apaç ık beyan etti. İ hlâs ve itaâtte dosdo ğ ru olun. İ h-
las ve itaâtte ayr ı lığ a düş meyin). 3  

b) Kur'an ı  Kerimin Vahyedildiğ ini sarahaten gösteren âyetler: 

. . 	 1..),A 	1 j 	1 (ve sizi onunla inzâr 

etmek için bu kur'ân bana vahyolundu). 4 
	

-• • — 2 

jr

• 	

.)2 1,1A 	lc Lra":i11 (Biz bu Kur'ân ı  sana vahye- 

derek en güzel ifade ile sana anlataca ğı z) 5 	4,./1 1 T jI 	j — 3  

• . lkj>. &,4_, (.$)2 	L J.c. (ve böylece ş ehirlerin anas ıyle et- 

rafındakileri inzaretmek için biz sana arapça olarak Kur'ân ı  vahyettik). 6  

j -t:; 	L. 1; .) ..I 	1›..3 	 - 4 

CSd LÇJ4:i 	1;.5t• 	 cs..y. T j 

	

J0 1 	(İş te biz, sana da böylece emrimizden bir ruh vahyet- • Ç —  

tik. Halbuki [Vahyden evvel] kitab nedir, imân nedir sen bilmezdin. 

Fakat biz onu bir nür yapt ık. Bununla kullar ı mı zdan kimi dilersek 

ona hidayet veririz, şüphesiz ki sen herhalde do ğru bir yolun reh-
berliğ ini yap ıyorsun). 7  

e) Hazreti Muhammedin Vahye tâbi olmas ı  hususunda mevcild 

âyetler: 	 Le 	5 I 	— 

1) Fatır süresi 31. 

2) ez-Zümer süresi 65. 

3) eş -Şura süresi 13. 

4) el-En'am süresi 19. 

5) Yusaf süresi 3. 

6) es-Ş ura süresi. 7. 

7) eş -Ş ura süresi 52. 
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(Ben ancak bana vahyolunana tâbi olurum).1 

L5,4 -4 ı 	ı  
(Rabb ın tarafından sana vahyolunana tabi ol). 2  

j; -3 

(De ki: Ben ancak bana vahyolunana tâbi olurum). 3  
,9 

(.9>• Ls..14 	-4 

(Sana vahyolunana s ı ms ıkı  sarı l) 4  

d) Vahyin okunmas ı  hakkında Kur'an]. Kerimde mevciid ayetler: 

(s-L11 	I, Izi 	-1 

(Sana vahyetti ğ imizi onlara okuyas ın). 5  

	

- ;İ  L. LPI 	-2 

(Kitabd.an sana vahyolunam oku). 6  

. 	 ,UP u›.; lA Lw , 

(Allah ın kitab ından sana vahyolunan ı  oku)." 

Vahyin Baş langıcı  

Vahyin baş langı cının nas ıl olduğunu, bize en güzel ş ekilde anlatan 

Hazreti Ai ş e'dir. "Allahın  elçisine ilk  vahy, uykuda iken sad ık rü'ya ile 

baş lan ır. Onun her gördü ğü rü'ya sabah ayd ınlığı  gibi tezâhür ederdi. 
Sonra kendisine yalnı zlık sevdirildi. Art ık Hirâ mağ ras ında ibadet edi-

yor, az ık almak için evine geliyor ve tekrar ayn ı  mağ araya dönüyordu. 

Nihayet Allahın Resulü Hirâ ma ğ rasında bulundu ğu bir s ırada vahy 

geldi. Ona melek gelip "oku" dedi O da "ben okumak bilmem" cevab ını  
verdi. Hazreti Peygamber buyururlar ki: O zaman melek beni al ıp, ta-

kat ım kesilinceye kadar s ıktı . Sonra b ırakt ı  ve "oku" dedi, bende "oku-
mak bilmem" dedim. O beni yine takat ım kesilinceye kadar s ıkt ı  ve son-
ra yine "oku" dedi, bende yine "ben okumak bilmem" dedim ve beni 

tekrar al ıp 3. cü defa s ıktı  ve beni bff~an~a,,_,t, I '11 

	

. 	J 

1) Yunus sûresi 15, el-Ahkâf sûresi 9. 

2) el-En'am sûresi 106. 

3) el-A'râf süresi 203. 

4) ez-Zuhrfıf sûresi 43. 

5) er-Ra'd sûresi 30. 

6) el-Ankebût süresi 45. 

7) el-Kehf sûresi 27. 
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âyetlerini okudu. Bu âyetleri alan Allah ın Resii1ü, yüre ğ i titreyerek, 

e ş i Haticenin yanına geldi ve "beni örtünüz, beni örtünüz" dedi. Korkusu 

geçinceye kadar onu örttüler. Sonra ba şı na gelen olay ı  e ş ine anlatt ı . 

"Kendimden korkuyorum" dedi. Bunun üzerine e ş i "Allaha yemin ede-

rim ki, Rabbın seni hiç bir zaman utand ırmaz Çünkü sen akraban ı  göze-

tirsin, âciz olanlar ın ağı rlığı nı  yüklenirsin, fakire verir, misafiri a ğı rlar. 

hak yolunda halka yard ım edersin" diyerek onu teselli etti. Bundan son-

ra Hatice, Hazreti Peygamberi al ıp, amca zâdesi Varaka ibn Nevfel'e 

götürdü. Bu zât cahiliyye ça ğı nda hristiyan olmu ş , ibraniceyi bilir ve 

İ ncilden nasibi nisbetinde bir ş eyler yazard ı . O günlerde gözleri kör idi. 

Hatice, Varakaya "Amcam o ğ lu, dinle bak, karde ş inin oğ lu ne söylü-

yor?" dedi. Varaka "karde ş imin oğ lu ne var" deyince, Rasulullah, ba-
şı ndan geçenleri anlatt ı . Bunun üzerine Varaka "Bu gördü ğün, Allahın 

Musaya indirdiğ i Nâmusu Ekberdir. Ke şke senin davet günlerinde genç 

olsaydı m da kavminin seni ç ıkaracaklar ı  zamanı  görseydim" dedi. Al-

lahın Rasulü de "Onlar beni ç ıkaracaklar m ı  ?" diye sordu. O da "Evet, 

Senin gibi ş eyle gelen hiç bir kimse yoktur ki dü ş manlığ a uğ ramas ı n, 

ş ayet senin davet günlerine yeti ş irsem, sana yard ım ederim" diye cevap 

verdi. Çok geçmeden Varaka vefat etti. Yine o s ıralarda bir müddet için 

vahy kesilmi ş ti.' 

Yine Hazreti Peygamberden rivayetle: Fetreti Vahyden sonra, 

Hirâ'da iken semadan bir ses i ş ittim, gözlerimi yukar ı  kaldı rdığı mda, 

gökle yer aras ında arş  üzerine oturmu ş  olan meleğ i gördüm ve korktum, 

eve döndüm ve beni örtün dedim. Allah bana " jj,A.; tr  I " 

(ey örtüsüne bürünen kimse, kalk inzâr et....). Art ık bundan sonra 

vahy sıkla ş tı  ve devam etti. 2  

Güvenilir kaynaklar ın beyanına göre ilk vahy geldi ğ inde Hazreti 

Peygamber 40 ya şı nda idi (MS. 610). Kur'an ı  Kerimin ifadesinden anla şı l-

dığı na göre, O, ramazan ay ında kadir3ecesirıde indirilmiş tir. Bu günün „  
de Pazartesi oldu ğunda ittifak vard ır. iIhtilaf edilen ı—ı. Ramazan 

içerisinde bulunan kadir gecesmin hangi gece oldu ğunun bilinmemesidir. 
El-Bakara süresinin 185. ci ayeti Kur'an ın, Ramazanda indirildi ğ ini açık 

bir ş ekilde beyan eder. Yine aç ık bir ifade ile, onun kadir gecesinde nâzil 

olduğu, kadir sûresinde bildirilir. ed-Duhân suresinin 1-6. c ı  âyetlerinde 

geçen "Kur'an mubarek bir gecede indirdik" lafz ındaki mubarek keli- 

1) Muhammed ibn Ismail el-Buhârl, el-Câmiu's-Sahih (Sahihu'l-Buhari) Mı sır 1345, I. 3-4. 

2) Aynı  yer. 
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mesinden kadir gecesi kastedilirse ortada bir problem kalmamaktad ır. 
Baz ıları  bu mubarek gecenin beraat gecesi oldu ğunu söylemeleriyle 

Kur'anın iki nüzûlü olduğu ortaya ç ıkmaktad ı r. Biri el-Leyhu'l-Mahfuz'- 
dan dünya semas ına (Beytu'l-Izzete) inzâldir. İ kincisi de oradan Cibril 
vası tas ıyla Hazreti Peygamberin kalbine tenzildir.1 Birinciye 
ikinciye ~emir._ O halde Kur'an kadir gecesinde dünya semâs ına 

toptan inzâl olundu. Sonra oradan da 23 sene zarf ında zaman aralık-
lanyle ihtiyaca binaen parça parça indirilcli inzâ1 tüm olarak indirmeye, 
tenzil ise cüz cuz indirmeye delalet etmektedir. (O küfredenler, ş öyle 
dediler: Ona Kur'an bir hamlede toplu bir halde indirilmeli 
Biz onu senin kalbine iyice yerle ş tirmek için böyle [yapt ık ].Onu âyet 
âyet ay ırdık. Onlar sana bir misal getirmeye dursun. Biz sana hakk ı  ve 
tefsirin daha güzelini getirdik). 2  âyeti bu hususu teyid etmektedir. 

el-Buruc sûresinin 21-22. ci (o çok ş erefli bir Kur'and ı r ki o, mahfuz 
bir levhadad ır) âyetlerinin ışığı  alt ında, onu kadir gecesinde inzal edildi-
ğ ini ve ilk nüzûlün 17 Ramazana tesadüf etti ğ ini görüş ü de en kuvvetli 
olanlardand ır. Ramazan ın ilk gecesinden son gecesine kadar, her gecenin 
kadir gecesi oldu ğuna dâir rivayetlere rastlanmaktad ır. 3  

d) Vahyin Keyfiyeti 

Daima kendisinin bir be ş er oldu ğunu ifade eden Hz. peygamberin, 
maddi alemden tecerrüd edib, manevi âleme yönelmesi melek tab ı at ına bü-
rünerek en yüksek mebde ile irtibat temin edip hitab ı  ilahiyi dinlemesi, 
be ş er gücünün tahammül edece ğ i kolay i ş lerden de ğ ildir. Bu i ş in ağı rlı - 

ğun bizzat kur'ân ı  kerim teyid etmektedir (51„;;.'; 	4.954_1 	I;1) 

(el-Müzzemmil 5) "Hakikat biz sana a ğı r bir söz vahyediyoruz". 

Biliyoruz ki bu gün ilim bulduklanyle ö ğünmekte, fakat daha bi- 
linmeyenler yan ında, buldukları  bir hiç mesabesinde kalmaktad ır Ilim 
ve tekni ğ in ba ş arı larına rağmen, insan o ğ lunun rûhi hallere âit bilgisi 
çok kı sırd ır. Psikoloji ilim olabilme yoluna ancak daha yeni yönelmi ş -
tir. Bu bak ımdan en yüksek rûhi hallerden biri olan vahyin hakikat ını  
kavramaya imkân yoktur . 4  Hakikatını  anhyam ıyoruz diye onun vâki 
olduğunu inkâr edemeyiz. Kur'anı  Kerimde geçen vahy kelimesinin de- 

1) el-Bur/dm I. 228-232; el-Itkân, I. 45. 

2) el-Furkân süresi 32 - 33. 

3) El-Kurtubi , el-Câmi Ii Ahkami'l-Kur'ân, Mı s ır 1369 /1950, XX. 135-137 

4) Vahyin akli delilleri, vahye kar şı  ileri sürülen şüpheler ve bunlara yap ı lan reddiyeler için 

bkz. 	 I. 66-84. 
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lalet etti ğ i manalarda gördü ğümüz gibi, o çe ş itli anlamlara gelmekte, 
canhlara, cans ı zlara ve hatta ak ıllılara ve akılsızlara da indirilmektedir. 
Her birinin tezâhürü ba şka başka olmakta ve çe ş itli isimler almaktad ır. 
Hristiyanlar da vahyi inkâr etmezler, fakat onu daha ziyade ilham mana-
sma alırlar.' Biz müslümanlar gibi, vahyin Allahii ırbir- melek vas ıtas ıyle 
nazil oldu ğunu kabul etmezler . 	bât ından, rühâni nefsi hafiden co- - 
ş an i ş lere vahy ad ı  verirler. Biz  müslümanlara göre vahy hariçten gelir. 
1VIaddecilere göre ıse, insanın kendi içerisinden feyz ıle ço ş ar.2 

Ruh âlemimiz s ırlarla örtülmüş  durumdad ır. Anhyamıyoruz diye bir 
ş eyi inkara kalk ış mak akıl karı  değ ildir. E ğ er , böyle bir ş ey olmuş  olsayd ı , 
insan o ğ lu daha pek çok ilmi hakikatlar ı  inkar etmek mecburiyetinde 
kalacakt ı . Insanda mevcüd olan akl ı  bât ın ve ş uur alt ı  gibi hallerle, vahy  
meselesi halledilemez. Çünkü vahy , Hazreti IVIuhammed ın akli za ır 
ve akl ı  bâtımmn mahsülü de'ildir ve olamaz da. Pozitif ve negatif elekt- 
trik uçlar ının birle şmesiyle meydana gelen ışı k olayı  gibi de izah edil-e: 

— mez. Çünkü vahy'de ruh gibi esrar ı  ilahiyedendir. Sözün k ısas ı  vahyy   
keyfiyeti,  Allah ile P...ey,42mber aras ında kalmış  bir s ır olduğundan, 
insan o ğ lunun onu tam olarak anlamas ı  mümkün de ğ ildir. 

Müste ş riklerin mühim bir ekseriyeti, Kur'âmn bir vahy mahsulü  
olduğunu inkâr ederler,. Mesela, Islam Ansiklopedisinde Allah madde-
sini yazan Mc. Donald, Kur'an' Kerimi Peygamberin eseri olarak kabul 
eder ve bütün hükümlerini bu nokta üzerinden yürütür. 3  Yine bu hususta 
A. Guillaume, İ stanbul Üniversitesindeki "Garbde Islam Tetkikleri" 
konulu konferans ında, ş öyle demektedir. "Peygamberler ayr ı  ayrı  ele 
alınırlarsa, yaz ılarının bizim kendi yaz ılarımızda kullandığı mız aynı  lis-
lûb hususiyetleriyle damgalanm ış  olduğunu görilrüz. iyi olsun kötü olsun, 
alış tığı mız bir üslübla yazar ız. Ahdi Atiki ve Ahd ı  Cedid yazanlardan her 
biri kendisini ba şkalarından ayıran hususi bir üslüba sallibdir. E ğ er Pey-
gamberlerin mukaddes say ılan kitaplarının hepsi Allah ın Kelâmı  ol-
saydı , aynı  üslübda olurlard ı . Fakat bu, hakikatte böyle de ğ ildir. Kur'- 
anın üslübu, 1VIuhammedin harikulade geli ş miş  konuşma kudretini ak-
settirir. 0 kadarki hristiyan araplar, bana Kur'âmn dilindeki güzelli-
ğ in tesirini derinden hissettiklerini söylemi ş lerdi. Fakat bu kitab bile 
gramer hatalar ı  ve bizzat Allah tarafından söylenen bir kitaba uygun 
düşmeyen değ iş ik kıraatlar ı  ihtiva etmektedir. Bu de ğ iş iklikler, hristi-
yan kitab ı  mukaddesindeki metin de ğ iş iklikleri gibi az ehemmiyeti hâ- 

1) M. Reşit Rızâ, el-Vahyu'l-Muhammedi, Mı sır 1354 / 1935 s. 52 

2) el-Vahyu'l-Muhammedi, s. 75. 
3) isletm Ansiklopedisi, I. 361. 
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izdir. Fakat tek bir tane dahi olsa, yanh ş sı zhk hususunda ki iddialar ı  
çiirütmeye kafi gelebilir".° Bu sözleriyle A. Guillaume tâmiri gayri kabil 
hatalar yapmaktad ı r. O, Allah ı  evvela bir ş ahıs gibi mütala edip, sanki 
onun muhtelif zaman ve mekanlarda göndermi ş  olduğu kitablardaki 
üshıblarımn aynı  olmas ını  icbar ediyor. Sonra Kur'an ı  Kerimle, kar şı -

laş t ırabileeek, hakiki bir Allah Kelâm ı  getirebiliyor mu ?. Tabidir ki, 
Kur'anı , muharref Tevrat ve İ ncillerle kar şı laş t ırırsa üslülı  birliğ ine 
ulaş amaz. Onun böyle bir temele dayanmas ının sebebini, ifadesinin son-
larına do ğ ru vaz ıh bir ş ekilde aç ıkladığı nı  görüyoruz. Bu, da, Kur'an' 
Kerimle , kendi mukaddes kitablar ını  ayn ı  seviyede tutmaya yönelen 
yeni bir metodu müdafaa etmesidir. 

e) Vahyin geli ş  şekilleri (merteheleri) 

Vahyin geliş  ş ekli hakkında Kur'anda bir sarahat yoktur. Bu husus-
ta ancak Hazreti Peygamberin sözlerinden bir fikir edinebilmekteyiz. 
Hazreti Peygambere vahy çe ş itli tarz ve ş ekillerde gelmiş tir. 2  

1—Vahyin ilk ş ekli, Hazreti Peygamberin.2yku halinde iken 
gördüğü sad ık rüyalard ır. Hazreti Peygamber sonradan zuhur ede- - 
eek hakikatları  bu riiyalarla görmü ş  oluyordu. Bu rüyalara "er-Rü'ya 
es-Sad ıka" veya "er-Rü'ya es-Saliha" demekteyiz. Hazreti Ai ş enin" 

Rasulullah hiç bir rüya görmezdi ki sabah ayd ınlığı  gibi çıkmas ın"3 
 sözleri vahyin bu çeş itine i ş aret etmektedir. 

2— Hazreti Peygamber uyan ık iken melek görünmeksizin kalbine 
ilahi vahyi ilki ederdi. Bunun s ırf ilhamdan ibaret olmay ıp vahy oldu-

_ 
ğuna dair Hak Taala zaruri bir bilgi yarat ırdı . 	 c,> -(:)1 

L..11211 	 Z11 I j.;171:, 	 4?- 	 upj  

(Ruhu'l-Kuds kalbime, hiç bir nefis, r ı zkını  tüketmeden ölmeyecektir 

1) İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, sene 1953, I. cüz 1-4, s. 122). 

2) Vahyin geliş  şekilleri hakk ında geniş  bilgi için bkz. Sahihu'l-Buhari, I. 1-5; Muslim b. Hac-

cac el-Ku ş eyri, el-Câmiu's-Sahih (Sahihu Müslim), Mı sır 1375/1955 (Muhammed Fuâd Ab-

dulbâki neş ri), IV.1816-1817; et-Tirmizi, Sunan, Kahire 1292, 11.286; en-Nesai, Sunen, Mısır 
Mı sır 1348 / 1930, II. 146-149; Ahmed İ bn Hanbel, Musnad, Mı sır 1313, II. 222, Vi. 158, 

163, 256; Mâlik ibn Enes, el-Muvatta (ve ş arhuhu TenviruP-Havülik li Celaluddin es-Suyüti) 

Mı sır 1353, I. 206 - 207; İ bnu'l - Kayyım el-Cevziyye, Zadu'/-Maild, Mısır Matbaatu'l-Mey-

meniyye, I. 18-19. 

3) r 	L; J,11 	 .;11 	L. 

L;1; 	 19.) i, y  y (Sahihu'lBuhâri,) I. 3. 
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diye üfledi (nefsetti). O halde Allahtan korkunuz, r ı zkınız ı  me ş ru yol- 

lardan güzelce aray ını z)1 haberi de vahyin bu derecesini haber veriyor. 

Cebrailin insan (ba ş ka bir varyanta göre "feta" delikanl ı) 2  sure-

tin de gelip, hazreti Peygambere vahy getirmesidir. Hazreti Peygambere 

en kolay gelen vahy budur. Siyer kitablar ı  ekseriya Cibrilin, sahabeden 

"Dihye" nin suretine girerek geldi ğ ini söyerler 

4)S2.ngıraksesine benzer bir sesle gelmesidir ki, Hazreti Peygam-___. 
bere gelen vahyin en a ğı r ş ekli de bu idi ve melek görünmezdi. Hazreti 
Peygamber bu ş ekilde gelen vahyi çan sesine benzetmi ş tir. Ses kesildiğ i 

zaman, Hazreti Peygamber, vahyolunan sözleri akl ında tutmu ş  oluyordu. 

Vahyin bu ş ekli, tehdid ve vaidi ihtiva eden âyetlere mahsus idi. Hazreti 
kiş eden rivayet edilen bir hadise göre, vahyin geli ş  ş ekli hakkında sual 

soran el-Haris ibn Hi ş am'a cevap olarak Peygamber: ',A 

. J1; 'JP o Lym .. .1 ;l1.41,4 ja• 

(Bazen bana ç ıngı rak sesine benzer bir sesle gelir. Böylesi bana en a ğı r 

olanıdır. Onun söyledi ğ ini belledikten sonra, o benden ayr ı lırdı). 3  demi ş -

tir. Hazreti Peygamber bu ses devam etti ğ i müddetçe titrer ve hitab ın 

heybetinden korkard ı . Ses kesilip kendine geldikten sonra, söylenen yüce 

söz kalbinde yer tutmu ş  olurdu. İbn Abbasdan rivayet edilen bir habere 
göre "Allahın Rasulü, kendisine indirilen âyetleri zaptetmede güçlük 

çekerler, bunun için de çok defa dudaklar ını  kımıldat ırlard ı . Bu sebeble 

Allah Taala (vahyi çarçabuk almak için dilini k ımıldatma. Onu top-

lamak ve kira:kim sabit k ılmak bize âittir. Sana Kur'an' okuyunca sen 

de onun okunu şuna uy) âyetlerini 4  inzal buyurdu. Bundan sonra Peygam-

ber, ne zaman Cibril gelse onu dinler, gittikten sonra da o nas ıl okumuş  
ise öyle okurdu". 5  

5) Cebrailin hey'eti aslıyyesiyle görünüp ilahi emri duyurmas ıdır. 
Bu ş ekilde görünü ş ü iki ş ekilde olmu ş tur. Birincisi bi'setin ba ş langıcın-

cmda ve fetreti müteakip Hirâ ma ğ aras ında vuku bulmu ş tur. Gördü ğü 

delış etli manzara kar şı sında dayanam ıyan Hazreti Peygamber, bay ıl-
mış t ı . İ kinciside Miracda, Sidretül-1Vlünteha'da vaki olmu ş tur. Art ık 

1) el-Itkan, I. 46. 
2) di 	 , Sunan en-Nesâi, II. 146 - 147; Sahihu'l- 

Buhari I. 3. 

3) Sahihu'l-Buhari, 1. 2; Sahihu Muslim IV. 1817; Musnedu Ahmed VI. 158-163; Sunenu'n-

Nesiii, II. 146 - 147; Tenviru'l-Havlilik, I. 206. 

4) el-Kıyâme sûresi 16-18. 

5) Sahihu'l-Buhari, L 4. 
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bu gibi ş eylere alış mış  olan Peygamber ikinci defa gördü ğü manzara 

karşı sında ilk seferki gibi korkmam ış tı . 

6) Hazreti Peygamber uyan ık iken, Allah Taâla ile konu ş ması  ş ek-

linde vuku bulan vahy. Mirâc gecesinde namaz ın farziyyeti ve Bakara 

süresinin son üç ayetinin vahyedilmesi vas ı tas ı z olmuş tur. 

7) Cebrâilin, Hazreti Peygambere uyku halinde iken vahy getirmesi 

ş eklidir. Baz ı m üfeŝsirTer- "4:KeVser" süresinin bu ş ekilde nazil oldu ğunu' 

söylerler. 

f) Vahy Esnas ında görülen Haller 

Be ş erin be ş er sıfatlar ı  alt ında Allah Taalan ın hitabına muhatab 

olmas ı  güçtür. Yine bu s ıfatlarla, meleklerle kar şı laş mak ta kolay bir 

ş ey değ ildir. Böyle bir irtibat ancak be ş eriyetten s ıyrı lıp, melekiıt 
alemine girmekle mümkün olabilir. İş te Hazreti Peygamberin bu be ş eri 

sıfatlardan s ıyrılıp, vahy alır duruma gelmesi, onda baz ı  hallerin meydana 

gelmesine sebeb olmu ş tur. 

Allahın sözünü dinlemek kendisine bir nevi heyecan ve korku ver-

diğ inden, onun vahy esnas ında bazen buhranl ı  anlar geçirdiğ ine ş ahid 

olunmu ş tur. Viicüdu titrer, yüzünün rengi de ğ iş ircli. Vahy esnas ında en 

soğuk günlerde bile alnı  terler, nefes al ırken horultuya benzer bir ses 
çıkarı rd ı . ı  E ğ er vahy deveye binmi ş  olduğu bir zamana tesadüf etmi ş  
ise, manevi a ğı rlığ a tahammül edemiyen deve çöker ve Peygamber üzey", • 
den inmek mecburiyetinde kal ırdı . 2  Bir defa da Hazreti Peygamberin 

dizi, Zeyd ibn Sâbit'in dizi ile temas halinde iken vahy gelmi ş , Zeyd o 

kadar bir a ğı rlık hissetmi ş ti ki, bu ağı rlık alt ında aya ğı  kı rılacak gibi 

olmuş tu.3  

Vahy geldiğ inde husule gelen gayri tabii bir durumu Peygamberin 
etrafındaldler de hissetmi ş lerdi. Pek çok hadis mecmualar ı  Hazreti 

Ömerden ş u haberi naklederler. "Vahy nazil olurken, Hazreti Peygam- 

1) Çeş itli haller için bkz. 	 I. 2-4; Sahihu Muslim, IV. 1817; Sunan,u't-Tirmizi, 

II. 286; Musnedu Ahmed ibn Hanbel, I. 34, 464, VI. 163. 

2) im 	S.,j1.11 	 J.,c7 41..d 	Ct.:» 	

• 	

,:f 

jS; 	 L14. 	(Musned II. 176). 

3) ‘e./-....ta; k i  4,1. 4:u1 	Zı  I 
J:4,1 	 „5.1>.; 	

• 

4,1. 411  cS 

Ebû Dâvfid, Sunen, Mı sı r 1371 f 1952, II. 11; Musned, V. 184, 190. 
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berin yanında, ar ı  uğultusuna benzer bir ses i ş itilirdi". 2  Yine Hazreti 

Peygambere vahy geldi ğ inde, üzerini örterlerdi. 2  

Peygamberde husule gelen halleri gören Kurey ş liler, bazen ona ka-

hin, bazen sâhir, bazen de mem -an demi ş lerdi. Onda görülen bu halleri 

bir çok avrupal ı  müste ş rik sara illeti zannetmi ş lerdi. Bütün bu haller, 

onun manevi cephesini anlayamamaktan ileri gelmektedir. 

g) Vahylere ait bazı  terimler 

Hazreti Peygambere muhtelif zaman ve mekanlarda ve çe ş itli ş art-

larda vahyler gelmi ş tir. Bu vahyler durumlar ına göre tefsir ilminde baz ı  
terimlerle ifade edilmi ş tir. Ş imdi biraz da bunlar üzerinde dural ım.3  

El-Hadari ( 	I ): Hz. Peygamber seferde ve misafirlikte 

bulunmadığı  zamanlarda nazil olan vahiylerdir. Kur'a= ekserisi bu 
ş ekilde nazil olmuş tur. 

Es-Seferi ( 	): Hz. Peygamber seferde, sava ş ta veya yolcu- 

lukta bulunduğu esnada nazil olan vahiylerdir. Mesela: 

a) j94J; vo cvy  Jl 1;1.7 	 ayeti, İ bn Cerir'in, ez-Züh- 

ri den rivayetine göre, Hudeybiye omresinde nazil olmu ş tur.4. 

b) 2,) 5k.<11 	a, d3,3I 	 ayeti, el-Bezzarm, Huzey- 

feden rivayetine göre, Peygamber seyir halinde iken nazil olmu ş tur. 5  

ayeti, Haccetu'l-Veda'da arefe ak ş a- 

mı  indirilmiş tir.6  

En -Nehetri ( 	) : Gündüz nazil olan âyetlerdir. İbn Habib 

Kur'amn ekserisinin bu ş ekilde vahyedildi ğ ini söyler. Müminlerin anas ı  

1 ) 
	

4:4 wI J  41 	jt, J _5: 151 .)1.s-  J 	 cy 

j (Musned I. 34. 

2)

▪  

4:10. .111 J*, ,sgji 	 j1.; 	Sahihu Muslim, 

II 836. 

3) Geniş  bilgi ve örnekler için bkz. el-Itkân. I. 19-23; Mebilhis, 170-174. 
4) el-Itkan. I. 19. 

5) Aynı  yer 

6) Aynı  yer; Mebâhis s. 172 
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Hazreti Ai ş eden de Kur'âmn ekserisinin gündüz nazil oldu ğuna dair 
haberler bize ula şmaktadır.' 

El-Leyri ( ► ): Geceleyin vahyedilen âyetlerdir. Mesela: 

a) K ıblenin de ğ iş tirilmesi hakkındaki âyet (Bakara 144), Buhâri 
ve Müslimin, İbn Ömerden naklettikleri bir habere göre, Kubâ mescidin-
de sabah namaz ı  kı lındığı  s ırada nazil olmu ş tur.2  

b)-)Mu İ mran süresinin sonunun, İbn Hibban ve İbnu'l-Munzir 
tarafından geceleyin nazil oldu ğuna dâir bir haber naldedilmektedir. 3  

c) el-Feth süresinin ilk âyetleri, el-Buharideki bir habere göre gece-
leyin nazil olmu ş tur.4  

d) el-Hac süresinin evveli ve el-Kassas süresinin 56. c ı  âyeti de gece 
nazil olmuş tur.' 

Es- Sayfi ( 	): Yaz mevsiminde nazil olan âyetlere bu isim 

verilmiş tir. Mesela: 

a) Cn-Nisa süresinin 176. c ı  kelâle (qj 5T) ayeti, yaz ın Haccatul-

Veda da nazil olmu ş tur. Bu esnada nazil olan di ğ er ayetler de sayfidir. 6  

b) el-Beyhaki, ed-Delailinde zikretti ğ ine göre, ş iddetli s ıcaklar 
esnasında vuku bulan Tebük gazvesi esnas ında nazil olan ayetler gibi.' 

EŞ -Ş itd, ( jtzt.,J1): K ış  mevsiminde nazil olan âyetlerdir. Mesela, 

en-nûr sûresinin 11-26 âyetleri ile Hendek gazvesini anlatan el-Ahzâb 
süresinin ilgili âyetleri so ğuk bir günde nazil olmu ş tur.' 

El- Firâş i ( IJ  .21): Hz. Peygamber yata ğı nda iken nazil olan ayet- (.5" 

lere denir. ( c.),L;,11 v , 2,„1„2, 	(el-Maide, 67) âyeti, 1.1mmü Sek- 

menin yanında iken geceleyin nazil olmu ş tur. 9  

1) el-Burhan, I. 198. 

2) Sahihu'l-Buhari, VI. 26; el-Itkan, I. 21; Mebühis, s. 172 - 174. 
3) el-Itkan, I. 21. 

4) Sakihu'l-Buhari, VI. 168-169; el-Itkart, I. 22; Mebrihis, s. 170-171. 

5) el-Burhan, I. 198. 

6) el-Biran, I. 22-23. 

7) Aynı  eser, I. 23. 

8) Aynı  yer. 

9) Aynı  yer. 
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En-Nev ıni ( 	): Hz. Peygamber uykuda iken nazil olan vahiy- 

lere denir. Müslimin, Enesden rivayetine göre el-Kevser soresi böyle 
nazil olmuş tur. 

El-Ardi ( 	yl ) Hz. Peygamber yeryüzünde iken nazil olan 

âyetlere denir ki, Kur'an ın hemen hemen hepsi bu ş ekilde indirilmiş tir. 

Es- Se ınCti ( (AJI): Hz. Peygamber semada iken nazil olan ayet-

lerdir. Bakara suresinin 285. ci ayeti olan ( ) miraçta iken 

nazil olmu ş tu. 

Yukarı da sayd ığı mı z, vahye ait bu terimlerin ihtiva etti ğ i ayetler 
ileride görülece ğ i üzere, Mekki ve Medeni olmak üzere ikiye ayr ılı r. 

h— Vahy Kâtibleri 

islâmiyetin ilk günlerinden itibaren Hz. peygamber vahy katib-
leri ittihaz etmi ş  idi. Kendileri ümmi oldu ğundan, risaletinin ba ş langı -
cından vefatlar ına kadar yaz ı  bilen birçok sahabe, peygambere gelen 
vahiyleri yazm ış lard ı . Bunların adedi 40 a kadar var ır. ibn Hacer 
Mekkede ilk vahy kâtibinin  Abdullah ibn Sa 'd ibn Ebi Sarl_oldu ğunu 
söyler. Bu ş ahı s ırt ıdad edip sonradan yine müslüman olmu ş tur. 1  Ibn 

Kuteybe, 	 juteybe, Abdullahm " 	j.,*2 " yerine 46 	*.y." ş eklinde yazd ı - 
r.: 

ğı nı  söyler? Medinede ise ilk vahiy kâtibi Ubeyy ibn Ka'b idi. Ondan 
sonra da devaml ı  olarak Zeyd ibn Sâbit yapm ış tır.' Ibn Hacer yine ayn ı  
sahifede, Hazreti Peygambere kâtiblik yapm ış  olanlar ın isimlerini ver-
mektedir. el-YakObi, tarihinde vahy katibleri olarak ş u isimleri zikret-
mektedir. "Ali ibn Ebi Tâlib, Osman ibn Affân, Amr ibnu'l-As, Muaviye, 
Ş urahbil ibn Hasene, Abdullah ibn sa'd ibn Ebi Sarh, el-Mugire ibn şu- 
be, Muâz ibn Cebel, Zeyd ibn Sâbit, Hanzala ibn er-Rebi', Ubeyy ibn 
Ka'b, Cehm ibn es-Salt , el-Hüseyn en-Nemeri". 4  Bunlardan ba şka vahy 
katibli ğ i yapmış  ş u me ş hur ş ahsiyetleri de zikredebiliriz. EbO Bekr,, 
Omer ibnu'l-Hattab, Zübeyr ibm ı l-Avvam, Âmir ibn Fuheyre, Ebân 
İbn Said, Abdullah b. Erkam, Sâbit b. Kays, Abdullah b. Zeyd, 
Hâlid ibn Velid, el-AM ibn el-Hadrerni, Abdullah ibn Raval ı a, Huzeyfe 
ibrıu'l-Yeman, Muhammed ibnu'l-Mesleme... 

1) İ bn Hacer el-Askalâni, Fethu'l-Bilri bi şarhi 	 Bulak 1300, IX. 18. 

2) İbn Kuteybe, el-Maririf, Mı sır 1353 / 1935. s. 149. 

3) Fethu'/-Bari, IX. 18. 

4) Ahmed ibn Ebi Yak-6.h, Tarihu Yakiibi, Necef. 1385, II. 64. 

50 



Müste ş riklerin eserlerinde de vahy kâtiblerine rastlaml ırl. Onlar 

böyTe bir müessesenin varl ığı nı  kabul ederlerken, baz ıları  da, ilk devirde 

Kur'an kitabetinin bahis konusu edilemiyece ğ ini söylemektedirler. Böy-

bir hal onların ne kadar bir karars ı zlık içinde olduklarını  göstermesi 

bakımından önemlidir. 

Burada ş öyle bir sual akla gelebilir. Acaba Kur'ân ı  Kerim, ümmi 

olan Peygamberin vahiy kâtiblerine sadece yazd ı rmas ıyla mı  kalmış tı ? 

Böyle bir suale evet diyemiyece ğ iz Çünkü, Kur'ân ı  Kerim her sene Haz-

reti Peygamber taraf ından, o ana kadar nâzil olan k ı sımlarının Cibrile 

arzedildi ğ ini biliyoruz. "Hazreti Peygamber ramazan gecelerinde 

Kur'an Cibrile arzederdi" 2  Ba ş ka bir haberde ise "Cibril her sene Pey-

gamberle kar şı lıklı  olarak Kur'an' biribirlerine arzederler, son senesinde 

ise bu arz i ş i iki defa vaki olmu ş tur". 3  Bu ifadelerden anla şı ldığı na göre, 

Kur'ânı  Kerim sadece kâtiblerin yazd ıklarıyle kalmıyor, yazmada veya 

hıfı zda bir noksanl ık olmamas ı  için her sene Cibril tarafından tekrar edi-

lerek kontrol edilmi ş  oluyordu. 

I-- Vahyin Yazıldığı  Malzeme 

Hazreti Peygambere nâzil olan vahyler acaba ne üzerine yaz ı lıp tes-

bit ediliyordu. Vahy kâtibleri âyetleri sayfalara (suhuflara) geçirirlerdi. 

Bu sahifeler zaman ımızda ki ka ğı d sahifeler demek de ğ ildir. O zaman 

için onlar indinde yaz ılması  mutad olan malzeme demektir. Bunlar da 
• 

hurma dallar ı 	
, 	

beyaz ta ş lar " 	‘...9 

kürek kemikleri " 	c L'.9trS" 1", veya i ş lenmemiş  deri " e..5')/1 82; " 
ve bunun ince nev'i " 	dir. Bu, kur'ânda zikredilmektedir. 

"Tur da ğı na ve i ş lenmiş  ince deri üzerine yaz ılmış  kitaba yemin ederim". 4 

 Kur'a= Ebü. Bekr zamanında cem'i esnas ında, Zeyd ibn Sabit 

" L:9J c 	üzerlerine yaz ılmış  olan Kur'ân nüshalar ına ve ş ahı s 

ların hâfı zalarında ezber ettiklerine tâbi oldu ğunu söylemesi,5  ilk devir-

deki yaz ı  malzemesini bize tan ıtmas ı  bakı mından mühimdir. Ahmed 

1) Introduction au Coran, p. 12. 
2) Sahihu'l-Bulittri, III. 35; Sahihu Muslim, IV. 1803; Sunandn-Nesdi, IV. 125. Musnedu 

Ahmed, I. 288, 363. 
3) Sahihu Muslim, IV. 1904 - 1905; Musnedu Ahmed, I. 325, 326; İ bn Sa'd, Kitabu't-Tabakiiti'l-

Kebir, Leiden 1904 - 1940, II 2 . 3. 
4) Tûr sûresi 1-3. 
5) Sahihu'l-Bulniri, IX. 93. 
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ibn Hanbel, Zeyd ibn Sâbitten rivayetle ("Biz Kur'an' Rasullullah ın ya-
nında bez parçalar ı  üzerine telif ederdik" ı  demektedir. Ahmed Emin 
de "Islamın zuhuru ile Hazreti Peygamber kendine gelen vahyleri 
yazd ırmak için kâtibler ittihaz etti, onlar bez parçalar ı , kemikler, hurma 
dalları , beyaz ince ta ş lar üzerine yaz ıyorlard ım diye nakletmektedir. 

R. Blachere'de ‘,‘Peygamber vahyi, kâtiblerine naklediyor, onlar da  
deri, çanak çömlek parçalar ı  ve hurma yapraklar ı  veya kabukları , deve-
nin kaburga ve kürek kemiklerine yaz ıyorlard ı"3  ş eklinde belirtmektedir. 

3– AYET 

o– Âyet kelimesinin Anlamı  

Lugat manas ı , açık alamet, i ş aret, ni ş âne, manalar ına gelen bu keli-
menin ço ğulu ây veya ayat'd ır. Bir ş eyin tanınmas ına sebeb olan emmare 
manasına da kullan ılır. Allah'ın varlığı na delalet eden her seye de ayet 
denilmiş tir. Peygamberlerin hâk oldu ğunu isbat edici mahiyette olan 
mucizelere de âyet denebilir. Bunlardan ba şka ayet kelimesi ibret ma-
nasına da kullanılır. Kur'an Kerimden bunlara birkaç örnek verelim. 

:‘,3" 	 âyet mucize manas ındad ı r. 

b) «c:)I âyet alâmat manas ındad ır. 

‘54 

c) Cji âyet ibret manas ındadır. 

d) <» 	

▪  

âyet acib i ş  manasmdad ır. 

e) I C..)I 	 4LI 	

▪  

âyet burhân manas ındad ı r. 

Bunlardan ba ş ka ayet kelimesi araplar ın dilinde (r" .-G. j:411 

ş eklinde kullanılarak el-Cemâa manas ını  ifade eder.' — 

Bu kelime ı stı lah olarak, sürelerin içinde evelinden ve sonundan 
munkati olan, bir veya birkaç cümleden mürekkeb bir kelamd ır. Bununla 

1) Musnedu Ahmed, V. 185. 
2) Ahmed Emin, Fecru'l-ıskim, Mı sır 1374 /1955, s. 166. 
3) Introduction au Coran, p. 13-14. 
4) Ayet kelimesinin lugat ve ı stılah manalan için bkz. S ıhah el-Cevheri VI. 2275 - 2276; 

Lisiinu'l-Arab, XIV. 61-62; Men ılhilu'l-Irfdn. I. 331 - 332; islâm Ansiklopedisi. Il. 62-64. 
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beraber, Kur'an ı  âyetlere ay ırma kesin bir kaideye tabi de ğ ildir. Yani 

ayetlerin tayini luyasideSg'ildir  tevkifidir.  Bunun için ( Ç11 ) c (4.1 411 ) 

birer ayet oldu ğu halde, ( )1 ) tam bir ayet de ğ ildir, âyetten bir cüzdür. 

Bir çok hükümleri ve cümleleri ihtiva eden uzun ayetler oldu ğu gibi, 

kendi baş lar ına bir hüküm ifade etmeyenler de yine bir ayet say ılır. 
(Er-Rahmân er-Rahim, Mudhammetan gibi). 

Ayetlerin son kelimesine, kendinden sonra gelen ayeti evvelkinden 

ayırdığı  için, fas ıla (ço ğulu favas ıl) denmi ş tir. Bu kelimenin son harfi-

fine "harful-fas ıla" tabir olunur. Bu fas ılalar ın ş iirdeki kâfiyeye veya , 

secideki karineye benziyebilece ğ i meselelerinden hareket edilerek Kur'- 

ânda kafiye ve seci bulunup bulunmad ığı  problemleri ortaya at ı lmış -
_ 

tı r.1 

b—kyetlerin Tertibi 

Ayetlerin tertibi tevkifîdir,  Nazil olan her ayetin, hangi sürenin 

neresine konulaca ğı nı  Hz. Peygamber bilir ve yaz ılmasını  vahy kâtib-

lerine emrederdi. Bu hususta iemai ümmet vard ır. Art ık burada rey ve 

içtihad bahis konusu de ğ ildir. Cebrail, ona vahy getirdikçe, her ayetin 

yerini de söylemi ş tir.  Hz. Peygamber yeni vahyedilen ayetleri namazda 

okur, va'zu nasihatta onlar ın ahkamından bahseder ve her sene Cibrile 

arzederdi. Son sene de ise bu arz iki defa vuku bulmu ş tu. Hafı zlar da bu 

ş ekilde ezberlemi ş lerdi. Ebu.' Bekr devrinde Kur'a= tedvini ve Osman 

devrinde ki teksirinde de ayetlerin tertibi hususunda bir de ğ iş iklik ol-

mamış tır. Bu hususta tam bir ic ına vard ır. Artık bunda bir şüphe yara 

olamaz. Ayetlerin tevkifi oldu ğunu teyid eden pek çok haberler bize 

kadar ula ş maktad ı r.2  

c— İlk Ve Son Nazi! Olan :Ayetler 

El-müddessir, el - Fâtiha ve Besmelenin ilk nazil oldu ğunu söyle-

yenler varsa da, ekseri alimler, ilk nazil olan ayetlerin el-Alak süresinin 

ilk be ş  âyeti olduğunu bildirmektedirler. Vahyin nas ıl baş ladığı nı  bil-

diren haber de bunu teyid etmektedir. Medinede ise ilk nazil olan Ba-, 

kara süresidir. 

1) Kur'anda kâfiye ve seci bulunup bulunmad ığı  hakkında bilgi için bkz. el-Burltân, I. 76, 

II. 117; Te'vilu Muskili'l-Kur'ân, s. 109; Regis Blachere introduction au Coran, p. 177-178; 

Theodor Nöldeke, Remarques critiques sur le style et la syntaxe du Coran, p. 6 	; T. Salı , 

bagh, La Mâtaphore dans le Coran, p. 1. not. 2; E. Montet, Le Coran (Introduction) p. 49. 

Not. 6; Prof. M. Tayyib Okiç, Kur'ant Kerimin CT slûb ve K ıradtt, s. 1-13. 

2) Menahilu'l-Irfan. I. 340 - 341. 
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Son nâzil olan âyet hakk ında da tam bir ittifak mevcud de ğ ildir. Bu 

hususda birkaç görü ş  mevcuttur. Bu görü ş  sahiplerinin gösterdikleri her 

âyet en son nâzil olan âyet olmaktad ır. 

(Bakara 278) 1 9, 	 .1.5) 41111;431 I J: 	ıJli  l L (1 

• CJY'A-3^ 

 (Bakara 281) 

(Nisâ. 176) 

(Teybe 128-129) 

(Nasr 1-3) 

(Mâide 3) 

toy. 9 I (2 

3k_<51 	LW 	 (3 

cy. 	 -,C41 (4 

411_7,4; ı l> IDI (5 

• • • • 	
(6 

4— SÜRE 

a— Süre Keliınesinin Anlamı  

Sûre kelimesinin lugat manas ı , yüksek rütbe, mevki, ş eref, binan ın 

kısmı  veya katlar ı  manas ına gelir. ı  Ço ğulu suverdir. Cahiliyye devri 

ş âirlerinden olan en-Nâbiga ez-Zübyâni, bir beytinde sûre kelimesini 

çok yüksek ve ş erefli mevki manas ında kullanm ış tır. 	 Ç,11.  

• ‘.5_; 	°S 	 (Görmüyormusun Allah 

sana öyle bir mevki vermi ş  ki, o mevkinin altında bütün krallar ın bo-

calamakta olduklar ı  görürsün). 2  

Kur'ânı  Kerim biri di ğeri tarafından kesilmi ş  114 sureye ayr ılmış t ır. 
Bina katlarma sûre denildi ğ inden dolay ı , Kur'âmn muhtelif kı s ım ve ta-

bakalar ı  te şkil eden parçalar ına da böylece süre ad ı  verilmi ş tir. Her sûre 

Allahın Kelâmını  ihtiva ettiğ inden ve yüksek bir mevki i ş gal etmi ş  bulun-

duğundan bu ismi almış  olması  kuvvetle muhtemeldir. Mü ş te ş rik Nöldeke, 

bu kelimenin ashnın yeni İ brânice Sura (s ıra) dan geldiğ ini, H. Hirsch-

feld ise ibranice "seder" kelimesinin bozulmu ş  ş ekli olduğunu söylemek-

tedir. F. Buhl ise, bu kelimenin men ş eini göstermek için giri ş ilen tecrü- 

1) Kelimenin çe ş itli anlamlan için bkz. S ıhah el-Cevheri, II. 690; Lisanu'l-Arab, IV. 386; 

Mernihilu'l-İrfân, 1. 343. 

2) Liseı nu'l-Arab, IV. 386. 
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belere ra ğmen, nereden geldi ğ ini bilmiyoruz demekle, yukardaki iki müs-

te ş rikin görüş ünü kabul edemiyece ğ ini itiraf etmektedir.' 

Kur'an! Kerim âyetlerinde geçen sûre kelimesinin, muhteva bak ı -

mından ifadesi, Kur'ân tabiriyle ayn ı  manadad ır. Fakat dilin daha son-

raki zamanlardaki kullan ıhşı nda, bu iki kelime birbirinden ayr ılmış tır. 
"Kur'an" kelimesi yaz ı  ile tesbit edilmiş  ve bir araya getirilmi ş  vahiy-
lerin ad ı  olmuş , "süre" ise, ba ş langıçta herbiri bir vahye delalet eden, 
fakat sonra kur'ân ın birçok vahy veya vahy parçalar ından te ş ekkül eden 
kı sımlarını  ifade için kullan ılmış tı r. 

b— Sürelerin Tertibi 

Sürelerin  tertibi  hususunda islam bilginleri aras ında geniş  bir ihti-

laf vardır. Baz ılar ı  mevcud tertibin Hz. Peygamber tarafından yapıl- 
dığı m, yani  tertibin tevkifi oldu ğunu ileri sürerken, baz ıları  da, bu ter- 

tibin sahabenin içtihadlar ıyle meydana geldi ğ ini söylemektedirler. Her 

iki görüş ü uzlaş tırı cı  mahiyette, bu tertibin k ı smen Hz. Peygamber 
tarafından kı smen de sahabenin içtihadiyle meydana geldi ğ ini söyleyen 

üçüncü bir görü ş  te mevcuttur. Tertibin tevkifi  olduğunu ileri sürenler, 

Hz. Osman zaman ında yaz ılan ve imam ismi verilen mushafın bütün 

sahabe tarafından icmaen kabul edildi ğ ini ona muhalefet edilmedi ğ ini 

ve diğ er ş ahıs mushaflarının yakılmas ının onun tevkifiliğ ine kâfi gele-

ce ğ ini söylemektedirler. Bu görüş ü  Eb ıl Ca'fer en-Nahhâs, ve Ebû Bekr 

el - Enbari desteklemektedirlerf  Tertibin, Sahabe içtihad ına dayandığı nı   
ıı'r-717Clen. görüş  sahibleri, sahabe elinde bulunan mushaflarm çe ş itli 

tertiblerde olu ş unu misal getirmektedirler. Bu görü şü de İmam Malik 
desteklemektedir. Her iki görü şü birle ş tirmeye çal ış an üçüncü görüş  
ise el-Kadi Ebû Muhammed b. Atiyyen'inkidir"  sûrelerden ço ğunun 

tertibi Hz. Peygamber zaman ında biliniyordu, Seb'i tival, hâmimler 
ve mufassallar gibi, bunun d ışı nda kalanlar da ümmete raci k ılınabilir" 

demektedir. 

Zikrettiğ imiz ş u görüş lerin münaka ş a edilebilecek taraflar ı  mev-

cuttur. Hz. Osman ın imam mushafı  üzerine yap ılan icmâ, sürelerin ter-

tertibinin tevkifi oldu ğuna delalet eder mi?. Zira icmada sürelerin 
tertibi ş art ko ş ulmuş  mudur? bunu bilmiyoruz. Ş ahı sların tertib ettikleri 

mushaflarda baz ı  tertip ayr ıhkları  görülürse de, bu görülen ayr ıhklar 

sürelerin tevkifi olmad ığı na delalet edebilir mi?. Delalet etmeyebilir 
de, Çünkü, bu mushaflarm sahipleri mushaflarm ı  müslümanlar için değ il 

1) İslam Ansiklopedisi XI. 48. 	e r, 
	 e (.1 	2 ef 	( 

55 
• 



/Ur a 9v" 	 e, 

kendi ş ahı sları  için tertip etmi ş lerdi. Hz. Osmanın, imam mushafı  kabul 

edilince, bu mushaflar ın sahibleri de mushaflarm ı  terk ve yak ı lmalarına 

müsâde etmi ş lerdi.1 

Sureler uzunluklar ına göre de tasnif edilirler: el-Fâtihadan son-

ra gelen 7 uzun sureye "es-Seb'u't-T ıval"  denir. Ayetleri yüzden fazla 

veya buna yak ın olan surelere "el-Mi'un", âyetleri yüzden az olan sü- 

relere "el-Mesani",  daha sonra kısa ve besmeleli fas ılalar çok olan su-- 
reler vard ır ki bunlara da "el-Mufassal" denir. el Mufassal da, et-T ı -

val (uzun), el-Avsat (orta), el-k ısar (kısa) diye üç bölüme ayr ılır. 

e- Sürelerin isimleri 

t3•N 	
t ı ,v< Süreler isimlerini, ihtiva ettikleri garib bir kelimeden veya ifade 

ryt rıı .1 
• 

 

ettikleri manadan al ırlar. Bu bakımdan baz ı  sürelerin birden fazla ismi 
 vard ır. Mesela Fâtiha süresinc yirmi kadar isim verilmi ş tir (Fâtiha tu'l- 

e,•-• (ot.,  Les.- kitâb, es-Seb'ull-Mesani, Ummul-Kitab, el-Kafiye, el-Esas, ed-Dua.... 
gibi). el-Enfal süresinin di ğ er bir ismi Bedr, İ sra suresinin ki ise Subhân, 

en-Neml'inki Süleyman, Fat ırm ki el-Melâikedir. 

ıl4 • 1 	 Bazen de iki veya ikiden fazla sürelere mü ş terek bir isim verilmi ş - 

tir. Mesela, el-Bakara ve .Alu İ mran surelerine ez-Zahravan, el - Falak 

ve en-Nâs surelerine el-Muavvizetân denildi ğ i gi—bi. 
ii.• , h ,  

Geçmi ş  Peygamberlere ait k ıssaları  ihtiva eden süreler ad ı  geçen 
)04., 

Peygamberlerin adlar ıyle isimlendirilmiş lerdir. Nüh, Wıd, İbrahim, 

Yustif ve Muhammed süreleri gibi. 

Yine çe ş itli kavim ve kabilelerden bahseden sureler ise, bun-
ların isimleriyle adland ırılmış lard ır. Benü İ srail, el-Melâike, el-Cin, el-

Münafikün, el-Mutaffifün... gibi. Bütün bunlara ra ğmen, sürelerin, için-

deki mevzulara göre adland ırılması  mutlaka ş art de ğ ildir. Mesela, Musa-

dan bahseden Tâ Hâ, Kasas ve el-A'raf sürelerinin hiç biri Musa suresi 

diye isimlendirilmemi ş ttir. 

o 	d- Mekki ve Medeni Süreler 

Sürelerin Mekki ve Medeni olu ş u hakkındaki görüş ler üç grubda 
toplanmaktad ır. 

. 1•20)^:, ~41- Vahyin nazil oldu ğu mekan dikkate al ınarak yap ı lan taksim: Mek- 

kh, 	kede nazil olan ayetler "el-Mekki", Medine de nazil olanlar ise "el-Mede- 

nrdir. Mekkenin civar ı  olan Minâ, Arafat ve Hudeybiye gibi yerlerde na- 
riar ı  11•1,,tu-r 

1) Menâhilu'l-İrfân, I. 346 - 351. 
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,21 zil olanlar Mekki, Bedir ve Uhut gibi Medineye yak ın olan bölgelerde na-
zil olanlar Medeni addedilirler. Bunlar ın dışı ndaki yerlerde ve seferlerde 
ayetler nazil olmu ş tur. Bu bak ımdan, bu tarif bütünü kapsayamamak 
tad ır. el-Mekki ve el-Medeni taksiminin d ışı nda es-Seferi gibi bir bölüm-
de ayırmak kah etmektedir. 

2— Hicret nazar ı  itibara al ınarak yap ılan taksim: Bu görü ş e göre 
hicretten evvel nazil olan vahyler el-Mekki, hicretten sonrakiler de el-
Medeni addedilmiş lerdir. Me ş hur olan da bu görü ş tür. Bu görü ş e göre 
hicretten sonra Mekkede nazil olan ayetler de Medeni addedilmi ş tir. Bu 
tarif, nazil olan bütün vahiyleri iki bölümde ihata edebilmektedir. Ge-
ni ş  ihata kabiliyeti olmas ından dolayı  alimler aras ında ra ğbet görmüş tür. 

3—Muhatablar nazar ı  dikkata al ınarak yap ı lan taksim: Bu görü ş e 
göre Mekkelilere hitab eden ayetler, "Mekki", Medinelilere hitab eden 
ayetler de "Medeni"dir. Bu taksim di ğer bir deyimle ş öyle de ifade 
edilebilir: Mekke ahalisi üzerine küfür galib geldi ğ inden onlara" ya eyyü-
hennâsu" ile hitab olundu. Medine halk ına da iman gelebe etti ğ i için "ya 
eyyühellezine âmenu" formülü ile hitab edildi. Bu görü ş  te, bütün ayet-
leri iki bölümde ihata edecek mahiyette de ğ ildir. Mekki ayetlerde" ya 
"ya eyyühellezine âmenu" hitab ı , Medeni ayetlerde de "ya eyyühennasu" 

hitablar ıyle karşı la ş maktay ı z. Mesela, en-Nisa süresi (, 	 ıt. I ki) 

diye baş lar, Halbuki bu süre Medenidir. Yine Medeni olan el-Bakara 

sûresinde (rç j  I y.L,ÇI Ly„k;,fi kr1 ) ayeti mevcuttur. Keza Mekki olan 

el-Hacc suresinin 77. ci ayeti „ j I JAS-j1 cj,111 ıt. L) sanki 

Medinelilere hitab ediyormu ş  gibi ba ş lamaktad ı r.1 

Mekki ve Medeniyi bilmenin Faydalar ı  

Sürelerin Mekki veya Medeni oldu ğunu bilmenin çe ş itli faydalar ı  
düşünülebilir. İş te sizlere onlardan bir kaç tanesi:,,. 	. 1/4"-C' 

1— İ ki veya daha fazla ayetin, bir konuda ittifak etmeyip, bir bi-
rine muhalif gibi görünmeleri halinde, nâsihi mensühdan ay ırt  etmekte 
husule gelecek problemi çözmekte  faydal ı  olacakt ır., Bu hususaki ayet 
ve sürelerin birinin Mekki ve di ğ erinin Medeni olduğu bilinirse, Medeni 
olanın Mekki olandan daha sonra nazil oldu ğu düşünülerek, nâsih ve 
mensüh kolayl ıkla ortaya ç ıkar ve mü ş kil halledilmi ş  olur. 

2— Genel olarak te ş ri' tarihi bilinmi ş  olur ve bunun hikmetli 
tedrici tekâmülü ortaya ç ıkar. 

k.) u 

an, I. 185 - 188. 

f I 

1) el-Burhan, I. 187; el-Iskan, I. 8-9; Menahilu'l-Ir 

Alt t(i ı. cit» 	ı4kt>"` ) 	) Cıi(-  
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3— Bunu bilmek, Kur'an ın tağyir ve tahrifden salim olarak ula ş -, 

mas ını  temin eder. Bu bak ımdan müslümanların buna âzâmi ehemmiyeti 

vermeleri icab eder. Onlar, Kur'ân âyetlerinin ve sürelerinin nâzil olduk-
ları  yerleri iyi bilirlerse, bunlar ın aleyhinde konu ş anlara kar şı  susturucu 

cevab ı  verebilirler. Zaten müslümanlar Kur'an ı  korumaya haristirler. 

Mekki ve Medeniyi ö ğ renmek onlara en büyük yard ımı  sağ lamış  olur. 

•) 	 t, 	 t 	 Q ,  

1. C ( ( , (s(1 

	 e— Mekki ve Medeni Sureler Aras ındaki Farklar 

Surelerin Mekki ve Medeni olu ş ları  hakkında Hz. Peygamberden 

bir aç ıklama gelmemi ş tir. Zira onun sa ğ lığı nda sahabenin böyle bir 
beyana ihtiyac ı  yoktu. O halde sürelerin Mekki mi, Medeni mi oldu ğunu 

bilmek sahabe ve tâbiündan gelen haberlere dayanacakt ır. Çünkü onlar 

vahyi müş ahede etmi ş ler ve vahiylerin zaman ını  ve sebebi nüzûllerini 
gözleriyle görmü ş lerdi. Böyle olmas ına ra ğmen sürelerin Mekki ve Me-

deni olduğunu gösteren alametler de yok de ğ ildir. 

1— Kur'anın 15 sûresinde 33 defa geçen "kella" " 	" lafz ının 

bulunduğu süreler Mekkidir. el-Ummâni, bunun hikmetini ş öyle anlat ı r. 
"Kur'an ın son yar ı sının ekserisi Mekkede rı âzil oldu. Mekkelilerin ekse-

risi mütekebbir kimselerdi. İş te bu lafı zların tekerrürü ile onlar ın durumu 

reddedilmi ş  ve onlar tehdit edilmi ş lerdir." 

2— İ çinde secde bulunan her dir..e_Me.kkidir. 

3— el-Bakara ve Mu Imrân süreleri hariç-ki bunlar Medenidir-
baş larında heca harfleri bulunan süreler Mekkidir. 

4— el-Bakara süresi hariç, içinde peygamberlerin ve geçmi ş  millet-

lerin kı ssalar ından bahseden her süre Mekkidir. 

5— el-Bakara süresi hariç- içinde Adem ve Iblis k ıssasını  ihtiva eden 

her süre Mekkidir. 

6— "Ya eyyühennasu" ibaresi bulunan ve "ya eyyühellezine âmenu" 

bulunmayan süreler Mekkidir. Bunlar ı n istisnalar ı  oldu ğunu daha ev-

velce görmü ş tük. 

Aş ağı daki alametleri ihtiva eden sûreler de Medenidip 

1— Hudud ve miras paylar ı  (ferâiz) ihtiva eden süreler 

2— Cihâda izin ve cihâd hükümlerini ihtiva eden süreler, 
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3— el-Ankebut süresi hariç, içinde münaf ıklardan bahseden her sü-

re Medenidir. Tahkike göre, er--Ankebut süresi Mekkidir. Ancak içinde 

münafıkların bahsedildiğ i ilk 11 ayeti Medenidir.1 

Bunlardan ba ş ka Mekki ve Medeni süreler aras ında bir tak ı m ayırt 
edici özellikler daha vard ır ki, bunlar mana ve belagatla ilgili olduk-

larından daha fazla incelikleri ihtiva ederler. 

Mekke ehline hitab eden süreler k ısa ve vecizdirler. Çünkü onun 

muhatablar ı  fesahât ehli idiler Milletin ve ferdin terbiyesi için, geçmi ş  
milletlerden ve Peygamberlerden örnekler vererek, tedrici olarak ı slah 

yolunu tercih etmi ş tir. Onların ş irk ve putperestli ğ ine kar şı , aç ık deliller 

vermek suretiyle kar şı  hücürna geçmi ş  ve onlar ın körü körüne eskilere 

bağ lı lıklarını  vermi ş tir. Allahın birliğ i, peygamberleri, öldükten sonra 

dirilme ve ceza gibi hususlarda, muar ı zların akidelerinin bozukluklar ını  
delillerle isbat edip onlar ı  doğ ru yola davet eder. Kendi varl ığı nı  ve bir-

liğ ini afaki ve enfüsi delillerle isbata çal ışı r. 

Medinelilere hitab eden süreler ise, ş eriatın yaz' ı  ve tatbiki, ibâdât — — 
ve muamelât üzerinde durur. Ehli Kitabdan olan yahudi ve hristiyanlarm 
inançlarındaki sapk ınlıkları , iş ledikleri cinayetleri ve kitablar ında yap- 

tıkları  tahrifleri beyan eder. Mekki sûrelerde görülen vecizlik, Medeni 

surelerde aksine dönerek itnâb ve tatvil yolu tutulmu ş tur. 2  Kısaca, Mekki 

süreler, Allaha, meleklere, elçiye, ahirete ve kitaplar ına iman gibi asil 

olan esaslar ıyle, fertlere sa ğ lam ahlaki ve onlar ı  ş ahsiyet sahibi yapmay ı  
hedef edinir. Medeni Sûrelerde ise, yukar ıda zikredilen esaslarla beraber. 

aile ve cemiyet içindeki durum ve vazifeler gelir. Bundan ba ş ka cemiyet-
lerin cemiyetlere kar şı  vazifelerini de ele al ır. 

Ayrıca Mekki ve Medeni sureler dört nev'e ayr ı lır: avı  

1— Sürenin tamam ı  Mekki olur. 
2— Surenin tamam ı  Medeni olur. 

3— Mekki olan sure içinde baz ı  Medeni ayetler bulunur. 

4— Medeni olan süre içinde mekki ayetler bulunur. .\ 

Böyle bir nevi ay ı rımını  yaptı ktan sonra, sürelerin kaç tanesi Mek-

ki kaç tanesi Medeni veya kaçtanesinin kar ışı k olduğu üzerinde de 

ûlema ittifak edememi ş lerdir. 3  es-Suyüti'ye göre 82 tanesi Mekki, 20 

tanesi Medeni ve geriye kalan 12 tanesi ihtilafl ı dır. Ubeyy b. Ka'b'a 

1) Mekki ve Medeni sürelerin afametleri hakk ında fazla bilgi için bkz. Menâhilu'l-Bfân, I. 
189-191. 

2) Meniihilu'l,Irfân, I. 195-197. 

3) Sürelerin Mekki ve Medeni ayr ımları  için bkz. el-Burhân, I. 193 - 196; el-Itktin, I. 10-12; 
Menâhilu'l-İrfan, I. 191 - 194. 
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göre 87 si Mekki, 27 si Medenidir. Nöldekeye göre 90 Mekki, 24 tanesi 
de Medenidir. M ı s ır Meliki Fuât ın 1342 de ilmi bir heyet tarafından tetkik 
ettirerek bast ırdığı  mushafa göre, sürelerin 86 s ı  Mekki, 28 i Medenidir. 
Bu mushafın her süresi ba şı nda, sürenin mekki veya medeni olu ş u, Mekki 
sürelerde medeni olan ayetler, medeni, sürelerde mekki olan ayetler, her 
sürenin hangi süreden sonra nazil oldu ğu, her sürenin ihtiva etti ğ i ayet 
sayı s ı  bildirilmektedir. 

5— KUR'ÂNI KER İMİ N YAZ İ  İ LE TESBITI, CEM' İ  VE 
TAKS İ Rİ  

a— Yaz ı  ile Tesbiti 

Kur'an! Kerim, hâdiselere uygun olarak zaman aral ıklarıyle kı s ım 
kı s ım 23 sene zarfında tamamlanm ış tır Kendisine nazil olan vahiyleri 
Hz. Peygamber derhal vahiy kâtiblerine yazd ırmış t ır. Kendisi okuma ve 
yazma bilmeyen bir ümmi idi. Bu hususu Kur'an! Kerim ş öyle açıklar. 

(ı . 	 L..ft:ı( • A 	 • A 	 » (Sen bundan •   
[yani Kur'ândan ] evvel bir kitab okumam ış  ve sağ  elinle de yazma 

Zı  
mış tı n)1 	

to 	
(.9 -; 

j 	 1) (Onlar ki ümmi olan resül 

ve nebiye tâbi olurlar...). 2  Onun ümmi olduğunu târih bütün aç ıklığı  
ile göstermektedir. 

Hz. Peygamber, nazil olan Kur'ân âyetlerini haf ı zasında tutar, 
derhal vahy kâtiblerine yazd ırır, yanındakilere ve namazlarda okurdu. 
Bu bakımdan Kur'âm Kerim, ilahi kitablar aras ında, olduğu gibi kalan, 
dili değ iş meyen ve hiç bir ilahi kitaba nâil olmayan bir mazhariyete ula ş -
mış t ır. Hz. Peygamber nazil olan bu münferit k ı sımların bir kitabta 
toplanmas ının murad ı  ilahi olduğunu biliyordu. Bizzat Kur'ân bunu te- 

yid etmektedir. 	 . 	 c.j . 	 ,c1 » 

(Bu kitab, çok kerim bir Kur'ând ır, masûn ve mahfüz bir kitabd ır, 
ona yalnı z temiz olanlar dokunabilir)' B u ayette ona pâk olanlar dokuna-
bilir dedi ğ ine göre, onun mutlaka bir ş ey üzerinde yaz ı lı  olmas ını  icâb 
ettirir. Fakat bu vahiy, Peygamberin hayat ı  müddetince devam ede- 

1) el-Ankebüt, 48. 
2) el-A'r5f, 157. 
3) el-Viik ı a, 77-79 
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ce ğ inden bir kitab halinde bir araya getirilemiyordu. Kur'a= Kerimin 
iki kapak aras ında resmi bir mecmua veya bir kitab halinde toplanabil- 

mesi ancak o muhterem zat ın vefat ından sonra mümkün olabilmi ş tir. 

Yukarı da Hz. Peygamberin, kendisine vahiy geldikçe, gelen vahiy-

leri, vahiy kâtiblerine yazd ırdığı nı  söylemi ş tik. 

Hz. Peygamberin gelen vahiyleri vahiy katiblerir ı e yazdırdığı na 

dâir haberler, gerek hadis ve gerekse târih kitablar ında yer almaktad ı r. 

Bir haberde  Hz. Berâ ş öyle demektedir: "Resülü Ekrem C.) j,„tpl2 

ayeti nazil olduğu zaman, bana falan ça ğı rın, ça ğı rılan ş ahıs mürekkeb, ka-

lem ve üzerine yaz ı  yazı lacak malzeme ile geldi ğ inde ona, C.) ..,,kçt;211 4s 

yaz dedi". ı  Hz. Peygamberin vefat ından sonra, Hz. Ebü Bekr devrinde, 
Kur'âmn cemi esnas ında yaz ı lı  olan âyetlerle birlikte iki ş ahit getirilmesi 

istenmi ş ti. Gelen vahyi, yazma i ş i islamın ilk devirlerinde dahi görülür. 
İ lk müslümanlardan olan Hz. ömerin müslüman olu şunu İbn Hiş am 

tarihinde anlat ırken kı z karde ş inin elinde 11 _<( 	süresinden yaz ılmış  

bir sahife oldu ğunu zikretmektedir. 2  Yine hadis mecmualar ında bulunan 

bir habere göre "biz dü şman topra ğı na sefere ç ıktığı mızda, Kur'an nüs-, 
halarım taşı maktan nehyolunmu ş tuk. Bunun sebebi, o nüshalar ın düş  
man eline geçmesi korkusu idi"? Hz. Peygamberin" "benden Kur'ândan 
başka bir ş ey yazmay ın,  eğer Kur'ândan ba ş ka birş ey yazd ınız sa, onu 

imha edin"4  demesi ve asr ı  saadette baz ı  ş ahı sların hadisleri yazd ıklar ı na 

dâir haberler mevcuttur.' T. Nöldeke de, mil:adi 622 y ılından evvel bile 
Kur'an'n yaz ılmış  kı sımları  vard ı ,' demektedir. 

Baz ı  bat ılı  müste ş rikler, bilhassa Arthur Jeffery ne ş retmiş  olduğu 

İbn Ebi Davud'un, Kittıbu'l-MesCıllif adlı  eserinin mukaddimesinde, 

Peygamber vefat etti ğ i zaman kavmin elinde Kur'a= yaz ılı  olarak 

bulunmadığı nı  zikretmektedir. Sözünün do ğ ruluğunu da isbât edebil-
mek için şunu delil getirmektedir: "Hz. Ebü Bekrin hilafetinde Ye ınâme 

muharebelerinde bir çok kurrâ ş ehit düşmekte ve bu durum kar şı sında 

Hz. Ömer Kur'a= zâyi olaca ğı ndan korkmakta ve bu endi ş esini Eb ıl 

1) Sahihu'l-Buhari, VI, 60; Tiirihu'l-kur'ân. s. 42 
2) es-Siretu'n-Nebevviyye, I. 343 - 344. 

e-C4  
3) Sahihu Muslim, III. 1491; Sunenu Ebi Davud, II. 35; Sunenu ibn Mace, II. 961; Musnedu 

Ahmed, II. 6, 10, 55, 63, 76; Tenviru'l-Havâlik, II. 5. 
4) Sahihu Muslim, IV. 2298. 
5) Sahihu'l-Buhari, I. 39; Sunenu Ebi Davud, II. 286; Sunendt 

nedu Ahmed, II. 162. 
6) İslam Ansiklopedisi, I. 500. 

›I■ C.4  <3,4 
-Tirmizi, (ş erh) X. 134; Mus- 

çs\ 	.k V". 	**. 
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Bekre izhar etmektedir. Jeffery bu habere istinad ederek, e ğer Kur'an 

Peygamberin sa ğ lığı nda yaz ılı  olsayd ı , Omer'in böyle bir endi ş eye düş -

mesine lüzûm has ıl olurmuydu ? diye bir sual sorup, bu suale yine kendisi 

ş öyle cevap vermektedir. Kur'ân yaz ılı  olmadığı ndan dolayı  böyle bir 

endiş eye lüz ılm görülmü ş tür.l. Burada Jeffery'in gayesi ne olursa olsun, 

o ve onun gibi dü şünenler, baz ı  esaslar ı  anlamad ıkları  veya anlamak is-

temedikleri anla şı lmaktad ır Çünkü islâmiyetin ba ş langı cından itibaren, 

Kur'ânın ulaşmış  olduğu mazhariyeti gölgelendirip, onu müslümanlar 

ve müslümanlar ın gayri olan topluluklarda de ğ erini düş ürmek veya bir 

hiç menzelesine indirmek, islâmiyete kar şı  olan gayz ını  ifade için, Kur'-

an Peygamberin tasni' etti ğ i bir kitabdı r. Hatta onu söyleyen meczûbun 

biridir veya kitabdaki sözleri falan dine mensûb olan birinden ahnm ış tır,2 

 demeleri, yani Kur'an! tamamen inkâr metodu artık muhatablarun ikna 

etmek ş öyle dursun, bu metodu ihdas edenleri aldatmaktan ba ş ka bir 

faydas ı  olmamış tır. O halde ba şka bir yola ba ş  vurmak laz ımdır. İş te 

başvurulan bu yeni metodu jeffery'de görmekteyiz. Bahsetti ğ imiz eski 

metodda gaye, Kur'an! Kerimin bir Kelâm ı  ilahi olduğunu reddedip, 

kendi mukaddes kitablar ından çok a ş ağı  bir dereceye indirmektir. Ş im-

diye kadar bu metod bir netice vermeyince, hiç olmazsa Kur'âm elde 
mevcûd mukaddes kitablar ı  seviyesine yükseltmek istemektedirler. Zâ-

ten onlar Kur'am kendi kitablar ı  zâviyesinden inceledikleri için onu 

müphem ve anlaşı lmaz bulurlar. Carra de Vaux "Kur'an! çok müphem 

buluyorum. O hemen hemen hiç bir hâs ismi ihtiva etmemekte3  olduğunu 

söylerken, biraz sonra da "Bu mukaddes kitabda Peygamberin kendisi 

hâriç, onun devrine ait iki ş ahsın ismi vard ır. Onlar da Zeyd ve Ebû 

Leheb'dir"4  demektedir. İş te bu misal onlar ın hala dini taassuptan kur-

tulamad ıklarını  göstermektedir. Bu yeni metodun gayesi, bir taraftan 

Kur'a= ba ş langıcındaki bir esas ı  sarsmak, di ğer taraftan da kendi mu-

kaddes kitablar ının, Kur'an sayesinde asalet ve nezahetini temin etmek-

tir. Bu da ancak ba ş langı çta kitabeti inkâr , sadece i ş itmeye hasretmek-

le temin edilebilecektir. Jeffery'nin bu fikrini, Kahire Üniversitei Pro-

fesörlerinden Dr. M. A. Draz ş iddetle reddetmektedir. 5  Yukarki fikri sa-

vunanlar bilmiyorlar mı  ki, islâmiyetin zuhurunda ve bilhassa Kur'a= 

öğ renilip öğretilmesinde, kitabetle sema ayn ı  derecede beraber gitmi ş ler 

1) Kitetbu'l-Mes6thif (Mukaddime) s. 5. 
2) es-Siretu'n-Nebeviyye, I. 297, 393; Baron Carra de Vaux, Les Penseurs de 	Paris 1923 

III. 83, 91; T. Nöldeke, Remarques critiques sur le style, (Tr. G. H. Bousquet, Paris) p. 6. 
3) Les Penseurs de 	III. 122. 
4) Aynı  eser, III. 124. 
5) Dr. M. Draz, Initiation au Koran, Paris 1951, p. 29-30. 
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K ur reı 	r ı  

dir. Hatta ilk günlerde, sahabe hadis kitabetinden men olundu ğu zaman, 

ancak Kur'ân kitabetine müsade edilmi ş ti. Buna ait vesika boldur. R. 

Blachere "Müslümanl ığı n ilk neslinin, vahiy metnini muhafaza husu-
sundaki me ş galelerini gösteren haberler boldur. Bunlardan baz ıları , 

bu tesbit i ş inin yaz ı  ile oldu ğunu di ğer bir kı smı  ise ş ifahi oldu ğuna de-

lalet etmektedir"1 derken, yine ayn ı  sahifede vahiy kâtiblerinden bahse-

dip, gelen vahiylerin yaz ı ldığı na temâyül göstermektedir. Yine bu ş ahıs, 

Muhammedin yaz ı lı  olarak vahiyleri tesbit etme fikrini, yahudi ve hris-

tiyanlardan görüp alm ış  oldu ğunu' zikretmektedir. Bu husustaki 

ş u fikrin Hz. Peygamber tarafından yabancılardan alınmadığı nı , fikrin 

bizâtihi kitab ın kendisinde bulundu ğunu evvelce söylemi ş tik. Blache-

rin buradaki sözlerinde elde edece ğ imiz netice, Peygamberin vahiyleri 

yaz ı  ile tesbit ettirmi ş  olmas ıdı r. 

b— Cem, `Ilıfz ve Kâri' Kelimelerinin Anlam ı  

Kur'an]. Kerimin asrı  saâdette cem'i ve teksiri hususuna geçmeden 

evvel üzerinde durulmas ı  gereken mühim meselelerden biri, cem', h ı fz 

ve kâri' lafızlarının ne ş ekilde anla şı lmış  olmasıd ır. 

Asrı  Saadette de, nazil olan âyetleri ezberlemek ibâdetlerin en bü-

yüğü ve Allah Ta:alaya yak ın olma vesilesi say ı lırd ı . Bu te şvikten dolayı , 

ayetlerin zapt ı  ve ihtimam ı  için sahabe büyük gayretler sarfediyordu. 

Hz. Peygamber" bir kimsenin içinde Kur'andan bir ş ey olmazsa, o kimse 
 

harab olmu ş  bir ev gibidir", 3  buyurmu ş larrl ı . Namazlard-a okunmas ı  
icâb etti ğ inden, her müslümanın Kur'ândan birkaç ayet veya bir kaç 

kısa süre ezberlemi ş  olması  lazım gelirdi. Hele islâmiyetin ilk günlerinde 

sars ılmaz bir imâna sâhip olan sahabe, kendilerini zulmetten nura kavu ş -

turan O mukaddes kitab ı  hafızalarma nak ş etmek ve onun ahlaki ile 

ahlaklanmak en büyük gayeleri, idi. Bu dinlerin zuhürunda, insan ın 

yaratı lışı ndan do ğ an psikolojik bir haldir. Hz. Peygamber, Kur'ân 

nazil oldukça onu ashab ına okur, yan ında haz ır olanlar h ı fzederlerdi. 

Yeni nazil olan kısmı  derhal ezberlemiyenler, onu yaz ıyor veya yazd ın-

yor, hem kendileri hem de aile efrad ı  ezberlemiş  oluyorlard ı . Yaz ılan ve 

ezberlenen ayet ve süreler muhtelif vesilelerle Ras ıile arzediliyordu. Pey-

gamberin sa ğ lığı nda Kur'ân, sahabenin baz ı s ı  tarafından ezberlemni ş , 

ezberlenen bu ayetlerin say ı sı  bir kaç ayet veya birkaç süreden, o zamana 

kadar nazil olan ayetlerin tümüne kadar de ğ iş ebilirdi. Kur'ân ı  en çok ez- 

1) Introduction au Coran, p. 12. 

2) Aynı  eser, p. 18. 

3) Müsnedu Ahmed, I. 223. 
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berliyenler onu yazanlard ı . Sahabe içerisinde okuma yazma bilenlerin 
ço ğu Ensardan oldu ğundan, Kur'an' en çok yazan ve ezberleyenler 
de onlar olmu ş tu. Hz. Ebii Bekr, Kur'an ı  hayat ının sonralar ına do ğ ru 
ezberlemi ş , Hz. Ömer ise Kur'âmn bütünü ezberlememi ş ti. Hatta el-

Bakara süresini ezberleyenlerin parmakla gösterilecek kadar az oldu ğu. 

Sahabenin kendi sözleriyle sâbittir. 

Nazil olan vahiyleri ilk günden itibaren ezberliyenlere el-Kari' de-

niliyordu. Bu lafz ın asrı  saâdette delalet etti ğ i mana ile, peygamberin 
vefat ından sonra delâlet etti ğ i mana aynı  değ ildir. Peygamber zaman ında 

bu lafı z, i ş ittiğ i miktarı  ezberliyene i ş aret m, sonraları  Kur'ânın_ 

tamam ını  ezberleyen ve ondaki kira —atlara bihakk ın vakıf olan mana-

sında kullan ılmış tır. Sahabeden me ş hur olan Kurra'n ın 29 tanesinin isim-

lerini İ bn Hacer eserinde saymaktad ı r. ı  

Bu kı smın bir devam ı  olarak bahsedilmesi kal) eden Peygamber 

zaman ında Kur'an ın cem'i ve onu cem' edenler mevzuuna girmeden, 

hıfz ve cem' kelimeleri aras ındaki münasebeti ayd ınlatmamız kalk 

etmektedir. Baz ı  kimseler, bunlara tamamen bir birinden ayr ı  manalar 

vererek baz ı  karışı klıklara sebep olmu ş lard ı r. 

Hafı z (ço ğulu, huffâz) ile cami (ço ğulu cumma') kelimeleri aras ında, 

islam müellifleri yak ın bir münasebet bularak, adeta bir birinin yerleri-
ne kullanmış lardır. Kur'an]. Kerim nazil oldukça onu cem' etmeye te-

ş ebbüs eden Sahabe elbette onu h ıfz da ediyordu. Bu o zaman için tabii 

bir haldir. Bunun böyle oldu ğunu R. Blachere de tasvib etmektedir. "Taba-

kâtu ibn Sa'd" ve " İbnu'n-Nedim" Hz. Peygamber zaman ında Kur'an' 

cem' edenler diye ba ş lıyan kı sı mda2  cem' kelimesinin h ıfz kelimesine 

müsavi olduğunu ifade etmektedirler. Bu sözünü teyid için el-Kari' 
lakab ı  verilen Sa'd b. Ubeyd ayni zamanda Kur'an! Cem' etti ğ i de söy-

lenmektedir. 3  Buradaki cem' etmek, Kuran ı  tamamen hıfzetti manas ı -

nadır,4  demektedir. 

Jeffery, bu iki kelimenin ayr ı  ayrı  ş eyler olup, aralar ında da bir 

münasebet olmad ığı nı  söylemektedir. "Baz ı  müellifler zannediyorlar ki, 

Kur'anın cem'inden kastedilen ş ey Kur'an ın hıfz ıd ır. Halbuki biz bu 

ifadeyi muvafık görmeyiz. Çünkü onlardan ş öyle nakiller gelmektedir: 

Ali topladığı  ş eyleri deveye yükledi ve sahabeye getirdi. Eb ıl Musa= 

1) İ bn Hacer el-Askabani, Fethu'l-Bari bi ş arhi 	 Bulak 1300. IX. 43. 

2) el-Fihrist, s. 41. 

3) el-İsabe, II. 28. 

4) Introduction au Coran, p. 20. 
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cem' etti ğ ine insanlar "Liildıbu' 1- Kultı b" ismini verdi. Osman, Ubeyfin 

cem' etti ğ ini yaktı  ve Abdullah b. Mes'ud ise Osmanl ı', Iraktaki âmiline 

cem' etti ğ i Kur'an ı  vermekten imtina etti.... Bu cem' edilen mushaflar 

sahibine hâs bir mushafd ı r. Baz ılarının zannetti ğ i gibi resmi bir mushaf de-

ğ ildir. Bu bakımdan mushaflar ın baz ı s ı , baz ı s ı  ile ihtilaf eder". 1  Jeffery'nin 

bu misallerle cem' lafz ımn hıfzla alakas ı  yokmu ş  gibi göstermek istemesi-

ne rağmen, yine bu delillerde ş ahı sların cem' ettikleri ş eyleri hafızalarına 

aldıklarını  reddedecek mahiyette bir sarahat yoktur. Daha evvel, Kur'ân 
nazil olduğu zaman, sahabe elinde yaz ılı  Kur'ân ayetlerinin olmad ığı nı  
iddia eden bu ş ahı s ş imdi de, İbn Mes'ud, Ali, Ubeyy ve Ebû Musanın 

Kur'ân cem'ilerinden bahsetmektedir. E ğer bu ş ahı sların cem'ilerinin, 

Peygamberin sa ğ lı:Onda olduğunu kabul ediyorsa tezata dü ş müş  olur. 

Eğ er Peygamberin vefat ından sonra cem' edildi ğ ini iddia ediyorsa, cem' 

edilenler hıfz yoliyle alınmış  demektir ki, bu da o zamanki araplar ın hıfza 

karşı  olan yüksek istidatlarm ı  kabul etmektir. Demek oluyorki, o zaman 

araplar nezdinde yaz ılan bir ş eyin ezber edilmesinde bir güçlük yoktur. 

ez-Zerke ş i, "el- Burhân" adlı  eserinde "Hz. Peygamber zaman ında Kur'- 

anı  hıfzen cem' edenlerin beyan ı  babı"2  adlı  bir kı sım zikretmektedir .Bu 

misallerden anla şı ldığı na göre, asr ı  saadette bu iki kelimenin bir biriyle 

s ıkı  münasebeti vard ı . Jeffery'inin ileri sürdü ğü fikir, son zamanlar için 

doğ ru olabilir. 

e— Asr ı  Saâdette Kur'ânın Cem'i ve Cem' Edenler 

Hz..Peygambere nazil olan vahiyler bir yerde cem' edilip tertib edil- 

memiş ti, yani resmi bir tertib i ş ine te ş ebbüs edilmemiş ti. es-Suyutı , 
Peygamber zaman ında Kur'ân ın toplanıp toplanmadığı  hususunu zik-

rederken, Zeyd b. Sabit'in "Peygamber zaman ında Kur'ândanhiç bir  
ş ey toplanmad ı"3  dediğ ini kaydeder. Bu ifade resmi bir cem'in n ıevcild 

olmadığı  ve Peygamber taraf ından böyle bir te şebbüse giri ş ilmediğ i, hatta 

ileride Ebu Bekr'in, Peygamberin yapmad ığı  bir ş eye ben nas ıl teş ebbüs 

ederim deyip, bu i ş ten imtina etmek istemesi, gösteriyor ki, böyle resmi 
bir cem' i ş i yoktur. Ama bu demek de ğ ildir ki, ş ahıslar münferit olarak 

Peygamberden i ş ittiklerini toplamıyorlard ı . Peygambere yak ın olan ve 

daima onun yan ında bulunan baz ı  bilgin sahabe, ondan i ş ittiklerini bir 

yerde toplamaya âzami gayreti gösteriyordu. Abdullah b. Ömer, Peygam-

berden ş öyle i ş ttiğ ini söylüyor" Kur'an ı  şu dört ki ş iden ahrlız, İbn 

Ümmu Abd ( İbn Mes'ud), Mu'az b. Cebel, Ubeyy. b. Ka'b, ve Salim 

1) el-Meseihif, (Mukaddime) s. 5-6. 

2) el-Burldin, I. 241. 

3) el-Id:in, I. 71. 
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mevlâ Ebi Huzeyfe ı . Burada kullan ılan cem' kelimesi, Kur'a= ta-
mamını  toplamak ve iki kapak aras ında bir mushaf meydana getirmek 

değ ildir. Belki, âyetleri toplamaya te ş ebbüs eden bir ş ahıs olarak, top-

lay ıcı  ünvanı  verilmiş  olabilir. Bu hususta İbn Sa'd, "Mücemmi' b. Cari-

ye; Kur'ândan iki veya üç süre Cem' ettin demektedir. Ama bu ş ahıs ta 

Kur'anı  cem' edenler meyan ında zikredilmektedir. Hz. Peygamber za-
manında, Kur'an ı  cem' edenler ba ş lığı  alt ında, hadis mecmualar ında, 

tarih ve biyografik eserlerde, cem' i ş ini yapan sahabilerin isimleri zik-

redilmektedir. 3  Zikredilen bu sahabilerin adedi ve isimleri üzerinde ihti-
laflar olmu ş tur. Bunlar ın adetlerinin 4, 5, 6, 7, veya daha fazla oldu ğunu 

söyleyenler vard ır. Böyle bir ihtilafın olmas ı  tabiidir Çünkü Kur'an ı  
toplamaya kalkış an herkese bu isim verilmi ş  olabilir. Bu ş ahı slar aras ın-

da en fazla temâyüz edenler , Zeyd b. Sâbit, Mu'âz b. Cebel, Ubeyy b. 

Ka'b, Ebü. Zeyd , Ebu'd-Derdâ, İbn Mes'ud, Ali ve Osmand ır. Sahabe-

den baz ı s ı  Kur'ân ın tamam ını  Peygamber zaman ında cem' etmi ş , bazı -
sı  da bir kısmını  toplamış , Peygamberin vefat ından sonra da, yar ım kalan 

eserlerini ikmal etmi ş lerdir. Baz ı  rivayetlerden, Alinin Kur'an ı  nüzül 

s ıras ına göre cem' etti ğ i anlaşı hrsa da, el-Itkan'da, İbn Hacer'den gelen 

rivayete göre, Alinin Kur'an ı  nüzul s ıras ına göre tertibi, Hz. Peygam-

berin vefat ından sonra olmu ş tur. Bu husus İbn Ebi davutta da ayn ıdır. 

\C.  d— Kur'ânın Hz. Elıcı  Bekr Zaman ında Cem'i 

Hz. Peygamberin vefat ından biraz önce Kur'an' Kerim tamam 
`a. 	 olmuş tu. Peygamber nazil olan ayetlerin nerelere konulaca ğı nı  dahi 
-k 	 söylemi ş ti. Vefat ından sonra, da ğı nık olan bu vahiy malzemesinin top- 

R 	 lanmas ı  laz ımdı . Bu lüzümu bizzat Kur'a= kendisi beyân ediyor ve 

".4 	 Peygamber de baz ı  i ş 'arlarda bulunuyordu. Bu i ş 'arlardan istifade eden 
baz ı  sahabe, Kur'an' cem' etmi ş ler, fakat bu cem' edi ş leri ş ahsi olduğun-
dan usül ve tertipleri ba şka baş ka olmuş tur. Bu bakımdan, iş te bu mus-
haflar,cem'eden ş ahıslara tahsis edilmi ş tir. Mesela, İ bn Mes'a d ve Ubeyy 

b. Ka'b'ın nüshalar ı  ve tertipleri, keza Hz Alinin tertip etti ğ i mushaf 

gibi. Alinin mushafı  hakkında İbnu'n-Nedim "Hz. Peygamberin vefat 

ettiğ i günlerde, Ali Kur'ân ı  cem' edinceye kadar üç gün örtüsünü s ırtın-

dan ç ıkarmamaya yemin etti ve evde oturup Kur'âm cem' etti. Bu kalb-

den hıfız yoliyle cem' edilen ilk mushafd ır. Bu mushaf Ca'ferilerin elin- 
3, 

1) Sahihu Muslim, IV. 1913. 
2) Tabakâtu ibn Sa'd, (Leiden) II, 112. 
3) Sahihu'l-Buhâri, VI. 230; Musnedu Ahmed, III. 233, 277; el-Fihrist, s. 41; Tabakâtu b. Sa'd, 

II,. 112 - 113; el-Burhân, I. 241; Usdu'l-Giibe, IV. 216; el-Isâbe, III. 240; el-Cerh ve't-Ta'dil, 

111. 2  . 98; Tdrihu'l-Kur'an. s. 46. 
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dekinin aynıd ır. Ebû Ya'la Hamza el-Huseyni elinde, Hasan okullar ın-

rından tevarüs e p, AIi b. Ebi Talib hatt ı  ile yaz ılmış  ve yapraklar ı  dö-

mü ş  bir mushaf gördüm"' demektedir. Fakat bu haber hakk ında, Mus-

tafa Sad ık er-Rafi'i "haberin ş i'i bir haber oldu ğunu zannediyoruz, zira 

bu haber ş uyu bulmamış " 2  olduğunu söylemektedir. İbn EM Davud 

"Muhammed b. Sil-in, Alinin Kur'ân ı  cem' etti ğ ini söylüyorsada, bu ha-

berin ravilerinden olan E ş 'as' ın leyyinu'l-hadis oldu ğu bildirilip, burada 

Kur'an cem'iden maksat, onun h ı fz ım itmam etti demektir, Kur'an' 
hıfzetti yerine, Kur'anr cem' etti de denilebilece ğ i" s  ifade edilmektedir. 

Kur'an]. Kerim metnini ezber bilenlerin zaman ın hâdiseleri içinde 

ş ehit düş mesi veya vefat etmeleriyle, mukaddes metin için baz ı  tehlike-

ler varid olabilirdi Çünkü, arab yaz ı sının o zamanki durumu, yalnızca 

bu tehlikeyi bertaraf edecek durumda de ğ ildi. Sema' da ş art idi. İş te 

mukaddes metin için bu tehlikeyi ilk defa sezen Hz. Ömer olmu ş tu. Ebû 

Bekrin hilafetinde islamiyeti benimsemiyen baz ı  arab kabilelerinde irti-

dat hadiseleri ba ş göstermi ş , Ebû Bekr kı sa süren hilafetinin ilk günlerin-

de bunlar ı  tedib etmekle u ğ raş mış tı . Bu tedibler esnas ında pek çok kur-

ra'nın ş ehid dü ş mesi Hz. Omeri intibaha getirdi ve halifeyi Kur'a= 
cem'ine ikna etti., Ş imdi bu hadiseyi Zeyd b. Sâbittin a ğ zından dinle-

yelim. " Hz. Ebû Bekr Yemâme k ıt'âlinden sonra beni ça ğı rtt ı , Ömer de 

onun yanında bulunuyordu. Ebû Bekr bana, Ömer bana gelerek, Yemi-
me gününde Kur'anr h ıfzedenlerin çok say ıda ş ehid düş tüğünü, hafız-

larm diğer yerlerde de şehid düş meleriyle, Kur'a= zâyi olmas ından en-

di ş e ediyorum diyerek, Kur'an ı  cem' etmekli ğ imi tavsiye etti. Ben de 

ona rasûlün yapmad ığı  bir i ş i nasıl yapay ım dedim. Ömer, Allaha yemin 

ederek bunun bir iyilik oldu ğunu söyledi ve müracatta devam etti. 

Nihayet Cenab- ı  Hâk bu i ş e aklı mı  yat ırd ı , göğ süme ferahhk verdi ve 

Ömerin fikrine i ş tirak ettim. Sen ise genç ve ak ı llı  bir kiş isin, seni itti-

ham edecek bir söz de yoktur. Rasûle vahiy de yaz ıyordun, Kur'an' 

tetebbu ederek topla" 4  Bunun üzerine Zeyd ş öyle devam eder "bana bir 

dağı  taşı mayı  teklif etselerdi, Kur'anr cem' etmekten daha a ğı r olmazd ı". 

Ebû Bekr ve Ömere, Ras ıalu Ekremin yapmadığı  bir i ş i nas ıl yapıyorsu-

nuz ? dedim. Bunun üzerine Ebû Bekr, vallahi bu bir hay ırdır diye ce-

vap verdi. Allah Ebû Bekr ve Ömerin kalblerini nas ı l ferahlatt ı  ise, be-

nimkini de açt ı  ve onlar ın görüşüne uydum. Ben kur'an ı , onun yaz ılı  

1) el-Fihrist, s. 42. 

2) M. Sadık er-Râffi, Fcazu'l-Kur'an, Kâhire 1375 / 1956, s. 33. 

3) el-Mesâhif, s. 10. 
4) Musnedu Ahmed, I. 10. 
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bulundu ğu hurma dallar ından, beyaz ince ta ş lardan, bez parçalar ı  ve ha- 

fı zların hı fz ından takib ettim, Teybe sûresinin nihayetindeki 	Li)" 

âyetini, sonuna kadar Ebû Huzeymede buldum 
• • • e".  

ve olduğu gibi ilhak ettim. Toplad ığı m bu kitab hayat ı  müddetince Ebû 

Bekr'de kald ı , sonra Ömere, Ömer de vefat edince k ı zı  Hafsaya geçti". 1  Bu 
haberden anla şı ldığı na göre, da ğı mk olan Kurân metinlerinin, sayfalar ha-

linde bir araya getirilmesi vazifesi Zeyd b. Sabite verilmi ş ti. Zeydin bura-

da iki vazifesi vard ı . Biri, Hz. Peygamber huzurunda yaz ılan Kur'ân ayet-

lerini tahkik edip bulmak, di ğeri ise, bu âyetleri bir kitap halinde topla-

mak idi. Bu vazife zeyde, onun hem vahiy kâtibi hem haf ı z ve hem de Pey-
gamberin son k ıraat ında haz ır bulunmu ş  olmasından tevdi edilmi ş ti. 
Zeydin, bir da ğı  yerinden oynatman ın daha kolay oldu ğunu söylediğ i, bu 

mühim ve ciddi i ş te, her ayetin Hz. Peygamber taraf ından imla ettirildi ğ i 

tarzda tesbit olunmas ı  ve bunun için de iki ş ahidin ş ahadetleriyle tevsik 

edilmesi ş art ko ş ulmuş tu. "Ömer, Kur'a= cem'ini murad edince, Resû-
lü Ekremden doğ rudan do ğ ruya bir ş ey nakleden, onu bize getirsin dedi. 

Sahabe, telakki ettikleri Kur'âm sahifelere. levhalara hurma dallar ına 

yaz ıyorlard ı . Bunlardan birinin getirdi ğ i yaz ı , onun bu âyetleri  Resûl-
den nakletti ğ ine dâir iki ş âhid göstermedikçe kabul edilmiyordu". 2  Bu-

radan anla şı ldığı na göre, Ebû Bekr devrinde yap ılan iş , Hz. Peygamber 
devrinde da ğı nık vaziyette olan Kur'an' Kerim i toplu bir hale getirmek 

olmuş tur. Bundan dolay ı  da tek bir nüsha yap ılmış tı . Yine bu hadiste, 
Ömerin Kur'a= zâyi olmas ından korkmas ı , sanki Kur'ândan bir ş eyler 

kayboluyormu ş  gibi bir zehâba sebeb olabilir. Halbuki buradaki beyan, 

istikbalde harp meydanlar ında hafı zlar ş ehid düş ecek olurlarsa, O zaman 

Kur'ândan bir ş eylerin kaybolaca ğı  korkusudur. Yoksa o ana kadar 

Kur'ândan bir ş eyler zâyi olmu ş  değ ildir. Zaten Kur'ân ın bu cem' i ş i  
Peygamberin vefat ından altı  ay sonraya tesadüf etmektedir. Bu kadar  
kı sa bir müddet içinde Kur'ândan bir ş eyin zâyi olmas ı  mevzu bahs ola-_ 
maz. 

Büyük titizlikle istinsah edilip bir araya getirilen ve Kur'an ı  Keri-

min metnini ihtiva eden bu kitab ıZ ı d, Ebû Bekre teslim etmi ş ti. Bu 

nüsha sonra Ömere ve kendinden sonra halifenin kim olaca ğı  belli ol-

madığı ndan kı z ı  ve Peygamberin zevcesi Hafsaya teslim edilmi ş ti. Bu 

nüsha bir tek olduğundan her nekadar resmiyet iktisab edememi ş se de, 

Osman devrinde yap ılacak olan Kur'âmn istinsah ı  ve teksiri i ş inde esash 

1) Sahihu'l-Buhciri, VI. 225, IX. 92-93. 

2) el-MesclItif, s. 31. 
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bir rol oynad ığı ndan, yar ı  resmi bir durum kazanmış  olabilir. Bu mushaf 

bir rivayete göre "HafSamn vefat ından sonra, Medine valisi olan Mervân 

tarafından, Abdullah b. ömer'den istenmi ş , O da Hafsan ın cenazesin-

den döner dönmez, Mushafı  Mervâna göndermi ş , Mervân da, Hz. Osman 

tarafından istinsah edilen mushaflara belki muhalif bir ş ey olur endi-

ş esiyle onu yaktırmış tı . ı  

Umumiyetle görüyoruz ki, Müste ş rikler kâide d ışı  kalmış  bir halden 

veya ufak bir haberden istifade edip, ondan pek büyük meseleler ç ıkar-

masını  gâyet iyi biliyorlar. Bu hususta bizim müelliflerimiz de, onlar ın 

ellerine bol miktarda deliller vermi ş lerdir. Jeffery de, 'bn Ebi Dâvudun 

eserinden istifade ederek neticeler ç ıkarmaya çalış mış t ı". Jeffery 'e kesin 

olarak cevap verebilmek için, istifade etmi ş  olduğu bu eseri iyi bir ş ekilde 

cerh ve ta'dile tâbi tutmak icâb eder. Ondaki haberlerin s ıhhat derecesi 

nedir? bunlar ara ş tırılmadan kat'i hüküm vermek biraz güçtür. 

e— Kur'an, Kerimin Hz. Osman zamanında İstinsahı  ve Teksiri: 

Hz. Osman devrinde islam devleti Arabistan s ınırlarını  aş mış  ve 

yeni beldelere gönderilen muallimler ö ğ rendikleri ve duyduklar ı  kıraatle, 

okutup, islam ş eriat ını  bulundukları  muhitte ne ş re ba ş lamış lardı :  Isla 

miyete yeni giren bu muhtelif bölge ahalisi, Rasfılün, okuyu ş  ihtilafma 

niçin müsaade etti ğ ine vakıf de ğ illerdi ve Kur'an ı  hangi kıraat üzerine 

öğ renmi ş lerse onu _ş iddetle müdafaa ediyor ve bunun bir neticesi olarak 

mücadeleye giri ş ecel2.1(adargaLle an ve taassub gösteriyorlard ı . Iş te bu 
_ 

gibi hadiseler, Hz. Osman ı , Kur'an ı  bir kaç nüsha istinsah edip,  belli 

baş lı  islam merkezlerine göndermeye sevketti. Bütün eserlerin ittifak 

ettiğ i vak'a ş udurşAzerbeyean ve Ermenistan seferine i ş tirak eden Irak 

ve Suriyeli askerler aras ında Kur'âm okuyu ş ta baz ı  kıraat farklar ı  belir-

mesi ve her iki tarafın kendi kıraatlarm ın do ğ ruluğunu iddia etmeleri idi. 

Bu tehlikeyi sezen kumandan Huzeyfe b. el-Yeman, bu kar ışı klığı  gider-

mesi için Osmanı  teş vik etti. Bu hususta Enes b. Mâlikten gelen bir haber 

Buharide ş öyle nakledilir. "Ermenistan ve Azerbeycan fethinde Suriye ve'. 

Irakl ılarla beraber bulunan ve onlar ın Kur'an]. Kerimi muhtelif ş ekil:, 

lerde okumalarmdan mütessir olan Huze fe Ibnu'l-Yeman Osmana 

geldi ve ona: Ey mümirılerın emiri , şu ümmet yahudi ve hristiyanlar ın 

kitablarında düş müş  oldukları  ihtilafa dü ş meden önce sen bu i ş inicA: 

bına -bak, dedi. Bunun üzerine Osman , Hafsaya haber göndererek, elinde 

bulunan mushafdan, nüshalar ç ıkart ılaca ğı nı , bu i ş  bittikten sonra, nüsha-
_ 

1) el-Mesaif, s. 21. 
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s ının kendisine iade edilece ğ ini söyleyerek, as ıl nüshayı  istedi. Hafsa da 

mushafı  Osmana gönderdi. Hz. Osman,d b. Sabit,  Abdullah ibnu'z- _ 
Zubeyr, Sa'id 	ve Abdurrahman ibrıu"1-H ı  dan 
ibaret heyete Kur'an ı  istinsah etmelerini emre tti. Osman, Zeydden 

gayri Kurey ş e mensub olan üç ki ş iye, Zeyd ile Kur'ân hakk ında bir ş ey 

üzerinde ihtilaf etti ğ iniz zaman onu Kurey ş  lehçesiyle yaz ınız Çünkü, o, 

Kureyş  lehçesiyle nazil olmu ş tur, dedi. Heyet istenilen nüshalar ı  ikmal 

ettikten sonra, asil nüsha, Osman taraf ından Hafsaya gönderildi. Bu nüs-

halar o günkü ilim merkezlerine gönderilerek, di ğer Kur'ân nüshalar ımn 

ve Kur'an yaz ı lı  yapraklar ın yak ılmasını  emretti"1 Bu rivayette, Kur'an" 

resmen istinsaha ve di ğ er hususi nüshalar ı  ortadan kald ırmaya sevkeden 

sebebler aç ık olarak görülmektedir. 

Ekseri rivayette, Hz. Osman ın emriyle Kur'an" istinsah edenler, 
yukarıda adlar ı  geçen dört ki ş idir. Fakat baz ı  rivayetlerde halifenin is-

tinsah i ş inin 12 ki ş iye tevdi etti ğ i, Ubeyy b. Ka'b ın da bu heyete dahil 

olduğu bildirilmektedir. 2  

R. Blachere "Osmanl ı' emriyle Kur'ân ı  istinsah eden dört ş ahı stan, 

Zeyd Medineli, diğ er üçü Mekkeli aristokrat idi ve bunlar da Kur'ân ın 

ruhunu anlamaya muktedir de ğ illerdi. Şüphesiz Zeyd bunlara boyun e ğ i-

yordu"3  diyorsa da, bu ve bunun gibiler, Kur'ânda ihtilaf zannettikleri 

yerlere bir mebde aramak mecburiyeti, onlar ı  böyle bir neticeye sevket-

miş tir. Halbuki bir heyet taraf ından haz ırlanan ve bir nevi resmiyet ik-

tisab eden bu mushaflara, o zaman gerek Kur'ân ı  ezbere bilenler, gerekse 

yaz ı  ile tesbit edilmi ş  sahifelere sâhip olanlar taraf ından hiç bir itiraz vaki 

olmamış tır. Yine R. Blachere, bu hususta "Ubeyy. b. Ka'b, İbn Mes'ud, 

Ebu Musa el-E ş 'ari, Ali b. Ebi Tâlib gibi me şhur ş ahısların, Kur'an me-

tinlerini bile bile tahrif eden Osman ın, bu komisyonuna, yaptıkları  itiraz-

lara bu anda mâlik de ğ iliz"4  demektedir. Müellif bu sözleriyle muhatab-

larını  bir ş üphe içine dü ş ürmek istedi ğ i aç ıkça görülmektedir. Sanki 

yukar ıda ismi geçen ş ahı sların itirazlar ı  mevcutmu ş  da, onlar ortadan yok 

edilmiş  gibi bir durum has ı l olmaktad ı r. Bilakis bu ş ahısların Hz. 

Osman tasvib eden sözleri mevcuttur. İbn Ebi Davudun nakletti ğ i bir 

habere göre, Hz. Ali "Osman hakk ında iyilikten ba ş ka bir suretle bahset-

meyiniz. Kur'ân nüshalar ı nı  bizimle isti ş are etmeden yakmad ı  ve bize 

ş u kıraat hakkında ne dersiniz diye sordu, bunu da ş u sebebten izah etti, 

1) Sahihu'l-Bulairi, VI. 220; el-Mestillif, s. 18-19; Tiirihu'l-islâm, Il. 145. 

2) el-Mesdhif, s. 25 - 26. 

3) Introduction au Coran, s. 56-58. 

4) Aynı  eser, s. 58. 
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bana haber verildi ğ ine göre baz ıları , diğerlerine benim k ıraât ım senin-
kinden daha iyidir diyor, ve bu gibi hallerin küfre kadar varabilece ğ ini 

söylüyordu. Bunun üzerine biz de Osmana ne gibi bir tedbir dü şündüğünü 
sorduk, o da herkesi bir k ıraât üzerinde toplamak icâb etti ğ ini söyledi 
Biz de evet muvafıktır, seninle aynı  görüş teyiz dedik" 

Abdullah b. Mes'udun, Osman ve Zeyde kar şı  muhalif bir tavır 
takındığı nı  gösteren haberler mevcuttur. Fakat tak ındığı  tavı r, ileri gelen 
sahabe tarafından be ğ enilmemiş , o da bunun üzerine yapt ığı na utanmış  
ve nâdim olmuş tur.2  Zaten Kur'a= Cem'i hususunda bir ihtilaf olmam ış , 

ihtilaf bahis konusu olmu ş sa o da kıraatte olmu ş tur. Ebu Bekr Kur'an' 
cem' için Zeydi tavzif etti ğ i zaman, İ bn Mes'uddan bir itiraz zuhur et-
memiş ti. Fakat Ebil Bekr Kur'âmn cem'inden sonra elde mevcud nüsha-
ların imhas ını  emretmemi ş ti. Osman ise bunu lüzumlu görmü ş tü. İş te 
İbn Mes'udun itiraz ı  buradan ba ş lar. Belki o kendinin daha evvel müslü-
man olduğunu ileri sürerek kendini Zeydden evla görebilirdi. Hatta Zey-
di kastedecek, ben islam oldu ğumda o kâfir bir reculün sulbünde idi. 
demiş ti. ez-Zühri, İbn Mes'udun bu sözünün ileri gelen sahabe taraf ından 
fena kar şı landığı nı , söylemektedir. 3  

Ebü Bekr el-Enbari, Kur'an ı  cem' i ş inde, Ebü Bekr, Ömer ve Osman ın, 
Zeydi, İbn Mes'uda tercih etmelerinin sebebi hakk ında ş öyle demektedir. 
İbn Mes'ud, Zeydden daha afdal, islaml ığı  daha evvel ve fazileti daha 
çoktur. Fakat Zeyd Kur'âm, ibn Mes'uddan daha iyi h ıfzetmi ş ti" İbn 
Mes'ud Peygamberin sa ğ lığı nda 70 kadar süre ezberlemi ş ti.4  Geri kalanı -
nı  Peygamberin vefat ından sonra ö ğ renmiş ti. Halbuki Peygamber za-
nında Kur'ân hatm ve hı fzedilmi ş ti. Bu zamanda ezberliyenler daha mak-
bul idiler. Ama bu demek de ğ ildir ki Zeyd, İbn Mes'uddan daha afdal-
dır. 5  Hatta İbn Mes'udun tamamını  hatmetmeden önce öldü ğünü söy-
leyenler dahi vard ır. Yezid b. Hârun, Muavvizetan, el-Bakara ve Alu 
İ mran gibidir. Kim ki onu Kur'ândan addetmezse kâfir olur. Ona İbn 
Mes'ud sorulunca, müslümanlar aras ında hiç bir hilaf yoktur ki, İbn 
Mes ud vefat etti ğ inde Kur'a= bütününü h ıfzetmemi ş ti, demiş tir. 6  
İbn Mes'ud Peygamberin sa ğ lığı nda 70 küsür süre h ı fzettiğ ini, geri kalan 
sürelerin de Mücemmi' b. Cariyetil-Ensari'den ö ğ rendiğ i söylenir.' Hz. 

1) el-Mesahif s. 22. 

2) Mukad,demetân, s. 95. 

3) el-Mesahif, s. 17; Mukaddemetân, s. 20. 

4) Musnedu Ahmed, I. 379, 389, 405. 

5) Tefsiru'l-Kurtubi, I. 53. 

6) Aynı  yer. 

7) Aynı  eser, I. 58. 
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Ebû Belu. ve Osman ın Kur'a= cem' ve istinsah ı  iş ini, Zeyde havale edip, 

İbn Mesuda havale etmemesinin di ğer bir sebebi de, İbn Mes'udun ne-

seb itibariyle Kurey ş e yakınolmasında aranabilir. E ğ er ona havale edil-

miş  olsayd ı , Kurey ş e meyl etti gibi ihtimaller ve şüpheler zuhür edebilir-

di. Ona tevdi edilmemekle zuhiir edebilecek ş üpheler bertaraf edilmi ş -

oluyor. 

Eğer, R. Blachere'in yukar ıda söylediğ i söz doğ ru olmu ş  olsaydı , 

İbn Mes'udun muhalif görülen haberleri de yok edilmesi icâb etmezmi 

idi? demek ki böyle bir ş üphe asla vârit görülemez. İbn Ebi Davud 

"Biz râsulün eshab ının üzerinde içtima etti ğ i Osman mushafını  okumayı  
uygun görürüz. Bir insan bu mushaf ın hilafında, namazda okursa, na-

maz ı  iade etmesini e ınrederdim"i demektedir. 

Hazreti Osmana kin besleyen baz ı  ş iiler, Ehli Beyt hakkındaki a-

yetlerin Kur'ândan ç ıkarı ldığı  tarz ındaki mülahazalar tamamen çürük-

tür. Zira Buhârinin sahihindeki bir haber bu sözün asl ı  olmadığı nı  teyid 

eder. " İbnu'z-Zubeyr, Osmana 2 (...1,.1 

ayeti hakk ında sordum. Bana bu ayeti ba ş ka bir ayet neshetti dedi. 

O halde onu niçin yaz ıyorsun dedi ğ imde, ey karde ş imin oğ lu, Kur'ânda 

hiç bir ş eyi yerinden oynatmad ım dedi". 3  İ ster Ebiı  Bekr olsun, ister Os-

man olsun bu cem'i i ş inde, di ğer sahabeden farkl ı  olarak bir rolleri ol-
mamış tı . Bu gün ş iiler bile bu mushafı  kabul etmektedirler. S. de Sacy, 
Weil, Hirschfeld gibi müste ş rikler, Kur'ândaki baz ı  ayetlerin sonradan 

uydurulmu ş  olduğu fikrini savunmu ş lard ır. Meslekda ş lar ı  olan F. Buhl 
ise onların bir mesnede dayanmayan esass ı z ve hayali iddialar ını  reddet-

mektedir. 

Hazreti Osmanın istinsah ettirdi ğ i mushaf adedi üzerinde de ihti-
laf edilmi ş tir. Bir rivayette dört nüshad ır. Üç tanesi, Kûfe, Basra ve 

Ş ama gönderilmi ş , bir tanesini de Medine de b ırakmış tı . Medinedeki bu 

nüshaya;e/-mash enir. Di ğ er bir rivayette ise, yedi tanedir. 

Yukarıdaki beldelere ilaveten, Mekke, Yemen ve Bahreynede birer nüsha 
gönderilmiş tir. İbn Hacer ise, bu nüshaların be ş  tane olduğunu söyler. 4 

 Bu adetlerin daha değ iş ik olduğu rivayetlerde mevcuttur. ez-Zerke ş i 

bunların en do ğ rusu olan ı  evvelkisidir, demektedir. 5  Eksen hadisciler, 

be ş  adet oldu ğunu söylerler. Mekke, Medine, Basra, Kûfe ve Ş ama gön- 

1) el-Mesâhif, s. 53 - 54. 

2) el-Bakara, 234. 

3) Sahihu'l-Buhari, VI. 36. 

4) Fethu'l-Bari, IX. 16. 

5) el-Burhan, I. 240. 
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derildiğ ini söylüyorlarsa da, Ebü Hâtim es-Sicistâni, Yemen ve Bahreyne 

gönderilen diğer iki nüshadan da bahsetmektedir.1 

Burada bizi düş ünmeye sevkeden di ğer bir nokta, Hz. Ebu Bekrin 
cem' etti ğ i mushaf ile, Hz. Osman mushafı  aras ında bir farkın olup ol-

mamasıdır. Hz.Osmana, k ıraât ihtilafı  bahsedildiğ inde, derhal Hafsan ın 

elindeki nüshayı  isteyerek onu aynen istinsah ettirmi ş ti. Yalnız, Osman, 

burada k ıraât ihtilafın bertaraf etmeye çal ış mış  ve bugünkü ş ekilde süre-

leri tertib etmi ş ti. Aralar ında ç ıkacak ihtilafta Kurey ş  lehçesini tercih et- 

melerini tavsiye etmi ş ti. Heyette sadece " ,,rkelimesinde ihtilaf olun- 
.' 

muş  ve bundan ba ş ka bir ihtilaf zikredilmemi ş tir.  O halde Ebû  Bekrle 

Osmanın yapmış   oldukları  iş  aras ındaki fark sudur. Birincisinde, hafız-
larm ş ehid  düşmesiyle, Kur'ândan bir ş eyin zâyi olma korkusu hakimdi 

Bundan dolayı   da bir tane  olarak istinsah edilmi ş ti.  Ikincisinde ise, son 

arizadan sonra Rasülü Ekremden i ş itilmiş  okunızşıingayri  bir okunıı_ş_ 

korkusu hakimdi Bu bak ımdan birden fazla istinsah edilip belli baş lı   
ş ehirleregönderildi.,Bu hususta el-Kadi Ebü Bekr "Hz. Osman ın Kur'ânı  
c em'i iş indeki gayesi, EM]. Bekrinki gibi sadece iki kapak aras ında 

cem' etmek de ğ ildi, Onun maksad ı  Hz. Peygamberden sabit olan kira:at 

üzerinde cem' etmek, ondan olmayanlar ı  da ilga etmekti" demektedir. 2 

 Yine aynı  eserde İbn Cerirden naklen "Osman, ümmeti hidayet ve do, ğ -
ruluğa sevketmek için, Kur'a= bir harfle okunmas ını  temin etti, ve di-

ğer alt ı  harfi terketti" denilmektedir.' 

Hz. Osman istinsaha sevkeden haberin sonunda, Kur'âmn di ğ er 

nüshalarımn yakılmas ı  diye bir ibare var" " 43}_ " kelimesinin " e  " 

harfinin noktal ı  veya noktas ı z olmas ı  meselesinden baz ı  münakaş alar 

olmuş , baz ıları  Allahın ismini ihtiva eden bir ş eyin yakı lıp yakılmamas ı -

nın cevaz ı  meselesini münaka ş a etmi ş ler. Baz ıları  da Tavus ve Urvenin 

içinde besmeleyi ihtiva eden risalelerini yakt ığı nı  ileri sürmüş lerdir. 

Yakmaya muhalif olanlar, Hz. Osman bu mushaflar ı  yakmamış , onların 

okunmamas ını  temin etmek için hepsini toplam ı§ ve yaz ılarını  bozmuş tu. 
İbn Atiyye ise, bu harfin noktas ı z olarak yakmak manas ında daha sahih 

olduğunu söylemektedir. Bu hususta daha fazla malumat ı  İbn Hacer 

zikretmektedir. 4  

Netice olarak, Hz. Osman ın gerek kendisinde bulundurdu ğu, 
gerekse diğ er ş ehirlere gönderdi ğ i mushaflara itiraz vaki olmam ış , 

1) s. 34. 

2) Tefsiru'l-Kâs ı mi, I. 291. 

3) Aynı  yer. 

4) Fethu'l-Bliri, IX. 17. 
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derhal benimsenmi ş , kısa zaman içinde bunlardan istinsahlar yap ı -
larak bir çok müslüman ın elinde Kur'an nüshalar ı  go"rülmeye_b_sl_a  
tı . Ali ile l'Iuaviye aras ında vuku bulan S ıffin sava şı nda "Amr ibnu'l- - 
As'ın iş aretiyle be ş  yüz nüsha havaya kald ırılmış tı . ı  Bu misal, kısa za-
manda müslümanlar elinde mushaflar ın ne kadar ço ğ aldığı m göster-
mektedir. Halbuki Hz. Osman ın mushaf istinsah ı  ile Sıffin muharebesi 
aras ında yedi sene gibi k ısa bir zaman geçmi ş ti. 

* * 

Acaba Hz. Osman tarafından istinsah edilip çe ş itli bölgelere gön-
derilen mushaflar ın tarihçesi hakkında bilgimiz nedir? ve bu mushaf-
lara diğ er mezheb sahiblerinin bir itiraz ı  vaki olmuş mudur ?. Bu mushaf-
larm tarihçesi hakk ında gelen rivayetler okadar çe ş itlidir ki, onlardan 
baz ı sı  bugün, o mushafların kalmadığı nı  söylerken, baz ı ları  da zaman ı -
mı za kadar gelmi ş  oldu ğunu iddia ederler. Haberlerin çe ş itli oluşu ve bir-
birini nakzedici mahiyette bulunu şu, ve haberlerin de ş imdilik tahkik 
imkanından mahrum olu şu gibi sebebler, bu konu üzerinde fazla dur-
mamayı  icat, ettirdi. 2  

Hz. Osmamn istinsah etti ğ i mushaflar, müslümanlar aras ında icmâ-
en kabul edilmi ş , çe ş itli islam fırkaları  bile onu kabul etmi ş lerdir. Baz ı  
ş iiler, Osman ın Kur'ân metnini ta ğyir etmi ş  olduğunu veya daha aç ık 
olarak, Aliye ait baz ı  hususları  ihmal etmi ş  olmasından bahsederlerse de, 
eserler vermi ş  tefsirler yazm ış  olan olan Ş ii alimleri böyle bir ş eyi kabul 
etmezler. Ş iilerin en mühim bir fırkası  olan imâmiyyenin, Kur'an hakkın-
daki inanış larım Ebü Ca'fer el-Kummi ş öyle ifade eder. "Peygamber 
1V1uhammede, Allah tarafından vahyedilen yıICe-Kur'ânın kemmiyetine 
ait inanc ımı z şudur; insanlar ın iki kapak aras ında muhafaza edip kul-
land ıklarından ibaret, kendisi ve dostlar ı  tarafınan takdis edilmiş  olan 
Kur'ând ır. Bundan fazlas ı  değ ildir. Sürelerin say ı sı  umumiyetle müslü-
manlar tarafından 114 olarak bilinir Fakat bize göre, 8-9, 93-94, 105-106 
cı  süreler, birer süre alt ında ş ekillenir. Bu husustaki Kur'ân inanc ımızdan 
daha fazla ş eyleri bize izâfe edenler yalanc ıd ır"' Bu sözden anla şı laca ğı na 
göre, ş iiler de, bu gün müslümanlar ın elinde bulunan mushafı  aynen 
kabul etmektedirler. Yaln ı z aradaki fark, süreleri tanzim etme tarz ın-
da ortaya ç ıkmaktad ır. Hakikatte Sünnilerin elinde bulunan Kur'ânla„ 
Ş iilerinki aras ında bir fark yoktur. Ancak bu fark, ilimler aras ında bir 

1) el-Mes'üdi, Murücü'z-Zeheb, Mı sır, 1367 / 1948., II. 400; Pceizu'l-Kur'ân s. 40. 

2) Hz. Osmanın çeş itli bölgelere gönderdi ğ i mushaflar ın tarihçeleri hk. fazla bilgi için bkz. Os-

mân Keskinoğ lu, Kur'an Târihi, İ stanbul, s. 245 - 254. 

3) Initiation au Koran, p. 24. 
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nazariye olarak mevcuttur. Bu hususta k ısaca ş unu söyleyebiliriz, Hz. 

Osmanın istinsah etti ğ i Kur'ân 14 as ırdan beri müslümanlar ın elinde, 
itirazs ız olarak tek ba şı na mer'iyettedir. 

Bu hakikate ra ğmen Hindistanın Bankipore kütüphanesinde bulu-

nan apokrif (sahih olmayan) süreleri ihtiva eden bir mushaf 1913 sene-

sinde "The Moslim World" mecmuas ınd.a W. St. Clair Tisdall tarafından 

(Shi'ah additions to the Koran) ad ıyle ingilizceye terceme edilmi ş tir. Bu 

nüshada 41 âyeti ihtiva eden "Sûretu'n-Nureyn" ve 7 âyeti muhtevi olan 

"Sûretul-Velâye" isimli iki uydurma süre ile, Kur'ân ı  Kerim metninin 

muhtelif yerlerine baz ı  ilaveler yap ılmış tı r. İ ki nür süresiyle , Hz, Pey-

gamber ile Hz. Ali kastolunmakta, Velâye senesinde ise Hz. Ali ile 
imamlara gösterilmesi lâz ım gelen itaat ve hürmetten bahsedilmek-
tedir. 

Frans ı z müste ş riklerinden olan Garcin de Tassy, bu apokrif süreleri 
1842 senesinde Journal Asiatique mecmuas ında (Paris, 1842, I. 431-439) 
(Châpitre Inconnu du Koran) ad ıyle ne ş retmi ş , güya o devirde geçerli 

bir fikir olan, Kur'ânda tasni' edilmi ş  kı sı mlar olduğu görüşünü savu-

nan zihniyeti destekler mahiyette, Kur'ândan baz ı  asılların çıkarılmış  
olduğu görüş ünü savunmak istemi ş ti. 1843 senesi aralık ayının Journal 

Asiatique dergisinde Mirza Alexandre _Kazem -taraf ından (Observa-

tions sur le châpitre inconnu du Koran) adl ı  bir yaz ı  ile Garcin 

de Tassy'e gereken cevap verilmi ş tir. Ş iilerin Kur'ân ında, böyle 

sahte bir süre izine rastlanmad ığı nı  göstermekle kalmam ış , aynı  zaman-

da kalem münaka ş as ının bol oldu ğu polemik'e âit eserlerde de, bu hu-
susta hiç bir i ş aretin bulunmadığı nı  göstermi ş ti. Ancak böyle bir ş eyin 
hicri VII. ci  asırdan sonra ş iiler aras ında ilk defa görülmeye ba ş ladığı nı  
isbatlam ış tır. Dr. M. Draz ise, bu apokrif süreleri bir defa okumakla, 

Kur'ânı  Kerimin esas ahenkli ve zarif üskıbu ile ne kadar büyük bir te-
zad te ş kil ettiğ ini kolayca anlama= mümkün oldu ğunu söylemektedir.' 

T. Nöldeke2  ve I. Goldziher3  gibi ileri gelen müste ş rikler de eserlerinde 

bu nüshadan bahsetmi ş lerdir. 4  

Resmi Mushaf ile hususi tertibler aras ında mukayese yap ı labilmesi 

için buraya dört tane cedvel ilave etmeyi uygun gördük. I. !kolu cedvel, 
Resmi mushafın tertibi ve sürelerin nüzul tarihini göstermektedir. II. 

1) Initiation au Karan, p. 24. 

2) T. Nöldeke, Geschichte des Qorans, Leipzig 1919, II. 93 - 112. 

3) I. Goldziher, Die Richtungen der Islamischen koranauslegung, Leiden 1952. s. 271. 

4) Bu konuda daha fazla bilgi elde etmek için bkz. Prof. M. Tayyib Okiç, Kur'ânı  Kerimi Taklid 

Te ş ebbüsleri, (Diyanet Dergisi, cilt, 10, sayı  104 - 105. s. 7-12) 
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Nolu cedvel ise Ubeyy b. Ka'b ile İbn Mas'ud ve Osman Mushaflar ının 

tertibini, III. cü cedvel ise nüzfı l sıras ına göre göre tertib edilmi ş  mus-
hafların tertibini gözlerimizin önüne sermektedir. IV. Nolu cedvel ise 

Bankipordaki apokrif mushafdaki nüzul s ı ras ına göre sûrelerin tertibini 

göstermektedir. 

CEDVEL I 

Hz. Osman Mushafının Tertibi 

Sıra 
No 

Mekki Süreler Medeni Süreler Nüzül Tarihi 

1 el- Fdtiha el-Müddessir'den sonra 

2 el- Bakara, 	281. 	ci â- 
yet, Haccetul-Veda 
senesinde Mina'da nâ- 
zil olmu ş tur 

Medinede ilk nazil olan sû-
redir. el-Mutaffifin den son-
ra 

3 Alu Imran el-Enfâi'den sonra 

4 en-Nisâ el-Mümtahana'den sonra 

5 el-Müide, 	3. 	cü âyeti 
Haccetu'l - Veda esna 
sında Arafatta nazil o-
ldu. 

el- Feth'den sonra 

6 el-En' 'dm, 20, 23, 91, 93, 
114, 	141, 	151, 152, 153 
âyetleri 	Medinede nazil 
olmuş tur. 

el-Hıcr'den sonra 

7 el-'Araf, 163 den 170 ka- 
dar olan âyetler Medeni-
dir. 

Sad'dan sonra 

8 el-Enfâl, 30 darı  36 ya 
kadar olan âyetler 
Mekkidir. 

el- Bakara'dan sonra 

9 et 	- 	Teybe, son iki â- 
yeti Mekkidir. 

el-Meiide'den sonra 

10 Yunus, 40, 94 95, 96, el 
âyetler Medenidir 

el- İsrit'dan sonra 

11 Had, 12, 17, 114. cü â- 
âyetler Medenidir 

Yunûs'dan sonra 

12 Yusûf, 	1, 	2, 3, 7. ci â- 
yetler Medenidir. 

Hûd'dan sonra 

13 er-Ra'd Muhammed'den sonra 

14 İbrdhim, 28 ve 29. cu â- 
yetler Medenidir 

Nâh'dan sonra 
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No Mekki Süreler 	 Medeni Süreler Nüzül 	Tarihi 

15 el - Hicr, 87. ci âyet Me- ı  
denidir 

Yusûf'dan sonra 

16 en - Nahl, son üç âyeti 
1Viedeniclir. 

el-Kehf 'den sonra 

17 el - İsra, 26, 32, 33, 57 
ile 73 den 80 kadar olan 
âyetler Medenidir 

el-Kasas'dan sonra 

18 el-Kehf, 28 ile 83 den 101 
e kadar olan âyetler Me-
denidir. 

el-Gâş iye'den sonra 

19 Meryem, 58 ve 71. ci a- 
yetler Medenidir 

Fâtır'dan sonra 

20 Tâha, 130 ve 131.ei âyet- 
ler Medenidir. 

Meryem'den sonra 

21 el-Enbiyâ Lbrâhim'den sonra 

22 el - Hac, 52 53, 54, 55 
ci âyetler , Mekke ile 
Medine aras ında 

en-Nûr'dan sonra 

23 el-Mu'min lin el-Enbiy ır dan sonra 

24 En-Nür el-Haş r'den sonra 

25 el - Furkân, 68, 69, 70.ci 
âyetler Medenidir. 

Yâsin'den sonra 

26 eş  - 	Ş uarâ, 	197 ile 224 
den sürenin sonuna ka-
dar olanlar Medenidir. 

— 	— 
el- Vak ıa'dan sonra 

27 en-Neml eş -Şuarâ'dan sonra 

28 el - Kasas, 52 den 55 e 
kadar 	Medenidir, 85.ci 
âyette 	hicret esnas ında 
el - Cuhfe'de nâzil olmu ş -
tur. 

en-Neml'den sonra 

29 el - Ankeb ılt, 1 den 11 e 
kadar olan âyetler Me-
denidir. 

er-Râm'dan sonra 

30 er- Rûm, 17.ci âyet Me- 
denidir. 

el-Inş ikâk'dan sonra 

31 Lokman, 27, 28, 29. eu â- 
yetler Medenidir. 

es-Saffiddan sonra. 

32 es - Secde, 16 dan 20 ye 
kadar Medenidir. 

el-Mu'minû n'dan sonra 

33 el-Ahzâb .21-lu /mrein'dan sonra 
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No. Mekki Süreler Medeni Süreler Nüzül Tarihi 

34 Sebe, 6.c ı  ayet Medenidir Lokman'dan sonra 

35 Flitı r 1 el-Furkân'dan sonra 

36 Yâsin, 45, ci âyet Mede- 
nidir. 

el-Cin'den sonra 

37 es-Saffât el-En'âm'dan sonra 

38 Sad el-Kamer'den sonra 

39 ez - Zümer, 	52, 53, 54. 
cü âyetler Medenidir. 

Sebe'den sonra 

40 Gâfir 56, 57. ci âyetler 
Medenidir. 

ez-Zümer'den sonra 

41 Fussilet Gâfir'clen sonra 

42 

_ 

eş  - Ş urâ, 23, 24. 25, 27, 
ci âyetler Medenidir. 

Fussilet'ten sonra 

43 ez-Zuhruf, 54 Medenidir. 
— 

eş - Şurddan sonra 

44 ed-Duhân ez-Zuhrüf 'dan sonra 

45 el-Câsiye, 14. Medenidir. ed-Duhandan sonra 

46 el - Ahkâf, 10, 15, 35. ci 
âyetler Medenidir. 

el-Câsiye'den sonra 

47 Muhammed, 13. cü â- 
yet hicret esnas ında yol 
da nâzil olmuş tur. 

el-Hadid'den sonra 

48 el - Feth, iludeybiye- 
den ayrı ldıktan sonra 
yolda nâzil oldu. 

el-Cum'a'dan sonra 

49 el-Hucurât el-Mücadele'den sonra 

50 Kâf, 38. ci Medenidir. el-Mürselât'tan sonra 

51 ez-Zâriyât I I el-Ahkâf'dan sonra 

52 et-Tür es-Secde'den sonra 

53 en-necm,32.ci Medenidir. el- Ihltis'dan sonra 

54 el - Kamer, 44, 45, 46. 
cı  âyetler Medenidir. 

et-Tânk'dan sonra 

55 er-Rahman er-Ra'd'dan sonra 

56 el - Vâk ı a, 81, 82. ci â- 
yetler Medenidir. 

Tâ Ha 'dan sonra 

57 el-Hadid ez-Zelzele'den sonra 
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No. Mekki Süreler Medeni Süreler Nüzül Tarihi 

58 el-Mücadele el-Müntlfikün'dan sonra 

59 el-Haşr el-Beyyine' den sonra 

60 el-Mümtahane el-Ahzâb'dan sonra 

61 es-Saff et-Tegetbun'dan sonra 

62 el-Cum'a es-Saf 'dan sonra 

63 el-Muntifikün el-Hac' dan sonra 

64 et-Tegâbun et-Tahrim'den sonra 

65 
_.. 

et-Talâk el- İnsan'dan sonra 

66 et-Tahrim el-Hucurât'tan sonra 

67 el-Mülk et-Tür' dan sonra 

68 el - Kalem, 17 den 33 e 
ve 48 den 50 ye kadar 
olan âyetler Medenidir. 

el-Alak'dan sonra 

69 el-Hakka el-Mülk'ten sonra 

70 el-Mearic el-Hâlca'dan sonra 

71 

72 

M.& en-Nahl'den sonra 

el-Cin 
.__. 

el-A'raf'dan sonra 

73 el-Müzzemmil, 10, 11, 20 
ci âyetler Medenidir. 

_ 

el-Kalem'den sonra 

74 el-Müddessir 
----- 

el-Müzzemmil' den sonra 

75 el-Klyüme el-Kiria'dan sonra 

76 el-Instin er-Rahman' dan sonra 

77 el - Mürseldt, 48. Mede- 
dir. 

el-Hilmeze'den sonra 

78 En-Nebe el-Matiric'den sonra 

79 en-Netziat en-Nebe'den sonra 

80 Abese en-Necm'den sonra 

81 et-Tekvir el-Mesed'den sonra 

82 el-Infitar I 1 en-Ntizitiedansonra 

83 el - Mutaffifân Mekkede I 
enson nâzil olan süre 

I el-Ankebtit'dan sonra 

84 el- inş ikak el-infitar'dan sonra 
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No. Mekki Sûreler Medeni Sûreler Nüzfil Tarihi 

85 el-Bari:k eş -Ş ems'den sonra 

86 et-Târik el-Beled'den sonra 

87 el-A'la et-Tekvir'den sonra 

88 el-Gaş iye ez-Zariyetetan sonra 

89 el-Fecr el-Leyl'den sonra 

90 el-Beled Kaf'dan sonra 

91 eş -Ş ems el-Kadr'den sonra 

92 el-Leyl el-A'lâ'dan sonra 

93 ed-Duhâ el-Fecr'den sonra 

94 Elem Ne şrah ed-Duhâ'dan sonra 
95 et-Tin el-Burüc'tan sonra 
96 el - Alak, Kur'andan ilk 

nâzil olan 
97 el-Kadr Abese'den sonra 

98 el-Beyyine et-Talak'dan sonra 
99 ez-Zelzele en-Nis ırdan sonra 

100 el-Adiyât el-Asr'dan sonra 

101 el-Karia Kurey ş 'ten sonra 

102 et-Tekâsür el-Kevser'den sonra 

103 el-Asr Elem Ne ş rah'dan sonra 

104 el-Hümeze el-Ktyame'den sonra 

105 el-Fil el-Kafiran'dan sonra 
106 Kurey ş  et-Tin'den sonra 
107 el - Mâân, 4, 5, 6, 7. ci 

âyetler Medenidir. 
I  I et-Tekasür'densonra 

108 el-Kevser el-Adiyetetan sonra 

109 el-Kafiran el-Mâün'dan sonra 
110 en - Nasr, Haccetu'l- 

Veda esnasmda Mi-
na'da Mizil olmu ş tur. 
En son Mizil olan sû-
redir. 

et-Tevbe'den sonra 

111 el-Mesed el-Fâtiha'dan sonra 

112 el-Ihlas en-Nâs'dan sonra 
113 el-Falak el-Firden sonra 

114 en-Nas el-Falak'tan sonra 
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CEDVEL ıİ  
Hz. Osman, Ubeyy b. Ka'b ve Abdullah b. Mes'ud Mushaflar ında 

Kur'ân Sürelerinin Tertibi 

No. Hz. Osmanın Mush. Ubeyy b. Ka'b Mush. İbn Mes'udun Mush. 

1 el - Fâtiha el - Fâtiha el - Bakara 
2 el - Bakara el - Bakara en - Nisâ 
3 ikin iınrân en - nisâ Alu İnırân 
4 en - nisâ Altı  İmrân elif L, M. Ş . 
5 el - Mâide el - En'am el - En'am 
6 el - En'am el - A'raf el - Mâide 
7 el - A'raf el - Mâide Yunfı s 
8 el - Enfâl el - Enfâl Berâetun 
9 et - Tevbe et - Tevbe en - Nahl 

10 Yuniis ilûtl. TIM 
11 Hûd Meryem Yusn'f 
12 Yusiif eş -Şuarâ Benû İ srâil 
13 er - Râd el - Hac el - Enbiyâ 
14 İbrâhim Yusilf el - Mü'minûn 
15 el - Iner el - Kehf eş  - Şuarâ 
16 en - Nahl en - Nahl es - Saffât 
17 el - İ srâ el - Ahzâb el - Ahzâb 
18 el - Kehf Benû İ srâil el - Kasas 
19 Meryem ez - Zümer en - Nür 
20 Tâ Hâ H. M. Tenzilun( 	N el - Enfâl 
21 el - Enbiya Tâ Hâ 	` ("'" I Meryem 
22 el - Hac el - Enbiyâ el - Ankelnit 
23 el - Müminûn en - Nür er - Itiim 
24 en - nin. el - Mü'minün Yâ Sin 
25 el - Furkân H. M. el - Mü'min( ,,,_) el - Furkân 
26 eş  - Şuarâ er - Râd 	' 	1 	/ el - Hac 
27 en - Neml T. S. M. 	( 	k, ) er - Râd 
28 el - Kasas ..-"' el - Kasas Sebe 
29 
30 

el - Ankebnt 
Er - Rısım 

T. S. 
Süleymân ( c.Y 1'' ) 

el - Melâike 
İbrâhim 

31 Lokmân es - Saffât Sad 
32 es - Secde Davud Ellezine Keferû 
33 el - Ahzâb Sad el - Kamer 
34 Sebe Yâ Sin ez - Zümer 
35 Fâtır Eshâbu'l-Hicr el-Havâmim el - Müsebbihat 
36 Yâ Sin H. M.'A.S.K.( ,..,-) H. M. el - Mümin 
37 es - Saffât er - Rûm 	I  H. M. ez - Zuhruf 
38 Sad ez - Zuhruf es - Secde 
39 ez - Zümer H. M. Secde el - Ahkâf 
40 Gâfir İbrâhim el - Câsiye 
41 Fussilet el - Melâike ed - Duhân 
42 eş  - Şura el - Feth İnnâ Fetehnft 
43 ez - Zuhrûf Muhammed el - Hadid 
44 ed - Duhân el - Hadid Sebbaha 
45 el - Câsiye ez - Zihâr el - Ha şr 
46 el - Ahkâf Tebâreke Tenzilun 
47 Muhammed el - Furkân es - Secde 
48 el - Feth Elif L. M. Tenzulun Kaf 
49 el - Hucurât Nüh et - Talak 
50 Kâf el-Ahkâf el - Hucurât 
51 ez - Zâriyât Kâf Tabârekellezi 
52 et - Tûr er - Rahmân et - Tegâbun 
53 en-Necm el - Vâkm el - Münâfikûn 
54 el - Kamer el - Cin el - Cumu'a 
55 er - Rahmân en - Necm el - Havariyyûn 
56 el - Yâkıa MM Kül Uhiye 
57 el - Hadid el - Hakka imıa erselnâ Nûlı an 



No. 	ı 	Hz. Osmanın Mush. 	Ubeyy b. Ka'b Mush İ bn Mes'udun Mush. 

58 el - Mücadele el - Haşr el - Mücadele 
59 el - Ha ş r el - Mümtahane el - Mümtehane 
60 el - Mümtahane el - Mürselât Ya eyyühennebiyu lime 

tuharrinıu 
61 es - saff Amme Yetesaelûne er - Rahman 
62 el - Cumu'a el - 	Insan en - Necm 
63 el - Münafikiin La Uksimu ez - Zâriyât 
64 et - Tegabun Küvviret et - Tûr 
65 et - Talâk en - Nâziât Ikterebeti's - Sa'a 
66 et - Tahrim Abese el - Hakka 
67 el - Mülk el - Mutaffifiin iza Vakaat 
68 el - Kalem inş ikak Niın ve'l - Kalem 
69 el - Ilakka et - Tin en - Nâziât 
70 el - Mearie Ikra' bismi Rabbike Seele sâilun 
71 Mili el - Hueurat el - Müddessir 
72 el - Cin el - Münafikfın el - Müzzemmil 
73 el - Müzzemmil el - Cumu'a el - Mutaffifûn 
74 el - Müddessir en - Nebiyyu Abese 
75 el - Kıyame el - Fecr ed - dehr 
76 el - İ nsan el - Mülk el - Kıyame 
77 el - Mürselât ve'l-leyli iza Ya ğş a Amme Yetesaelisme 
78 en - Nebe İ nfitar et - Tekvir 
79 en - Nâziât eş  - Ş emsu ve Duhaha el - Infitar 
80 Abese el - Burûc Hel etâke Hadisun 
81 et - Tekvir et - Tar ık el - Ga ş iye 
82 el - infitar Sebbihisme Rabbike Sebbihisme 	Rabbike'l-A'la 

1-A'la 
83 el -1Vlutaffiffin el - Ga ş iye Vel-Leyli iza ya ğş a 
84 el - Inş ikak Abese el - Fecr 
85 el - Burûc es - Saff el - Bürfı c 
86 et - Tar ık ed - Duha inş akkat 
87 el - A'la Elem Ne şrah Ikra' bismi Rabbike 
88 el - Gâş iye el - Kâria Lâ Uksimu bi haze'l-Beled 
89 el - Fecr et - Tekâsür ve'd-Dulı a 
90 el - Beled el - Hala' Elem Neşrah 
91 eş  - ş ems el - Cid Ve's-Semai ve't-Tar ıki 
92 el - Leyl Allahümme iyya vel-Adiyati 

Kenabudu 
93 ed-Duha izazülzilet Eraeyte 
94 elem Ne şrah el - idiyat el - Kâria 
95 et - Tin Eshabu'l-Fil Lemyekünillezine keferu 
96 el - Alak et - Tin eş -Ş emsu ve Duhaha 
97 el - Kadr el - Kevser et - Tin 
98 el - Beyyine el - Kadr Veylun likulli Hümeze 
99 ez - Zelzele el - Kafirûn el - Fil 

100 el - Adiyât en - Nasr Li ilafi Kurey ş in 
101 el - Kâria Ebi Leheb et - Tekâsür 
102 et-Tekâsür Kurey ş  inna Enzelnâhu 
103 el - Asr es - Samed ve'l-Asri 
104 el - Hümeze el - Falak iza câe Nasrullahi 
105 el - Fil en - Nas el - Kevser 
106 Kureyş  el - Kafirtin 
107 el - Mâûn el - mesed 
108 el - Kevser Kul Huvallahi Ahad 	- 
109 el - Kâfirûn 
110 en - Nasr 
111 el - Mesed 
112 el - Ihlas 
113 el - Falak 
114 en - Nas 



CEDVEL İİİ  

Nüzûl Sırasma göre tertib olunmu ş , Hz. Osman, İbn Abbas ve Caler 

es-Sachk'm Mushaflanndaki Sûreler 

I No. 	I Hz. Osmanl ı]. Mush. İbn Abbas ın Mush. Ca'fer es - sad ıkın Mush. 

1 el - Alak el - Alak el - Alak 
2 Nûn Nûn Nûn 
3 el-Müzzemmil ed - Duhâ el - Müzzemmil 
4 el - Müddessir el - Müzzemmil el - Müddessir 
5 el - Fâtiha el - Müddessir el - Mesed 
5 el - Mesed el - Fatiha et - Tekvir 
7 et - Tekvir el - Mesed al - A'lâ 
8 el - A'lâ et - Tekvir el - Leyl 
9 el - Leyl el - A'lâ el - Fecr 

10 el - Fecr el - Leyl ed - Duhâ 
11 ed - Duhâ el - Fecr eş  - ş erh 
12 eş  - şerh eş  - ş erh el - Asr 
13 el - Asr er - Rahman el - Adiyat 
14 el - Adiyât el - Asr el - Kevser 
15 el - Kevser el - Kevser et - Tekâsür 
16 et - Tekâsür et - Tekâsür el - Mâûn 
17 el - Mâûn el - Mâûn el - Kâfirûn 
18 el - Kâfirûn el - Fil el - Fil 
19 el - Fil el - Kâfirûn el - Felak 
20 el - Falak el - İ hlas en-Nâs 
21 en-Nâs en-Necm el-İ hlas 
22 el - İ hlas Abese en-Necm 
23 en - Necm el - Kadr Abese 
24 Abese eş  - Ş ems el - kadr 
25 el - Kadr el - Burûe eş  - Ş ems 
26 eş  - Ş ems et - Tin el-- Bunic 
27 el - Burûc Kureyş  et - Tin 
28 et - Tin el - Kâria Kurey ş  
29 Kureyş  el - Kıyame el - Kana 
30 el - Kâria el - Humeze el - Kıyame 
31 el - Kıyame el - Mürselât el - Hümeze 
32 el - Hümeze Kâf el - Mürselât 
33 el - Mürselât el - Beled Kâf 
34 Kaf et - Tarık el - Beled 
35 el - Beled el - Kemer et - Tar ık 
36 et - Tarık Sad el - kamer 
37 el - Kamer el - A'raf Sad 
38 Sad el - Cin el - A'raf 
39 el - A'raf Ya Sin el - Cin 
40 el - Cin el - Furkân Ya Sin 
41 Ya Sin Fâtır el - Furkân 
42 el - Furkân Meryem Fatır 
43 1'a:tır Tâ Ra Meryem 
44 Meryem eş  - Şuara Tâ Ra 
45 Tâ Ila en - Neml el - Valua 
46 el - Vakı a el - Kasas eş  - Şuara 
47 eş  - Şuara el - İ sra en - Neml 
48 an-Nemi Yunus el - Kasas 
49 el - Kasas 	 ' Hild el - İ sra. 
50 el - İ sra Yusilf Yunfı s 
51 Yuniis el - Hicr Mid 
52 Hild el - En'am Yusûf 
53 Yuslif es - Saffât el - Hicr 
54 el - Hicr Lokman el - En'am. 
55 el - En'am Sebe es-Saffât 
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56 es - Saffât ez - Zümer Lokmân 
57 Lokman Gâfir Sebe 
58 Sebe Fussilet ez-Zümer 
59 ez - Zümer eş  - Sûrâ Gâfir 
60 Gâfir ez-Zuhrüf' Fussilet 
61 Fussilet ed-Duhân eş  - Şura 
62 eş  - Siira el - Casiye ez - Zuhruf 
63 ez - Zuhruf el - Ahkâf ed - Duhân 
64 ed - Duhân ez - Zâriyât el - Casiye 
65 el - Casiye el - Gaş iye el - Ahkâf 
66 el - Ahkâf el - Kehf ez - Zâriyât 
67 ez - Zâriyât en - Nahl el - Ga ş iye 
68 el - Gaş iye Nûh el - Kehf 
69 el - Kehf Ibrahim en - Nahl 
70 en - Nahl el - Enbiyâ Nûh 
71 Nûh el - Mu'minûn Ibrahim 
72 Ibrahim er - Rad el - Enbiyâ 
73 el - Enbiyâ et - Tûr el - Mu'mfinin 
74 el - Mu'minfin el - Mülk es - Secde 
75 es - Secde el - Hakka et - Tûr 
76 et - Tûr el - Mearic el - Mülk 
77 el - Mülk en - Nebe el - Hakka 
78 el - Hakka en - Nâziât el - Mearic 
79 el - Meâric el - Infitar en - Nebe 
80 en - Nebe el - inş ikak en - Nâziât 
81 en - Nâziât er - Rûm el - Infitar 
82 el - Infitar el - Ankebût el - inş ikak 
83 el - inş ikak el - Mutaffiffin er - Riim 
84 er - Ram el - Bakara el - Ankebût 
85 el - Ankebût el - Enfal el - Mutaffifûn 
86 el - Mutaffiffm Alu İmran el - Bakara 
87 el - Bakara el - Haşr el - Enfal 
88 el - Enfal el - Ahzâb 'Mu İmran 
89 Ala İ mran en - Nûr el - Ahzâb 
90 el - Ahzâb el - Mumtahane el - Mumtahane 
91 el - Mumtahane el - Feth en - Nisâ 
92 en - Nisâ en - Nisâ ez - Zelzele 
93 ez - Zelzele ez - Zelzele el - Hadid 
94 el - Hadid el - Hac Muhammed 
95 Muhammed el - Hadid er - Rad 
96 er - Râd Muhammed er - Rahman 
97 er - Rahmân el - İnsan el - İ nsan 
98 el - Insan et - Talâk et - Talâk 
99 et - Talâk el - Beyyine el - Beyyine 

100 el - Beyyine el - Cumu'a el - Naşr 
101 el - Ha şr es - Secde en - Nasr 
102 en - Nûr el - Münâfikûn en - Nûr 
103 el - Hac el - Mücadele el - Hac 
104 el - Münafikûn el - Hucurât el - Münafikfin 
105 el - Mücadele et - Tahrim el - mücadele 
106 el - Hucurât et - Tegabûn el - Hucurât 
107 et - Tahrim es - saff et - tahrim 
108 et - Tegabun el - Mai& es - Saff  
109 es - Saff et - teybe el - Cumu'a 
110 el - Cumu'a en - nasr et - Tegâbun 
111 el - Feth el - Vakıa el - Feth 
112 el - Maide el - Adiyat et - Tevbe 
113 et Tevbe el - falak el - Mâide 
114 en - Nasr en - Nas 
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CEDVEL IV 

Bankipordaki apokrif yazma mushaftaki sûreler nüzûl s ırasına 

göre ş öyle tertib edilmi ş tir 

1. el-Fitiha 1 2. el-Alak 96 3. el-kalem 68 
4. el-Müzzemmil 73 5. el-Müddessir 74 6. Ebû Leheb 111 
7. et-Tekvir 81 8. el-Ala 87 I 	9. el-Leyl 92 

10. el-Fecr 89 11. ed-Duhâ 93 12. el-Inş irah 94 
13. el-Asr 103 14. el-Adiyât 100 15. el-Kevser 108 

16. et-Tekâsür 102 17. el-Mâ'un 107 18. el-Kafinin 109 

19. el-Fil 105 20. el-Felak 113 21. en-Nas 114 
22. el-Ihlas 112 23. en-Necm 53 24. Abese 80 
25. el-Kadr 97 26. eş -Ş ems 91 27. el-Burûc 85 
28. ve't-rm 95 29. Kureyş  106 30. el-Karia 101 

31. el-Kıyame 75 32. el-Hümeze 104 33. el-Mürselât 77 
34. Kâf 50 35. el-Beled 90 36. et-Tank 86 
37. el-Kamer 54 38. Sâd 38 39. el-A'raf 7 

40. el-Cin 72 41. Ya sin 36 42. el-Furkan 25 

43. el-Melâike 35 44. Meryem 19 45. Tâ ha 20 
46. el-Vakfa 56 47. eş -Ş uara 26 48. en-Nemi 27 

49. el-Kasas 28 50. Benû İ srail 17 51. Yunus 10 

52. Hıld 11 53. Yusilf 12 54. el-Hicr 15 

55. el-En'am 6 56. es-Saffat 37 57. Lokman 31 

58. es-Sebe 34 59. ez-Zümer 39 60. el-Mü'min 40 

61. es-Secde 41 62. eş -Şura 42 63. ez-Zuhrilf 43 

64. ed-Duhân 44 65 el-Casiye 45 66. el-Ahkâf 46 

67. ez-Zâriyât 51 68. el-Gaş iye 88 69. el-Kehf 18 

70. en-Nahl 16 71. Nuh 71 72. Ibrahim 14 

73. el-Enbiye 21 74. el-Mirminfın 23 75. Elif. Lâm. Mim 
Secde 32 

76. et-Tûr 52 77. el-Mülk 67 78. el-Hâkka 69 

79. el-Mearic 70 80. en-Nebe 78 81. en-Nazik 79 
82. el-Inş ikak 84 83. el-Infitar 82 84. el-Ankebk 29 

85. el-Mutaffiffin 83 86. er-Rtim 30 87. el-Bakara 2 

88. el-Enfal 8 89. Alu İmran 3 90. el-Ahzâb 33 
91. el-Mümtahane 60 92. en-Nisa 4 93. ez--Zilzal 99 
94. el-Hadid 57 95. Muhammed 47 96. er-Ra'd 13 

97. er-Rahman 55 98. Hel Eta 76 99. et-Talak 65 

100. el-Beyyine 98 101. el-Ha şr 59 102. en-Nasr 110 

103. en-Nur 24 104. el-Hac 22 105. el-Münafikfirt 63 

106. el-Mücadele 58 107 el-Huckat 49 108. et-Tahrim 66 

109. es-Saf 61 110. el-Cum'a 62 111. et-Tegâbun 64 

112. el-Feth 48 113. et-Tevbe 9 114. el-Maide 5 
115. en-Nuran 116. el-Vellye 

f- Kur"zina Kerimin Harekelenmesi ve Noktalann ıası  

Arab yaz ı sının hareke ve noktalanmas ına temas etmeden evvel, 
islâmiyetin zuhurunda, bu yaz ının durumundan kısaca bahsetmek ye-

rinde olacakt ır. Tarihlerin, hususiyle Kur'ân tarihinin beyan ına göre, 

islamiyetin doğuşu esnas ında arablar ın elindeki yaz ı , bugünkü gibi 

mazbût bir ş ekilde de ğ il, bilakis hareke ve noktalardan mahrumdu. 
Hz. Peygamber ve sahabe devrinde yaz ılan âyetleri her ş eyden tecrit 
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etme gibi bir usill ş iddetle uygulanm ış tı . Fakat araplar, arap olmayan- 

Tarla karışı p, dillerinde bir Tahin husule gelmeden önce, kendilerinde bir 
ı  rab melekesi muhakkak ki mevcuttu. Belki de bunu, nokta ve hare- . 
keden mahrum olan harflerin yaz ılış  ş ekillerinden temin edebiliyorlard ı . 

Arab yaz ı sının ilk günlerindeki durumunu bize en güzel ş ekilde İ bn Hal-

dün izah eder " İ slâmiyetin ilk günlerinde yaz ı , sağ lam bir surette i ş len-

mi ş , iyi ve güzel bir hale gelmi ş  de ğ ildi, hatta orta bir dereceye dahi 
varmam ış tı . Bu da arab kavminin göçebeli ğ inden, ibtidâi bir hayat ya-

ş amas ından, hüner ve sanattan uzak olmas ından ileri geliyordu. Sen, sa 

hâbenin kendi elleriyle istinsah etmi ş  oldukları  mushafların resmi hatla-

rından bu kusürlar ı  görebilirsin. Bunlar sa ğ lam bir usül ile iyi bir ş ekilde 

yazılmış  değ illerdi. Bu mushafların bir ço ğunun hatları  yaz ı  uzmanlar ı  ta-

rafından tesbit edilen resmi hat kâide ve usüllerine uygun de ğ ildi" demek-

tedir. 2  Buna ra ğmen bu güne kadar, ilk günkü imlâ ş ekline bağ lı  
kalınmış  ve selef bu hususta gayet müteyakk ı z davranmış lard ı . Ebül-

Baka" lugât ehlinden bir cemaat kelimeleri a ğı zdan ç ıktığı  ş ekilde yaz ı -

yorlard ı . Buna rağmen onlar Kur'an kitâbetini istisna ediyor, imâm 

olan mushafta, evvelkilerden ne ş ekilde buldularsa, öylece kaydediyor-

lardı" ş eklinde zikretmektedir. 2  Malik b. Enese, bir kimsenin ağ zından, 

Kur'âm okuduğun gibi yazarm ı sın diye soruldu ğunda, hay ır onu ancak 

ilk ş ekliyle yazar ım demi ş tir 3  Ahmed b. Hanbel ise "Osman Mushaf ın-

da vay, ya, elif ve bunlar ın gayrına muhalefetin" haram oldu ğunu söy-

lemiş tir.4  Buradan anla şı lıyorki bugün elimizde mevcut olan mushaf-
larda dahi bu imla ş ekline riayet edilmi ş tir. Bu da Kur'âmn asliyetinin 

ne dereceye kadar korundu ğunun bir delilidir. 

Bütün müslüman müellifler ve hatta müste ş riklerin ekserisi ilk arab 

yaz ı s ının nokta ve harekeden mahrum oldu ğunu söylemektedirler. 

İ . GoIdziher-d.e, Kur'ândnki lurak il-Itilaflar ı= en mühim sebehre'rind-en 
biri olarak, bu yaz ının nokta ve harekeden mahrum olmas ını  göster-

mektedir. 5  Ekseriyet, bidayette arab yaz ısının nokta ve harekeden mah-

rum olduğunu söylerken, baz ı  zevk bu görü ş e pek yana şmamakta, bila-

kis bu görü ş ün aksini savunur bir tutum tak ınmaktad ırlar. B. Moritz 
"Bu noktalar ın ilk kullanı lış  zaman ı  bizce meçhuldür. Noktalama usü-

lünün islâmdan önce de mevcad olmas ı  muhtemeldir. Bu arada Nöl-

deke'nin, bu mesele hakk ında arab rivayetlerinden büsbütün musta ğ rı i 

1) Mukaddime, II. 448-449. 
2) El-Burhan, I. 376. 
3) el-Burhan, 379; el-Muhkem, s. 11 
4) el-Burhan, I. 379. 
5) Mezahibu't-Tefsiri'l-Islami s. 8-9. 
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olabiliriz, sözünü de ilave ederek, noktalar mandut miktarda olmakla 

beraber, islam ın birinci asr ında kullan ılmış  idi" demekte ve kullan ılan 

harflere misaller vermektedir.' Yine ayn ı  müellif, Mı sır Milli Müzesinde 

bulunan hicri 168 tarihli bir mushafdan bahsederken "Sâmitlerde nokta 

gayet az kullanı lır, sâitlerde ise hiç nokta yoktur. Fakat bu noktalar ın 

bulunmayışı m, noktalar ın o devirde mevcut olmad ıkları  hakkında bir de-

lil addetmek yanlış  bir istidlal olur" demektedir. 2  Bu husustaki görü ş ler, 

günden güne artmaktad ır. George Miles" Early İslamic Inscrıption 
Near Prif" adlı  eserinde, hicri 58 senesinde yaz ılmış , Muaviyeye âit, 

harfleri noktal ı  bir yaz ı  bulduğunu zikretmektedir. Yine Ad.olf Groh-

mann" From the World Arabic Papyri" adlı  eserinde, halen Viyanada 

bulunan bir papirusun harflerinin noktal ı  olduğunu söylemektedir. Keza, 

Celaluddin es-Suyati "Tedribu'r-Rad" (s. 289) adl ı  eserinde ş u enteresan 

haberi nakletmektedir. "Muaviyenin kâtibi Ubeyd b. Evs el-Gassâni, 

ş öyle anlatmaktad ır: Muaviyeye yaz ı  yaz ıyordum. Bana yaz ını  rak ş et 

dedi, çünkü ben de, Hz. Peygambere yaz ı  yazmış tım. O, bana her harfin 
noktas ını  koymamı  söylemiş ti..." I ş te bu fikirleri ileri sürenler, arab 
yazı s ının bir kı s ım harflerinin, islâmiyetin zuhurunda noktal ı  olduğunu 

söylemek istiyorlar ve bunlar ı  buldukları  vesikalarla ispata çal ışı yorlar. 

Bulunan deliller daha in ş a halinde olduklar ı  için, bu hususta kat'i bir 

söz söylenemiyor ve ihtimalden daha ileri gidilemiyor. Nokta ve hareke-
den dolay ı  sonradan zuhar edecek meseleler ve elimizdeki misaller na-
zarı  dikkate alınacak olursa , gerek arab yaz ı sının ve gerekse Kur'an ın 

ilk devirdeki yaz ı sının bu iki ş eyden mahrum oldu ğunu meydana ç ıkar-

makt ad ırl 

İ slam intiş ar edip, arablar, arab olmayanlarla kar ışı nca, arab di-

linde bozulma ba ş lad ı . Islamın muhafı zı  ve dinin esas ı  olan Kur'ân ı , 

bu fesad ve lahin hareketlerinden korunmak gerekiyordu. Hz. Aliden 

nahv ilmini öğ renmi ş  olan Ebu'l-Esveded-Düeli_(0. 69J688)arall-dili 
sahas ında ş öhret kazand ı . Bir cemaatte, Ebu'l-Esvedden bu ilmi ö ğ ren-

diler. Onlar aras ı nda Yahya b. Ya'mer ve Nasr b. As ım, nahiv, Kur'an 

kıraatı  ve edeb ilimlerinde me ş hur oldular. 

Kur'anın ilk harekelenmesine ait haber ş öyledir. Basrada vali olan 

Ziyâd b. Sümeyye (O. 53 /673) Ebu'l-Esved'den dili islah etmesi için bir 
41"

usal koymas ını  istemiş ti. Bid-ayette Elm. -"4"1"-'1-Esved bu teklifi kabul et- 

etmemiş ti. Fakat zaman ın hadiseleri içinde, arab dilinin fesada u ğ radı- 
ğı nı  ve Kur'ana da zarar gelece ğ ini düşünen ZiYad, bir adama, Ebu'l- 

1) İslam Ansiklopedisi, I. 500. 

2) Aynı  eser, I. 506. 
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1.1:› / 79- 

E sve d'in yolu üzerine oturup, bir âyetin i'rab ını  yanlış  okumas ını  ten- 

bih etti. Bunun üzerine o adam, Teybe suresinin 3. cü âyeti olan 

	

, 	 o 

	

( o 
	

J 	‘:)A 	41 C.)1) âyetinde rasûl kelimesindeki 

lam harfini kesre olarak okudu. Bu okuyu şu iş iten Ebul-Esved"  İnsanla-

rın durumunun böyle olaca ğı nı  tahmin etmezdim" diyerek, Ziyada 

gitti, ona istediğ i ş eyi yapaca ğı nı  söyledi ve kendisinden kâtib istedi. 

Ziyad ona 30 kadar kâtib gönderdi. O, Abdu'l-Kaysdan olan birini ter-

cih etti. Ona mushafı  bir eline, diğer eline de mürekkeb rengine muhalif 

bir boya al, ağ z ımı  bir harfin telaffuzunda fetha okudu ğumu görünce tam 

üzerine bir nokta koy, kesre okudu ğumda alt ına bir nokta koy, ötre oku-

duğumda da harfin önüne bir nokta koy, e ğ er ş u harekelerde gunne ya-

p arsam iki nokta koy diye tâlimat verdikten sonra, Kur'ân ı  ağı r a ğı r oku-
maya ba ş lad ı , kâtib de noktalar ı  koyuyordu. Her sahife tamam oldukça, 

kâtib Ebu'l-Esvede sahifeyi iade ediyor, o da kontrol ettikten sonra, de-
vam ediyorlard ı . Bu i ş  böylece mushafın i'ğ rab ı  tamamlanıncaya kadar 

devam etti.' 

Bu haberlerden anla şı ldığı na göre, Kur'ana hareke yerine noktalar, 

Ebul-Esved ed-Düeli ile ba ş lamış sa da, sesli harflere bedel olarak, bu- 

gün  harekeleri icâd edenin el-Halil b. Ahmed (o. 175 /791) 

olduğunu söyleyenler de vard ır. 2  Harflere nokta va'z ından evvel, hareke 

yerine kâim olan noktalar ikâme edilmi ş tir. Harfler noktalanmaya ba ş -

lanınca, hareke yerine kâim olan noktalarla kar ış tırı lmamas ı  için, bu 

noktalar önce renkli olarak konulmu ş , daha sonra bu günkü harekeler 

ş eklini almış tır.' 

Nokta ve harekeden mahrum olarak yaz ılan âyetleri, Ebû Bekr ve 

Osman devrinde cem ve teksir edilen mushaflar ı , asrı  saadette ve sahabe 
devrinde doğ ru okumak mümkündür Çünkü onlar hem yazm ış lar hem de 

iş itmiş lerdi. Sahabenin hepsinin ayn ı  kültür seviyesinde olmay ışı , tâ-

biilerinde ekserisinin yabanc ı  kavimlerden olu ş u, Kur'âmn okuyu ş unda 

zorluklar meydana getirmeye ba ş lamış , ilk asrın ikinci yarı sına doğ ru, 

arab alfabesindeki birbirine yak ın harfleri, ay ırt etmek için, bunlar ın 
baz ılar ının alt ve üstlerine noktalar koymak icâb etmi ş ti. İbn Hallikân 

1) Ebû Abdillah ez-Zencâni, Târihu'l-Kur'cin, Beyrut 1388 / 1969, s. 87-88;. bkz. 

el-Fihrist, s. 60; Vefeydt, II. 216-217; el-Muhkem s. 3-4. 

2) el-Halil b. Ahmedin hayat ını  ihtiva eden bir kaç eserde yukarki fikre rastlamlamam ış sa da 

da onun "en-Nukatu ve' ş -Ş ekl" adlı  bir eseri olu şu, bu i ş le me şgul olduğunun bir delilini 

te şkil eder. Bkz. el-Fihrist, s. 53; Vefeytit, II. 17; el-Muhkem s. 6. 

3) Bu hususta fazla bilgi ve şekiller için bkz. Ebû Amr Osmân b Sa'id ed-Dâni, el-Muhkem fi 

Dımaşk, 1960. 
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(Ö. 681 / 1282) n ın ifadesine göre "buna ilk çare ar ıyan Emevilerin Irak 

valisi Haecac (O. 95 /713) olmu ş  ve bu vazifeyi üzerine alan ın da Nasr 

Asım Ö. 89 /708) oldu ğu söylenmektedir. Nasr noktalar ı  muhtelif 

yerlerde olmak üzere va'zetti. Halk bu ş ekilleri uzun müddet kulland ı -
lar. Art ık onlar noktas ı z yaz ı  yazmazlard ı" denilmektedir.' Ba ş ka bir 

rivayette de, mushafa ilk nokta koyan ın Yahya b. Yam'er (O. 129 /746) 

olduğu söylenmektedir. 2  Hatta, İbn Yallyâ b. Ydrıier tarafından 

noktalanmış  bir mushafı  vard ı  denilmektedir.' Ebû Amr ed-Dâni'ye göre, 

Yahya b. Ya'mer ile Nasr b. As ım, insanlar için Basrada ilk noktay ı  
koymuş lard ır. Onlar da bu ilmi Ebul-Esved'clen alm ış lard ır. Daha sonra 

da el-Halil b. Ahmed hemze, te ş did, revm, i ş mam' ı  va'z etmi ş tir. İ nsan- _ 
lar bunlara tâbi olmu ş  bütün beldelerde bu ş ekiller yay ılmış tır.4  

Kur'âm Kerime nokta ve hareke konulmas ı , bidayette epeyce mü-

nakaş a konusu olmu ş , seleften bir çok kimse bu hareketi kerih görmü ş ler-

di. Mesela, İbn Ömer, mushaflarda noktay ı  kerih görür, Abdullah b. 

Mes'ûd, kur'ânı  her ş eyden tecrid ediniz, derdi. İbrahim en-Naha't de 

kur'âna nokta koymayı  kerih görür., onu her ş eyden tecrid ediniz, 

kendisinden olmayan bir ş eyle onu karış t ırmayı rlı z, derdi. Mâlik'te 

bundan ho ş lanmaz, yaln ız küçüklerin kur'ân ı  öğ renmeleri için nokta ve 

harekelemeyi tecviz ederdi.' 

Kur'âmn nokta ve harekelenmesine mutlak bir ihtiyaç has ıl olmuş , 

daha do ğ rusu bu bir ihtiyac ın neticesi olarak do ğ mu ş tur. Fakat bu he-

reket, bir zamanda ba ş layıp hemen bitmedi ğ ini, onun zaman aralık-

lanyle muhtelif ş ahı slar  elinde tekâmül ve inki ş af etti'Oni. yukalı daki  
- 

çe ş itli haberlerden anlamakta.y2. 

İ slamda filolo'ik faaliyet erkenden ba ş lamış tır. Hatta bu hareketin 

bir Peygamber emri oldu ğuna kadar var ı lmış tı . Güya, Hz. Peygambere, 

Kur'âmn hangi ilmi daha hay ırlı dır diye sorulmu ş  o da "K.ur'âmn i'ra-

bını  yap ını z, onun gariblerini ara ş tır ını z" demi ş lerdi. 6  Sanki bu haber-

le, Peygamber zaman ında, Kur'a= i'rab ı  ve garibleri hakkında bir 

fikir münaka ş asının varlığı  ile karşı laş mış  gibi oluyoruz. Hakikatte 

1) Vefeyât, I. 344; el-Muhkem, s. 6 

2) İ bn Ebi Dâvud, Kitâbu'l-Mesâhif, Leiden 1937, s. 141; ez-Zehebi, Târihu'l-İslam IV. 68; 

el-Muhkem, s. 5. 

3) Vefeyât. V. 224 (el-Muhkem s. 11 de İbn Sirinin mushaf noktalamay ı  kerih gördiikiine 

ciair bir haber vard ır.) 
4) el-Muhkem, s. 6. 

5) Noktalamay ı  tecviz eden ve etmeyenler hakk ında fazla bilgi için bkz. el-Muhkem, s. 10-13; 

el-114-asdhif s. 141 - 142. 

6) Mukaddemetân s. 261, Tefsiru Bahri'l-Muhit, I. 12 - 13. 

A \A4 	cef " 
ty 
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böyle bir durum yoktur. Bu, ikinci as ırdaki filolojik faaliyeti gösteren 
bir haberin, peygambere kada ı  ulaş tırılmış  yanlış  bir isnad ı  olsa gerektir. 
Kanaat ımı zca, Kur'ân ın noktalanmas ı  ve harekelenmesi, çe ş itli ah ıslar 

elinde muhtelif zamanlarda...haf etmi ş tir. Bu hareketin öncüsü  de 
hiç ş üphesiz ki Ebu'l-Esved ed-Düeli'clir. Burada akl ımı za ş öyle bir sual 

gelebilir. Ebu'l-Esvedden, kur'âmn i'rab ı  yap ı lması  istendiğ ine göre, 
acaba kur'ân, Hz. Peygamber zaman ında, i'rabl ı  mı  yoksa irabs ı z mı  
okunuyordu ?. Kitabette bu husus belirtilmemi ş  olabilir. Sahabiler den 
baz ı lar ının kur'ânda i'rab bak ımından garib bulduklar ı  baz ı  kı sımları  
kâtib hatas ı  zannetmeleri, kur'ân ın o zaman i'rabl ı  olarak okunduğuna 

delalet eder. Bu mesele 1952 senesi 28-29 Haziran ında Mainz'de toplanan 

kongrede de bahis konusu edilmi ş , H. Ritter "Peygamber, kur'âm 
geni ş  halk kitlesi tarafından anla şı lacak fasih bir dilde söylemeyi tercih 
ettiğ ini" ı  anlatmış tır. 

Noktas ı z yaz ının birbirine benzer kelimelerini do ğ ru okumak için 

bir kimsenin ilim ve kültür sahibi olmas ı  yeterli de ğ ildi. Şu hadise buraya 
güzel bir misal te ş kil eder. "Bir gün el-Esmanıin huzurunda İ bn 

Zueyb'in ş iirleri okunurken bir m ısra ( ) 

ş eklinde okunmu ş tu-orada haz ır bulunan bir 'arabi-m ısran ın yanlış  o- 

kundu ğunu görerek, okuyan adama, yanl ış  okudun ( 	VI.) değ il 

( _01 	) dür. Bu bizde bir yoku ş un ad ı dır demiş , Esmarde bu tas- 

hihe itimad etmi ş tir. 2  

Arap yaz ı sının, ilk günlerde nokta ve harekeden mahrum olu şu ve 

yeni müslüman olanlar ın bu yazıyaiyı   i vak ıf olmamalar ı  dolay ısile ayet- 

lerdeki baz ı  kelimeleri ta' ir etmek ve a takdim tehir etmek ibi acai 

iş ler yapmış lard ırki, bunlara tashif denir. Mecelletu'r-Risale'de tashif 

acaiplikleri 3  adiyle bir makale, bunun hakkında enteresan misaller ver-

mektedir. mesela, Hammad ibn ez-Zeberkân ismindeki ş ahıs Kur'ândaki 

lafı zları  tashif eder, sonrada onu do ğ ru imiş  gibi okurdu. ) 

4

( 

	 o 
O 	 ..9.• Ç:J-P 	 bu ayetteki ( 	) 

kelimesini ( 	) ş eklinde okurdu. Yine 	5jç 	I , JRS 	) 

5  ( ^lÂ ^ , âyetindeki ( 	) kelimesini ( 	) ş eklinde okumaktayd ı . 

1) İslam Tetkikleri Enstitüsü Dergisi, cilt I. cüz 1-4 sene 1953. s. 98. 
2) Medeniyeti islâmiye Tarihi, III. 96. 
3) Meeelletu'r-Risâle, sene, 14. s. 995 
4) Teybe suresi, 114. 
5) Sa'd Suresi, 2. 
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Osman ibn Ebi Ş eybe, tefsirde eshab ına 	 jAS 	° 	) 

( J ;211 	ayetinin ba ş  tarafındaki harfi istifham ı  ve edat ı  ne- 

fiyi sanki hurufu müte ş abihatmış  gibi, elif lam mim ş eklinde okumuş -

tur. Hamza ez-Zeyyât 2  ( 	 ) ayetinde ‘ ,.,.) 4  

kelimesini ( 	'J ) ş eklinde okumu ş . Bu yanlış  okuyu şu iş iten baba- 

s ı , onu azarlay ıp, elinden mushafı  almış  ve ona, Kur'ân ş ahısların ağ -

zından almasını  tavsiye etmi ş ti. 

Arap yaz ı sının bu noktalar ı  tarihte feci hadiselere sebeb olmu ş tur. 

Abbasi Halifelerinden Ca'fer Mütevekkil, valilerinden birine, islam 

olmayanların nüfus say ımını  yaparak bize bildir, diye bir emir göndermi ş , 

gönderdi ğ i bu emirde, say kelimesinin emri hazin olan ( Q_4_>1)kelimesi 

kullanılmış , kelimedeki (c) harfi üzerine nas ılsa bir nokta konmu ş , 

o zaman kelime 
(c..> 4

...4-1-) olmu ş , emri alan vali vilayetinde bulunan gayri 

müslimleri toplay ıp tava ş i yapmış , yap ılan ameliyat neticeside iki ki ş i-

den maadas ı  helâk olmu ş lard ır.' Buna benzer bir haber, Emevilerden 

Süleyman ibn Abdilmelikin, Medine valisi ibn Hazma yazd ığı  bir emirde, 

yukarki hadisenin vaki oldu ğu bildirilmektedir.' Bu tashif i ş i ilk zaman-

larda pek fazla ş ayi olmam ış , bilhassa ikinci asr ın ortalar ına do ğ ru ço ğ al-

mış tı . Bu hususta Hamza b. el-Hasen el-isbahani "et-Tenbih alet Hu-
disısi't-Tashif " 5  adlı  bir eser yazm ış tı r. 

6— KUR'AN-IN YEDI HARF ÜZERINE NAZ İ L OLMASI VE 

KIRA:ATI MESELESI 

Islamın ilk günlerinden itibaren kendini gösteren ve üçüncü halife 
Hz. Osman zaman ında bâriz bir ş ekilde ortaya ç ıkan yedi harf ve k ıraat 

meselesi tefsir hareketinde en mühim rolü oynayan âmillerden biri ol-

muş tur. Bunların her ikisi de, islam ın zuhurunda arap yaz ı sının ibtidâi 

ve arap lehçelerinin kar ışı k bir durumda olmas ından ileri geldiğ i düş ü-

nülebilir. Henüz do ğmakta olan bir din, lehçe bak ı mından değ iş iklik 

arzeden bir muhitte, muhatablar ına laz ım gelen kolaylığı  göstermesinden 

1) Fil suresi, 1. 

2) Bakara suresi, 1-2. 

3) Ke şfu'z-Zuniin, I. 713. 

4) Mecelletu'r - Risâle, Sene 14. s. 1030 

5) Vefayât, II. 15. 
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daha tabii ne olabilirdi. Bize kadar gelen rivayetlerden anla şı ldığı na gö-

re, Medine örnek nüshas ının "el-Imam" ile, eyâletlere gönderilen sû-

retlerinin her zaman harfiyyen asl ına uymamas ı , önlerinde yaz ılı  Kur'ân 

olduğu halde, Kurrân ın b ırakmak istemedikleri okuyu ş  tarzlar ı t  arap_ 
yaz ı sının kifayetsizliği, bu yaz ıda okunu şun okuyucuya b ırakılmış  ol-

mas ı  gibi çe ş itli sebebler, bu hareketin amili olabilir. Şunu da unutma-

mak gerekir ki, zikretti ğ imiz ş u sebeblerin tutarl ı  yönleri oldu ğu gibi, 
her birinin de tenkide tâbi tutulacak yanlar ı  vard ır. Çok zaman, harf-

lerin birbirine karış ma imkanları  manaya pek okadar tesir etmemektedir. 
Okuyucuya b ırak ı lan okunu ş  ş ekli neticesinde bir çok farklar ın Nası l 
olaca ğı  tablidir. Bu sebeble büyük bir serbestiye al ışı lmış  olması , aşı rı  
bir dereceye ula ş mış  olabilir. Bu durumda, kelimelerin yerine müra-

diflerini koyma ve baz ı  aç ıklayı cı  kelimeler ilave etmekten çekinilmedi-
ğ ini gösteren bir hareket gibi mülahaza edilebilir. Yine burada, Kur'âmn, 
bidayetteki okunu şunun, sadece kitâbete dayanmad ığı nı , kitâbet kadar, 

belkide ondan daha fazla olarak h ıfza istinat etti ğ ini unutmamak gerekir. 

a— Yedi harf (el-Ahrufu's-Seba) 

Yedi harfle, k ıraât birbirine kar ış tı rılmış , bazen her ikisinin aynı  
ş ey olduğu söylenirken,1 bunlar ın ayrı  ayrı  ş eyler olduğu ve bir ihtiyaca 
cevap olarak ayr ı  ayrı  menş elerden geldikleri zikredilmektedir. Görüldü-
ğü gibi, Kur'ân ın kiraât ını  ilgilendiren bu mühim konu, aynı  zamanda 

çözülmesi çok güç olan problemlerden biridir. Kanaat ı mca, yedi harf 

ve kıraât ayrı  ayrı  ş eylerdir. Evvela harf kelimesinin ne ifade etti ğ i üze-

rinde bir ittifaka var ı lamad ığı  gibi, yedi harf ile ne kastedildi ğ i hususunda 

da, bilginler aras ında bir fikir birliğ i mevcud değ ildir. Harf kelimesi bi-
gatta vech manas ına gelirse de, yine ayn ı  kelime lugât ve lehçe mana-
farını  da ihtiva etmektedir. 2  Do ğ ruyu söylemek gerekirse, Hz. Peygam-

berin hadisinde gelen yedi harfden tam olarak ne kestedildi ğ i a ıls jsa 

bilinemediğ inden, bu rakam çe ş itli yedi ş eye itlâk edilmi ş  ve bu arada, 

buna hiç te isabetli olmayan, sonradan ortaya ç ıkan yedi kıraât manas ı  
da verilmiş tir. Ibnul-Cezeri "en -Ne ş r fi'l-Klreiati'l-A ş r" da bu ihtilaf 

ların sayı sını  kırka kadar ç ıkarmaktad ır. Baz ıları  yedi harften zecr, 

emr, helal, haram, muhkem müte ş âbih, emsal gibi _yedi mana, baz ıları  
da, yedi harf, yedi k ıraatt ır" demiş lerdir. Bilindi ğ i gibi 

1) Yedi harf hakk ında Nöldeke'den "yedi harf evvela zannedildi ğ i gibi arap lehçeleri demek ol-

mayıp, kıraat (okuma) tarz ı  demektir" şeklinde nakledilir. Bkz. islam Ansiklopedisi, 

Yr  230. 

2) Liseinu'l-Arab, IX. 41. 
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C Clt4^ 144," • 

ler sonradan  ş ayi olmu ş tur.  İ slam bilginleri aras ında revâç bulan görü ş -
lerden biri de, Kur'ân ı  Kerimin yedi harf üzerine nâzil olu şundan maksad, 

onun yedi lehçe ve yedi lügât olu şudur. Mademki harf kelimesinin bir 
mânasinın da, lügât ve lehçe oldu ğunu söylemiş tik. O halde yedi harf,  
lafzı  ve maddesi muhtelif yedi dil olabilir. Yedi harfde  olan hususiyet, 
lafz ı  ve maddesi değ iş ik fakat ayn ı  manaya gelen ba şka bir kelimenin 
kullanılmas ı  demektir. Halbuki kıraât, aım kelime üzerinde, med, kas ır, 

•■■••••■•■ 

hareke, sükün, nokta, irab gibi hususlarda oFa-n değ işildiktir  Yoksa ke-
limenin harf bünyesinde bir de ğ iş iklik yoktur. Ihtilaf ş ekil ve surettedirı 

 madde ve lafı zda değ ildir. Bu tefriki yapt ıktan sonra, Kur'ân ı  Kerimin 
yedi harf üzerine nâzil oldu ğuna dâir, Hazreti Peygamberden gelen haber 

üzerinde durahm. 	1., 	 jp 	jr.);211 	c:.)1» • 
"Şüphesiz bu Kur'ân Yedi harfi üzere nâzil olmu ş tur. Size kolay gele-
nini okuyun" Bu hususda-ufak variyant de ğ iş iklikleri de olsa- haberler 
pek çoktur.' Ubeyy b. Ka'b dan riv ayet edildi ğ ine göre "Hz. Peygamber 
Benü Gıfar suyunun yan ında iken, ona Cibril Aleyhisselâm geldi ve Al-
lah ümmetine, Kur'ân ı  bir harf üzeine okuman ı  emrediyor, dedi. Pey-
gamber de, Allahtan ma ğfiret ve afv ımı  isterim, ümmetim buna takat 
getiremez, dedi-Bu ş ekilde konu ş malar üç defa tekrar eder- Dördüncü-
de Cibril, Allah ümmetine Kur'ân ı  yedi harf üzerine okuman ı  emrediyor. 

Hangi harfi okurlarsa onda isabet ederler. 2  İ lk devirdeki, yedi harf 
meselesinin tipik bir örne ğ ini, Hz. Ömerle, Hiş âm b. Hakim aras ında 
geçen hâdise te ş kil eder. "Hz. Ömer ş öyle der: Hi ş âm b. Hakimin, Furkân 
suresini, okuduğumuz şekilden ba ş ka türlü okuduğunu iş ittim. Çünkü 

Hz. Peygamber, bu sûreyi bana okumu ş tu. Ona, okumas ını  bitirinceye 
kadar mühlet verdim, sonra onu elbisesinden yakalay ıp, Peygambere 
getirdim. Ya Rasullalah, bundan, Furkân suresini, bize ö ğ retti ğ inden 
baş ka ş ekilde okudu ğunu iş ittim, dedi. Peygamber ona oku dedi. O da 
evvelce benim iş ittiğ im ş ekilde okudu. Bunun üzerine Peygamber, böy-
le nâzil oldu dedi. Sonra bana oku dedi, ben de okudum. Bu böyle nâzil 
oldu. Kur'an yedi harf üzerine nâzil olmu ş tur, hangisi kolayınıza gelirse 

onu okuyun dedi"? Bu rivayette Hz. Ömerle, Hi ş âmın Furkân süresini  
farkl ı  okuduklarını  müş ahede ediyoruz.  Bu okuyu ş  farkı , lafı zların oku:. 

1) Sahihu'l-Buhari, VI. 227; Sahihu Muslim, I. 562; Musnedu Ahmed, I. 299, 445; Sünenu 

Ebi Davud, I. 340; Tefsiru't-Taberi (Yeni) I. 21-67; en-Ne şr. I. 21; Bu hususta geniş  
bilgi için bkz. Abdulvahhab Hammuda; el-Ktraat ve'l-Lehecett, Mı sır 1368/1948, s. 6-10. 

2) Sahihu'l-Buhari, VI. 227; Sahihu Muslim, I. 562; Musnedu Ahmed, I. 299, 445 

3) Sahihu'l-Bulı ttri, VI. 227; Sahihu Muslim; I. 560; Musnedu Ahmed, I. 24; Muhammed Draz, 

initiation au Koran, Paris 1951, p. 26-27. 
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nuşunda olduğu gibi, irab, hareke ve sükûnlarda da olabilirdi. Bu farkl ı -

lığı n nerede oldu ğunu bize metnin sonundaki 	 1:)1‘... 

cc 	 Lıı  I J 	• kı sım izah etmektedir. Buradan 

anla şı ld ı Ona göre, fazla 1  harfler okunmakta, yani madde ve laf ı zda  

de ğ iş iklik yapıldığı  anlaşı lmaktad ır. Bu da kıraât meselesi değ il,  

yedi harf meselesidir. Ömerle, Hi ş am aynı  kabileden olduklar ı  hal-

de, ba şka ba şka lehçelerde okuyabiliyorlard ı . O halde onlar, Kur'- 

anı , Hz. Peygamberden nas ıl iş ittilerse, o ş ekilde okumay ı  tercih 

ediyorlard ı . İ bn Hacer, Ömerle Hi ş am aras ındaki ihtilafı  ş öyle hallet-

meye çalışı r: Ömer süreyi Rasulden eskiden h ıfzetmiş ti. Hiş am ise 

sonradan müslüman olmu ş tu. Resul ona son nazil oldu ğu ş ekliyle oku-
mu ş tu. İş te ihtilaf buradan ne ş et etmektedir. Ömer, Hi ş amın okuyuşunu 

inkara kadar gitmektedir. Çünkü o, "Kur'an Yedi harf üzerine nazil 
oldu" hadisine vakıf de ğ ildi. Ancak bu hadisi ile haberdar oldu, demek-
tedir. ı  

Yedi harfin müslümanlar için bir kolaylık oldu ğuna, ş u haber güzel 

bir örnek te ş kil eder. "Cibril, Peygambere mülâki oldu ğunda, ey Cibril, 

ben ümmi, âciz, ihtiyar, çocuk ve köleler bulunan bir ümmete gönderil-

dim. Bu adamlardan hiç biri kitab ı  okuyamazlar, dedi. Cibril de, ey 

Muhammed, Kur'an ı  yedi harf üzerine oku diye buyurdu" 2  Bu yedi  

harfin en üzel izah ını  yapanlardan biri  de İbn Mes'ud'dur. O, baz ı  ke- 

limelerin erine müradiflerini kullan ırd ı . 	L41 	(:), 45/1 ..k;P Lit; 

41 25 sz, 	 1.5.-  1 j 0 J; 	 01 211fi^J 	J • 

3 Enes b. Malik 4  ( 51/4:; r , , Î) âyetini ( 	 ) /\ 

ş eklinde okumu ş , kendisini dinleyenler, ey Ebâ Hamza okudu ğun ş ey 

( ) değil ( ) dur dediklerinde ( ) hepsi 

birdir, demiş ti 5  

Yedi harf hakk ında serdedilen hadisler sa ğ lamdır ve hatta müte-

-yatır derecesine kadar ula ş mış tır. Yukar ı da, bu yedi harfin tefsirinde 

ihtilaf edildiğ ini söylemiş tik. Ekseri ilim ehli, yedi harften maksad„ yak ın 

manada olan muhtelif lafı zlard ır demi ş lerdir. Siifyan b. Uyeyne (O. 

1) Fethu'l-Bari. IX. 21. 

2) Tefsiru't-Taberi (Yeni), I. 35; el-Murafaktit, II. 86. 

3) Mu'cemu'l-Udebet, II. 60. 

4) Müzzemmil soresi, 6. 

5) Tefsiru't-Taberi (yeni) I. 52; Tefsiru'l-Kurtubi, I. 48; Mukaddemetân, s. 272 
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198 / 812), Abdullah b. Vehb (Ö. 197 / 812), et-Taberi (Ö. 310 / 922), 
Tahavi (O. 321 /933) ve di ğ erleri bu yolu tercih etmi ş lerdir. Diğ er bir grub 
yedi harften maksad yedi arab lugat ıdır demiş ler, Ebü Ubeyd el-Kas ım 
b. Sallâm (Ö. 223 / 837) bu yoldan gitmi ş  ve İbn Atiyye'de bu yolu 
tercih etmi ş tir. el-Kadi Ibnu't-Tayyib ise, yedi harfin yedi k ıraat  ol-
dyğunu söylemiş tir. Yedi harfin, Kur'ân ın, emir, nehiy, vad, vâid, kısas, 
mücadele ve emsal gibi manalar ı dı r diyenler olmu ş sa da, İbn Atiyye, 
bu görüş  için, zayıftır. Zira sayılan bu yedi ş ey harflerle isimlenemezler 
demi ş tir. ı  Hatta bu yedi harfi arap diline hasretmeyib, Habe ş , Nabat, 
Süryâni, Fârisi, Tahavi, Rüm ve Arab dilleridir, ş eklinde söyleyenler de 
olmu ş tur. 2  

Kanaat ı mca burada üzerinde durulmas ı  icab eden di ğer bir husus 
da hadiste geçen yedi rakkam ının sâmi kavimler indinde ifade etti ğ i 
manad ır. Gerek Kur'an"  Kerimde ve gerekse di ğ er mukaddes kitablarda, 
kesretten lçiria e olarak bir çok adetlerin kullanıldığı nı  görmekte iz,  

Zaten hadislerin ifadesinden de bu husus biraz sezilmektedir. Cibril 
üç defa gidip geliyor, dördüncüde yedi harfe müsaade ediliyor. Acaba 
bu yedi rakkam ının ifade etti'i se edi sa ı sımı  dır ? oksa bir çoklu-

gun ifadesi midir  ?. Bidayette kitabetin yok denecek kadar az olu şu se- 
' bebiyle, Kur'an', bir lafız üzerine okumak çok zordu. Müslümanlar için 

kolaylık ve geni ş lik olmak üzere bu ruhsat bah ş edilmiş tir. 

Yedi haffe Kur'ândan misaller verelim; 1;lazreti Ömer 	) K 
Lı,ı1 _Ş ; ayetini 4  (LUI .ŞS ji h a. t9) ş eklinde, İbn Mes'ud 

ayetini 6  ( 	Li,,,23S- ) ş eklinde, 	 ,•_)1 ) 
7 (Lx..,- 1 3  âyetini ( 	 ) ş eklinde okumu ş tu. Enes b. 

Malik (Ö. 91 /710) İnş irah suresini 4Lp 	j 	 ) 

8 ( Lbij  ş eklinde okuyarak ( 	_ 	_ t:1212›.) hepsi de birdir 

demi ş ti.g Ebu'd-Derda (O. 32 / 652) bir kimseye' ( 	) âye- 

1) Tefsiru'l-Kurtubi, I. 42, 43, 45. 

2) Mukaddematan, s. 212. 

3) Cuma sûresi, 9. 

4) Sahihu'l-Buhtıri, VI. 188; Mukaddemetân, s. 222; Materials, s 221 

5) Kâria sûresi, 5. 

6) Mukaddemetân, s. 222; Materials, s. 111. 

7) Yasin sûresi, 29. 

8) Mukaddemetân, s. 222; Materials, s. 78. 

9) Mukaddemetân, s. 222; Materials, s. 217. 

10) Dilhan sûresi, 44. 
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tipi okuturken, o kimse ( 	ç4*i) diyemiyor ( —;d1 Cl ) diye 

okuyordu. Ebu'd-Derda bunu yirmi kerre düzeltti ğ i halde, bir neticeye 

ula ş amad ı , O halde ( 	 ) diye söyle dedi.1 

Yukarıda verdi ğ imiz misaller, kelimenin tamam ı  değ iş mek suretiy-
le meydana gelmi ş tir. Bir de mana de ğ iş meyib harflerin de ğ iş mesiyle 

meydana gelen ş ekil vardır. Mesela ( L9',...)yerine( 	 ) yerine 

( c.',„L2.;1)gibi, Bazen de harfler takdim tehir edilir Noksan ve ziyadelik- 

ler yap ılarak meydana gelen ş ekiller de vard ır. Mesela2  (eri 	) 

yerine s 	( 	 ) ve 4 	( 	1 ,I ) yerine 5  ( 	) 

gibi. Yine arablar ( 	) yerine ( 1  L L ) ve ( 	) yeri- 

ne U>. ) ş eklini kullanı lardı . 6  

Hakikaten yedi harf müslümanlar için bir kolayhk olmu ş , baş lan-
gıçta kitabetin yok denecek kadar az olu ş undan dolay ı , Kur'ânı  bir 

lafı z üzerine okumak çok zordu. Meselâ 7  ( ) 

âyetindeki ( 	j)kelimesi için Mücâhid, biz ( 	j) kelimesinin ma- 

nasının ne oldu ğunu, İbn Mes'ildun ( 	 ,±),) 	kıraât ını  

görün ceye kadar bilmiyorduk demektedir. 8  Bu hareketler, Hz.Peygambe-

rin sözlerinden h ız almış tır. Peygamber, Ubeyy b. K a'b a 	jy) diye- 

cek yerde (,Ip ,,4-)desen olur. zira Allah' (jp ",4--.)dir. Bu da, manaya 

uygun olmak ş art ıyle verilen ruhsat ı  açıkça göstermektedir. Bütün bun- 
lar, arap lehçelerinin kar ışı k olmasında aran ı labilir. Cevâd Ali, aralar ın- 

da benzerlik olan lehçeler oldu ğu gibi, bâriz farklar arzden lehçeler de 
pek çoktu. Bâriz farklar ı  ihtiva eden bu lehçeler, derin bir ş ekilde ince- 
lenmedi demektedir. 10Bu konuya âit enteresan misallere edebiyat kitab- 

1) Mukaddemetân, s. 229. 

2) Arâf sûresi, 165. 

3) Mukaddemetân, s. 225. 

4) Ra'd süresi, 31. 

5) Mukaddemetân, s. 225. 

6) Mukaddemetân. s. 225. 

7) isrü sûresi, 93. 

8) Tefsiru't-Taberi, XV . 163. 

9) Mukaddemetân, s. 210. 

10) Tarihu'l-Arab 	 I. 213. 
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larında rastlanmaktacl ır. Mesela, Ebû Amr b. el-Ali (O. 154 / 770), Ilim-
yeriler için "Onlar ın lisanı  bizim lisanımız, onların arapças ı  bizim arapça-
mız gibi değ ildir" i demektedir. Ebû Hureyrenin hâdisesi de, konumuza 
iyi bir misal te ş kil eder. "Hayber senesinde Ebii Hureyre, Hz. Pey-

gambere gelir, O s ırada Peygamberin elinden b ıçak yere dü ş er. Ona, bi- 

ça ğı  verirmisin dediğ inde, Elciı  Hureyre, sa ğı na soluna bakımr ve ( (.5,<--,11) 

lafz ından ne murad edildi ğ ini anlayamaz. Peygamber ona ikinci ye üçün-

cü defa tekrar etti ğ inde, b ıça ğı  mı  istiyorsunuz diye i ş aret ederek (Z,_11,I ) 

kelimesini kullanır. Ona evet denilir ( ) kelimesi sizde tesmiye 

edilmemiş midir diye sorduğunda, Allaha yemin ederim ki, onun isminin 

( ) olduğunu ilk defa bugün i ş itiyorum demi ş tir. 2  Başka bir ha- 
- 

dise de ş öyledir: "Zeyd b. Abdillah b. Dârim, Himyer melikine elçi gider. 

Melike, yüksek bir da ğda avlan ırken ulaşı r. Mikümdara selam verir ve 

kendini tanıtır. Hükümdar ona otur manas ında ( 	kelimesini kul- 

lanır Elçi zanneder ki, kendini da ğdan a ş ağı ya atmas ını  emrediyor ve 

ona, beni itaat edenlerden bulacaks ın deyip, kendini dağdan aş ağı  atar 

ve ölür. Bunun üzerine melik, bunun neye böyle yapt ığı na sorar. Söyledi ğ i 
lafızdaki hata kendisine bildirilir. Bunun üzerine, Melik, Himyer belde-
sine gelen himyericeyi ö ğ rensin de gelsin der.' 

Ş imdiye kadar geçen misallerden de anla şı laca ğı  üzere, yedi harf 
lafı zdaki deki ş ikliktir,  ınanaclaışebir dei ş iklik yoktur. Bu da, Kur'a= 
muayyen yerlerindedir.  Her yerinde ve ya her kelimesinde böyle bir ş ey 
bahis konusu de ğ ildir. et-Taberi, yedi harf üzerindeki ihtilaf elfaz ihtilafr 
dır (- I ve J ) gibi, bunların manaları  birdir. Manada ihtilaf yokki, hü- 

kümlerde ihtilaf olsun, demektedir. 4  Tahavi, Miişkilu'l-Ascir adlı  eserin-

de, "yedi harf insanlar için Kur'ânda kendi dillerinde olmayan kelime-
leri almakta bir geni şliktir" 5  demektedir. 

Birinci asrın ilk yarı sından itibaren Kurey ş  lehçesinin yay ılması  
arap ve arap olmayan müslüman çocuklar ının bu lehçe üzerine terbiye 
edilmesiyle, yedi harf meselesi ehemmiyetini kaybetmi ş tir. El-Kurtub ı  
ve İ bn Abdi'l-Berr, ş u yedi harf davet zaruretinden dolay ı  hususi 

1) „.„?. ,:) 	1„), Bkz. Muhammed b. Sallân ı  el-Cumahi, 

Tabakâtu Fuhrtli'ş -Ş uarâ, Mı sır 1371, s. 11. 
2) Feeru'l-İslam, s. 52. 
3) es-Suyilti, el-Muzhir fi Ulâmi'l-Luga ve Envâiha, Mı sır 1371, I. 256. 
4) Tefsiru't-Taberi (Yeni) I. 50. 
5) Mecelletu'r-Risâle, Sene 17, s. 195. 
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vakte mahsustur. Bu zar ı ,' -et kalkt ığı  takdirde, yedi harfin de hükmü 

kalkar ve Kur'âm  bir harf üzerine okumak adet olur, demektedirler.' 

Bu mesele, ilk zaman için ar ı zi bir ruhsat olmu ş , bu gün ise ilmi bir me- 

sele olmaktan ba ş ka bir kıymeti yoktur. İbn Mesudun 	(.9",) yeri- 

ne ( 	) ş eklinde okuyu ş unu Ömer kerih görmüş , Ona Kur'ân 

Huzeyl lugat ı  ile inmedi. Insanlara kurey ş  lugatı  ile oku, Huzeyl lugat ı  
ile okuma demi ş ti. 2  Bu hâdiseden de anla şı lıyorki, Osman Kur'an ı  cem 

etmeden evelde, müslümanlar tek bir k ıranta teveccüh etmekte idiler. 

İbn Abdi'l-Berr, Ebû Davud tar ıkıyle, Ömerin bu sözünü naklettikten 

sonra, Bu söz ihtiyar yoludur, yoksa İ bn Mesûdun bu okuyuş  tarz ının caiz 

olmadığı nı  ifade etmez, demektedir. 

b— Kuma Meselesi 

Yukar ıda, kelime üzerinde, med, kasr, hareke, sukiin, nokta ve irab 

bakı mından olan değ iş ikliğe kıraât demi ş tik. Bidayette nokta ve hare- 

 keden mahrum olan arab yaz ı s ının, resmedilmi ş  heykelinde bu gibi ih-
tilaflar ın meydana gelece ğ i tabiidir. Hele noktalamalar bu i ş te çok mühim 

rol oynamış tır. 3  Hareke ve irab meselesi ise daha ziyade nahvi ve daha 

sonrada fıkhi ihtilaflara vesile te ş kil etmiş tir. 

Kırat meselesi islâmda en çok tecavüze u ğ ramış , hatta bu i ş in 

neticesi olarak Kur'ânda yanl ış lıklar oldu ğu so"ylenmiş , müste ş rikler için 
bir ganimet olmu ş tur. Kırat vesilesiyle Kur'ân hakk ındaki ş üphelerini ve 

onun aslından baz ı  ş eylerin zâyi oldu ğunu söyleyecek kadar ileri gitmi ş -

lerdir. Mesela, Nöldeke, Kur'ân Tarihi adlı  eserinde, Muhammede nazil 

olan vahy, Kur'ânda h ı fzedilmemi ş tir, diye bir fas ıl açmış t ır. Keza 
İ slam Ansiklopedisinde Kur'ân Maddesini yazan F. Buhl'de Kur'ândan 
baz ı  bölümlerin zâyi oldu ğu fikrindedir. İ ngiliz Ansiklopedisinde Kur'ân 

maddesinde, Kur'an, cüzleri yönünden gayri kâmil oldu ğu zikredilmek-

tedir. Müslüman alimler bu meseleyi hüsnü niyetle ele alm ış lar ve irad 

ettikleri fikirlerde teviller mümkündür. Fakat müste ş rikler zay ıf olan 

rivayetleri al ıyor, kuvvetli olan ı  terkediyorlar. Şüpheli olanlar ı  nakle-

diyorlar. 4  

7 	 Hakikatte bu kıraat meselesi ileride müste ş riklere bak verflirecek 

kadar dizginsiz bir durum alm ış tır. Bu durum kar şı sında Ebu Bekr b. 

1) Mecelletü'r-Risâle, sene 17, s. 195. 
2) el-Ktratit ve'l-Lehecat, s. 8-9. 
3) Mezühibu't-Tefstri'l-islâmi, s. 8. 
4) el-K ırtı & ve'l-Leheceit, s. 77-78. 
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1V1ücâhid (0. 324 /935) k ıraâtlarm en sahih olanlar ın' toplamış  ve bunlar ı  
yeditane olarak cem etmi ş tir. Bunlar ın isnadlar ı  sahabeye kadar ula ş -

maktadır ki, bunlar tevatür derecesindedir. Sonralar ı  bu kıraât hareketi 

o kadar ileri gitmi ş tir ki, âyetlerin izah ve tefsiri kabilinden olan kelime-
ler dahi, kıraâtten addedilip, sonradan falanca= k ıraât ı  böyle idi, denil-

meye kadar varm ış t ı . Mesela (Hz. Ai ş e ve Hafsa, Bakara suresi')nin 238. ci 

)4. _âyetini 	(,,JI  ö  yk„,.., L512,,iJI ö  5k„,:211 j.  ..) ş eklinde okumu ş lard ı , denil- 

mektedir.1 SOnundaki ( J,4"11 *e; 	lafz ı , geni ş  mana ifade eden 551431) 

( L532,,,,,,9J1 nın tandid edilerek izah edilmi ş  ş eklidir. Yine bu hususa 

misal olarak el - Hasen el-Basrrnin Meryem süresinin 71. ci âyetini 

( j)J1 C.) I ) ş eklinde okudu ğu söylenmek- 

tedir. Bu hususda, el-Enbârî ( 	 jj11 ) sözü ( 	) keli- 

mesinin tefsiridir. Bu tefsiri râvilerin asla sokmas ı  hata oldu demek- 

tedir. 2  İbn Abbas' ın, ruhsat ı  ifade eden kelimeleri izah için tefsir ma- 

hiyetinde ziyadelikler yapt ığı  görülmektedir. Meselâ, Bakara süresinin 

198. ci ( 	vA5k9 	 ) âyetinden sonra, 

İbn Abbas tarafından ( 	 ) lafz ı  ilave edilmiş tir.' 

Noktalamadan dolay ı  meydana gelen k ıraât ş ekilleri, daha ziyade 

bu—noktaların alt ve üstü yaz ı lıp yaz ılmamas ından zuhâr etmi ş tir. K ı - 

raât ihtilafında harfin ş eklinin t( j.  » veya t( > » ş eklinde olmas ı , 

mana bakımından pek büyük de ğ iş iklik arzetmemekte ise de, edebi 

sanatlar bak ımından bir değ iş iklik göstermektedir. Buradaki kelime 

değ i ş ikliğ i ya müzekker muhatab veya müzekker gâib haline gelmi ş  
olur. Bu da ya bir mutabakat ı  veya bir iltifat ı  intac eder. 

Tek noktalar üzerinde meydana gelen de ğ iş ikliklerde mana itibariyle 

fazla bir ayr ı lık yoktur. Yani tezat te ş kil edecek bir de ğ i ş iklik meydana 

gelmemektedir. Meselâ, el-Araf süresinin 57. ci 	 „5,11L9;3 9  

( 	TJw,, âyetinde ( 	) kelimesindeki o u » ye bedel olarak o 

ile de okunmuş tur. 4  

1) Sunenu't-Tirmizi, XI. 105-106; Fethu'r-Rabbâtti, XVIII. 89-92; Kitâbu'l-Masılltif, s. 83-87; 
Materials, s. 213 - 231. 

2) Tefsiru'l-Ktislmi, I. 39. 
3) Materials, s. 193; Mezahib, s. 24; Tefsiru'l-Kessâf, I. 185. 
4) Materials, s. 43; Tefsiru't-Taberi, VIII. 209; Tefsiru lbn Kesir, II. 222; Tefsiru'l-Ke şş af, 

II. 88 
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13azende kıraât ayr ı lıklar', imlada büyük bir de ğ iş iklik meydana 

getirmiyecek ş ekilde, sadece harekelerin de ğ iş mesinden ibaret kal ır. 

Mesela Nisâ sûresinin 37. ci ayeti ( fi ' ,At. , ) yerine 

( 	 t;,51 	) ş eklinde okunmu ş tur.1 

Kırat meselesinden baz ı  fıkhi ihtilaflar da zuhûr etmi ş tir. Mâide sû- 
,` 

resinin 6.cı 	 ) ş ia(1,....) 1) kelimesini 

önündeki ( 	) kelimesine atfederek, abdest al ırken ayaklar ını  

mesh ederler. Yedi k ıraatte ise bu kelime (
- 	

) kelimesine atfedilmi ş  

ve tatbikatta da, Hz. Peygamber aya ğı nı  mesh etmemi ş , yıkamış tı r. 
Meydanda bir hakikat varken, kâideye uymuyor diye, kelimeyi zorla 

kâide içine sokamay ız. Çünkü kâideler sonradan vaz'ec tir. 

Bu dizginsiz kıraat vaziyeti, Abbasi devletinin orta devirler ı ne 

kadar devam etmi ş ti.354 senesinde vefat eden Ya'kub el-Attar, acâib 

kira:atlara devam etti ğ inden, zaman ın halifesi tarafından celb edilerek 

teybe ettirilmi ş , kurrâ ve fukaha aras ında bu teybe tevsik edilerek, 
haz ır bulunanlar ş ahid ittihaz edilmi ş ti.2  Bu durum müste ş rikler için 

bulunmaz bir ganimet olmu ş , kendi fikirlerini teyid edebilecek mahiyet-
te ne bulmu ş larsa onu kapm ış lard ı . Onların, kıraât hususunda getirmi ş  
oldukları  misallerin hemen hemen ço ğu ş azz ve me şktik olan haberlerdir. 

Islâmiyetin ba ş langı cında, kitabet zay ıftı , arab dili ş ifahi olarak geli ş -

mekte idi. Bu bakımdan az kelime ile çok manalar ifade etmek o dilin 
tabiat ındandır. Ama islamiyet, bu k ıraât meselesini serâpa serbest b ı -

rakmamış  ve kâideler alt ında toplamaya çal ış mış tır. Bu ilk devirlerdeki 

çalış ma sayesinde, sahihle sahih olmayan birbirinden ay ırt edilmiş , sa-

hih kıraat ın sebebleri izâh edilirken, sahih olmayanlar ın da ne sebebden 
zuhûr etti ğ i aç ıklanmış tır. E ğer müste ş riklerin dedi ğ i gibi, kıraatte rol 

oynayan en mühim unsur yaz ı  olsayd ı , ilk zamandan itibaren, zuhûr 

eden bu meselede, onlar ın "Kur'an ilk günden itibaren yaz ılıyordu ve 

sema yoktu" demden icab ederdi. Halbuki bunu asla söyliyemiyorlar. 
Yani i ş lerine hangisi elveri ş li gelirse onu almakta beis görmüyorlar ve mu-
hatablarını  ş üpheye dü ş ürmek dahi onlar için bir kazanç oluyor. Halbuki 
bir kelimenin kulaktan i şitilmi • I ıı   ıı •  I 

heykelinde, nokta ve hareke olmasa ne zarar 

yukardaki görüşü, ilk devir için de ğ il, belki sonraki devirler için muteber  

1) İ bn Kuteybe, Te'vilu Mu şkuli'l-Kur'ân, Mı sır , 1954, s. 28. 

2) Medeniyeti isliimiye Tarihi, III. 114. 
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olabilir. Zaten onlar, ikinci as ırdan itibaren zuhür etmeye ba ş layan tas-

hif hareketini dahi k ıraatten addetmi şlerdirl. Kur'an ezber bilenler, 

onu noktalarken acaba yanl ış  noktalad ıklarına inanabilirmiyiz. Bu gün 

dahi makinalaş mış  ve ilerlemi ş  yaz ı  hayatı mızda, kitabları  yanlış lıktan 

kurtaram ıyoruz. Bu gibi hatalar esasta de ğ il, belki müstensihde arana-

bilir. Nitekim ilk günden itibaren mushaf yazarlar ın, ş ahıslarından gel e-

bilecek kitabet hatalar ı  olabilir. Zaten, onda baz ı  kâtib hatalar ının bu-

lunduğuna dâir haberler de nakledilmi ş tir. 2  

I. Goldziher, İbn Mes'ud ve Ubeyy b. Ka'b' ın tefsir sahas ında, saha-

be aras ındaki durumunun yükseldi ğ ini belirtib ve Peygamberin de onlar ı  
medh etmesini zikrederek, k ıraatteki durumlar ının, Osman ve Zeyd b. 

Sabit'ten daha yüksek oldu ğunu anlatmak istemektedir. Ayn ı  zamanda 

onların kıraat ının daha me ş hur oldu ğunu söyleyerek, müslümanları , on-

onların kıraat ına ehemmiyet vermemekle ithâm eder.' Hz. Peygambe-
rin bu iki ş ahs ı  medh etmesi, her ikisinin k ıraatının da hüccet oldu ğuna 

delalet etmez. Çünkü Peygamber bunlarla beraber di ğerlerini de ö ğ -

müş tü. Bu husus da bizden İbn Kuteybenin dedi ğ ini tekrar edece ğ iz. 

"İbn Mes'ud ve Ubeyy b. Ka'b isabet ettiler de, muhaeir ve Ensâr hatam ı  
ettiler diyelim. Hayır bunu asla söyliyemeyiz. 4  Tefsirde otorite olan ibn 

Abbas bile "Benim k ıraütım Zeydin kıraâtıdır. Ben İ bn Mes'ud kıraâ-
t ından on küsür harf ald ım" demektedir.' Hz. Osman ın mushafı  icmâen 

kabul edilmiş  ve ona hiç bir itiraz vaki olmam ış tır. Hatta Osman ın büyük 

ş ehirlere gönderdi ğ i mushafladan, istinsahlar yap ılırken, yap ılan müs-

tensih hatalarından dolay ı , bu mushaflar aras ında dahi ufak ayr ı lıklar 

belirtmi ş tir ki, bu da tabhdir. Meydana gelen bu ayr ı lıklar asla esastan 

bir ş eyler kaybedilmi ş  olduğuna delalet etmez. Mesela, Medineliler ve 

Basralı lar, Bakara süresinin, 158 ve 184 âyetlerini 

ş eklinde okurken Kiifeliler ise ( 	
. . 	

) ş eklinde okumu ş lar- 

dır. Her iki kıraatte maruf ve sahihdir, her ikisinin manas ı  bir biri-

ne uygundur.' Bütün bu misallerden anla şı ldığı na göre kıraât ihtilafı  
manada büyük bir değ iş iklik yapmamaktad ır, Muhammed b. Ka'b el-

Kurezi (Ö. 108 / 726)" İbn Mes'ud, Ubeyy. b. Ka'b ve Zeyd k ıraatla- 

1) Mezâhib, s. 9. 
2) Maâni'l-Kur'ân, I. 106; Mukaddemetân, s. 104-105; Tefsiru't-Taberi, VI. 25. 
3) Mezâhib, s. 16-17. 
4) Te'vilu Mu şkili'l-Kur'an, s. 28. 
5) Kizabu'l-Mesâhf, s. 55. 
6) Tefsiru't-Taberi (yeni), III. 247. 
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C . 

JJAV,,c 
\„,  

rıyle yaz ılmış  üç mushaf gördüm, fakat bunlar ın hiç birinde bir biri-

ne muhalif bir ş ey bulamad ım" demektedir.i 

Kıraâtte müslümanlar için bir kolayl ık bahis konusudur. ez-Zerke ş i 

(Ö. 794 / l 392) bu hususda "Kur'an ve k ıraat bir birinden ayr ı  iki haki-

kattir. Kur'an, beyan ve i'caz için hazreti Peygambere nazil olmu ş  bir 

vahiydir. K ıraât ise, zikredilen ş u vahiy lafı zlarının, tahfif ve a ğı rlaş tı r-
ma ve diğer yönlerden, yaz ı lmas ı  keyfiyetidir" demi ş tir.2  Biliyoruz ki, 

Kur'an! Kerimden bir ayetin inkar ı  küfrü kal) ettirirken, k ıraatın in-

karı  küfrü icâb ettirmez. Çünkü k ıraât sünnettir. Sahabeden Ömer b. el 

-Hatta)) ve Zeyd b. Sâbit, Tabi -andan da, Ibnu'l-Münkedir, Urve b. ez-
Zübeyr, Omer b. Abdilaziz ve Âmir e ş -Sa'bi "K ıraat sünnettir, sonradan 

gelenler evvelkilerden al ır. Kur'an ö ğ rendiğ iniz gibi okuyun" 3  demi ş -

lerdir. Keza Tâha Huseyn'de "k ıraât ı  seb'a vahy de ğ ildir, onu inkâr eden 

ne kâfir ve ne de fas ık olur" demektedir. 4  Harice b. Zeyd'in babas ından 

rivayete göre" k ıraat sünnettir, hangisini bulursan ız onu okuyun" 

demek suretiyle, k ıraat meselesiyle vahy tamamiyle birbirinden ayr ı   
iki hakikat oldu ğu belirtilmi ş  olmaktadır.  İ lk devirde ba ş layan bu kı -

raât hareketi, Hz. Peygamberin sözlerinden h ız almakta idi. Peygamber 

Ömer'e "ey Ömer, rahmet ayetin azab, azab âyetini rahmet olarak de-
ğ iş tirmedikçe, Kur'a= her okunu ş u do ğ rudur, demi ş lerdi.6  Bu sözlerle  

fiilen kı raat ihtilafına müsaade edilmiş...oluparrlaJlıı  müsaade zamanla  
daha geni ş lemiş , fakat hiç bir zaman imana tecavüz eder bir mahiyet 
almamış tır. K ıraat müslümanlar için bir nimet olmu ş , onunla, Kur'an! 

Kerimin hıfz ında kolayl ık, manalarının açıklanmas ı  ve bazen hükümlerin 

tahfifi gibi faydalar temin etmi ş lerdi. 

Kırat çe ş itleri (bilhassa yedi k ırakt) tevâtüre dayanmaktad ır. Te-

vatüre müstenid olmay ıb, arab gramerinin kâidelerine dayanan bir oku-
yu ş  tarz ı  ile Kur'an]. okumaya kalk ış anlar olmu ş sa da, bunlar ş iddetle 

tenkid edilmi ş lerdir. Bütün k ıraatler tevâtüre dayanmamaktad ır. Teva-

türe dayanmay ıp, gramere dayanan kira<  âtlere eld£!.rz.Itıi"zşiiız4 denir. 

Bunların gerek namazlarda ve gerekse sâir yerlerdeökunmas ım caiz 

gören rivayetler varsa da, ekseri alimler bunu caiz görmemektedirler. 7  

İ mam! Mâlikin, imam mushafına muhalif bir ş ekilde gerek İ bn Mes'ud 

1) Mukaddemetân, s. 47. 
2) el-Burhan, I. 318. 
3) el-K ı raât 	 s. 59. 
4) 'I'hn' Huseyn, fi'l..Edebi'l-Ctıhili, Mı s ır 1958, s. 95. 
5) Mukaddemetân, s. 112. 
6) Müsnedu Ahmed, IV. 30, Tefsiru't-Taberi (yeni), I. 26. 
7) en-Ne şr, I. 14, el-K ı raiit ve'l-Lehecât, s. 46. 
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ve gerekse di ğer sahabeden al ınmış  bir kiraât tarz ı  ile okuyan bir kimse-

nin arkas ında namaz k ılmadığı  zikredilir, 1  

Ohalde kıraatleri, mütevat ır ve ş âzz kıraatler olmak üzere iki ,,-- 
guruba ay ırabiliriz. Ş azz kıraatler de, ya sababe  icmaı  olur. fakat, te- 

vatür  derecesine ulaş maz, ya  da, gramer  bakımından tashihler  yap ı - 

larak ortaya konan k ı raatler ki, bunlar ın dini bakımdan hiç bir kıymetleri 

bulunmaz. Hem sahabenin icma ına ve hem de tevatür derecesine ula ş an 

ki=rın adedi ondur. "el-K ıraatul-A ş r". Ebû Bekr. b.  Miicahid bun- 
lardan daha çok revaç bulan yedi tanesini "el-luraatu's-seb'a” seçmi ş tir. 

Mütevâtir kıraât imamlar ının aralar ındaki ihtilaflara ( .) ) , kendi- 

lerine mensub râyilerin ihtilaflar ına I j j), diğer ihtilaflara ise (4_>-_ ) 

denilir. K ıraât imamlar ına ( j12
• • 

I 2 Gs 

	

) veya 	')111... . 

bunların kıraatler ım rivâyet edenlere ( cs 	ö l,lll ) denir. 

Burada, me ş hur olmalar ı  sebebiyle yedi k ıraatın imamlarını  ve 

onların iki ş er râvilerini zikretmek uygun dü ş ecektir. 2  

	

I) Ebû Abdirrahmân Nafi' b. Ebi Nuaym L.;«İ 	•Ik;t; 

Ç"' 	• 	(-- 
(Ö. 169 /785): Aslen Isbahanh olub, k ıraatle me ş gul olmuş tur. yetmi ş  
kadar tâbiûnden k ıraât okumu ş tur. Medinede ikamet edip, orada k ıraât 

ilmini tedris etmi ş tir. Imam Malik, Abdullah b. Vehb ve el-Leys b. Sa'd 

gibi zevât kendisini takdirle yad etmi ş ler ve bu konuda imâm olarak 

tanı mış lar ve Nâfinin k ıraatı  sünnettir, demi ş lerdi. 3  En me şhur râvileri, 

Kalfin ve Ver ş 'dir ki, bunlar k ıraât ı  vas ı tas ı z olarak nakletmi ş lerdir. 

1) Kalün, Ebû Musa Isa b. Mina el-Medeni L5,, 	 ) 

( 	 L.9..x.c. (Ö. 205 / 820): Kâlun kelimesinin asl ının yunanca, 

iyi ve güzel manas ında kala'dan müş tak olduğu söylenir. Buradan as-

len yunanlı  olduğu anlaşı lı r. Kendisine bu lakabm, güzel okudu ğundan 

dolayı  bizzat Nâfi' veya Malik b. Enes taraf ından verilmi ş  olduğu 

söylenir.4  

2) Verş , Osman b. Said el-Mısri ( 1,411 	 ) 

197 / 813): Nafi'den k ıraât ı  öğ rendikten sonra m ı sra dönmüş  irada 

t.< 
1) el-Kzraett ve'l-Lehecclt, s. 69. 
2) Yedi kı raat imânn ve râvileri hakk ında fazla bilgi için bkz. el-k ı raat ve'l-Lehecat, s. 216-223. 
3) Tabakiitu'l-kurrâ; II. 330-333. 
4) Aynı  eser. I. 615-616. 	 ji:stet 	Pite gier 	 c vc 
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kıraâtı  öğ retmi ş tir. Verş  lakab ını , kendisine bizzat hocas ı  Nâfi' tak-

mış tır. Bugün Kuzey Afrikada yayg ın olan kıraât, ver ş  rivayetile 

olan Nafi' kıraatı dı r.1 

i\\* 	t t 	II) Abdullah b. Kesir el-Mekki 	 4."' 	(O. 120 /738): 
- 	• 

Mücâhid ve diğer tabiilerden k ıraât ı  almış tır. Kendisinin, Abdullah b. 

es-Sâib el-Mahziimi'den k ıraât ald ığı  söylenir. Aralar ında Amr b el-Alâ, 

İ sa b. Omer, Halil b. Ahmed, Hammad b. Seleme ve İ bn Zeyd gibi 

zevatın bulunduğu Basralı  bir grub k ıraât ı  bu zattan alm ış lard ı . İ bn Ke-

sir'in hadisleri, Sahihanda mevcuttur ve İmam e ş -Ş afii, onun kıraât ım 

nakletmi ş  ve methetmi ş tir. Onun kı raâtım arkada şı  olan ve Mekke eh-

linin kârii bulunan İ smail b. Kostantin'e okumu ş  ve bizim kıraât ımı z, 

Abdullah b. Kesir'in k ıraat ıdır, demi ş ti.' Kedisinden vas ıta ile rivayet 

eden iki râvisi: 

	

1) el-Bezzi, Ahmed b. Muhammed 	 (Ö. 250 / 864): 

el-Mescidu'l-Haram'm K ırk senelik müezzinidir. Dedesi Ebti Bezze ye 

mensubiyetle el-Bezzi denmi ş tir. el-Bezzi, İ krime b. Süleyman ve bir 

cemattan k ıraâtı  nakletmi ş , Ikrime de Ş ibl'den, O da İbn Kesirden 

kıraât ı  almış lard ı-3  

2) Kunbul, Ebû Amr Muhammed b. Abd ırrahman b. Muhammed 

b. Hâlid b. Said c; 	,:y 	 j." 

J‘...t..m (Ö. 291 /904): Kunbul'de k ıraâtı  vas ıtalı  olarak ibn Kesir'- 

den almış tır. O, kıraat ı , Ebül-Hasan el-Kavvas ve İ bn Felih'den, on-

larda el-K ı st ashab ından, oda, İ bn Kesirden alm ış tır. Hatta Kunbul'- 

un, el-Bezzi'den de 'ç ıraki aldığı  rivayet edilir. 4  

	

"--' 1  III) Ebü Amr b. el-Alâ el-Basri ( cs 	 ji,PyY) (Ö. 154 veya 

155 / 771-772): K ıraât ı  pek çok tabi-andan alm ış tır. Mücâhid, Atâ, Ikrime, 

Said b. Cübeyr, Yalıya b. Ya'mer, Ebtı 'l-Aliye gibi zevat hocalar ından 

baz ı ları dır. Kıraât ı  bütün beldelerde ş öhret bulmu ş tu. Ahmed b. Hanbel, 

onun kıraât ı  hakkında, Ebtsı  Amrın kıraâtı  bana en ho ş  gelen kıraat-

lardand ır. Bu kırait Kurey ş in ve fusahan ın luraâtıd ır demiş ti. Bu sözde, 

Ebü Amrın özbeöz arab olu ş unun tesiri olmas ı  kuvvetle muhtemeldir. 

Kendisi sadece k ıraât alan ında değ il, arab edebiyat ı  ve filolojisi üzerinde 

1) Tabakeitu'l-Kurni. I. 502 503. 	ea 

2) Aynı  eser. I. 443-445. 

3) Aynı  eser. I. 119 - 120. 

4) Aynı  eser. II. 165 - 166. 
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de geniş  bilgi sahibi idi.' Ebu Amr'in k ıraat ını , Yahya b. el-Mubârek 
el-Yezidi (O. 202 / 816) vas ıtasiyle nakleden iki ravisi vard ır. 

1) Ebû Amr Hafs b. Omer el-Ezdi ed-Dfıri ed-Darir 

( 	.,;231 (s_> 9X11 	.5_31 .,1- 	(Ö. 246 / 860): Ba ğdadın ş ark canibindeki 

ed-Dûr'a nisbet edilir. Birçok seyahatler neticesinde, bütün k ıraatlere 
vakıf olmuş tu. 2  

2) Ebû Şuayb Salih b Ziyad es-Stısi( 	 ) 

(O. 261 / 875): Ehvaz civar ındaki süs ş ehrine nisbet olunur. Çok say ıda 
talebe yeti ş tirmi ş  ve Rakka ş ehrinde ölmü ş tür.' 

IV) Abdullah b. Âmir ed.-D ımaş ki (L; 	 43,ı 1 	(Ö. 118 / 

736): Kendisi yedi k ıraat imam ının en ya ş lı  olanıdır. Tabi-lindan oldu-
ğundan kıraât ı  bir çok sahabeden alm ış tır. Hz. Osman'dan k ıraat ald ığı  
rivayet olunur. Hazreti Peygamberin sa ğ lığı nda do ğmuş tur. Sahabeden, 
Muaviye, Fudâle b. Ubeyd, Vas ı la b. el-Eska', Eb -iı 'd-Derda gibi ze-
vattan kıraat alm ış tır. Ebû'l-Derda öldü ğü zaman kendi yerine İ bn 
Âmir'i halef olarak b ırakmış tı . Onu, Ş am ehli imam ittihaz etmi ş tir. 
Onun hadisi Müslimin Sahihinde yer alı r.4  Bu zatın da ray-ileri ile kendisi 
aras ında birkaç tabaka vard ır. 

1) Hiş am b. Amma'. b. Nasir es-Sülemi ( 

(0. 246 /860): D ımaş k'ın hatibidir, pek çok sikâttan biridir. Hi ş am, 
kıraâtı  Eyy-ûb b. Temim et-Temimi'den, O da Arrak b. Hâlid el-Mirri-
den, o da Yahya b. el-Haris ez-Zimari'den, Yahya'da İbn Âmirden al-
mış t ır.' 

2) Abdullah b. Ahmed. b. Bi ş r b. Zekvân el-Kure ş i el-Fihri 

) (Ö. 242 / 856): K ı - 

rak ı  Eyyûb b. Temim et-Temimi'den, almış tır. D ımaş k camiinde 
cumadan gayri namazlar ı  kı ldıran imâm idi. Ş amda kârilerin ş eyhi 
say ılırdı . 6  

1) Tabakâtu'l-Kurrâ. I. 288-292. 

2) Tabakâtu'l-Kurrâ, I. 255 - 257 

3) Aynı  eser, I. 332 - 333. 

4) Aynı  eser. I. 423 - 425. 

5) Aynı  eser. II. 354 - 356. 

6) Aynı  eser. I. 404 - 405. 

-",£),,eyi.N L k, 
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ibn Âmirin kıraât ı  bu iki râvi vas ı tas ıyle, bugüne kadar Sudan ın 

bir kı smında tutunmu ş  bulunmaktad ır. 

t 
f V) EbtiBekr As ım b. Ebi'n-Necûd 	 „olp J 	Jt ) 

 . 

Tı.; -/,,,, 64, ( Li S3 (Ö.127 /745): Tabi -Lindan olup, Kilfe Karilerinin ş eyhi sayı lır. Kira- 

at ı , Ebû Abdirrahman es-Sülenü, Zir b. Hubey ş  (bu ikisi Osmamn eshab ı  
, idiler), Ali, ibn Mes'ud, Ubeyy b.Ka'b ve Zeyd b.Sabit gibi me şhur zevat- 

/001 Cl°  
tan alm ış tır. Ebû Abdirrahman es-Süleminin vefat ından sonra, onun ye-

rine oturmu ş tur. Fasahatla itkam, tahrirle tecvidi cem etmi ş tir. İnsanlar 

aras ında Kur'an ı  en güzel okuyan kimse idi. Eban b. Ta ğ leb, Ebân b. 

Yezid el- Attar, Hafs b. Süleyman, Hammad b. Seleme, Hammâd b. 

Zeyd, Süleyman b. Mihrân, el-A'me ş , Ebû Bekr b. Ayyâ ş , ed-Dahhak 

b. Meymûn, ve daha say ı lamıyacak kadar çok kimse ondan k ıraatı  nak-

letmi ş lerdir. Keza Ebû Amr b. el-Ala, el-Halil b. Ahmed ve Hamza ez-
Zeyyat, As ımdan Kur'ân harflerini rivayet etmi ş lerdir. Abdullah b. 

Ahmed b. Hanbel, babama As ı m! sordum, bana salih ve sika bir recul 

olduğunu söyledi. Yine kendisine hangi k ıraât ın daha muhabbetli oldu-

ğunu sordum, bana Medine ehlinin k ıraâtı  dedi. Eğ er bu kıraat olmasayd ı  
Asım kıraâtımn kendisine muhabetli olaca ğı nı  söyledi, demektedir. 

Ebû Zur'a ve bir cemaat onu sika görmü ş lerdir. Ebû Hâtim de onu s ı dk 

ile tavsif etmi ş  ve hadislerinin alt ı  me ş hur hadis mecmuas ında yerald ı -

ğı nı  söylemektedir.° Kidede 127 senesinde vefat etmi ş tir. el-Ehvazi ise, 

onun Ş amda vefat etti ğ ini zikreder. Bu zat ın iki ravisi de vas ıtas ız olarak 

kıraatı  doğ rudan do ğ ruya, As ı mdan almış lard ır. 

Wcp, 	1) Hafs b. Süleyman el-Esedi el-Kûfi (j şs.11 L.5 	 u4Scı."-) 

(Ö. 180 /796): Bu zât k ıraat ı  arz yoluyle almış tır. Hafs, As ımın üvey 

ıc, 	e 11,-  

1) Tabakâtu'l-Kurrt1, I. 346 - 349. 

2) Aynı  eser, I. 254 - 255. 

3) Aynı  eser, I. 325 - 327. 

oğ lu olduğu anla şı lmaktad ır. Bağdatta ve Mekkede de oturmu ş tur. Bir 

çok cerh ve ta'dilciler As ımdan olan kıraat rivayetlerini sahih görmü ş ler-

dir. Miitekaddimûn onu, EVI Bekr b. Ayya ş 'dan daha iyi hafı z olduğunu 

zikretmi ş lerdir. 2  

2) Ebû Bekr Şu'be b. Ayya ş  el-Kûfi ( 	 ) 

(Ö. 193 / 809): Kur'an' üç defa Asl ına arzetmi ş  ve onun kıraât ım nak-

leden alim bir zatt ı r. 3  
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VI) Ebi Ammare Hamza b. Habib ez-Zeyyât el-Kafi 	J I,Py  ) 
	 ~K. 	  

4■■■•>  j I 	(:)0 (Ö. 156 /773): Tablandand ır, baz ı  sahabeyi gör- 

mü ş  olması  muhtemeldir. Süleyman el-A'me ş , Hamrân b. A'yün, Ebü İs-

hak es-Sebn, Muhammed b. Abdirrahmân b. Ebi Leyla, Talha b. Musarr ıf-
dan kıraâtı  arz yoliyle alm ış tı r. Ası m ve el-A'me ş den sonra imamet ken-

disine intikal etmi ş tir. Arabçay ı  iyi bilen, hadis hafı zı , abicl, zâhid sika 

bir zatt ı . Iraktan, Hilvâna zeytin ya ğı  ticareti yapt ığı ndan "ez-Zeyyât" 

diye ş öhret bulmu ş tur. Süfyân es-Seyri, Hamzan ın inslara galebesi 

Kur'an ve ferâiz yönündendir demesi, onun bu alandaki bilgisine delil 

te ş kil eder.' Bu zat ında, kendi k ıraat ım. Süleym vasıtasıyle nakleden 

iki ravisi vard ır. 

1) Halef b. Hi ş am el-Bezzar ( 	 ) (O. 229 /844): 

Bu zât on k ıraât imam ından biri addedilir On ya şı nda iken Kur'an' 

ezberlemi ş ti. 13 ya şı nda ilim talebine ba ş lamış , alim, zâhid sika bir zat-

tı . 2  

2) Hallâd b. Hâlid 	Eb ıl Isa ( 

(Ö. 220 /835): K ıraât imamlar ındandır, sikâ bir zatt ır. Kı raât ı  arz yo-

liyle Süleymden alm ış tı r.3  

VII) Ali b. Hamza Ebal-Hasen el-Kisai(jt—(11 	;;P- L1P) _s 
(O. 189 / 805): Hamza ez-Zeyyattan sonra, K âfede k ıraât imamlığı na 

geçmi ş tir. Arz yoluyle k ıraât ı  Hamzadan almış tır. Hamza= ona tam 

bir itimat ı  vard ı . Muhammed b. Ebî Leyla ve Isa b. Omer el-Hemed.âni-

den de kıraât almış tır. Bu zât yaln ı z kıraâtta de ğ il ayn ı  zamanda arab 

edebiyatı  ve filolojisinde me ş hurdur. Basraya seyahat edip, el-Halilden 

lugat ı  ald ı . Ondan da Ibrahim b. Zâzân, Hafs b. Omer ed-Dari, Hamduye 

b. Meyman, Abdullah b. Ahmed b. Zekvân, Eba Ubeyd el-Kas ım b. 

Sellâm ve Kuteybe b. Mihrân, arz ve sema yoliyle alm ış lard ı . Ahmed 

b. Hanbel ve e ş -Safii gibi imamlar onu medhetmi ş lerdir. Eba Ubeycl, 

k ı raât adlı  eserinde, "el-K ı sai, K ıraatlar ı  seçerdi, Hamzan ın baz ı  kıraâtım 

aldı , baz ı sınıda terketti" demektedir. Harun er-Re ş id'in Rey seyahat ında 

onun yanında idi. Ranbuye karyesine geldikleri zaman orada hem ki-

sai hemde Eba Hanifenin talebesi me şhur fakih Muhammed b. 

el-Hasen ayn ı  günde vefat etmi ş lerdi. Bu vefatlar üzerine, Hârun er- 

1) Tabakcltu'l-Kurrif t, I. 261 - 263. 

2) .A.ym eser, I. 272 - 274. 

3) Aynı  eser, I. 274 - 275. 
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9, /ıly 	 1 -4141 -  1.41 e,41,;4,,  /-1-;4  - 

5) Fazla bilgi için bkz. Ayn ı  eser, II. 386 - 389. 	 Aff ı" 
..10‘  k, 	unr 	c' 

108 S:fa''ii‘-' 	
a.,, 

Re ş id, fıkhı  ve nahvi. Reyde defnettik demi ş ti i Vasıtas ı z olarak, yani 

doğ rudan doğ ruya el-K ı saiden nakleden iki râvi ş unlard ır. 

1) Eb61.-Haris el-Leys b. Hâlid el-Ba ğdâdi 	 ygİ  ) 

( 4.5A.lk,11 	(. 7  (O. 240 / 854): Sika, mâruf, haz ık bir ş ahsiyettir. 

el-K ısainin ashab ındand ır ve ondan arz yoliyle k ıraât ı  alımış tır. Ham-

za b. el-Kas ım ve el-Yezid'iden hurûfu alm ış tır. Ondan da, Seleme b. 

As ım, Muhammed b. Yahya el-Kisâi, el-Fadl b. Sazan, Yakub b. Ah-
med, arz ve sema yoliyle k ıraât ı  almış lardı r. 2  

2) Eb6 Amr Hafs b. Omer ed-Düri ( L5 ji-x.11 .7,F 	 j.,F-y 1) 

(Ö. 246 /860): Bu zât ayn ı  zamanda, Ebü Amr el-AWn ın râvilerin-

dendir. Zikri orada geçmi ş tir. 

Eb6 Bekr b. Mücahidin seçti ğ i yedi kıraat imam ını  zikrettik. mü-

tevatir kıraatlerden addedilen di ğer üç imamın da isimlerini zikrederek 

konumuza nihayet verelim. 

VIII) Halef b. Hi ş am el-Bezzâr (Ö. 229 / 844): Hamzan ın râvisi 

olarak zikredilmi ş tir. 3  

IX) Eb6s Ca'fer Yezid b. el-Ka'ka 	 el-Medeni 	) 

( (Ö. 130 /748): Tabifinden olan bu zat ın kı -

raat ilminde büyük bir kıymeti vard ır. K ıraât ı , Muaz b. Cebel'in dostu 

olan Abdullah b. Kays'dan alm ış tı r. 4  

X) Eb ıl Muhammed Ya'kub b. İ shak el-Hadremi el-Basri -7, 
( L5 1,4.11 vrl vll 	u , Â,e ı  80 ya şı nda vefat etmi ş tir, on k ıraat 

imamından biri addolunur. Basra imamlar ındand ı r. 5  

Yukarıda zikretti ğ imiz on mütevat ır kira:at ın üç tanesi bugün fii-

len kullanılmakta, diğ erleri ise bir ilim olarak tetkik edilmektedir. Müs-
lümanlar tarafından pratik olarak kullan ılan üç kira:at ş unlard ır. 

1) Ebil Amrın kıraât ı : Bu gün en az kullan ılan kıraâtt ır. Bu kıraat 

Sudanın bir kı smında tutunmu ş  bulunmaktad ır. 

1) Tabakâtu'l-Kurret, I. 535 - 541. 

2) Aynı  eser. II. 34. 

3) Fazla bilgi için bkz. Tabalaitu'l-Kurrâ, I. 272 - 274. 

4) Fazla bilgi için bkz. Ayn ı  eser, II. 382. 



2) Nafi kıraâtı : Ver ş  rivayetile olan Nafi k ıratı , bugün, Mı sır hariç 

Kuzey Afrikada tutunmu ş  bulunmaktad ır. Mı sırlılar Verş in rivayetini 

kabul etmekle beraber, daha kolay ve daha pratik oldu ğu için Hafs' ın 

rivayetini kullanmaktad ırlar. Kuzey Afrikada, Ver ş in rivayetiyle, Nafi 

kıraâtı  üzerine bas ı lmış  mushaflar mevcuttur. 

3) Asım Kıraat ı : Bugün yer yüzündeki müslümanların büyük bir 

çoğunluğu, Asım kıraâtımn hafs rivaytini kullanmaktad ırlar. Bu kıraata 

göre mushaflar bast ırılmaktad ır. 

Kırat hususunun ayd ınlanabilmesi için, gerek Peygamberin sahabe 

hakkında ve gerekse sahabenin Kur'ân hakk ında söyledikleri sözler 

veyahutta sahabenin biribirleri hakk ında söyledikleri medh ve zem'lerin 

tarihini tesbit etmek, bu çal ış malarda en büyük fayday ı  sağ layaca ğı .e _ 

kanaat ınday ım. Çünkü sözün söylendi ğ i zaman mekan, hal ve ş artlir, 

o sözün mahiyetini daha iyi aç ıklar. 

Kırat ve yedi harf meselesiyle u ğ ra ş anlar, bu karışı k problemi 

halletmeye çalış mış lar, herkes kendine göre bir çözüm ş ekli bulmuş utur. 

Fakat ortaya at ılan bu çözüm ş ekilleri, baz ı  esaslar ı  zedeliyece ğ i düş ü-

nülmemiş tir. Kur'a= yedi harf üzerine nazil olmas ı  hadisi , peygam-

ber zamanında sahabe aras ında kıraat ihtilafımn zuhuru, peygamberin 

onlara hakem olmas ı , Osmanın beldelere gönderdi ğ i mushaflar aras ında 

zuhur eden ihtilaflar, tabiün ve daha sonrakilerin rivayetleri aras ındaki 

ihtilaflar, k ıraat meselesinin men ş ei olarak incelenebilir. 

Bazen öyle haberlere rastl ıyoruz ki, sanki k ıraat imamlar ı  kıraat-

ları  kendi tercih ettikleri manaya göre intihab etmekte, idiler. Mesela, 

Yusaf süresinin 12. ci âyetindeki ( ş eklinde 

okunmasını  tercih eden Ebû Amr'a "Peygamberler için oyun caiz olur 
mu" diye sorulduğunda cevaben "onlar bu s ırada Paygamber de ğ illerdi" 

demiş  ve kıl-ak ını  tercih etti ğ i manaya göre seçti ğ ini göstermi ş ti.) Kira:at 

meselesi hakk ında gelen haberler, Kitab ın as ıl metni hususunda insan ı  
tereddüde sevketti ğ i gibi, yedi harf hakkında gelen haberlerin, biraz mu-

bağ lah olu şu, vahy müessesesinin durumunu sarsacak mahiyetteclir. 

Bu çe ş itli malzemeden müste şrikler bol bol istifade etmesini bilmi ş ler, 

Kur'an metninin ilk valıyedildiğ i ş ekilde olmadığı nı  yani kendi kitab- _ 
ları  gibi, asliyetini kaybetti ğ ini söylemi ş lerdir. Onlar hiç olmazsa Kur'- 

anı , kendi kitablar ı  seviyesine indirebilirlerse, kendilerini emellerinde 

muvaffak olmu ş  sayacaklard ır. Acı  olan taraf, onlara malzemeyi bizlerin 

vermiş  olmasıdır. 

1) Tefsiru't-Taberi, XII. 158. 
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Kıraatlar hakk ında oldukça zengin bir literatur mevcuttur. İ lk 

iki asırda, bu meselelerin münaka ş ası , müfessirleri ve filologlar ı  me ş gul 
etmiş ti. Bilhassa eski mushaflar ı  bize tan ı tacak bir çok eserler meydana 
getirilmiş se de bunların ekserisi bizlere kadar ula ş mamış tır. Abdullah b 
Amir el-Yahsübrnin" İhtihifu Mestıhifi' ş -Ş am ve'l-Hicetz ve'l-Irakt",'el-Ki-
sârnin "İhtiliifu Ehli'l-Medine ve Ehli'l-Krıfe ve Ehli'l-Basra"s ı ,2  el-Ferra 

(O. 207 /822) nın "İhtiliifu ve'l-Basra ve'ş -Ş etın"4.3  Halaf b.  Hi-
ş âm'ın "1"htiltıfu'l-Mesdhif"i, 4  el-Medaini (Ö. 231 /846) nin, ihtilafu'l-Me-
sCıhif ve Câmiu'l-K ı raCıt"1 5  Ebû Hâtim (Ö. 248 /862) in, "İhtileıfu'l-Mesa-
hif"i 6  ve Muhammed b. İ sa el-Isbahani (O. 253 /867) nin, "Kiteıbu'l-Me-
sâhif ve'l-Heeti"1 7  gibi eserler sonradan yaz ılacak eserlere kaynak olmu ş -
tur. Kırat hakkında eser yazanlar ın başı nda Eb ıl Ubeyd el-Kas ım b. 
Sallâm, et-Taberi ve Ebû bekr b. Mücâhid (Ö. 324 /936) i sayabiliriz. Ki-
raât ilmine Mağ rib ve Endelüs alimlerinin de büyük hizmeti olmu ş  ve 
bu sahada k ıymetli eserler vermi ş lerdir. Bilhassa Elı ii Amr Osman ed-
Dini  (O. 444 /1052)"et- Teysir" ve  "Ceıntiu'l-Beyan"  adlı  eserleri zikre-
dilmeye de ğer. Burada e ş -Sâtıbi (Ö. 590/1194) yi zikretmemek haks ı z-
lık olur. İbnu'l-Cezeri  (O. 833/1430) "en-Ne şr fi, K ıraeiti'lLa-"  adlı  
kıymetli eserinde, K ırat hususunda yazdan yüzlerce kitab ı  bizlere 
tamtmaktad ır. Yine bu zat ın "Gdyetii'n-Nihdye fi Tabakettu'l-Kurrâ"  
me ş hur karilerin, biyografiler ını  •Ize na 7 e t er. ı  nu - ezerinin zikret-
tiğ imiz şu iki eseri de bas ı lmış tır. Abdu'l-Wahhab Hamuda'nm, "el-K ı raett 
ve'l-Lehecat" adlı  eseri de zikre de ğer. 

1) Kit ılbu'l-Mesethif, Mukaddime, s. 10. 

2) Aym yer; el-Fihrist, s. 54. 

3) Aym yer; Aym yer. 

4) Aynı  yer; 

5) Ayni yer; Aynı  yer. 

6) Aynı  yer, 

7) Aynı  yer; aym yer. 

4 
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II. BÖLÜM 

KUR'ASI ILIMLER 

(Tefsir ile Alakas ı  Olan Ilimler) 

Kur'ânı  Kerim, pek çok ilimler için feyizli bir kaynak oldu ğu her-

kesin malumudur. Her isteyen ondan kendi kâbiliyeti nisbetinde istifade 

edebilir. Onda mevc ılt olan esaslar, destürlar, umdeler sayesinde bir çok 

ilimler için istinbatlar yap ı labilir. Bizim as ıl konumuz bu de ğ il, Kur'ân ı  
Kerimin tefsiriyle yak ından ilgili olan veya Kur'âmn bünyesine ait ilim-

lerdir. Bunlar ın adedi pek çoktur. Biz burada 22 tanesine, bir ö ğ rencinin 

bilmesi laz ım geldiğ i kadarıyle temas edece ğ iz. Bu konuların herbiri, 

müstakil olarak tedvin edilmi ş  eserlerle teyid edilmi ş tir. Biz, bu ilimler-

den muhtasar olarak bahsettikten sonra, bu konuda yaz ı lmış  eserleri de 

kaydetmeye çal ış aca ğı z. 

1– NUZUL SEBEBLERI 

(Esbâbu'n-Nüzül) 

Allah'u Taâla her ş eyi bir sebebe bağ lamış tır. Bunlar ın baz ı s ını  
biz görebilir, baz ı sını  da göremeyiz veya izah edemeyiz. İş te Kur'âm 

Kerimin âyetleri de bu yönden iki kısma ayrı labilir. Birincisi, Kur'ân ın  

ekseriyetini te ş kil eden ve Cenab- ı  Hak tarafından bir sebebe bafflaya-

madığı mız veya doğrudan do ğ ruya indirildığı ni söylediğ imiz âyetlerdir. 

Ikincisi, ise, birsebebe ba ğ lıyabildiğ imiz âyetlerdir. Üzerinde duraca-  
s— 	 
gımız konu budur. Hz. Peygambere bir suâl veya bir hâdise dolay ı siyle 

birkaç ayetin veyahutta b ır sürenin tamam ının nâzil olmas ına âmil 

"sebeb-i ılüzül" dtmekteyiz. Naslarda ve vesikalarda tarihi 

hakikatler gizlidir. Vâk ı alara en do ğ ru olarak ş ehadet eden târihdir. 

Târih ise yalnı z başı na neticelere ula ş amaz. Bir neticeye ula ş abilmek 
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için, tabii, sosyal ve edebi ilimler, tarihle mii ş tereken çal ışı rlar. Bu ba-
kımdan tefsir ilmindeki sebeb-i nüzül bahsini sadece târihi yönden mü-
lahaza etmemek gerekir. Hüküm te şrii, hüküm tahsisi, Allah ın Kelâ-
mı= anla şı lmas ı  gibi yönler de dü şünülmelidir. 

Bilhassa tefsir ilminde, sebeb-i  nüzûlün ayeti izah ve bezaı sic._  
bakımından lüzümu çor7ıı emlidir.  Zaten tefsir sahas ında sahabe i --- 	 
yukselten en mühim âmil de  budur.  nlar. Hz. Peygambere bir ayet 
nazil oldu ğunda, nüzûle sebeb olan hâdiseyi ve sebebini, sual soran ın 
durumunu ve suâli sormas ındaki sebebi bilirlerdi. Değ iş ik sebeplerle ve 
çeş itli hadiselere göre nazil olan ayetler ayr ı  ayrı  hükümlex  ihtiva ederler- 
di. Sahabenin baz ısı  ve bilhassa daima Hz. Peygamberin yanında bulu-
nan sahabe, hükümlerle sebebler aras ındaki münasebeti tesis edebilmi ş -
ti. İş te bizim de sebeb-i nüzülden kast ımız budur. Bidayetteki tefş ir ilmi , 

sebeb-i niizülü bilmekten ibaretti şeklinde bir söz hakikat ın ifadesinden 
başka bir ş ey de ğildir. Zira hadis mecmualar ının tefsir babları  hemen 
hemen sebeb-i nüzfile tahsis edilmi ş  gibidir. Çok kerre hükümleri sebeb-
lere bağ layamadıklarından, hükümler mütenakız gibi görünmüş tür. 
sebebleri bilinmeyen hükümler aras ındaki ihtilaflar onlar ı  düşünmeye ve 
muhakemeye sevketmi ş tir. Sa  b  
sahabe devrinde dahi baz ı  kimselerinâYetleri tefsir ve izahtan çekin-
melerinin en mühim  sebebi,  hükümlerle sebebler  aras ındaki irtibatı   
min edeme ınelerinden  ileri gelmektedir.  Muhammed b. Sirin (Ö. 110 / 
728) den rivayet edildi ğ ine göre "Kur'ânclan bir ayeti Ubeyde b. es-Sel-
mani' (Ö. 72 /691) den sordum. Bana Allahtan sak ın Kur'ânın ne ş ey 
için nazil oldu ğunu bilenler gitti (kayboldu)" dedil. 

El-Vallidi" bn 'in,  bu hususda konuş anlar, ayetin sebeb-i nüzâlünü 
bilmeden konu ş manın tehlikesini 	ünmeksizin cehalet yularını  takıyor 

• - I 	" ı 	I I . 	!" I " a 

ve yeni ş eyler icad edip yalanlar uyduruyorlar"  sözünü de ilave etmek- 
tedir. 2  Keza yine bu ş ahı s  sebeb-i nüzülü bilinmedikçe,  onun 

-11›,Z 1.2.-r■J.”--  hakiki manasım anlamak mümkün olamaz" 3  demiş tir.  İbn Teymiyye 
de "Nüzûl sebeblerini bilmek ayetlerin anla şı lmasını  kolaylaş tırır"4  
diye söylemi ş tir. Ibn Dakik el-I'd de "Nüzûl sebeblerinin beyanı , Kur': 

 anın manas ını  anlamaya  bir odur  demektedir. 5  

1) Tabakâtu b. Sa'd, VI, 63; İbn Teymiyye, Mukaddime fi Usuli't-Tefsir, Dunask 1936, s. 31; 
el-Itkein, I. 32; Dr. Subbi es-Salih, Mebâhis fi Ulâmi'l-kur'an s. 134. 

2) el-Vahidi, Esbtibu'n-Nüztil, Mısır 1315, s. 4. 
3) Menahilu'l-hfân, I. 102. 
4) Aynı  yer 
5) El-Itkan, I. 29. 
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Kur'a= manalar ını  anlamaya vesile olan sebeblerin bilinmesinin 

dini yönden herhangi bir faydas ı  olmadığı nı  iddia edenler olmu ş sa da, 1 

 aş ağı da zikredece ğ imiz baz ı  maddeler, onlar ın yanıldıklarını  isbât edici 

mahiyettedir. 

a) Yukar ıda da zikretti ğ imiz gibi, sebebi nüzülü bilmek sadece  
tarihi yönden faydal ı  değ ildir. Bu ilm sayesinde Kur an ı  Kerimde emre- . , >•,,, 
dilen ş eylerin hikmetini anlayabiliriz. Bu da bütün insanlara dini yönden 

bir fayda saklar. Mii'minin iman ı  kuvvetlenir. Münkirin de do ğ ru yolu 

bulmas ına vesile olur. 

b)' Nüzül sebebleri bilinirse, âyetlerden kastedilen mana kolayl ıkla 

anlaşı lır ve şüphe ve yanlış hklar izale edilmi ş  olur. Mesela, Ş arabın 

haram kı lındığı nı  bildiren ayet 2  nazil olunca, Hz. Peygambere evvelce 
ş arap içip ölmü ş  olanların durumu ne olacak iye sorulmu ş ,3  bunun üzeri-

ne ( C_ L?' 

"İman edip, güzel amel i ş leyenlere, tadd ıklarından dolayı  hiç bir suç 

yoktur4  ayeti nazil olmuş tu. Bir rivayete göre Osman b. Maz'un ve Amr  
b. Ma'dikerip yukar ıdaki âyete dayanarak, ş arab ın mubah olduğunu söy-

lemeye kalkış mış lard ı . 5  Onların bu sözleri, ş u âyetin sebeb-i nüzûlünü bil 
me-diklerine delalet etmektedir. Ş arab ın haram olmas ına dâir ayet 'laza 

olunca, sahabenin zihninde beliren tereddüdü izüle etmek için bu ayet na-

zil olmuş tu. Demekki nüzül sebebleri iyi bilinmezse, bu iki sahabi gibi 

daima hataya dü şmek mümkündür. Buna benzer bir iki vak ıar e ş -

Ş ât ıbi (Ö. 790 /1388) de zikretmektedir. 6  

c) Hasr tevehhümii bertaraf edilir Kur'ânda ayetin zâhiri hasr ifade 

edebilir. Fakat sebebi nüzül bilinirse bu hususta yap ılması  muhtemel ha-

talar önlenmi ş  olur. Mesela En'am süresinin 145. ci ayeti "De ki: bana 

vahyolunan içinde, yiyenin yiyece ğ inde haram olarak, murdar olduklar ı  
için ölüden, akar kandan, domuz etinden, Allahtan ba ş kas ı  ad ına kesil- 

diğ inden dolayı  fı sk olandan baş ka bir ş ey bulmuyorum Kim ki istemi- . 
miyerek ve haddi tecavüz etmiyerek naçar kal ırsa (bunlardan yiyebilir), 

üyetinden sadece onun içerisinde say ılan dört ş ey haram edilmiş  sayıla-

_maz. Bu dört ş ey dışı nda haram say ılan başka yiyecek ve içecekler de 

1) Mentihilu'l-İrfân, I. 101. 

2) Mâide sûresi 90. 
3) Sahihu'l-Buhrirf. VI. 68, Sunan et-Tirmizi, (Serh), XI. 178-179, Tefsiru't-Taberi, VII. 36-38, 

Tefsiru İbn Kesir, II. 95-97, Tefsiru'l-Ke şş af I. 527. 
4) Mâide sfıresi, 93. 
5) Tefsiru'l-Klistmi, I. 22-23; el-Itketn, I. 29. 
6) Ebti Ishâk es-Sât ıhi, el-Muvrtfaktıt fi usftli' ş -Ş eria, Mı sır Matbaatu't-Ticariyye, III. 349. 

113 



vardır. Imam e ş -Ş afi'i bu â Jette hasr maksüd olmad ığı  görüş ünü savun-

maktadır. Bu ayetin sebeb-i nüzülü tetkik edilecek olursa görülür ki, 

inad ve kâfirliklerinden dolay ı , Allahın helal kıldıklarım harâm, haram 

kıld ıklarım da helal k ılan kimseler hakkında nazil olmuş tur. Yani bu ayet 
onların isteklerinin z ı t yönünden nazil olmu ş tur. Cenab- ı  Hak bu âyetle 

onlara "Helal ancak sizin haram sayd ıklarmı z, haram ise, sizin helal 

kabul ettiklerinizdir" demek istemi ş tir. İmam e ş -Safii'de bu görü ş tedir.1 i 

d) Nüzül sebebi, ayetin ihtiva etti ğ i hükmü tahsis eder. Mesela, 

el-Mücadele süresinin ba ş  tarafındaki z ı lı ar âyetleri, Evs b. es-Samit'in, 
karı s ı  Havle'ye z ıhar yapmas ı  üzerine nazil olmu ş tur. Bu ayetlerin muh-

tevi oldu ğu hükümler bu iki ş ahsa mahsustur. Bunlar ın haricinde kalan-
ların durumunun tesbiti ancak k ıyas yoliyle mümkün olabilir. E ğ er bu-

rada nüzül sebebi bilinmemi ş  olsayd ı , bu hükümden kastedilen ş ey 

bilinemiyecek ve ayetin hükmünden istifade edilemiyecekti. 2  

e) Sebeb-i nüzülü bilmek, ayeti i ş iten bir kimsenin vahyi tesbit, 

anlayış  ve h ıfz ına kolaylık temin etmi ş  olur. Daha bunlardan ba ş ka 

sebebler de dü ş ünülebilir.' 

Sebeb-i nüzülü bilmenin en sa ğ lam yolu sahih olan haberlere istinad 

etmektir. Bu hususta söz söylemek için, Kur'âmn nüzülüne ş ahid olan 

ve onun sebeblerini bilen kimselerden rivayet edilmi ş  olması  veyahutta 

onlardan i ş itilmiş  olmas ı  ş arttır. Bu gibi riayetlerin de sahabeye kadar 
ulaş mış  olması  laz ım gelir. Sebeb-i nüzül hakk ı ndaki haberler Merfü ola-

rak Peygambere veya sahabeye ula ş mazsa makbul addedilmezler. 

Müfessirlerin sebeb-i nüzülü ifade için kulland ıkları  tâbirler de çe ş itli 

olmuş tur. Bazen "bu ayetin nüzül sebebi ş udur" (....13,5-  âı  l J..95 

Bazen de ayetin nüzülüne sebeb olan hâdise ar ılat ıld ıktan sonra "fe" 

edatı  ile 	J 	veya (....,CyJ j_;I;) tabiri kullan ı lır. Bazende Peygam- 

bere &nal sorulur ve arkas ından vahy gelir ve sorulan sual cevapland ırılmış  
olur. Hadisenin cereyan tarz ından bu ayetin nüzülüne sebeb oldu ğunu 

anlayabiliri.z. Yukarıda zikretti ğ imiz ş u tabirlerin hepsi de ayetin nüzül 

sebebini kat'i olarak gösteren terimlerdir. Bazen de ,:i.,"51 o..lıa 	J .;* ) 

(... ISkS j.  şeklinde bir ibareye rastlar ız ki, bu ifade, ayetin nüzul se-

bebi oldu ğunu kat'i olarak beyan edemez, ba ş ka bir ş eye de delalet 
edebilir. 4  

1) Merıiihilu'l-irfân, I. 105. 

2) Aynı  eser, I. 105 - 106. 

3) Bkz. Aynı  eser, I. 102 - 107. 

4) Aynı  eser I. 107 - 109 
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Hadis mecmualar ı  ve tefsir kitablar ında, bir âyetin sebebi nüzülüne 
ait, vâkı a itibariyle uygun, fakat ş ahıslar, zaman ve mekan itibariyle 

değ iş ik bir kaç sebeb zikredildi ğ ini görmekteyiz. ez-Zerke ş i, bu hususu 

ş öyle izah etmektedir. "Sahabe ve Tâbif ın'un âdetindendir ki, onlardan 

biri şu ayet ş unun için nâzil oldu dedikleri vakit, ondan kasteddikleri ş ey, 

o âyetin şu hükmü tazammun etti ğ ini ifade etmek istemeleridir. Yoksa 

bu hâdise âyetin sebeb-i ınizillü demek de ğ ildir".' Mesela,' tet:sı ;1 ‘:7 331) 

( A; jkf  ı_st:,<JI âyetinde, İ bn Abbasdan rivayetle Ca'fer 

b. Ebi Tâlible beraber Habe ş istana hicret eden k ırk müslüman hakk ında 

nâzil olduğu söylenirken, ed-Dahhâk bu ayeti, yahudilerden imân edenler 
hakkında nâzil olduğunu, Katâde ve İkrime'de Hz. Peygamberin ashab ı  
için nâzil olduğunu zikretmektedirler. 3  Yukarı daki örnekte de görüldü ğü 

gibi, bir ayet için müteaddit nüzül sebebleri gösterilebilir. Böyle bir du- .   
rumda ş u hususların göz önünde bulundurulmas ı  lazı m gelir4  

a— Rivayetlerden biri sahih, di ğerleri ise sahih olmayabilir. Bu  gibi  _ 

hallerde sahih olan alınır, diğerleri ise terkolunur. 

b— Bir âyetin ıı üzûlüne sebeb olan iki rivayette sahih olabilir. E ğ er 
rivayetlerden birini di ğerine tercih ettirecek-mesela seneddeki râviler-

den birinin hadiseyi görmü ş  olmaları - bir sebeb mevcut ise, bu rivayet 

bizim için daha makbuldür. 

e— Ayetin nüzülüne sebeb olan iki rivayet sahih ve birini di ğ erine 
tercih ettirici bir sebeb mevcud olmayabilir. Bu takdirde her iki rivayet 

aras ı  cem edilir ve bu iki hâdise de âyetin nüzülünden evvel cereyan etti-
ğ i söylenir. Yaln ız bu iki hadisenin zaman bak ı mından, yekdiğ erine yakın 

olmas ı  laz ımdı r. İ bn Hacer de, âyetin nüzülüne tekaddüm eden sebeblerin 

çok olmasına mani bir hâl olmadığı nı  kabul eder.' 

d— Âyetin nüzûlüne sebeb olan iki rivayet sahib., birini di ğ erine 

tercih ettirecek bir delil de mevcud de ğ il, aralarında mevcud olan zaman 
farkından dolayı , ikisi birden cem edilemeyip kabul edilemiyorsa, bu 

takdirde, âyetin mükerrer olarak nâzil oldu ğuna hükmedilir. Ez-Zerke ş i 

ayetlerin mükerrutiğizi kabul eder, bunda bir mahzûr bulunmad ığı nı  
Söyleyerek, bundan maksad ın onun ş ân ını  yüceltmek oldu ğunu kay-

decfer. 6  

1) el-Burhan I. 31-32. 
2) Bakara süresi 121. 
3) Esbeibu'n-Miztd, s. 27; Tefsiru't-Taberi, I. 518. 
4) Menahilu'l-Bfân, I. 109-113. (Örnekler için bak ını z); Mebahis s. 140-146. 
5) Aynı  eser I. 111. 
6) El-Burhan I. 29-31. 
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Bazen de  bir sebeb bir çok ayetin nlizüliine vesile olabilir. Bu bir 

tek sebeb iki âyetin inmesine sebeb olabildiği  gibi, ikiden fazla ayetin 
inmesine de sebeb olabilir.1 

Sebeb-i nüzû1 ilminde baz ı  tarihi uyu ş mazlıklarda göze çarpmak-

tad ır. mesela, Bakara suresinin 114 cü " İnsanlar ı  Allahın mescitlerinden 

(namazgahlar ından) alıkoyarak Allah ad ının anı lmasına kar şı  gelen, 

mescitlerin viran olmas ına çalış andan daha zâlim kim olur ?." âyetinin 

sebebi nüzûlünün ikinci rivayeti olarak Katâdeden nakledilir Katâde 

derki: "Bu ayet Babilli Buhtunasr ve ashab ı  hakkında nazil oldu. Onlar 

yahudilerle harbettiler ve Kudüsü de harab ettiler. Rumlardan olan 

nasarâlar da bu i ş de ona yard ımcı  oldular" 2  demektedir. Yani burada, 

Kudüsü tahrib etme hususunda hristiyanlarla Buhtunasr birlikte hareket 

ettikleri söylenmek istenmektedir. Halbuki Buhtunasr ın yahudilerle mü-

cadelesi ve Kudüsü tahribi Miladdan 633 sene evvele tesadüf etmektedir. 

Daha o zamanda hristiyanl ık diye bir ş ey yoktu. Bu gibi hataya el-

Vâhidi düş tüğü gibi, Tarihçi olan et-Taberi de bu haberi tefisirinde zik-
retmiş tir. 3  

Yukarıda zikretti ğ imiz gibi, nüzül sebeblerinde de baz ı  karışı k ve 

izahı  güç meseleler vard ır. Bu hususta bir kolayl ık olmak üzere Ş ah 

Veliyyullah ed-Dihlevi ş u izahat ı  vermektedir "Zor mevzilerden biri de 

sebeb-i nüzülü bilmektir. Buradaki zorlu ğun yönü, mütekaddimûn ve 

müteakhirûnun muhalefetlerinin bulun ş udur ki, bu da sahabe ve tabi-
fınun sözlerini ara ş tırmakla meydana ç ıkar. Onlar ş u ayet ş u hususta nazil 

oldu, lafz ını , Peygamber zaman ında vaki olan bir hâdiseye hâs olarak 

kullanmad ılar. Bu sözlerle belki onlar, Peygamber zaman ında veya Pey-

gamberden sonra ayetin tasdik etti ğ i ş eylerin baz ı sım zikredip, bu husus-

ta nazil oldu diyorlar. Burada bütün esaslara uygunlu ğ a lüzûm yoktur, 

belki hükme olan intibak kâfidir" 4  

Fırkaların zuhürunda rol oynayan âmillerden biri de nüzill sebeb-
lerid ir. Gerek ayetlerin nüzül sebeblerine iyi vak ıf olunamama gerekse 

kasti olarak tahrif edilmeleri yönünden, tefsirlerde yanl ış  hükümler 

verilmesine vesile olmu ş tur. Bukeyr, Nafi'ye İbn Omer'in Haruriyye fı rka-

sı  hakkında görü ş ü nedir diye sordu ğunda, O, onları  Allahın mahlukat ı -

nın en ş erlisi olarak görüyordu. Zira onlar, kafirler hakk ında nizil olan 

âyetleri, mü'minlere aitmi ş  gibi addetme yoluna gittiler, ş eklinde cevap- 

1) Örnekler için bkz. 	 I. 114 - 116; Mebitlis 	 s. 147. 
2) Estı tibu'n-Nüzill, s. 24. 
3) Tefsiru't-Taberi, I. 498. 
4) Tefsiru'l-Kiistmi, I. 29. 
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landırmış tır.1 Her ayet için bir nüzfıl sebebi aramaya lüz am yoktur. Ayet-
ler ihtiva ettikleri manay ı  anlatmak için nazil olmu ş  olabilirler. İbn Tey-
miye bu hususu ş öyle teyid etmektedir. "Baz ı  ayetlerin sebebi nüzûlü 
bilinmez Bu takdirde ayetin sebeb-i nüzûlü do ğ rudan do ğ ruya ayetin 
manas ıd ır. Yani o ayet ihtiva etti ğ i manay ı  anlatmak için nazil olmu ş -
tur".2  Tefsir sahas ında ş öhret yapm ış  olan Abdullah b. Mes' ısıd "Allah'a 

yemin ederim ki, Kitabda nazil olan ayetlerin kim için ve nerede nazil 
olduklarını  en iyi ben biliyorum". 3  demektedir. Burada İbn Mes'ûdun 

en iyi ben bilirim demesi, Kur'an' Kerimi iyi anliyabilmek için, sebeb-i 

nüzûlü bilmenin lüzûmuna bir i ş arettir. Vâhidi, Kur'ân tefsirinde sebeb-i 

nüzülün ehemmiyetini belirtmek için" ayetin tefsiri ona ait hâdiseye va-
kıf olmadan ve sebeb-i nüzûlü bilmeden mümkün olamaz". 4  Yine bu zât 

"bir ayetin sebeb-i nüzûlü hakk ına konu ş mak rivayet ve sema ile olur, 
aksi takdirde söylemek helal olmaz" 5  demektedir. İş te bu bak ımlardan 

sebeb-i nüzül, sahabe devrinden itibaren tefsir hareketinde ve ihtilaf 

zuhürunda rol oynayan mühim bir âmil olmu ş tur. 

Gerek usül-i Tefsire ait eserlerde ve gerekse müfessirlerin bir ço ğu 
yazd ıkları  tefsirlerin mukaddimelerinde bu mevzu ile ciddi bir ş ekilde 
ilgilenmi ş lerdir. Sadece bu kadarl ıkla kalmmamış , bu sahada müstakil 

eserler de meydana getirilmi ş tir. Bu konuda ilk ser yazan zât Ali b. el-

Medini (O. 234 / 848 .) dir. el - Vâhidinin (O. 468 / .1075 .)" "Esbabu'n-
Nüzâl" adlı  eseri ile es-Suyûti (O. 911 /1505) "Lübâbu'n-Nükül fi Es-
bâbi'n-Nüzrıl" adlı  eserleri bu sahan ın me şhur olanlar ındandır Bu her 
iki eser de M ı sırda ne ş redilmi ş tir. Suy âtinin ifadesine göre, 6  İ bn Hacer 

(Ö. 852 / .1448 . .) de bu konuda bir eser yazm ış , fakat eser müsvedde 
halinde iken müellif vefat etmi ş tir. Muhammed b. Es'ad el-iraki (11567 / 

1171 .); Abddurrahman b. el-Cevzi (Ö. 597 / 1201.) ve Abdurrahman b. 

Muhammed, el-ma'rûf ibn Mutarrif el-Endelüsi (O. 402 /1011 .) ninde 
sebebi nüzûle ait eserleri vard ı r. 

Son zamanlarda, Türkiyede emekli ö ğ retmen Tahsin Emiro ğ lu 
tarafından Esbâbu n-Nüzül" ad ı  altında iki cildlik bir eser ne ş redil-
miş tir. Müellif ön sözünde, eserin 8 cilt olaca ğı nı  söylemektedir. 1 ci cilt 

1965 de, 2 cilt 1966 da Konyada bas ılmış tır. 

1) Tefsiru'l-Kâstmi, I. 38. 

2) Mukaddime fi usâli't-Tefsir, s. 10. 

3) El-Itkân, I. 9. 

4) el-Itkân, I. 29. 

5) Aynı  eser, I. 32; Mebâhis fi Ulâmi'l-kur'ân, s. 135 

6) Aynı  eser, I. 29. 
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2— NAS İ H VE MENSüll 

Veya Nesh (Abrogation) Meselesi 

Kur an ı  Kerimin tefsirini yapmak ve ondan ameli hükümler ç ıka-

rabilmek için bilinmesi laz ım gelen esaslardan biri de nesh meselesidir. 

Bu meseleyi bilmeden bir kimsenin Allahın Kitab ını  tefsir etmesi caiz 

olmaz denilmekte ve Hz. Alinin bir kassa nâsih ve mensûhu biliyormu-

sun ? sualine hay ır cevab ı  vermesi üzerine, "sen kendini de helâk ettin, 
baş kalarını  da" ı  ş eklinde cevap vermesi, bu ilmin ehemmiyetini gösteren 

delillerden biridir. 

Nesh kelimesi lugâtte, izâle etmek, 2  gidermek, yok etmek, de ğ iş -
tirmek, tebdil, tahvil' ve nakletmek 4  manalarına gelir. Ist ılanda ise, bir 
nass ın hükmünü daha sonra gelen bir nas ile kald ırmaktır, baş ka de-
yimlerle, ş er'i bir hükmün ba ş ka bir şer'i delil ile kald ırılması  veya 
mukaddem tarihli bir nass ı n hükmünü muahhar tarihli bir nas ile de ğ iş -

tirmek veyahutta, mukaddes bir metnin ilgas ı  manas ında kullanılır 5  

Keza günlük konu ş malarımızda da, güne ş  gölgeyi izâle etti, ihti-

yarhk gençli ğ i giderdi, as ırlar ve zamanlar biribirlerini neshetti gibi 
lafı zları  kullanmaktay ı z. Ruhların bir bedenden diğerine intikaline ina-

nanların kullandığı  Tenâsuh kelimesi de, intikal manas ını  ifade etmek-

tedir. Bir kitab ı  istinsah etmekte nakilden ba ş ka bir ş ey değ ildir. İş te 
nesh kelimesi, ş u yukarı da verdiğ imiz manalardan her biri yerinde 

kullanılabilir. Baz ıları , onu bu çe ş itli manalar da kulla ıuşı n.ın mecâzi 
olduğunu söylemi ş lerdir. 

Tefsir usûlü ilminde kar ışı k olan meselelerden birisi de şüphesiz ki 

nesh meseledir. Bu konu, islamın ilk devrinden beri münaka ş a edilegel-

miş tir. Bidayette yahudiler ve mü ş rikler "Muhammed, sahabilerine 

önce verdi ğ i sözün hilafına olarak, sonradan ba ş ka emirler verdi ğ ini 

görmüyormusunuz ş eklinde itiraz etmek istemi ş lerdir. Bat ılı  müste ş -

rikler de "Allah kendi sözünü nas ı l değ iş tirir ş eklinde bir sual ortaya 

atarak bu meseleyi kabul etmek istememi ş lerdir. Baz ı  kimseler de nesh 

keyfiyetini "el-Bedâ" ve "et-Tahsis"le kar ış tırmaktad ırlar. El-Bedâ, 

gizlilikten sonra aç ıklık, mevcud olmayan bir görü ş ün meydana gel-

mesidir. Bu hususa örnek olarak ez-Zümer süresinin 47-48 ci ve Yûsuf 

1) el-Burhan Il. 29. 

2) Ila= sûresinin 52 d ayeti bu manadad ır. 
3) Nahl sûresinin 101. ci ayeti tebdil manas ınadı r 
4) Câsiye sûresinin 28-29 âyetleri ise tebdil manas ını  ifade etmektedir. 

5) Seyyid Ş erif, Ta'rifat, İ stanbul 1327, s. 163; İslam Ansiklopedisi, IX. 206. 
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süresinin 25. ci âyetini örnek verebiliriz İ lmiyle her ş eyi ihata eden 

Allah için gizli bir ş ey olmıyaca ğı na göre, yukar ıda târifini yapt ığı mı z 

el-bedâ, Allah için muhaldir. 

Tahsis ise, umumi olan bir ş eyin baz ı  fertlerini kasretmektir. Nesh ise 

ş er'i bir delille di ğ er ş er'i bir hükmü kald ırmakt ır. Bu iki tarifte ş öyle 

bir benzerlik göze çarpmaktad ır. Neshde, baz ı  zamanlarda, hükmün 

tahsisine benzeyen bir ş ey, tahsisde ise, fertlerin baz ısuıdan hükmün 

kaldı rılmas ına benzeyen bir ş ey vard ı r. İş te ş u zikretti ğ imiz ş eyler bir-

birine benzemektedirler. Bu benzerlikten dolay ı  baz ı  âlimler ş eriatte 

neshin vukuûnu inkar etmi ş lerdir ve nesh olarak zikredilen ş eyler tah- . 
sısden baş ka birş ey olmadığı  zannına kap ılmış lardır. 1  Halbuki neshle 

tahsis aras ında farklar vard ır. Mesela onlardan birkaç ını  zikredelim: 

Nesh, bütün fertlerin hükmünü ibtal etti ğ i halde, tahsis bütün fertlerin 

hükmünü ibtal etmez. Nesh, ancak Kitab ve Sünnette oldu ğu halde, 

tahsis, bu iki aslın dışı nda da olabilir. Nesh haberlerde olmaz. halbuki 

tahsis haberlerde de olabilir. İş te Neshle tahsis böyle daha pekçok fark- _ 
larla ay ırt edilebilir. 2  

Neshle Ilgili .4etler: 

"Biz bir âyeti di ğer bir âyetin yerine (bunu nesh ederek) getir-

diğ imiz vakit-ki Allah neyi indirece ğ ini çok iyi bilendir- dediler ki: 

sen ancak bir iftirac ı sın. Hayır, onların pek ço ğu bilmezler. De ki: Onu-

iman edenlere tam bir sebât vermek, müslümanlara bir hidayet ve bir 

müjde olmak için- Rabbin (cânibin) den hak olarak Ruhu-l'Kuds in-

dirmiş tir Andolsun ki biz onlar ın: Bunu ancak bir be ş er ö ğ retiyor, 

diyeceklerini biliyoruz. Hakdan sapmak suretiyle kendisine nispet 

edecekleri (o mefruz kimse)nin lisân ı  (olsa olsa) a'cemi (olabilir. Arabi 

değ il). Bu (Kur'ân ın dili) ise (bütün fesâhat ve belagat ı) ile apaç ık arapça 

bir dildir" (Nahl süresi 101-103). Bu âyetlerin bulundu ğu en-Nahl süresi 

Mekkidir. Bu âyetlerde, Kur'ân ın Hz. Peygamber taraf ından uydurul-

muş  oldu ğu görüş ünü reddetmektedir. Hz. Peygamberin nübüvvetini 

kabul etmek istemiyenler, ş üpheler ileri sürerek, Kur'ân ın bu sözlerini 

baz ı  nasâradan ö ğ rendiğ i söylüyorlard ı . Ayette belirli bir isim verilmeyip, 

bir be ş er denilmesi, mevcud olan ş üpheyi kökünden halletmi ş  oluyordu. 

Halbuki Mekke devrinde ahkâm va'z edilmedi ğ i için, burada bir nesh 

bahis konusu olamaz. Keza el-Bakara sûresinin 106.c ı  âyeti olan "Biz 

bir âyeti neshedersek (hükmünü di ğer bir âyetle de ğ iş tirirsek) veya 

1) Menâhilu'l-Irfân, II. 80. 
2) Aynı  eser, II. 80-82. 
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unutturarsak (geri b ırakırsak) ondan daha hay ırlı sını , yahut benzerini 

getiririz. Allah' ın her ş eye kemaliyle kâdir olduğunu bilmedin mi ?., 

buyurmaktad ır. Bu âyetle daha önceki ş eriatların nesh edilmi ş  oldu ğu 

anlaşı lmaktad ır. Çünkü orada unutturulan (insâ) ayetinden de bah-

sedilmektedir. Baz ıları  bu ayet, bir neshin vukuâna delalet etmeyip, 

ancak nesh vuku buldu ğunda, nâsihin mens ıihdan daha iyi veya hiç 

olmassa onun gibi olmas ı  laz ım geldiğ ine i ş aret eder. Mutezile de, Kur'- 

anın hâdis ve mahlûk oldu ğu görüş ünü savunabilmek için bu ayeti kul-

lanmaktad ır. 

Neshin Ba ş lıca meseleleri: 

Nesihte ba ş lı ca üç mesele ortaya ç ıkmış tır: 1- Prensip itibariyle _ 

nesh keyfiyeti aklen eaizmidir ? 2- Câiz ise, pratik olarak vaki olmu ş -

mudur?. 3- Kur'an]. Kerimde nesh varm ıdı r?. Birinci suale bütün müslü-

manlar ittifaken müsbet cevab vermi ş ler, neshin aklen caiz oldu ğunu 

kabul etmiş lerdir. İkinci suale de müsbet cevap verilmektedir. Tevrat-

ta Hz. Adem'in çocuklar ı  hakkında biribirleriyle evlenmesi tecviz edil-

mişken, sonradan bunlar neshedilmi ş tir. Keza yahudiler için cumartesi 

günleri iş  yapmak yasaklanm ış ken, İncilde böyle bir yasak mevcud de-

ğ ildir. İş te bu gibi örnekler neshin pratik olarak mevcudiyetini göster-

mektedir. Nesh meselesi aklen kabul edilip, pratik olarak mukaddes 

kitablarda vaki oldu ğu gösterildikten sonra, bu olay ın Kur'ânda vaki 

olup olmadığı  meselesine geçelim. 

Kur'an]. Kerimde neshin var olup, olmamas ı  hususunda iki görüş  
vard ır. İ slam alimlerinin ekserisi neshin Kur'ânda mevcud oldu ğunu ka-

bul etmişlerdir. Bunlar, Kur'a= kendinden evvelki kitablar ı  neshine 

ilaveten, yeni kurulmaya ba ş layan islam nizam ı= inkiş af ve tekâmülü 

için nesh keyfiyetini tabii bir ş ey olarak kar şı lamış lard ır. Zaten neshin 

asıl hedefi hükiimdür, Akide esaslar ına tesir edemez. Halbuki hükümler 

zaman, mekan ve vaziyete göre de ğ iş ebilir. Bir ihtiyaca binaen konan bir 

hüküm, o ihtiyac ın kalkmas ıyle, o hüküm de de ğ i şebilir. Yaln ız  yeni ge-

len hüküm, fayda ve sevap bak ımından birinciden daha iyi veya onun 
benzeri olmand ır. Bu görüş ü benimseyenler, dini vecibelerin ifas ında bır 
kolaylık olduğu kanaat ındad ırlar. Bir Kur'ân âyetinin ancak di ğer bir 

Kur'an ayeti neshedebilece ğ ini, mütevâtir sünnetin bile Kur'âm neshe-
demiyece ğ ini söyleyenler (Mesela İmam e ş -Ş afii) yan ında, Hazreti Pey-

gamberin sözlerininde (o, kendi arzusuna göre konu şmaz, kendisine gelen 

vahiyden ba ş ka bir ş ey de ğ ildir) (en-Nemli süresi 53 - 55) âyetine göre 

vahy telakki edilece ğ i ve buna ilaveten Kur ân metnine girmeyen hadisi 
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Kudsi gibi metinlerin bulundu ğunu ileri sürerek, vahye müstenit olan 

sünnetin de Kur'ân âyetlerini meshedebilece ğ i kanaat ındad ırlar. 

Diğ er  birkısmı , ise, neshi aklen caiz, eski semayl kitablarda mev- 
. 

cudiyetini kabul eder ve_Kur_ân ın kendinden evvelki dinleri nesh etmi ş  
olduğunu söylerken, bizzat Kur an ın kendi bünyesi içinde neshin olmad ı - 

ğı nı  iddia etmiş lerdir. Bunlar ın en me şhuru EM) Müslim Muhammed b. 

Bahr el-Isfabani (Ö. 322 / 934) dir. Onun, "Câmiu't-Te'vil Ii Muhkemi't- 
Tenzil" adlı  eseri bu konuyu i ş lemektedir. Bu eser 1330 /1922 de Sa'd 

el-Ensari tarafından Kalkutada ne ş redilmiş tir. Ş unu da hat ırlatalım ki, 

bu zât mûteziledendir. M ı s ırın tanınmış  tabiblerinden olan ve "ed-Din 
fi Nazari'l-Akli's-Sahih" adlı  eserin müellifi olan Dr. Muhammed Tev-

fik S ı dlu'da, Kur'an' Kerimde neshin meveudiyetiniIâbur ekle= 
dir.  1906 senesinde "el-1VIenar" meemuas ında ne ş retti ğ i "en-Nâsih 
ve'l-Menstih" adlı  makalesinde bu nazariyesini tafsilatl ıca izah etmi ş tir.' 
Ömer Riza Doğ rul'da, bu tezi müdafaa etmektedir. 2  Kur'ânda neshi 

reddedenlerin görü ş lerini ş öylece s ıralayabiliriz: 

1— Nesh aklen caiz olmakla beraber, Kur'âm Kerimde bilfiil vaki 

olmamış t ır. 

2— Kur'ânda nesh meselesi, islam akideleriyle ilgili olmay ıp, ancak 

tefsir ilminde bir sistem (mezhep) tir. Zira akâide ait bir mesele olsayd ı  
inkar edilemezdi. 

3— Mansiih ayetlerden maksat, Tevrat ve İ ncildeki, yani eski ş eriat-

lerdeki hükümlerdir. 

4— Kur'âm Kerimdeki ş u veya bu ayetin, ş u veya bu ayeti nesh 

ettiğ ine dair bir sarahat yoktur. 

5— Neshi kabul edenler, mensiih âyetin önce, nasihin ise sonradan 

nazil oldu ğuna dair birçok defalar kat'i bir delile mâlik değ illerdir Nite-

kim Bakara sûresindeki "iddet" meselesine ait ayetlerde oldu ğu gibi (Ba-

kara 240 ve 224) baz ı  ayetlerin mensâhu nasihten sonra nazil oldu ğu da 

müş ahede edilmi ş tir. 

6— Ş u veya bu âyetin, ş u veya bu âyetle neshedildiğ ini sarih kat'i 

bir ş ekilde teyid edecek Hazreti Peygamberden sad ır olmuş  olan ve mut-

tefakun aleyh olarak kabul edilen bir hadis de meveüd de ğ ildir. 

7— Nâsih ve mensâh ayetlerin say ı ları  hakkında bile bir ittifak ha-

sil olmuş  değ ildir. 

1) Mecelletu'l-Menar, Sene 1324 / 1906. s. 110 - 119. 
2) Bkz. Ömer Riza Do ğrul, Kur'ân, - ı  Kerimin Terceme ve Te siri Tanr ı  Buyruğ a, İ stanbul 

1947. Mukaddime XLIX - LIV. 
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8— Neshi kabul edenler, bir taraftan neshin ancak emir ve nehiylere 

ait ahkama inhisar etti ğ ini iddia ederlerken, di ğer taraftan "ahbâra" ait 
lafı zların bile nesh olundu ğunu kabul etmektedirler. 

9— Ahad rivayetiyle Kur'âm Kerimin âyetleri isbât olunamad ığı  

gibi, inkar da olunamaz. Bu sebebten "el-Fâtiha" ile "el-Muavvizetân" 
sürelerinin kitabullahtan addedilmedi ğ ine dâir bu gibi baz ı  rivayetler 

tabiat ıyle nazar ı  itibara al ınmamış tı r. 

10— Hazreti Peygamber, kendisine nazil olan Kur'an! Kerimi halka 
tebli ğ  etmi ş , kâtiblere yazd ı rmış , diğer baz ı  sahabiler de kendileri için 
mukaddes metni istinsah etmi ş , bir ço ğu da ezberlemi ş  bulunuyordu. 

Kur'ân metinleri namazlarda, hutbelerde ve di ğer baz ı  ahvalde, Hz. 

Peygamber taraf ından pek çok defa tekrarlanm ış  oldu ğu gibi, esasen daha 
hayatta bulundu ğu s ıralarda bütün sürelerin hangi âyetlerden te ş ekkül 

etti ğ i de tesbit edilmi ş  bulunuyordu. Hz. Peygamberin vefat ından sonra 

da Kur'ân metinleri bir araya toplanm ış t ı . Hz. Osman tarafından, eli-
mizdeki ş ekliyle yaz ı lmas ına emir verilmi ş ti. Bu suretle ince bir tetkik-
ten ve hafı zlar ında s ıkı  bir kontrolünden geçirildikten sonra ortaya ko-
nulmu ş  bulunan bu mushaflar ın bir kaç nüshas ı  muhtelif bölgelere gön-
derilmi ş ti. Esasen bu bölgelerde Kur'an]. Kerimi ezber bilen ve evvelden 
yaz ı  ile tesbit olunmu ş  parçalara sahip bulunan sahabiler de mevcuttu. 

Bunlar Hz. Osmanın gönderdi ğ i mushafları  muvafık bulduklarından 

dolayı  itiraz etmediler. E ğer bu mushaflarda bir kusur görülseydi, mu-

hakkak, daha ozaman reddedilir, belki de kanl ı  savaş lara yol aç ı lır ve 

bu sebebten dolay ı  Hz. Osman öldürüliirdü. Halbuki hiçte böyle olma-
mış tır. Bu mushaflar, Hz. Peygamber taraf ından tebliğ  edilen Kur'âmn 
ta kendisidir. İ çinde rı asih ve mensûh ayetlerin mevcut oldu ğunu isbat 

etmek için ileri sürülen delillerden ba ş ka daha çok kuvvetli deliller gös-
termek icab eder.' 

insa (Hz. Peygamberin haf ızas ından bir ayetin silinmesi) keyfiyeti 
üzerine baz ı  görüş ler ileri sürülmüş  ve baz ı  haberler nakledilmi ş tir. Hatta 

M. Abduh "Evvelce Kur'ândan iken sonradan neshedilmi ş tir" veya "ge-

ce nazil olan âyetleri, Hz. Peygamber gündüzleri unuttu ğundan dolayı  
üzülürmüş " ş eklindeki haberleri kabul etmemektedir. Zira bu gibi ha-

berler Peygamberin masuniyetine ve "Kur'an biz indirdik, ve muhakkak 

onun muhafı zlarlyız" (el-Hicr 9) âyetine muhâliftir. Zaten Kur'ândaki 

ınens ılh ayetlerin say ı sı  üzerinde tam bir ittifak has ıl olmamış tır. Bunu 

200 veya daha ziyade oldu ğunu söylerken, yine onu 5 e kadar indirenler 

1) Prof. M. Tayyib Okiç, Tefsir dersi takrirleri 1952. s. 29-30. 
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olmuş tur.' Es-Suytiti bu hususa temas ederek, Kur'ânda mensahu ço-

ğaltmaya çal ış anlar ın gayelerini söyler ve sonra onlar ı  tetkik ederek 

mensûh say ı s ını  20 ye indirir. 2  Suytıtiden sonra gelen büyük ilim adam-

larından Hindistanl ı  Ş ah Veliyyullah ed-Dihlevi "el-Fevzu'l-Kebir" 

ad ıyle yazdığı  usul-i tefsir adl ı  eserinde, Suyûtinin mensûh sayd ığı  ayet-

leri tetkik ederek, bunlard an be ş  tanesinden gayr ı sında mensûhun olma-

dığı nı  söylemi ş tir. 3  

Çe ş itli eserlerde neshin üç nev'ine rastlan ır 1- Hükmü mensûh metni 

bâki kalan ayetler, 2- Metni mensûh hükmü cari kalan ayetler. 3- Hem 

metni , hem de hükmü mensûh olan âyetlerdir. Birinciye misal, k ıblenin 

tahvili, ikinciye, recm ayeti, üçüncüye de, adem o ğ lunun iki vadi malı  
olsa üçüncüyü istemesindeki h ı rs ı  gösterilir. 

Netice olarak diyebiliriz ki: ayetlerin tarihi bir yolla izah edilip 

aç ıklanmas ı  bak ı mından nesh meselesi mühim rol oynamaktad ır. Bu 

bakımdan Kur'a:n ın tefsirini yapmak isteyen bir kimseye-çe_ ş itlii bilgiler 
yanında, nesh meselesini bilmesi de ş art ko ş ulmuş tur. Kur'ânda bütün 

insanlığı  saadete ula ş t ıracak hareket kâideleri mevcût ve kendisine ittiba 

edenlerin ne yolda hareket etmeleri gerekti ğ ini bildirmektedir. Psikolo-

jik olarak, iyi veya kötü adetlere saplanm ış  olan bir cemiyeti bu alış kan-

lıklarından bir anda kopar ıvermek mümkün de ğ ildir. İş te Kur'an, in-

sanlar ı  ve cemiyetleri dini bir taktikle veya ba ş ka bir deyimle, tedrici 

olarak yumu ş atmak suretiyle kendine yakla ştı rmış  oluyordu. Kur'an 

iyi anlıyabilmek ve onun âyetleri hakk ında do ğ ru hükümler verebilmek 

için mutlak surette nesh meselesini bilmeye ihtiyaç vard ır. 

Nesh konusunda, Ulûm-u Kur'âmyyeye dâir eserlerde müstakil fa-

s ıllar olmakla beraber, müstakil eserlerde meydana getirilmi ş tir. Katade 

b. Duâme (Ö. 118 / 736), Ebû Ubeyd el-Kas ım b. Sellâm Ö. 223 /838). 

Ebû Davud es-Sieistâni (Ö. 275 /888), Ebû Bekr el-Enbari (Ö. 328 /940), 

Ebû Ca'fer en-Nahhas (Ö. 338 / 949) Bu zat ın en-Nâsih ve'l -Mensiih adlı  
eseri 1323 de M ı sırda tabedilmi ş tir. Hibetullah b. Selâme (Ö. 410 /1019) 

nin eseri de 1315 de Mı sırda bas ılmış tır. Ebû Bekr (Ö. 

543 /1148), Ebû'l-Ferec Abdurrahman b. el-Cevzi (Ö. 597 /1201) nin eseri 

1322 senesinde İbn Hacer'in Merâtibu'l- Müdellisin adlı  eseriyle birlikte 

tab edilmiş tir. Bu eserin ismi "Ahbiiru'r - Rustı lı  bi Mikdâri'n -Nnsih 
ve'l -Mensfı li" dur. Mekki b. Ebi Tâlib (Ö. 313 / 925), Celaluddin es- 

1) Son zamanlarda M ı sırda bu konuyu derinli ğ ine tetkik eden Dr. Mustafa Zeyd "en-Nesh 

fi'l-Kur'âni'l-Kerim" adlı  eserinde, mensûh âyetleri azaltm ış tır. Mı sır 1383 / 1963. 

2) el-Itkân, II. 23. 

3) Tanri Buyruğ u, Mukaddime, LII - 
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Suyüti (Ö. 911 /1505), Ebü Abdillah Muhammed b. Hazm (Ö. 456 /1064) 

gibi zevat ın nesh mevzuunu inceleyen müstakil eserleri mevcuttur. 

Keza zaman ımı zda Dr. Mustafa Zeyd'in "en -Nesh fi'l -Kurâni'l-Kerim" 
adlı  eseri iyi bir ara ş tırma mahsulüdür. 

3— MUHKEM VE MÜTESAB İ H 

J,/ . 

Bu lafı zların lugat ve ıst ı lah manalar ı  üzerinde durmak istemiyoruz.' 

Fakat Kur'an! Kerim, Hazreti Peygambere indirilirken, onu âyetlerinin 

bir kı smı  herkesin anlayabilece ğ i ş ekilde (muhkem), di ğer kı smı  da an-

layamıyaeağı  ş ekilde (müte ş âbih) idi. Kur'anda ki, helal, harâm, namaz 

oruç, zeka-t, hac gibi ahkâma taalluk eden k ı sımlar muhkemdir. Di ğ er bir 

tabirle muhkem, manas ı  kolaylıkla anla şı lan, harici bir tefsire ihtiyaç 

göstermiyen ve tek manas ı  olan âyetlerdir. Müte ş abih ise, bir çok mana-

ya ihtimali olup, bu manalardan birini tayin edebilmek için hârici bir 

delile ihtiyac ı  olan âyetlerdir. Tariflerden de anla şı laca ğı na göre, muhkem 
açık ve vanh oldu ğundan onun üzerinde de durmayaca ğı z, daha ziyade 

müte ş âbih ve kı sımları  üzerinde durulacakt ır. 

Muhkem ve müte ş abih kelimeleri bizzat Kur'ân âyetlerinde zikre-

dilirse de, onun bu çe ş itli âyetlerdeki anlamlar ı  ba ş ka baş kad ır. Mesela, 

ıı  Hüd sûresinin 1 ci ayeti" (4;b1- 	 Kur'anın tamamının 4- 
 muhkem olduğu manas ı  anlaşı lırken, ez-Zümer süresinin 23 cii 	
. 

15 t— 	 âyetinden de onun tamam ının 

müte ş abih olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim bu ş ekil söylentiler de az 

değ ildir. Halbuki Mu Imrân Süresinin 7 ci 	 j it (.5 

	

.9 	w 

• 11 j 	 V 	›*-1 J 
\ • 	.ık 

t.  ifi 	' ,dul 	I 44.1(.7 ) 	j  44,j1; 	j 	 4kit 2.1'  t .4 C3 yt ı:I■ : 

L.AAI 	 lAj  L:, 	
o  ••

.VP 	A 'cj, 	C:J t*Jj1 .1,i,_ ç‘tAII 
• • 	• 

"(Habibim) sana kitab ı  indiren odur. Ondan bir k ı s ım ayetler muhkem-

dir ki bunlar kitab ın anas ı  (temeli) dir. Di ğer bir kısmı  da müte ş abih-

lerdir. İş te kalblerinde e ğ rilik bulunanlar s ırf fitne aramak (ötekini beri-

kini sapt ırmak) ve (kendi arzular ına göre) te'viline yeltenmek için onun 

müteş âbih olan ı na tabi olurlar. Halbuki onun te'vilini Allahtan ba şkası  

1) Muhkem ve müte ş âbih kelimelerinin lugat ve çe ş itleri ı stı lah manaları  için bkz. Lisânu'l- 
Arab, XIII. 503 - 503. XII. 140-144; Menclhilu'l-irfan II. 168-173; el-Burlain, II. 68-71. 
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bilemez. İ limde yüksek pâyeye erenler ise: Biz ona inand ık, Hepsi Rab-

bimiz katındandır,, derler. Bunlar ı  sâlim akıllılardan ba ş kas ı  iyice düşün-

mez." ? Kur'ânın baz ı   âyetlerinin muhkem, baz ılarının ise müte ş âbih 

olduğunu ifade etmektedir. Burada ortaya bir mü şkil çıkıyorsa da, ilim-

ler bu müşkili halletmiş lerdir. İ lk iki âyette zikretti ğ imiz muhkem ve 

müteş abbih kelimelerinin manas ı  ile Mu Imrin süresinin 7.c ı  âyetinde 

zikredilen manalar ayn ı  değ ildir.Biz Kur'ân ın bütünü muhkemdir derken, 

onu ı tkim, nazmının güzelliğ i ve onda bir ayb ın olmamas ı  yönündendir. 

Keza, Onun tamam ı  müte ş abbihdir, derken de, onun âyetlerinin güzel-

lik ve doğ ruluk bakımından bir birine benzerlikleri bahis konusu edil-

mektedir. Zaten bu âyetlerin siyak ve s ıbakı  da bunu göstermektedir. 

Halbuki Mu Imrân süresindeki muhkem ve müte ş âbih kelimeleri bir 

birinin z ıtt ı  (mukâbili) anlam ındad ır. Bunların tarifleri hususunda ilimler 
çeş itli görüş ler ileri sürmü ş lerdir. Yine ekseri ulemâ, müte ş abbih âyet-

lerin tevilini Allah'tan ba ş ka kimse bilemez, görü şünü savunurlar. Onlar 

âyetteki Allah kelimesi üzerinde vakfederler. Ebu'l-Hasen ve el-E ş 'ari 

ise âyetteki vakfın (( 1)1 j  »de olmas ı  lizım geldiğ ini ve risih- 

lerin de müte ş abih âyetlerin tevilini bilebileceklerini söyler.' Bu görü ş ü 

ırizi 4,76 /1088) daha viz ıh bir ş ekilde aç ıklamış tır. 
İ lk devirlerde bu müte ş abih âyetler oldu ğu gibi kabul edilir, bunlar üze-

rinde durulmazd ı . Zira Kur'ân bu gibi âyetleri kurcalayanlar ın kalbleri 

hasta olduğunu beyan etmektedir. Hazreti Peygamber de müte ş âbih 

âyetlere tâbi olanlardan sak ınmayı  emretmektedir. J 	 ) 

4,Ltj 	 .Culj.,4 411 J 

2 	 i,J1 Bu iş i Hz. Ömer de s ıkı  tutmuş tur. İ bn 

Subeyg adında biri, bir gün Medineye gelip Kur'ân ın miite ş ibihât ı  
hakkında sualler soruyormu ş . Bunu haber alan Hz. Ömer onu ça ğı rtıp, 

yaş  hurma dallarıyle ba şı nı  kanat ıncaya kadar dö ğmüş  ve onu Medi-

neden memleketine göndermi ş , bu ş ahısla hiç kimsenin görü şmemesini 

Ebû Musa el-E ş 'ari (Ö. 44 /664) ye emretmi ş ti. ı  

Er-Rigıb el-Isfahâni (Ö. 502 / 1108) müte ş âbih âyetlerin manas ına 

vukılf yönünden üç kı sımda incelenebilece ğ ini ifade eder.  Birincisi, bi-
linmesine imkân olmayan  müte ş âbihlerdir ki, bunu ancak . Allah bilir, 
Kıyâmetin vakti gibi. İkincisi, İ nsan o ğ lu sebeblere tevessül ederek 

1) Mebâhis fi 	 s. 282. 
2) Sahihu'l-Buharı , VI. 42; Sünenu't-Tirmizi, XI, 115 - 116. 
3) El-Itlain, II. 4; Tefsiru'l-Ktistmi, I. 99. 
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onun manas ını  bilebilir. Mesela, garib  kelimeler,  muğ lak hükümler gibi. 
Üçüncüsü,  yukarı da zikretti ğ imiz iki madde aras ında olanlard ır ki, bu 

da ilimde rusüh sahibi olan baz ı  zevata tahsis edilmi ş , diğerlerinden ise 

gizlenmi ş tir. Mesela Hz. Peygamber, İ bn Abbas için c.),),11 43 44.2; .Edit 

c.k.4 	ş eklindeki duas ı  gibi. 	' 	
, 	ı  < 

Genel olarak usül ulemas ı  müte ş âbihat ı  iki kı sma ay ırmış lard ı r. 
1- Muhkemle mukayese edildi ğ inde manas ı  bilinebilen, 2- hakikat ını  
bil—Meye iirıkân olmayan âyetlerdir.1 Mücâhid bunlar ı  ş öyle tarif eder. 

Muhkem ayetler helal ve harama dair olanlard ır. Müte ş abihler ise, baz ı sı  
baz ı sını  tasdik ve tefsir eden âyetlerdir. 2  İbn Ebi Hâtim'de Ali b. Ebi 

Talha tarik ıyle İ bn Abbas'dan ş öyle rivâyet etmektedir. M ıı hkemler 

nâsih, helâl, harâm, hudüd, ferâiz, imân edilip amel edilen hususlard ır. 
Müte ş âbihler ise, mensûh, mukaddem, muahhâr, emsal, yeminler, imân 
edilip amel edilmeyen hususlard ır. 3 , 

Müteş abihin menş einde Ş ari'in murad ının gizlili ğ i bahis konusu 

olduğuna göre, bu azlilik bazen laf ı zda, bazen manada, bazen de her 

ikisinde birden olur. 

a) Müte ş âbihliğ in sadece lafı zda olmas ı : Müte ş abih olan lafız ya 

müfred -veya mürekkeb olabilir. Müfreddeki gizlilik ise kelimenin gara-
betinden veya mü ş terek olmas ından ileri gelebilir. Mürekkebdeki gizlilik 
ise, mürekkebin muhtasar olmas ınan, itnâb veya tertib cihetlerinden ola-
bilir. Ş imdi bunlara birer örnek verelim: Garabeti ve az kullan ılmas ı  
sebebiyle müfred lafızdaki te ş âbüh: Abese sûresinin 31 ci 'ayeti olan 

((t Y., 45" t:, j  »deki "Ebben" lafz ıdı r. Bu ayeti takib eden e A 

ayeti yard ımiyle "ebben" kelimesinin hayvanlar ın otlacl ığı  mer'a mana- 

sına kullan ı ldığı  anlaşı lmaktadı r. Müş terek olmas ı  sebebiyle te ş âbühe 

örnek : es-Saffât süresinin 93. cü ayeti 	 ıı  
(nihayet gizlice onlar ı  sa ğ  eliyle vur (ub kır) d ı . Bu âyetteki "yemin" 

kelimesi, sağ  el, kuvvet ve kasem manalar ı  aras ında mü ş terektir. Bu 

üç manadan hangisi verilirse verilsin manas ı  caiz olur. Mürekkebdeki 

te ş âbühe de bir örnek vermekle iktifa edelim. El-kehf süresinin 1. ci ayeti 

« 	 L ı 1s.<11 	 (.52 	» Bu âYette- 

ki gizlilik "Ivecen" kelimesiyle "Kayy ımen" kelimelerindeki tertibde- 

1) Listinu'l-Arab, XIII. 505. 
2) Sahihu'l-Buhari, VI. 41. 
3) el-Itican II. 2. 

126 



dir. E ğer bu tertib ş öyle" At, 	
J .  L..>t:z5,J1 o t Ç jp j:;1 	-L4-4-1» 

• 
o 	 olsaydı  daha zâhir olurdu.' Sürelerin ba ş larındaki el- 

Hurüf el-Mukatta'lar da burada incelenebilir. Fakat onu biz ayr ı  bir 

bahis olarak inceleyece ğ iz. 

b) Müte ş âbihliğ in sadece manada olmas ı : Bu k ısmın açık örnek- - 
lerini, Allah' ın sıfatlar ı , kıyametin ahvâli, cennet nimetleri, cehennem 
azab ı  gibi hususlar te şkil eder. Çünkü insan akl ı , yaratan ın s ıfatlar ının 

hakikat ını  ve diğer hususların durumunu ihata edemez. O halde kendi-
sini hissetmedi ğ imiz, bizde cinsi ve benzeri olmayan ş eylere nüfüz etmeye 
nas ı l yol bulunabilir. Müte ş âbih olan s ıfatlar hakk ında ulemâ iki mez-

hebe ayrı lmış tır. Birincisi, Selef mezhebi: Allah ın müte ş abih s ıfatlar ı  
malüm gibi görünürse de, bu s ıfatlar ın Allaha isnad ı  muhal olduğundan, 

bunların medlüllerinin tayinini selef ulemas ı  Allah'a tefviz ve havale 
etmi ş lerdir. Onlara sadece inanmak gerekir. Bu hususta enteresan ör-

nekler pekçoktur. 2  Bunlardan bir tanesini vermekle iktifa edece ğ iz. 

Me ş hur İ mam Mâlik b. Enes'e istiva hakk ında soruldu ğunda 9.1 .52...1 

•• 	 j  

(İ stiva malumdur, keyfiyeti meçhuldür, ondan sual etmek bid'att ı r. 
Senin kötü bir insan oldu ğunu zannederim , onu benden uzakla ş tırın) 

demiş tir. İkincisi ise, Halef mezhebidir: Bunlar, zâhiri muhal olan laf-
z ı , Allahın zât ına lay ık olan bir manaya hamlederler. Bu mezheb İ ma- 

mu'l-Haremeyn, 	 b. Ebi Abdillah b. Yusuf b. Muhammed 

el-Cuveyni e ş -Ş âfi'i, 	 (Ö. 478 /1085) ye ve onun muakkib- 
lerine nisbet edilir. Hapsedilemiyecek bir fı tratta yarat ı lan insan ze-

kası , müte ş âbihat üzerinde de i ş lemeye ba ş lamış tır. Hele islamiyeti 

ifsâd etmek isteyenlerin, bu gibi âyetlere geli ş i güzel mana veri ş lerini 

frenlemek ve ayn ı  zamanda kötü neticelerinden müslümanlar ı  korumak 

için, müte ş âbih âyetleri islamın ruhuna uygun bir ş ekilde tevil etmek 

mecburiyeti has ı l olmuş tu. Allahın müte ş âbih s ıfatlar ına âit olan 

âyetleri bu iki mezhebin ne ş ekilde anladıklarını  görelim. Ekseriya 

bu sıfatlar zikredece ğ imiz ş u âyetlerde toplanmaktad ır: Il » L.5"-  

( Tâha 5 ) 	 (el-En'am 61) o 0 .5LÇ. 	; tet;z11 

(el-Fecr. 22)o C,Loti,„4 	jo.l>  » (er-Rahman 27) 

1) Meldthilu'l- İrfân, 175. 
2) el-It/din, II. 6; Mebahis, s. 284. 
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(ez-Zümer 56) (14J j c_.,;> j 	jç 	tf «(İ lu-İmran28) .) .:1.S; » 

(( ( (el-Feth 10) (( 	 (Taha 39) « 

Selef mezhebi, Allah ı , Yukarı daki sıfatlar ın zevâhirinden tenzih ederler 

ve Allahın zikretti ğ i ş ekilde onlara iman ederler ve onlar ın hakikat ım 

Allaha havale ederlerdi. Halef mezhebi ise bu s ıfatlara çe ş itli manalar 

vermi ş lerdi. İ stivaya, istikrar, istevla, sufıd, ı 'tidal; Allah ın geliş ini, 

Allahın emrinin geli ş i; Allah ın fevkiiyyetinin yücelik yönünden oldu ğu, 

cihet yönünden olmad ığı ; Cenbden maksad hakd ı r, Vechi zat ıd ır, Aynı  
inâyetidir; yed kudretidir; nefs ukubetidir gibi manalar vermi ş lerdir. ı  
Müte ş abih ayetlerin tevil edilmesi caiz görülmezse de, Kur'an! Kerimde 
iş aret buyuruldu ğu vechile, caiz görülmeyen te'vil, gönülleri sapk ın, 

niyetleri kötü olanlar ın fitne ve fesat ç ıkartmak maksad ıyle yapmak 

istedikleri tevillerdir. Yoksa, iyi niyetle, akla muhakemeye ve dinin esâ-

satma uygun olarak yap ılan teviller makb61 ve laz ımdır Çünkü ilk devir-
deki sağ lam imân kaybolmuş , meydana gelen tereddütleri ma'1(61 bir 
ş ekilde ortadan kald ırmak icab etmi ş tir. 

c) Müte ş âbihin hem lafı z ve hemde manada olu ş u: Bunun için de 

pek çok örnekler vard ır. Mesela Bakara saresinin 189. cu ayeti olan (iyi- 

lik ve taât evlere arkalar ından gelmeniz de ğ ildir) Ip; 4:)l,
.9  

« t/e ji41; 	 Eğer bir kimse araplar ın cahiliyetteki adetlerini 

bilmezse, Kur'âmn bu nass ın ı  anlamaya muvaffak olamaz. Bu gibi 
ayetlerin anla şı lması  hem lafızlara hem de manalara ait tarihi, içtimâi, 
ahlaki v. s. gibi bir çok ş eylerin bilinmesine ba ğhdır. Araplar ilırama 

girdiklerinde evlerine kap ılarından girmezler, d ıvardan bir delik aç ıp 
oradan girip ç ıkarlard ı . Cenab- ı  Hak bunun için bu ayeti inzal etti. 

Bu ayetin hem lafz ında ihtisardan dolay ı  te ş âbüh, hem de manas ında 

bir te ş abüh vard ır. E ğer lafız t> ji4.1; 	 li;t; 

« 	 ş eklinde olsayd ı  daha aç ık olurdu. 

Cahili arap Metini bilemezsek bu âyete bir mana vermek imkan ına da 

sahip olamayı z. 

Kur'anı  Kerimde müte ş abih ayetlerin bulunmas ı , insanlık için 
baz ı  faydalar temin etmektedir. Genellikle bu ayetler sayesinde islami-
yette insan fikri dondurulmam ış , geni ş  bir fikir hürriyetine müsade ve-
rilmiş  oluyor ve dinin temellerini kuvvetlendirmekte esasl ı  rol oynuyor- 

1) El-Burhârt. II. 80-83; el-Itkeı n. II. 6-7 
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du. Çünkü bu ayetler bir  kaç  manaya tahammül edebilirdi. Bu bak ımdan 
zihinferi tamamen bo ş  ve muhtelif fikirlerle kar ış mamış  olan cahili arap-
lara  akıllarl ının  alam ıyacağı  bir söz söylemek, onlar ın yeni dine inan-
malarında bir tereddüt has ıı l edebilirdi. İş te bu ayetler sayesinde, böyle 

bir durum ortadan kalkm ış , müslümanları  daha çok ö ğ renmeye ve ba ş -

ka bilgilere de sâhip olmaya sevketmi ş tir. Yine bu ayetler sayesinde di-

nin tebli'ine ve tesisine mâni olmak için sorulan suallere susturucu 
cevaplar verilmi ş  ve gündemeydana gelecek fesadlar ın önüne sed 

çekilmiş tir. Kur'an! Kerimde muhkemle beraber müte ş abihin bulunmas ı , 
insan o ğ lu için  bir  insanlık dosdo ğ ru olan Peygam-

berin haberine itimad ederek gayba inanacak m ı ?. Kur'an bunu güzel 
bir ş ekilde ifade eder: Hidayete  erenler,  bunlara  inand ık derler, kalp-
lerinde eğ rilik bulunanlar, o Rablerinden bir hak  oldu ğu halde onu inkar 
ederler ve  fitne aramak için onu müte ş abih olanına tâbi olurlar. Bunun 
diğ er bir faydas ı , insanoğ lu nekadar istidat ve ilim sahibi olursa olsun, 
onun aciz ve mahluk  olduğunu  gösteren bir delil de bu müte ş abihattır.  
Bu ayetler, Allah ın  ilmiyle herş eyi ihata ettiğ ini, mahlukat ın  onun il-
-minden ancak onun dile ece`:i kadar ını   alabilece ğ ini ifade eder. İ man  
halıkımn kar şı sında  kul old~u idrak  eder? 

1VIüteş abilı ler sayesinde  Kur'an ın ezberlenmesi ve onun muhafazas ı  
temin edilmiş  olur.  E ğer bu müte ş âbih manalar, diğ er lafizlarla ifade 
edilseydi,  Kur'an ın kalın cildler  halinde olmas ı  laz ım  gelirdi. Bu bakım-
dan ezberlenmesi ve muhafazas ı  da  güç olurdu. Kur'ân muhkem ve 
müte ş abih ayetlerden te ş ekkül ettiğ ine göre, bir k ı smını  diğ erine tercih 

ve te'vil etmekte, lugât, sarf, nahiv, ma:ani, beyan, usillü f ıkh... gibi bir 

çok ilimlerin ö ğ renilmesine ihtiyaç duyulur. Kur'an ın hepsi muhkem 
olsaydı , aklı  delillere  ihtiyaç duyulmaz ve insan akl ı  dondurulmu ş  olur-

du. Halbuki ondaki müte ş âbih ayetler sebebiyle akli delillerden yard ım 

isteyerek ak ıl çalış tırılmış  olur. Aynı  zamanda da taklitten  kurtulup, 
 akıllı  mahluk olmas ı  hasebiyle kıymet kazanan insan ın ş erefini  yüksek-

miş  olur.' 

Bu sahada er-Ragib el-Isfahani'nin "Diirretu'e- Te'vil fi müte ş et-

bihi't- Tenziri, Burhanu'd-din Ebill-kasim Mahmut b. Hamza b. Nasr 
el-Kı rmâni el-Mukri e ş -Ş afi, el-Ma'ruf Bitacu'l-kurra' (Ö. 500 /1106) 
nun "el-Burhan fi Tercihi Müte ş abihi'l-Kur'ân limafihi mine'l -Hucce 

ve'l- Beyan" ı , Ş emsuddin Ebü Ca'fer Muhammed b. Ali el-Mazenderân ı  
(Ö. 588 /1192) nin, "Müte ş abihil-Kur'an" adlı  eseri; Fahru'd-D ın er-

Râzi (Ö. 606 /1209) nin "Gurretu't-Te'vil ve Dürretu't-Tenzil"i, Ebü 

1) Müte ş abihin hikmetleri hakk ında tafsilat için bkz. Menâhil, II. 178-181. 
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Ca'fer Ahmed b. İ brahim el-;arnati (Ö. 708 /1308) nin "Meilâku't-Tevili'l-
Gâti‘ fi Fununi't-Tefsir"i; Muhammed b. Ahmed b. El-Lubban el-E ş 'ari 
el-Mısri (Ö. 749 /1348) nin "Reddu'l-Mütestibih ile'l-Muhkem"i; keza es-
Suyuti'nin (Ö. 911 /1505) "Kutfu'l-Ezhâr fi Kesfi'l-Esrar" adl ı  eserleri 
vard ır. 

4— BAZI SÜRELERIN BA Ş LANGIÇ HARFLERI 

veya 

(El-Hurufu'l-Mukatta'a)° 

Baz ı  sürelerin ba şı nda bazen basit, bazen de bir kaç harfin birle ş -

mesinden meydana gelmi ş  rumüzlar bulunmaktad ır. Bu kesikli harflere 

"el-Hurüfu'l-Mukatta'a" denir. Sürelerin baz ı s ı= bu ş ekilde baş layışı , 
islamın bidayetindenberi müslüman alimlerini me ş gul etti ğ i gibi, muah-
har ş ark ve garb alimlerinin de bunlar üzerine e ğ ilerek, anlay ış  ve zeka-
ların' çalış tırmak gayreti içinde bulunduklar ını  müş ahade etmekteyiz. 
Biraz evvel de bahsetti ğ imiz gibi, bütün alimler bu kesikli harflerin mü-
te ş âbihattan oldu ğunda ittifak halindedirler. 

İş te müte ş abihattan addedilen, el-Hurüful-Mukatta'a'n ın delalet 
ettiğ i manalar hususunda çok çe ş itli görüş ler ortaya at ılmış tır. Alimlerin 
bu harfler hakk ındaki görü ş lerine geçmeden önce, bu harflerin hangi 
surelerde ve ne ş ekilde bulunduklar ını , i'rab durumlar ını  ve bunlar ın 

âyet olup olmama hallerini inceleyelim. 

Bu harfler, Kur'an]. Kerimin a ş ağı daki listede gösterece ğ imiz 29 
süresinde bulunur. 

Sûre ad ı  No. Başı ndaki H. Süre ad ı  No. Ba şı ndaki H 

el-Bakara II til en-Nemi XXVII ,r-1" 
Mu Imrân III fil el-Kasas XXVIII  
el-A'raf VII ‘).11  el-Ankebüt XXIX çll 
Yunus X ,11 er-Rüm XXX 
Rad XI ) 1  Lokmân XXXI 
Yusuf XII 111 es-Secde XXXII 
er-R'ad XIII )L 1  Yasin XXXVI ,.--. 
İbrahim XIV _A sad XXXVIII o' 
el-Hicr XV ,JI el-Mu'min XL 

(-- 

Meryem XIX ),-,'.45--  Fussilet XLI r" 

1) Bu hususta daha fazla bilgi için Bkz. Doç. Dr. İ smail Cerraho ğ lu, el-Hurufu'l-Mukatta'a. 

(Diyanet Dergisi, cild X. sayı  104 - 105, 106 - 107, 108 - 109). 
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Tâhâ. 	XX 	el, 	e ş -Ş tırâ 	XLII 	3...o . r... 
e ş 'Ş u'arâ 	XXVI ez-Zuhruf XLIII i.. 	 r.' 

ed-Duhân XLIV 	r- 

Bu siırelerin 27 si Mekki, 2. si ise Medenidir.' Bu harfler 14 tane olup 

arap alfabesinin yar ı s ı  kadard ır ve bunlar 14 ş ekil alt ında görünürler. 2 

 Bunların baz ı sı  tek bir harfden, 3  baz ı sı  iki,' baz ı s ı  üç,' baz ı sı  dört,' baz ı -

sı  da be ş  harften meydana gelmi ş tir.' 

Bu hurufu Mukatta'alar bir kelime gibi yaz ı ldığı  halde, okurken 
ayrı  ayrı  olarak elif lâm mim diye tadad edilir. Bu harfler zahirde tadad 

mevkiinde bulunduklanndan frablan yoktur. Çünkü bunlar müfredat ı  
madudedir. Fakat bu harflerden herbiri,  isim addedilirse i'rab ı  _ 
hususunda üç vecih düş ünülür. Birincisi  kasem addedilerek cer edil- 

mesidir ki, hurufu kasemi mahzufdur. İ kincisi, onun nasb mevziine 
konmasıd ır. Bunda da iki yön vard ır. a) Kasemin takdiren hazfedilmesiy- , 
le nasb ı , b) bunun ‘5, ►  fiili takdirine mef'ulubih olmas ıdir. Üçüncüsü, 

Mübteda addedilerek ref' edilmesidir. 8  Veya bu harflerin nutku keyfi-

yeti, i'rab alâmetlerine dikkat etmeksizin vakfedilmesidir. .7k:")) 

dediğ imiz gibi, veya 
o

9 L:42.,, 	:10L.,j benzer e şya isimlerinde 

vakfetti ğ imiz gibi. 9  

1) Medeni olanlar el-13akara ve Âlu İ mran sûreleridir. 

2) Bu 13 ş ekil ş öyledir: 	Q.„1, 	 111 	c 	 04"45— ) 

(,34 

3) I.Yç sûrede J  c ı 9  ve ,«,„, gibi. 

4) On dirededir Bunlardan 7 tanesi 	lerden meydana geldi ğ i için 	» denir. Bunlar 

40. cı  süreden 46. c ı  süreye kadar devam eder, de ğerleri en-Nemi, Tâhâ, ve Yasin surelerdir. 

5) 13 sürede bulunur. 6 tanesi f I terkibindedir (el-Bakara, :Mu İ mran, el-Ankebû't, er-Rûm, 

Lokman ve es-Secde), 5 tanesi )1 terkibindedir (Yunus, Hûd, Yusuf, İ brahim, ve el-Ilicr), 

2 taneside 	ş eklindedir (es- Şu'ara, el-Kasas). 

6) Iki sûrededir. L.) 	şeklinde el-A'raf ve J.11 şeklinde er-R'ad sürelerinde 

7) Meryem suresinde 	ş eklindedir. 

8) Ebu'l-Bakâ, Abdullah b. Huseyn al-Ukbari, ım1Cıu ma Menne bihi'r-Rahman min 
ve'l-Ktraâti fi cemi'i'l-Kur'an, Mı s ır 1380 / 1961, s. 10.; el-Alusi, Ruhu'l-Ma'âni, Bu-

lak 1301, I. 88. 

9) Muhammed et-Tâhir b. A.ş fır, Tefsiru't-Tahrir ve't-Tenvir, Mı s ır 1384 / 1964, I. 202 - 203. 

Ahmed Mustafa el-Mer'agi, Tefsiru'l-Merligi, Mı sır 1373 / 1953, I. 39. 

el-Câsiye 	XLV 

XLVI 
Kâf 	L 

el-Kalem 	LXVIII 
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Bu baş langı çlarm tam bir ayet olup olmad ığı  meselesi de ihtilaf-

lı dır. Muhtar olan kavle göre onlar ayet de ğ ildir, belki kendilerini takib 

eden ayetin bir eüz'üdür. Küfeliler, Hurufu Mukatta'a'n ın bazı sını  müs-

takil bir âyet, baz ılarını  da bir ayetin eüz'ü addederler. Mesela 6 surede 

7 surede 	, iki surede 	, ve birer sürede 	 I c qkı 	C Q45 

ayet olarak kabul edilir, p L; bunlar tam bir ayet 

de ğ ildir, bulunduklar ı  ayetin birer cüz'üdür. Basral ı lar, bunların hiçbiri 

ni tam bir ayet kabul etmezler. ezZamah ş eri de onların ayet olup ol-

mamas ı  meselesinin kıyasi olmay ıp tevkifi bir ilim oldu ğunu ilave eder.i 

el-Hurufu'l-Mukatta'a hakk ında islâmiyetin bidayetinden beri 

çe ş itli fikirler ileri sürüldü ğünü söylemiş tik. Bu görü ş leri iki gurubda 

toplayabiliriz. Birincisi, Bu harfler "Kur'ân ın esrar ındandır" Allah bun-

ları  bilme ilmini kendine mahsus k ı lmış tır. Bu bak ımdan bu ilim için 

"ilmi mestür, s ırrı  mahcubdur" demi ş lerdir. Bu harflerin manalar ı  üze-

rinde durmak istememi ş lerdir. Bu görü ş ü savunanlar ın delillerini ş öylece 

s ıralayabiliriz. Ebü Bekr es-S ı ddık "her kitab ın bir s ırrı  vard ır, Allah ın 

Kur'ândaki s ırrı  da evaili's-sûverdir'' demi ş tir. 2  ..)„,„, L'S" JS j  ) 

( jr131 Li Ali b. Ebi Tâlib de "her kitab için bir zübde var-

dır. bu kitab ın zübdesi de heca harfleridir" s  5 j,Loi  89;2,0 L:J 

demektedir.e ş -Sa'biden bu harfler hakk ında 

sorulduğunda "Onlar Allah ın sı rrı d ır, onu taleb etmeyin" 4  buyurdu. Ebu 

Z ıbyân'da, İbn Abbasdan rivayetle "Mimler onlar ı  anlamakta!" âciz 

oldu" demektedir. 5  Bu harfler hakk ında böyle ezdi bir itikad ın mevcu-

diyeti, o harflerin tefsirinden çekinmeyi ve onlar hakk ında sarih bir 

görüş  ortaya ç ıkarmaya mani olmu ş tur. İ bn Mes'ûd ve Hûlefay ı  Ra ş i- 
din'den de ş u haber nakledilir "Bu harfler gizli bir ilim ve--"kapalı  bir sır-

., 

1) el-Ke şş af, I; 25, Tefsiru'l-Kildi, I. 18; Ruhu'i-Maâni, I. 89; Tefsiru't-Tahrir, I. 204; el-

Burhân, I. 170 - 171. 
2) Tefsiru Fahruddin er- Riid, İ stanbul 1307, I. 227; et-Tabressi, Mecn ıau'l-Beyan an Te'vili'l-

Kur'ân (Tefsiru't-Tabressi) Tahran, 1373, I. 32; ez-Zerke ş i, el-Burhan fi 

Mı sır 1376 - 1378 / 1957 - 1959, I. 174. Tefsiru'l-Meniir, VIII. 302; Sublıi es - Shlih, Mebâ-

his fi ulâmi'l-Kur'ân, Beyrut 1965. s. 236. 
3) Tefsiru't-Tabressi, I. 32; TefsiruY-Razi, I. 227; Tefsiru'l-Menar, VIII. 302; Mebâhis fi 

s. 236. 
4) Tefsiru'r-Râzi, I. 228; Mebâhis, s. 236; Tefsiru'l-kurtubi. I. 154. 
5) Tefsiru'r-Râzi, I. 228. 
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Allah onlar ı  bilmeyi kendine mahsus k ılmış tır" I o It WJI ) 

Ebü Hâtim de "Kur'ânda Mukatta'a harflerini, süre ba ş larında bul-

duk. Allahın bunlarla ne murad etti ğ ini bilemiyoruz, demektedir. (Tef-
siru'l-kurtubi I. 154) 

Bu harfleri açıklayı cı  mahiyette Hazreti Peygamberden sarih bir 

haber yoktur. Ancak Kur'ân okumay ı  ve her harfinden has ıl olacak 

sev ab ı  anlatırken, bu hurufu mukatta'an ın her birinin ayr ı  ayrı  harfler 

olduğunu söylemi ş tir. Ebü İ sa et-Tirmizi, İbn Mes'uddan o da Hazreti 

peygamberden rivayetle "Allah Ta:alan ın kitab ından bir harf okuyana bir 

sevap ve bu sevap on misliyle verilir. Ben f1bir  harfdir demiyorum, 

elif bir harfdir, Mm bir harfdir, Mim de bir harfdir" 43J1 J 9 	Jt; 

419 vll 	,t3J L.J1.T L5A 1; «,›- 

‘—').7- 	A 	L.) ›- 	 J.,; ı 	ut!,.,4 ı  
• 

diye ifade buyurmu ş lard ır.2  

Baz ı  ârifler de, yukar ıda serdettiğ imiz rivayetleri teyid etmek 

maksadiyle, nas ıl sulama yap ı lırken bir vadiye veya bir tarlaya bir neh-

rin suyunun hepsi birden verilmeyip, azar azar verilirse, Allah ın, indinde 

bulunan ilim denizinden, Allahın Rasullerine lüztimu kadar verilmi ş tir. 
Rasuller âlimlere, âlimler de halka kabul edebilecekleri nisbette verdiler. 

Ulemâ, enbiya ve melâike için s ır vard ır. Herkes kendi s ırrından ba şka-

sını  ö ğ renmeye tahammül edemez. Zira ak ıl zay ıft ır, göz güne ş  ışığı na 

tahammül edemediğ i gibi, o da sırlara tahammül edemez.' 

Yukarıda zikretti ğ imiz görüş leri, mütekellimler kabul etmemek- , 
tedirler. Allah ın Kitab ında, mahluku için mefhumu olmayan ş eyleri 

irâd etmesini uygun görmeyip âyet, hadis ve akli deliller ileri -Sürmüş - 
, 
lerdir. İş te onlardan baz ıları  Kur'âm Kerimde bir çok tedebbür âyet 

leri vardır. Bu ayetler muhatablar ına düşünmeyi emretmektedir. E ğ er 

süre ba ş larındaki bu harflerde bir mefhum yoksa, Kur'ân tedebbürü 

nas ıl emreder ? E ğer bu harflerin bir manas ı  olmasaydı , Peygamberin 

1) Tefsiru'l-Meneir VIII. 302. 
2) Tefsiru'r-Razi, I. 227; Tefsiru'l-Kiidi, I. 13; Fethu'l-Kadir. I. 21. 
3) Tefsiru'r-Razi, I. 227. 

4) Daha geni ş  tafsilat için bkz. Tefsiru'r-R ılzi, I. 228-229. 
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inzarımn ne manas ı  kalırd ı . ( 	jp) lafzı  da, Kur'a= arab diliyle 

nazil oldu ğuna delalet eder. Böyle olunca da bu harflerin bir mefhumu 

olmas ı  laz ım gelir. Kur'an insanlar için bir hidayet rehberi oldu ğuna göre, 

eğer onda gayr ı  malum ş eyler olursa hidayet rehberi olamaz Gayri 

malum olan bir ş ey nas ıl hikmet, rahmet, bela ğ  ve imar edici olabilir. 

Nas ıl ona itaât ve temessük edilir. Hazreti Peygamber de, "size Allah ın 

Kitab ıyle, sünnetimi b ırakıyorum" buyurmu ş lard ı . Tabiidir ki bu söz, 

Kur'âna temessük etmeyi istemektedir: Ali b. Ebi Talib'den rivayet 

edildiğ ine göre, "Allah ın Kitab ında size, sizden evvelki ve sonrakilere 

ait haberler vard ır. O fazilettir, hezl de ğ ildir. Bir kimse ondan ba ş kas ına 

tâbi olursa Allah onu dalalette b ırakır. O Allahın sağ lam ipidir, hakimâne 

bir söz, do ğ ru bir yoldur" 

Kelamdan maksat ifhamd ır. Eğ er kelâmın manası  olmazsa muha-  
tab için abes olur. Böyle bir ş eyde Hakime lay ık olamaz. Kur'ânda ta-, 
haddi vard ı r. Malum olmayan ş eyde tahaddinin vuku'u caiz olmaz diyen  

mütekellimler, Kur'ândaki müte ş âbih ayetler üzerinde durmanm vacib 

olduğunu söylemektedirler. İ limde rusûh sahibi olanlar ın bunları  çözebi- 

leceğ ini ve bu harflerden murad edilen ş eyin malum oldu ğunu ileri sürer- - _  
ler. Onlar bu malum olan ş eyde ihtilaf etmi ş ler ve bu hususta çe ş itli 
görüş ler zikretmi ş lerdir. Yukar ıda hurufu Mukattaalar hakk ında ileri 

sürülen fikirleri iki gurubda toplayabilece ğ imizi söylemiş  ve birincisini 

anlatmış tık. Ş imdi burada ikincisine geçebiliriz. Bu hususda yirmi kü-

sûr görüş  mevcudsa da biz bunlar ı  birer birer tadad etmiyecek genel 

olarak bu görüş leri ele alacak tasvib edilen ve edilmeyen yönlerini göster-

meye çalış aca ğı z. 

_Bu harfler sürelerin isimleridir. 2  Mütekelliminden ekserisinin görü şü,  
el-Halil b. Ahmed ve Sibeveyh'in tercihi de budur. el-Keffal diyor ki: 

Araplar bu gibi harflerle baz ı  ş eyleri isimlendirirlerdi. Mesela » ile 

1.4111 (. 451 	jt,- babas ını  murad ederler. Bak ır için 	nakid 

için (( 

	

	)), bulut içinde de (( L, ni kullanırlard ı . Yine onlar dağ  için 

, balık için de (( ,*) p  harfini istimal ederlerdi. 

1) Tefsiru'r-Retzi, I. 228 

2) Aynı  eser, I. 230; İbn Kuteybe, Te'vilu Mu şki/i'/-Kur'an, Mı sır 1954, s. 230; Tefsiru't-

Taberi,I. 206; Muhammed Ferid Vecdi, el-Mushafu'l-Müfesser, Mısır 1377. s. 3. 
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Bu harflerin her biri Allah ın isimlerinden veya s ıfatlar ından birine 

delalet eder: 
ı

Bu hususda ibn Abbasdan çe ş itli rivayetler vard ır. » 

daki elif Allah Taalaya i ş aret eder, o » 	» dirjI» dir, tt 	I » 

dir, tt d 	dir, ve » 	»dir der. Lâm tt  ja:12,) dir c Mim 	» 	» 

`Jf lA» delalet etti ğ i söylenir. » 	» daki kâf 	G halt 1.,.5h2, » 

ya » 
	

I » c ayn « 	» c sad tt L3.5t„,:231 » yerini tuttu ğu söylenir. 

Yine İbn Abbastan rivayetle, 	rumuzunun ifade etti ğ i mana 

ttI 4:111 l;I » dür. 	» da U91 4.;11 1;1»cc ı 	»c da « 	jı . 	» 

ya delalet etti ğ i söylenir. Veya » 	deki elif » o 9 411-  , lâm 

4;21,3 » , mim 	delalet etti ğ i Muhammed b. Ka'b el-Kurezi 

den nakledilir. Ebu'l-Kâs ım Burhanuddin Mahmûd b. Hamza b. Nasr 

el-Kırmâni e ş -Sâfi' (Ö. 500 den sonra Acâib adl ı  eserinde ed-Dah- 

haktan ş unu nakleder. » JJI » nın manas ı2 	 4:11 	Keza 

	

» ya « ›- » ve » C.) » zammedilerek onun manas ı  tt 	jJl » olur 

denilmektedir. 

Yukarda zikretti ğ imiz ve zikretmekten sarf ı  nazar etti ğ imiz harfle-

rin delalet etti ğ i manalar hakk ındaki fikirlerin hemen hemen hepsi İbn  

Abbasa dayanmaktad ır. Mesela İbn Abbas « 	harflerinin dela- 

let etti ğ i manalar Hâd, Emin, Alim, Sad ık manasma ise de yine ondan 

bu rumuz için el-Melik, Allah, el-Aziz, el-1VIusavvir, yine ayn ı  ş ey hak-

kında ondan, Kebir, Hâd, Emin , Aziz, Sâd ık ş eklinde rivayetler vard ır. 
Bu rivayetlerde birbirine benzeyenler oldu ğu gibi, bazen ziyade bazen de 

noksanlıklar vard ır. Bunlar nereden ileri gelmektedir? niçin ayn harfi 

el-Aziz'e delalet etmez de el-Alim'e delalet eder, ve daha bunun gibi pek 

çok sualler sorulabilir. Keza Ali ve İbn Abbasdan, Kur'ândaki huridu 

mukatta'a, Allah ın İ smi A'zamıdı r, fakat ben onun nas ıl telif edilece ğ ini 

bilmiyorum, demektedir. 3  

1) Tefsiru'r-Rat41. 230; Te'vilu Mu ş kili'l-Kur'ân s. 270; Mebâhis, s. 239; el-Itkan,II. 9; Ruhu'l-

Maâni, I. 88; Tefsiru't-Tahrir, I. 193, 195; Tefsiru'l-Menar, VIII. 299; el-Burhan, s. 173-174; 

Tefsiru't-Tabressi, I. 32; Tefsiru'l-Kadi, I. 16; Tefsiru't-Taberi, I. 207 - 208. 

2) Mebahis, s. 240. 

3) Tefsiru'l-Kurtubi, I. 155. 
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Bu harflerin baz ı sı  Allahın isimlerine, baz ı sı  da  Allah'dan ba ş ka isim-

lere delalet eder:' ed-Dahhak 	D deki elif 	c lâm 
Mm de .L )) e i ş aret eder, ve tam bir cümle olarak ş öyle ifade edi-

lir. o 	4.1.c. J11 j.4 	 e(sl» 

Bu harfler Kur'ân ın isimleridir: 2  el-Kelbi, es-Süddi ve Katade tara-

fından ileri sürülen bu fikri et-Taberi iki vecihde incelemektedir. Birinci-

si, )) den murad edilen Kur'an için isim olmas ıdır. Furkan nas ı l 

onun ismi ise a 
f I

» de onun ismidir. E ğ er bu sözü söyleyenin maksad ı  

bu ise o zaman « 	 âyetinin te'vili kasem manas ı  üzerine 

olur ve şu ş ekli alırd ı  « 	 Lijo 	» İ kincisi ise, 

bunlar Kur'anın ismidir dernekle, bilinen sûre isimlerinden bir süre kas- 

tediliyorsa, 	L.,4211 » ve 	» denildiğ i zaman, dinleyen Kur'an- 

dan hangi sürenin okundu ğunu anlar. O zaman akla ş öyle bir sual gele- 

bilir. Niçin Kur'ânda bütün surelerin ba şı na bu ş ekilde harfler gelmerni ş - 

tir ?. Sonra birinci görü ş te belirtildi ğ i gibi, bu harfler Kur'âmn isimlerin- 

den olsayd ı , 	 (LI )) 	‘7 1:,11 	I çj,1 » de olduğu ş ekilde 

bu harflerden sonra münasib olmayan ş eylerin gelmemesi gerekmez-

miydi ?. 

Bu harflerle Allah yemin etmektedir: 3  el-Ahfeş , Allah nas ıl bazı  
harflerle ş eref ve fadl ına yemin ettiyse, bu hurufu mukatta'a ile de yemin 

etmiş tir. a » âyetinin ifade etti ğ i mana 

L:9j 	9  ı  dir. iso '511 	Lû 	)) de 

o 	411 	 c ve « 	 0,11 )) de 

o ,4.41 ut:5-  » ş eklinde ifade edilebilir. Fakat 

bu sözde de bir ş üphe vard ır. Bir ş ey için iki kasemin ınevcudiyeti 

kerih görülmektedir. Mesela )) ve o ›-» de ol.. 

duğu gibi. 

1) Tefsiru'r-Rtizi, I. 230; Tefsiru'l-Kildi, I. 16; Tefsiru't-Tahrir, I. 193. 

2) Tefsiru'r-Râzi, I. 230; Tefsiru't-Taberi, I. 211; Tefsiru't-Tabressi, I. 33; Tefsiru't-Tahrir, 

I. 197. 

3) Tefsiru't-7'aberi, I. 206; Tefsiru'r-Razi, I. 231 - 232; Te'vilu'Mu şk ili'l-Kur'ân, s. 230 - 232; 

el-Itkân, II. 10; Tefsiru't-Tabressi, I. 33; Tefsiru't-Tahrir, I. 198. 
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c3) a. c r ı,  e \ 	a 4cx 

Bunlar münferid harflerdiriLj3u harflerin gayesi mü ş riklerin pazar ı -
nı  çekmektedir. el-Ferra, Kutrub (Ö. 206 /821)  ve el-Müberred bu yolu 
tercih ederler. Kur'an bu harflerle tahaddi etmektedir. Allah, mü ş riklere 
Kur'âmn bir mislini getirmelerini söylemi ş se de, onlar ona benzer bir 
süre dahi getirmekte  aciz kalm ış lardır.. Bu harflerde  bir tenbih vard ır. 
Kur'ân bu harflerden ba şka birş ey değ ildir. Sizde bu harfleri biliyor-
sunuz ve fasahat kâidelerine de salıipsiniz. O halde onun  gibi bir kitab ı  
ş izcaley_upabilirsiniz. Amma bunu yapamad ılar, Bu da onun be ş er 
tarafından telif edilmeyip, Allah kat ından geldiğ ini gösterir. İbn 
Ravk (o. 168 / 784) ve Kutrub "o küfredenler ş öyle dediler: Bu 

Kur'âm dinlemeyin, onun hakk ında manas ız gürültüler yap ın, belki 
galib gelirsiniz"2  âyetine dayanarak, mü ş riklerin ondan uzakla ş mak için 
tavsiyele ş tiklerini, Allah'ta onlar ın salahını  ve menfaatlanmalar ını  iste-
diğ inden onlara bu harfleri irâd etti demektedirler. Onlar bu harfleri 
iş ittiklerinde hayret içinde kald ılar ve onları  dinlemeye yöneldiklerinde, 
arkadan gelen lafı zlarla, inkara yeltendikleri ş eyi onlar ın zihinlerine ve 
gönüllerine _yerle ş tirmiş  oluyordu. Bu görü ş  ekseri ulemâ tarafından 

kabul edilmiş tir. Psikolo *ik bak ımdan insanları , alakalanmad ıkları  
ş eylere yönelten bir usül olmas ı  bakımından enteresand ır. Ez-Zamah eri 
de ı  u i i benimser. elj:l342. 685112.861112bu hususda ez-Zamah-

_şeriye_ tabi olur, Bunu İbn Teymiyye (Ö. 728 /1328) ve talebesi   
el-Mizzi  (Ö. 742 / 1341)  teyid etn- ıiş terclir. 3  

Bu görüş ten hareket ederek, baz ılarının nazar ında bu baş langıç 

harfleri (ci.  ıı  veya ft L41 » gibi tenbih edat ı  olarak zuhur eder. (( 

ve (< 	» insanların konu şmalarinda kulland ıkları  ve herkesin malumu 

olan edatlard ır. Kur'an, Allah kelam ıdır, oraya konacak ve in-
sanları  cezbedecek olan tenbihin, kulaklar ın iş ittiğ inden daha beliğ  ol-

ması  icab eder. 

Baz ıları  da, bu tenbihin Hazreti Peygamber için oldu ğunu söylerler. 
Allah Taala baz ı  vakitlerde Peygamberinin be ş er âleminde me ş gul ol- 

ğunu bildi ve Cibrile indi ğ i zaman 	c JJI )) ve ft ›- demesini emret- 

ti. Bu da Nebiyye, cibrilin geldi ğ ini tenbih ve haber vermek içindir. 
Tenbihin Hazreti Peygambere ait oldu ğu görü ş ünü, Muhammed Re ş id 

1) Tefsiru'r-Razi, I. 230-231; Tefsirdt-Taberi, I. 205, Tefsiru'l-Kurtubi, I. 155; el-Burhan, 

I. 175; Tefsiru'l-Meniir,VIII, 302; et-Tüsi,Tefsiru't-Ttlyan, Necef 1376/1957, I. 48;Tefsiru't-

Tahrir, I. 198; Tefsiru't-Tabressi, I. 33; Tefsiru ibn kesir, I. 36. 

2) Fussilet sfıresi 26. 

3) Mebahis, s. 235. 

137 



Rı zâ haklı  olarak ş u sözlerle reddetmektedir. "Tenbihi Peygambere tah-

sis etmek do ğ ru de ğ ildir Çünkü onun ruhaniyeti, be ş eri tabiat ına galib 

gelir. Cibrilin ona ini ş inin ne ş ekilde oldu ğu sahih hadislerde bildiril-

mektedir. E ğer onlar ın dedikleri do ğ ru olsayd ı , ozaman tenbihi baz ı  sü-

Tolere tahsis etmek do ğ ru olmazd ı . Tenbih olsa olsa Mekke mü ş riklerine 

sonra Medined eki ehli kitabad ı r. İ kinci derecede de Hazreti Peygam-

beri dinleyen mü'minleredir".' Buraya Abdu'l-Aziz b. Yahya'n ın ş u görü-
ş ünü de ilave edebiliriz. "Ey muhatablar ş u harfleri onlardan telifler-

meydana gelinceye kadar dinleyin. Çünkü siz bilirsinizki, çocuklar ev-

vela teker teker bu harfleri sonra da terkipleri ö ğ renirler". 2  Yine muha-

tab ı  tenbih sadedinde, bu harfler sözün bitti ğ ine ve yeni bir sözün ba ş la-

dığı na delalet eder. Ahmed b. Yahya b. Sa'leb dediki: "arab, sözünde 

istinaf yapmak istedi ğ inde, kelam ın gayrında bir ş ey getirir ve bununla 

istinafı  murad ve muhatab ı  tenbih ederdi"' Hakikaten baz ı  arab kasi-

delerinin ba ş langı çları  fı  J, » veya » 5k, » gibi harflerle ba ş lamaktad ı r. 

Bunlar beyitten olmadığı  gibi vezne de dâhil olmazlar. Bununla beraber 

bu harfler sözü keser ve yeni bir sözün ba ş ladığı na delalet eder. Yaln ız 

arablar ş iirde kulland ıkları  bu gibi harflere fevâtih demediler. Allah ın 

onu sadece Kur'ân için va'z etmi ş  olduğunu kabul ettiler. Arab, kasi-

desinde istinaf harflerini istedi ğ i gibi kullanır da, Allah Kitab ında böyle 

birş eyi kullanamaz m ı  ?. 4  

Zikretti ğ imiz ş u görüş lerden ba ş ka daha pek çok ehemmiyetsiz gö-

rüş ler mevcuttur. Bu harflerin ezdi olu şu, onlara s ırriyet kazand ı rmış , 

çe ş itli temayüle sahip olanlar bu s ırriyete muhtelif kal ıblardaki gizlilik 

elbiselerini giydirmiş lerdir. 1:Immetin bekas ını  tayin eden cümel hesab-

larından,5  islamdaki baz ı  vakaların istihrac ına kadar varm ış , sofilerin ve 

mezheb erbab ının elinde de ba şka yönlere teveccüh etmi ş tir. Bu husus-

da es-Süheyll ş öyle der: "Sürelerin evvelindeki harflerin mükerrerleri 

hazfedilirse, geriye kalan harfler bu ümmetin bekas ına i ş aret eder". 6 

 » ç,(1 » âyetinden Beytu'l-Mukaddesin 583 senesinde müslü- 

1) Tefsiru'l-Menar, VIII. 302 - 303. 

2) Tefsiru'r'-Rilzi, I. 231; Tefsiru't-Tahrir, I. 199. 

3) Tefsiru'r-Retzi, I. 231; Tefsiru't-Taberi, I. 210; Mebâhis, s. 243; Ebti Ubeyde de bu harfleri, 

baş langıç, sözün başlang ı cı  ve sûre için alâmet oldu ğunu söyler. bkz. Mecâzu'l-Kur'ân I. 28 

4) Tefsiru't-Taberi, I. 210, Mebâhis, s. 243. 

5) Cümel hesaplar ı  ve harflerin değ erleri hakk ında bilgi için bkz. Tefsiru't-Taberi, I. 208 (Ta-

beri buhususta zikredilen rivayetleri kerih görür ve bu haberlere itimat edilemiyece ğ ini söy-

ler) ve diğ er tefsirler. 

6) el-Itkân, II. 10. 
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manlar tarafından fethedilece ğ i çıkart ılır ve bu hakikat olmu ş tur ş eklinde 

rivayet edilir. Keza el-qz b. Abdisselâm, Ali (<(.9  ›. » âyetinden 

Muaviye yakas ını  istihraç etti ğ ini söyler.' 

Şüphe yokki sofilerin ş u harflerin bât ıni tefsirleri hakk ındaki gö-

rüş leri lafzen daha garib, mana bak ımından da daha girifttir. Bu hususta, 

e ş -Ş eyh Muhyiddin el-Arabinin, el-Futuhâtu'l-Mekkiyye'sindekinden da-

ha açığı nı  göremeyiz. O, 29 sürenin ba şı ndaki fevâtihin adedinin topla-
mının 782  olduğunu söyledikten sonra, Hazreti Peygamberin "iman yet- 

miş  küsûrdur3
J 	••3 4...)t.C r ) dediğ ini kaydeder.Bu haberle, 78  .9 

adedi aras ında münasebet kurar ve "ki ş i sûre ba ş larındaki harflerin ha- 

kikatını  bilmedikçe imân ın sı rlarını  ikmal etmiş  olamaz" der." Baz ıları  

deki elif ş eri'ata, lam tarikate, mim de fenafillaha, yani makam ı  

hakikiye riayete i ş arettir derler.' Sofilerin bu ş ekildeki görüş leri zevk-

lerine itimat etmektedir. Bu bak ımdan fevatihi sûveri do ğ ru ş ekilde 

te'vil ettiklerini söylemek mümkün olamamaktad ır. 

Baz ı  Ş ia, süre ba ş larındaki harflerin mükerrerleri hazfedilirse 

geriye kalan harflerden Alinin hilafetini veya onun yolunun do ğ ruluğu-

na delalet eder mahiyette(( L.;>. L.> »dir. Bu görü ş e kar şı  baz ı  

Sünniler de mükerrerleri de sayarak (( 	 ı) veya 

„!.1,,,e,  derler.' Ş iilerin bu harfler hakk ındaki görüş lerini daha iyi 

tetkik edebilmek için, et-Tusrnin Tefsiru't - Ttbyan ve et-Tabressi'nin 

Mecmau'l - Beyan adlı  tefsirlerine bakt ığı mda onların da Sünni tefsir-

lerden farkl ı  görüş ler ileri sürmediklerini gördüm. Burada, Ca'feri Sa-

dıka » sorulduğunda, cevaben elif Allah ın s ıfatlarından 6 s ıfat ı  

ihtiva etti ğ i sözü ilave edilmektedir. Bu görü ş ler mutedil ş iadan de ğ il de 

belki gulât ı  ş iadan gelmektedir. Bu harfleri cümel hesablar ına ham-

letmek, insanlar ın malumu idi, eski yahudilerde de böyle k ısaltmalar 

kullanılmakta idi.' 

1) Mebâhis, s. 237. 

2) Bu 78 harf ş öyle tasnif edilir. ;...5 ve 2.5 birer, 	cs  4 3, 	, ikiş er, u, üç, J dört 4 	beş , 

altı , c  yedi, i ve J  13, r  17 kerre geçer. 

3) Ebu Davud, Sünen, II. 522, en-Nesâi, Sunen VIII.110; Ibn Mace, sunen (M. Fuad Abdul-

baki neşri) I. 22. 

4) Ruhu'l-Maâni I. 87 

5) Tefsiru'r-Retzi, I. 232, Ruhu'l-Maâni I. 88. 

6) Ruhu'l-Maâni, I. 88, Mebahis, s. 237. 

7) The Universal Jewish Encyclopedia, I. 17. 
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Yukarıda zikrettiğ imiz bütün bu görü ş ler, muhtelif yönlerden ten-
kide açık kap ı  bırakmaktadırlar.' 0 halde baz ı  sürelerin bu ş ekilde harf-
lerle ba ş lamış  olmas ının sebebi ne olabilir ?. Bana göre de bu görü ş ler 
aras ından en doğ ru olam, kendilerinden kelâm ın terekküb ettiğ i  bu  harf-

' ler, bu sesten sonra ne gelecektir diye dinleyicileri tenbih etmektir. et-

Taberi de, Meatihu süver hakk ı nda, bence bu sözlerderı  doğ ru olan  on- 
u - ınu'cem oluşudur. Allah onları  mukatta'a harfi yapm ış , 

baz ı sı  baz ı sına ulaş maz. Allah bunlarla bir mana de ğ il, çok manalar ç ı -
bileceğ ini ifade etmi ş  olduğunu, söylemektedir. 2  

Bu harflerin bulundu ğu sûrelerin iki tanesi müstesna 27 tanesinin 

Mekki süx_elerde bulundu ğunu silyleıniş tik. Hazreti Peygamber bunlar ı  
Mekkede müş rikleri islâma davet, vahyi ve nübüvveti isbat etmek için 

okuyordu. Hakikaten bu harflerden sonra elen laf ızlar vah i ve nübüv-

veti teyid edici, aki eyi muhataba derhal zerkedici mahiyettedir. Medi-
nedeki davet ise ehli kitabad ır. Meryem, Ankebut, Mini ve Nün sureleri-
nın gayrında Kitab ın zikri geçer. Meryem suresinde, Yahya ve Zekeriyya 

kıssalarından sonra, Meryem k ıssas ı  açıklanır. Yine onun içinde İbrahim 

Ismail, Musa ve Idris Peygamberlerin risaletleri, 	vl:ğ 1 

ibaresiyle Kur'âm Kerim kastedilerek, ş irki ibtal, tevhidi isbat ve Al-

lah' ın o ğul ittihaz ını  nefy, ba's ve ceza akidesini takrir ederek nihayet 
bulur. 

Ankebut ve rüm sûrelerine gelince, her ikisinde de (< 	» den sonra 

davete müteall ık olan i ş lerin ehemmiyetilerinden bir i ş in zikri ile ba ş lar. 

Birincisi dindeki fitnedir. Bu kuvvetlileri zay ıflarla bir hizaya getirir. 

sonra rüm suresindeki hadise Hazreti Peygamber zaman ında olmuş tur. 

Bu hadise Hazreti Peygamberin risaletini isbat eden en mühim alamet-

lerden biri ve Kur'âmn en aç ık mucizelerindendir. 

Nün sûresine gelince, ba ş langıcı  ve sonu resülün ş anını  tazimdir ve 

ondan delilik şüphesini reddetmektedir. Hazreti Peygamber fakir bir 
Kiş idir. Kavminin reisi ve ordunun kumandan ı  da değ ildir. Ş iir ve hita-

bet yönünden de halk aras ında temayüz etmi ş  değ ildi. 0, küfür ve fısk 

içerisinde bulunan herkesi davet ediyor. Yani, o, mahlukat ı  hidayete 
ulaş tırmak için Allah tarafından gönderilmiş  bir elçidir. Demek oluyor 

ki bu dört süre ba şı ndakiha rflerden sonra her nekadar kitab ve nübüvvet 

lafz ı  geçmiyorsa da, sürelerin muhteviyat ının ifade etti ğ i manalar bu 

eksikliğ i tamamlamaktad ır. 

1) Bkz. Tefsiru'r-Ktizi, I. 233; Te'vilu Mu şkili'l-Kur'ân, s. 231 
2) Tefsiru't-Taberi, I. 220. 
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Ş imdi biraz da Müste ş riklerin görüş leri üzerinde dural ım Müste ş , 

 rikler de bu harfler üzerinde durmuş lar ve tabii olarak onlar ı  kısalt-

malar olarak kabul etmi ş lerdir. Bu k ısaltmalar ın neye delalet etti ğ i hu-

susunda bir çok nazariyeler ortaya atm ış lard ır. Bu hususda Alman 

müsteş riki T. Nöldeke, Kur'ân Tarihi adlı  eserinin (Ki bu Avrupada Kur-

an tetkikleri tarihinde ilk eser say ı lır) I. ci tab' ında, baz ı  sure ba ş larındaki 

bu münferid harflerin Kur'ân metninin as ı l parças ı  olmad ıklarını  söyle-

dikten sonra, O harfler Peygamber zaman ında ya ş ayan ve Kur'ân ın  sû- 
relerine ş ahsi mecmualarında toplayan arkada ş larının isimlerinin ba ş - 

langıç veya son harfleridir. Böylece o r 	el-Mugire, » 	» Ebi) 

Hureyre, Lro  » Sa'd b. Ebi Vakkas, 	» Osman b. Affan'd ır, Bunlar 

mukaddes metne dikkatsizlikle sokulmu ş  basit tasarruflard ır. Bunlar ın 

giriş ini de mukabele esnas ında olduğunu ileri sürerek, onlar ı  Kur'an-

dan addetmemeye yönelir.i 

Nöldeke, bu görü ş ündeki hatas ını  anlamış  olacakki, bundan vaz-

geçme ihtiyac ını  duymuş  ve ş u yeni nazariyesini ileri sürmü ş tür. "Pey-

gamber, bu harflere hususi bir mana vermemi ş , fakat yaln ız esrarl ı  bir 

tarzda, semâvi metni, Levh-u Mahfüzu hat ırlatmak istemi ş tir". 2  Eğer 

bu nazariyye de do ğ ru olmu ş  olsaydı , bunların baz ı  sûrelerin ba şı nda bu-

lunmas ı  değ il, belki bütün vahiylerin ba şı nda bulunmas ı  icâb ederdi. 

Zaten Nöldekenin ilk fikrinden dönüş ünü, meslektaşı  Schwally ihmal 

ederek ve gafletle, eserinin ikinci tab' ında ne ş retmemi ş tir. 

Islam Ansiklopedisine Kur'ân maddesini yazan Buhl, bu hususta 

ş öyle demektedir. Son zamanlarda âlimler aras ında en çok müsâit kar şı -

lanan faraziye yine k ı saltma faraziyesidir. Fakat bu takdirde, t ıpkı  es-

kilerde oldu ğu gibi bulmaca sistemine vâs ıl olunmakta ve hal tarzlar ı  
nâdiren mâhir bulucusundan ba şkasını  ikna edememektedir. Bilhassa 

H. Bauer, sûrelerin isimleri, ba ş larında bulunan harflerin adlar ından al-

mas ı  noktas ından hareket ederek, tefsir için daha emin bir yol arad ı . 

Fakat bu netice hiç te kat'i de ğ ildir.' 

H. Hirschfeld'e göre, bu harfler asl ında birtakım iş aretlerdir, demek 

suretiyle Nöldekenin ilk nazariyesini benimsemi ş  olur." Müste ş rik Sp-

renger ise, o da bu sahadaki susuzlu ğ a ş ifa vermiyen bir yolu tercih eder. 

1) T. Nöldeke, Geschihte des Qorans. I. ere M. p. 215, R. Blachere, Introduction au Coran, Paris 

1959, p. 147. 
2) Encyclop'edie de l' Islam, II. 1134. 
3) Isl(n Ansiklopedisi VI. 1006. 
4) Aynı  yer. 
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) hakkında bâriz bir ş ekilde g ,3 i.)4121; 	4 1 » âyetine delalet 

etti ğ ini söyler. Buradaki g jo » aç ık olarak 	j.€121I 0  daki 

dı r. 	» ve g r  » ise g 	 daki g 
uN

» ve 	dir. Müs- 
.. 

te ş rik Loth ise Sprenger'in bu hatal ı  görüş ünden çekinir i Bauer ise 

» rumuzunu Tûru Sinin ve Musa olarak takdim eder Çünkü bu 

sürede Tûru Sina ve Musadan bahsedilmektedir. Keza g (.)) de cehen-

nemin kısaltdmış cl ır der. Zira arapçada g » harfi g » harfiyle 

karış tığı nı  söyler.' Tabidir ki bu ihtimaller yalan ve zandan daha ileri 

gidemez. Regis Blachere hakl ı  olarak bütün bu görü ş leri reddetmekte- 

)dir. O 41, » cg ( ı 4,, » gibi harflerle yap ılacak bilmeceli ter-

kipler arkas ında pekçok formüller bulunabilir. Zeka oyunlariyle bu s ı r-

lara ula ş mak te ş ebbüsleri bo ş una gayretten ibarettir. En iyisi, müslü-

manların görüşüne yönelmeyi tavsiye etmektedir.' 

Anla şı lıyor ki, bu görü ş ler de aç ık ve kat'i neticelere ula şı lmamakca-

dır Çünkü bu harfler isimlere irca edilince, bunlardan pek çok terkip ve 

tertib ihtimalleri kar şı mı za ç ıkmaktad ır. Bu bak ımdan Buhl "yap ı lan 

tefsirlerin son derecede farkl ı  olmas ının da isbat etti ğ ine göre bunlar ın 
gerçek manalar ı  hakkındaki bütün hat ıralar kaybolmu ş  idi"4  demekle, 

baz ı  islami gerçeklerin kayboldu ğu şüphesini ileri sürmesi, onun sami-
miytsizliğ inin bir delili olmaktad ı r. Bu harflerin izah]. hususunda Haz-
reti Peygamberden bir söz gelmemi ş tir. Bu harfler hakkında geçmi ş te 
ve halde pekçok ş eyler söylemi ş se de, gelecekte de daha pekçok söyle-
necektir. Bu da islam ın fikir hürriyetine verdi ğ i önemin bir örne ğ ini te ş -

kil eder. 

Kur'an Kerimi frans ızcaya terceme eden ş ahı slar da bu harfler 

hakkında da fazla bir bilgi vermemektedirler. Ş imdi onlardan birkaç 

tanesinin fikirlerini görelim: M. Savary, "bu harfler kur'ân müfessir-

lerinin dediklerine göre esrarengiz bir karekter ta şı maktad ırlar. Onlar ın 
manas ını  ara ş tırmaya lüzûm yoktur. Bunlar ı  Allah, Peygamberin 

bilgisine vahyetti, onlar ı  fâni olanlar bilemiyecektir". 5  demektedir. 

1) Introduction au Coran, p. 148. 

2) Aynı  eser, p. 149. 

3) Introduction au Coran, p. 148-149. 

4) İslam Ansiklopedisi, VI. 1006. 

5) M. Savary, le Koran, p. 114. 
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M. X as ımirski "Kur'âmn bir çok süreleri, ister ba ş langı ç için, isterse 

ilk ayet olmas ı  bakımından münferid harfleri ihtiva eder. O harflerin 

vasıfları  ve de ğeri bilinemez"' der. E. Montet'de "bunlar ın hepsi hemen-

hemen esrarengiz harflerdir. Birçok süreler arap alfabesinin harfleriyle 

ba ş lar ki bunları  o surelerin isimleri diye i ş aretliyoruz. Veya bunlar gizli 

olarak özel isimlere delalet eder. 12. ci süre (Yusuf suresi) deki 3 harf (< )) 

formülünün kı saltılmışı dır. Bunlar hususilik arzederler ve 

vahyin geli ş inde kullanı lırlar. 2  M. Hamidullah'da "29 surenin ba şı nda 

bulunan bu harfler kelime de ğ ildir, münferid ba ş langı ç harfleridir, hu-

susi bir manas ı  yoktur. Bizzat bu hususta, eski ve yeni müfessirler tara-
fından say ı sız tefsirler telkin edilmi ş tir. Onlar ı  olduğu gibi bırakalım. 

Bununla beraber ş unu da hat ı rlıyalım ki, arab alfabesinin harflerinin 

belli adetleri vard ır. Ayın 28 menzili gibi, arab alfabesi de 28 tanedir. 

Bunların herbiri 1 den 1000 e kadar rakkamlar ı  mükemmel bir ş ekilde 

ifade eder. Kur'ânda sure ba ş larında bulunan bu münferid harfler çok 

yüksek bir manayı  ifade ederler ve onlar ı  adedi 14 tanedir', ' demektedir. 

Netice: Baz ı  sürelerin ba şı nda bulunan münferid harfler hakk ında 

denilerıleri bir s ınırda durdurmak ve bunlar ın manalar ını  çözmeye 

olan meyillere ve h ırsa paydos diyebilmek çok zordur. Dü şünen ve bu 

sahada çalış an herkes gerek ş ahsi görüş ünü, gerekse mensub oldu ğu 

mezhebin veya dinin görü ş lerini aksettirmeye çal ış mış lardr. Yani bu 

harflerin manas ı , her müfessirin temayülât ı  ve ş ahsi  görüş lerine göre  

değ iş mektedir. 

Ortaya at ı lan bütün bu görüş ler baz ı  yönlerden akla uygun geliyorsa 

da, hemen hemen hepsinin tenkide aç ık bir kap ı  bırakt ıkları  gözden kaç-

mamaktad ır. her görü ş ün kat'iyetle bu görü ş ü ifade etti ğ ine dair kuvvetli 

delillere sahip olam ıyoruz. Niçin nun harfi en-Niir'a delalet eder de en-

nasır olmaz, niçin kâf, el-kâhir olur da el-Kuddüs, el-kadir veya el-kavi 

olmaz. Niçin Ayn harfi el-alim olurda el-aziz olamaz, sâd es-Sad ık olur-

da es-Samed olamaz. Bunun gibi daha pek çok sualler s ıralanabilir. 

Amma bunlar ın ikna edici bir cevab ı  bulunamaz. Akla en uygun olan ı  
bu harflerin tenbilive bunlar ın Kur'an ın İ 'caz ım beyan eden Aelillerclen 
biri oluşudur. Bu harflerin her surede olmay ışı  bu görü ş ü zay ıflatan se-
beblerden olmaktad ır. 20. cı  asır düş üncesine sahip olan bizler, bu harf-

lerin bir tesadüf eseri oldu ğunu da söyleyemeyiz. Kendisine Kitab 

1) M. Kas ıııı irski, le Coran, II. 597. 

2) Edouard Montet, Le Coran, Paris 1949, p. 331. 

3) M. Hamidullah, le Saint Coran, p. 4. 
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gelen Hazreti Peygamber de bu hususta bir ş ey söylemedi ğ ine göre, 
onlar hakk ında kesin bir hüküm vermek çok zordur. Bu bak ı mdan biz-

lere Allah ile Resülü aras ında bir ş ifre oldu ğunu söylemekten ba şka diye-
yecek bir ş ey kalmamaktad ı r. 

5- SURELERİ N BAŞ LANGIÇLARI 

(Fevâtihu's-Suver) 

Kur'âm Kerimdeki sürelerin ba ş langı çlarınırı  çok çe ş itli olduklarını  
görürüz. Onlar ı  muhtelif grublar alt ında toplamak mümkündür. Celâ-
luddin es-Suyüti, onlar ı  on gruba ay ırmış  ve onlar ı  şu ba ş lıklar alt ında 
incelemiş tir: 

1- Allah Taülay ı  öğme ile ba ş lıyan süreler: Bunlar ın yekünu 14 
dür. be ş  yerde "el-Hamdu Lillah", iki yerde "Tebüreke", yedi yerde de 
"tesbih" lafı zlanyle ba ş lamaktad ır. Bu 14 sürenin isimleri ve ba ş langıç-
ları  ş unlard ır: 

1- el-Fütiha 

2- el-En'âm 	 4.J-1 

3- el-isrü 

4- el-Kehf 	 v ay J 
 J :7:1 L5i,11,û, 

5- el-Furkân 	 J y „5:01LI 

6- Sebe' 	 L; L. ,ı J 

7- Fâtı r 

8- el-Hadid 	 Ii  .-JI „; 	a:Iı  

9- el-Haş r 	 t.i 	I 	L. 411 

10- es-Saff 	 I L; Li 	1 9Q JI L; L. 

11- el-Cumu'a 	 ,„;_ıp 	i 
12- et-Tegâbun 	 L; 1.9 

13- el-Mülk 

14- el-A'lâ 

2- Hecâ harfleriyle129. şla an suy.relzclirki, evvelce bunlar hakk ında 
bilgi verilmiş ti- Bunlar 29 sürenin ba şı nda bulunmaktad ır. 

1- el-Bakara 
	

16- er-116m 	: 

2- Alu İ mran 
	

17- Lukmân 	: 

3- el-A'râf 
	

18- es-Secde 	: 
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12—el-Müeâdele : 

13—el-Hâkka 

14—el-Meriç 

15—Nüh 

16—Abese 

17—el-Kadr 

18—el-Beyyine 

19—el-Kâria 

20—et-Tekâsür 

21—el-Kevser 

L;11J) 

Z'A- 1 L. Z;14-1 

J1, 

: .ı.JiIi jU5ftI 

4— Yünus 	 Jjl 

5— Hüd 

6—Yüsuf 	 )1  
7—er-Ra'd 

8— İbrâhim 	 ,JI 

9—el -her 	 .71 
10—Meryem 

11—Tâ Hâ 	 41, 

12— e ş -Suarâ 

13— en-Nemi 

14—el-Kasas 	: 

15—el-Ankebüt 

19—Yâ Sin 

20— Sâd 

21— el-Mu'min 

22— Fussilet 

23— e ş -Sür 

24— ez-Zuhruf 

25— ed-Duhân 

26— el-Câsiye 

27— el-Ahkâf 

28— Kâf 
	

3 

29— el-Kalem 

3— Nidâ ile baş layan süreler:  Kur'ân ı  Kerimde on süre nidâ ile 
ba ş lamâktad ır. Bunlardan be ş  tanesi Hz. Peygambere, be ş  tanesi de 

ümmetine tevcih edilmi ş tir. Bu süreler de ş unlardır: 

1—en-Nisâ 

2—el-Mide 

3— el-Hac 

4— el-Ahzâb 

5—el-Hueurât 

6—el-Mumtahane: 

7—et-Talâk 

8—et-Tahrim 

9—el-Müzzemmil. 

411 Li 	10—el-Müddessir : 

4— Haber cümlesi ile ba ş layan süreler: Bunlar ın adedi 21 dir 

1—el-Enfâl 

2— et-Tevbe 

3—en-Nahl 	: 	 J1 
4— el-Enbiyâ 

5—el-Mu'minün : 	 1.;1 

6—en-Nür 	: 	lıbl:1_51 

7—ez-Zümer 

8—Muhammed 

9—el-Feth 
	

1;1 

10—el-Kamer 

11—er-Rahmân 
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.1,—J 1 1 ; 1 

7— en-Nasr : 

5—el- İ nş ikâk: 

6—ez -Zilzâl 	14.11 .)J; 	:d .» 1;1 

‘,11 f  e, .lem  Isl 

1—el-Vâkla 

2—el-münâfikün : 

3—et-Tekyir 	: 

4— el- İnfitâr 

5— Yemin (Kasem) ilc ba ş layan süreler: Yeminle ba ş layan süre-
lerin adedi 17 dir 

1—es-Saffât 

2— ez-Zâriyât 

3—et-Tür 

4— en-Necm 

5— el-Klyâme 

6— el-Mürselât 

7—en-Nâziât 

8—el-l3urüc 

9— et-Tank 

10—el-Fecr 

11—el-Beled : 

12—e ş - Şems : 

13—el-Ley1 

14— ed-Duhâ : 

15—et-Tin 

16— el-Adiyât : 

17— el-Asr 

6— Ş art ile ba ş layan süreler: Bunlar 7 süredir 

7— Emir ile baş layan süreler: Bunlar 6 süredir 

1—el-Cin 
	

j; 4— el- İ hlas 

2—el-Alak 
	

: 	,;:ı 11 	1)1 5— el -Falak 

3—el-Kâfirün 	: 	<3.3,i1-(11 	ji 6— en-Nâs 

8— Soru ile ba ş layan sûrelcx..:, Bunlar da 6 tanedir 

1—el- İnsan: ,mail c„. 	yl 	jz 4— el- İ nş irah 

2—en-Nebe 	 5— el-Fil 

3—el-Gâ ş iye 	: 	 dıb 6— el-Mâün 

JA, J.; 

.j.c.1 

: J,a JI cı t; 

2-4) J-; L45 

9— Dilek ile ba ş layan  süreler: Kur'an Kerimde dilek ile ba ş layan 
üç sûre vard ır. Onlar da ş unlard ır: 

1—et-Tatfif 

2—el-Hümeze 

3—Tebbet  
;_••£

ıı
J  

j?,9 

10— Ta'lil ile ba ş layan sûre: Kur'ânda yaln ı z Kurey ş  suresi talil 

ile baş lamaktadı r. 
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Fevatihu's-Suver (Sürelerin ba ş langı cı) konusunda, Ebil Hamid 

Muhammed b. Muhammed el-Gazali (Ö. 505 /1111) nin eseriyle, Tâcud-

din b. ed-Duveyhem b. Muhammed el-Mavs ı li e ş -Safi'i (Ö. 762 /1361) nin 
"Kenzu'd -Dürer fi Hurrıfi Evâili's - Süver"i, İ bn Ebi'l-Esbağ  Zekiyyud-

din Abdulazim b. Abdilvâhid el -Kayravâni el -Mısri (Ö. 654 /1256) nin 
"el-Havâtiru's-Savânih fi Esriiri'l- Fevâtih" adlı  eserleri me ş hurdur. 

6— GAR İ BU'L-KUR'ÂN 

Garib kelimesi, yabanc ı  va acib manas ınad ır. Lugât ilminde Kur'ân 

ve hadislerin yabanc ı  kelimelerini, hadis ilminde peygamberin eshab ın-
dan biri tarafından rivayet edilmemi ş  olan münferid hadisleri, ve arüz 

ilminde el-Mütedârik denilen nadir bir vezni irâe için kullan ılan isti-
lahtır.i 

Konumuz sadece Kur'an' Kerimdeki garib kelimeler oldu ğundan, 
diğer hususlar üzerinde durmayaca ğı z, Ebü Süleyman Muhammed b. 
Muhammed el-Hattabi'ye  göre  kelâmda garib, anlay ış tan uzak ve mes -
tür olan kelimelerdir ki,. bu vatan ından uzak ve ailesinden ayr ılmış  
garib bir kimseye benzetilir. Kelamda garibin  iki yönü oldu ğu zikredilir. 
Birisi, kelimenin mana itibariyle kapalı  ve idraktan uzak oluşu, diğ eri  
ise,  arab kabilelerindeki ş azz olan  kelimelerin bir beldcye uzak  oh- şudur.' 

Daha aç ık bir ş ekilde izâh etmek gerekirse, Kur'ânda nadiren  de olsa 

Tyabanc ı  kelimelerin bulunu şu -ki bu yabanc ı  ..‘kelimeler tamamen tesbit 

edilmiş  bulunmaktac ı  Kelamında rey ş  lehçesi ekseriyeti 

te 1şğltnı Çle beraber, di ğ er lehçelerden de bir çok kelimelerin  bulun-

mu ş  olması  Garibu'l-Kur'ân meselesini ortaya  çıkarmaktad ır.  Ne güzcl 

bir tesadüf ki, bu mesele ile,  çok çe ş itli olan arab lehçeleri aras ında bir 
birleşmeye do ğ ru ad ım at ılmış  olduğunu müş ahade etmekteyiz. Yine 

biliyoruz ki, ş er'i illrnferin en faydal ı sı  Kur'ân ile me ş gül olmakt ır. Her 

Resüle Allah ın Kelâmı  kendi ana diliyle nazil olmu ş tu. LL, )1 

(" 
4,4 4; (:;Lij 'Sil 	‘.5.,ı■ "Hangi millete Peygamber gön- 

derdiysek, onu ancak kavminin diliyle gönderdik ki, her ş eyi onlara apa-

çık anlatas ın".3  Kur'âm Kerimin arab dili üzerine nazil oldu ğunu göste- 

ren ba ş ka ayetler de mevcuddur. 1;1',J - 1*.1 Aps" otj 

1) /dam Ansiklopedisi, IV. 718. 

2) Ke şfuzzunün, II. 1203. 

3) İbrahim shresi, 4. 
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"Hakikat biz onu (manas ına) akı l erdiresiniz diye, arabça bir Kur'an 
olarak indirdik", 1  e ş - Ş uarâ süresinin 7 ve ez-Zuhriif 3. cü âyetlerinde de, 

Kur'a= anla şı labilmesi için, arabça indirilmi ş  olduğu belirtilmektedir. 

Bu âyetlere bakarak, islâmiyetin milli ve kavmi bir din oldu ğu anlayı -
şı na meydan vermemek için, burada ş u hususun belirtilmesi gerekir. 

islâmiyetin âlem şumül bir din olduğu hususunda deliller pek çoktur. 

Yukarıdaki ayetlerde Risâleti Muhammediyyenin hududlarmdan bah-

solunmaktad ır. Zira Peygamberlerin getirmi ş  olduğu hakikati evvela 

kavimleri tebellüğ  eder, sonra bu hakikat her tarafa yay ı lı r. 

Hz. Peygamber zaman ında arab dilinin fesâhat ve belâgat sahas ın-

daki yüksekli ğ i, ehlince malumdu. Çok zengin olan arap dili, muhtelif 
lehçelere ayr ılmış t ı . Bu durumu ile arap dili, maddi ve manevi mefhum-
ları  ifade edebildi ğ i gibi, yeni kelimelerin te ş ekkülü için zengin bir i ş ti-
kak kayna ğı na da sahipti. Kurey ş  lehçesini kullanmayan araplar, Kur'-
anı  Kerimi okurken bu lehçeyi benimsemeye ve iyice anlamaya gayret 

etmi ş ler, diğer taraftan Kurey ş  lehçesini kullananlar da, ba ş ka lehçeler-

de bulunan bir çok kelimeleri ö ğ renmi ş  ve benimsemi ş lerdi. Bu bak ım-

dan Kur'ân araplar ı  birle ş tirmede, dil ve edebiyatlarm ın inkiş afında en 

önemli âmil olmuş tu. Hz. Peygamber lisan bak ımından arab kabileleri-

nin en fasih konu ş am idi. Ali b. Ebi Tâlib Onun, muhtelif arab kabile-
lelerinden gelen elçilerle konu ş mas ına i ş aret ederek, görüyoruz ki, siz 
elçilerle bizim anlıyamadığı mız bir lisanla konu ş uyorsunuz, sözüne 
karşı lık, Hz. Peygamber "Allah beni en güzel ş ekilde te'dib etti, bundan 

sonra benim edebim en güzel oldu" buyurmu ş lard1.2  

Hz. Peygamber, çe ş itli arab kabileleriyle görü şmüş  onlarla anla ş mış  
hatta onlar ın lehçe özelliklerini kullanmış t ı . Sahabe de bilmedikleri 

ş eyleri ona sormu ş lard ı . Sahabe devrinin sonuna kadar arab dili 

asliyetini muhafaza etmi ş ti. Art ık yeni beldeler i ş gal edilmiş , ayrı  dil, 

din ve kültüre sahib cemaâtler islam ın bünyesi içerisinde toplanmış tı . 

Bunların tabii bir neticesi olarak arab lisan ı , yabanc ı  dillerle karış maya 

baş lamış tı . Zaman geçtikçe bu kar ışı klığı n arttığı nı  gören __maarif di-

linden bir cemaat, arab dilini bir kâide sistemi içine almaya koyuldular . 

Baz ı larına göre bu fende ilk defa bir eser vücüda getiren Ebü Ubeyde 

Ma'mer b. el-Müsennâ (ö. 210 /825) d ır. Bu zât, küçük bir kitab telif 
etmiş ti. Yalnı z telif edilen bir kitab ın küçüklüğü, onun cahilliğ inden ileri 

gelmiş  değ ildir. Kitabın küçük olu şunun iki sebebi olabilir. Birincisi, 

Ondan önce bu meseleye hiç kimse temas etmemi ş tir. İ lk defa temas 

1) Yusûf sûresi, 2. 

2) Ibnu'l-Esir, en-Nildiye fi Garibi'l-Hadis, Kahire, 1322, I. 3; Kesfuzzunf ın II. 1203, 
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edilen bir ş ey bidayette az olur, sonra ço ğ' ah . İkincisi ise, İnsanlar ın bu 
hususda bilgileri oldu ğuna delalet edeni 

Kur'âm Kerimde yabanc ı  kelimelerin mevcud olup olmad ığı  me-

selesi hayli ihtilaflara yol açm ış tır. Bir kı sım âlimler Allahın Kelâmında 

arapçadan ba şka tek bir yabanc ı  kelimenin mevcûd olmad ığı nı  iddia 

etmiş lerdir. IVIeselâ, İbn Cerir, e ş -Sâfi'i, Ebû Ubeyde bu görü ş ü savu-

nurlar. Alimlerin di ğer bir kı smı  ise, Kur'ânda yabanc ı  kelimelerin mev-

cudiyetini kabul etmektedirler. Araplar ın gerek ticaret ve gerekse di ğer 

vesilelerle, zaman zaman temas ettikleri yabanc ılardan baz ı  kelimeler 

almış  oldukları  ve kendi dillerinde kulland ıkları , kabul olunabilir. Kur'- 
ânı  Kerim araplar ın konu ş tukları  dil ile nâzil olduğundan, Onda baz ı  
yabanc ı  kelimeler de tabiat ıyle kullanılmış tır. 

-

Kur'ânı  Kerimde, gerek Kurey ş  ve diğer lehçelerden al ınan ve 

gerekse di ğ er dillerden arapçaya geçen ve arapla ş mış  bulunan kelimeler, 

garıbu 1-Kur'ân hakk ındaki izahlar, bu sahada en salahiyetli müfessir 

Jan İbn Abbasa dayanmakta ve ondan da en sahih rivayetler Ali b. 

Ebi Talha (0.143 /760) tar ıkıyle gelmektedir. Kur'ân tefsiri hakk ında ibn 

Abbasdan rivayet edilen en eski ve itimada ş ayan olan haberler "Sa-

hifatu Ali b. Ebi Talha" ad ı  ile tan ınan eserde nakledilmektedir. 2  es-

Suyuti bu sahifanın İbn Abbasdan, Ali b. Ebî Talha tarafından rivayet 

olunduğunu, itimada ş ayan bulundu ğunu ve Buhârinin buna itimad 
ettiğ ini zikreder. 3  

Kur'âmn manas ını  izaha müteveccih hareketler, çok erkenden daha 

sahabe zaman ında hissedilmiş  olmasına, senedleri şüpheli belki birazda 

isrâiliyât ile kar ışı k rivayetler ile Kur'ân ı  daha ziyade ahbâr ve k ıssalar 

bakımından tefsir ederek geni ş  bir kütlenin arzular ına cevap verebilen 

kimselerin bulunmas ına, siyasi fikirlerin tasvibi için bütün pirensiblerin 

delillerini naslarda arayan f ırkalar ın çok erken devirde ortaya ç ıkmas ına 

rağmen, daha ikinci as ırda tefsir faaliyeti geni ş  bir hürriyete kavu şa-

mamış tı . Dolay ı sıyle ş aheserler meydana ç ıkamamış tı . Arab filolog-

larının ileri gelenlerinden biri olan el-Esma'i (Ö. 216 /831) bile Kur'ân 

ve hadis ile u ğ ra ş mayı  tehlikeli buluyordu. Bir as ır sonra bile tefsirde 

büyük bir otorite olan et-Taberi (Ö. 310 /922), bütün garibul-Kur'ân 

müelliflerinin, âyetlerin lugavi manalar ında, garib kelimelerin tefsirin-

de, Abdullah b. Mes'ud ve di ğ er sahabeden daha az salahiyetli oldukla-
rına kay ıtsı z ş arts ı z hükümetmiş ti.4  

1) En-Nilı tıye fi Garibi'l-Hadis, I. 3. 
2) Bu sahife hakkkında ileride bilgi verilecektir. Daha fazla bilgi için bkz. : "Ali b. Ebi Talhan ı n 

Tefsir sahifesi" Ilahiyât Fak. Dergisi sene, 1969, s. 55-82 
3) el-Itkân. I. 115. 
4) Meetizu'l-Kur'ân, Mukaddime (Istanbul Üniversitesi Kitabh ğı  tez No. 1823, s. 68). 
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Böylece Kur'ân tefsiri faaliyeti biri irticai, di ğeri de tutucu iki 

z ıt kuvvetin kar şı sında kalmış t ı . Abdullah b. Abbas ın tefsiri üzerine 

ileri sürülen ş üpheler göz önünde bulundurularak, âyetleri mushaf-

daki sıralarına göre, ba ş tan sona kadar ele alan ilk müfessiri ve eserini 

tayin etmek biraz güçtür. Gerek İ bnu'n-Nedim ve gerekse terâcimi 

ahvalden bahseden kaynaklar, ilk Kur'ân müfessirlerine ait bir çok 

isimlerden bahsetmi ş lerse de bu ş ahı sların eserlerinin muhteva ve ter-

tiblerini tahmine imkan yoktur Ahmet Emin, el-Ferra (ö. 207 /822) 

nı n ve EMIL' Ubeyde (Ö. 210 /825) nin eserlerini mezkiir tertib dahilinde 

nevilerinin ilki addediyorsa da,' bu hususu teyid edebilecek kuvvetli 

delillere sahip de ğ iliz. 

İ kinci asrın sonlarından itibaren filaloglar, Kur'âmn garib kelime-

lerinin kıyas d ışı  kalan nahvi meselelerinin cevapland ı rılmas ına, kendi-

lerini vermi ş lerdi. Bu i ş  için kadim arab ş iirine, garib kelimeleri ve nahvi 

meseleleri içinde bulunduran cümle, hikaye ve hadislere ba ş vuruyor-

lard ı . Dolay ısiyle hadislerin de garibleri filolojik bir tenkide tâbi tutul-

muş  bulunuyordu. Ba şka sebeblerin yan ında hadis tedvininin, Kur'âna 

nisbetle muahhar olu şundan dolay ı , Garibu'l-Hadis faaliyeti, Garibu'l-

Kur'ândan sonraya kalm ış , bu i ş e de yine Garibul-Kur'ân ı  gayretle 

yürüten kimseler ba ş lamış lard ı . 2  

Ayetlerin mana ve irablar ının tesbiti için arab ş iirine ba şvurmak 

gibi filolojik bir harekete oldukça erkenden te ş ebbüs edilmiş ti. Bir ta-

kım haberler, bunu Peygamberin bir emri olarak göstermektedir. İ bn 

Abbasın, Hz. Peygamberden nakletti ğ i bir haberde, Peygambere Kur'-

anın hangi ilmi hay ırlıdır diye sorulunca, cevaben, Kur'a= i'rab ını  
yap ını z, onun gariblerini ara ş tırımz, demi ş lerdi. 3  Mana bak ımından böy-

le bir haberin Peygamberden gelmi ş  olması  mümkün görülemez. Sanki 

Peygamber zaman ında Kur'a= i'rab ı  ve garibleri hakk ında münaka ş a-

lar varmış  gibi bir durumla kar şı laş mış  oluyoruz. Halbuki o devirde 

böyle bir durum yoktur. Ancak bu söz, ikinci as ırdaki filolojik faaliyeti 

gösteren bir haberin, Peygambere kadar ula ş tı rılmış  yanlış  bir isnad ı  
olabilir. Bu hususda rivayetler ço ğ altılabilir. Kur'ân âyetlerinin manas ı -

nı  izâh için, ş iir ile isti ş had islamın ilk devirlerine kadar gö türülebilir. 

Rivâyete göre, bu faaliyetin hakiki mümessili olarak arab ş iirine kar şı  
esaslı  bir vukufu olan Abdullah b. Abbas kar şı mı za ç ıkmaktad ır. Bir 

1) Duhâ'/-is/âm, II. 141. 

2) en-Nihitye fi Garibi'l-Hadis, I. 4. 

3) Mectızu'l-Kur'ân, Mukaddime, e. 35. 
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çok ayetlerin manasm ı  İ bn Abbasdan soran Nâfi' b. el-Ezrâk (Ö. 65 /684) 

ın suallerine beyitlerle ş âhidler getirdi ğ i nakledilmektedir.° 

Eb ıl Bekr el-Enbari (Ö. 328 /940) den rivâyet olundu ğuna göre, 

Kur'a= garib ve mü ş kil kelimeleri hususunda, sahabe zaman ına âid 

bir çok deliller bize kadar geldi. İ limden nasibleri olmayan baz ı  kim-

seler, nahviyyunün bu i ş ini beğ enmediler. Ve böyle bir faaliyet ile ş iiri, 
Kur'âmn bir esas ı  kı lmış  oldunuz, ş iir Kur'ân ve hadisde mezmilm 

tanındığı  halde nas ıl Kur'an için bir delil olarak al ınabilir? dediler. 

Fakat biz onlar ın zannettikleri gibi, ş iiri Kur'ânın bir esas ı  diye almı -

yoruz. Ancak Kur'a= garib kelimelerini ş iir ile ayd ınlatmak istiyo-

ruz. 2  İbn Abbas, ş iir arab ın divanıdır, Allah Ta:alan ın arapça inzal etti-

ğ i Kur'ândan bize bir harf gizli kal ırsa, arab divan ına müracaat ederiz, 

demektedir. 3  İkrime, İ bn Abbasdan rivayetle, benden dilin gariblerini 

sormak isterseniz, ş iire müracaat ediniz, zira ş iir arab ın divânıdır,4  ş eklin-

de bir ibâreye de rastlanmaktad ır. 

Bidayette sahabe bile, mar ı asma nüfüz edemedikleri baz ı  kelime-

lerin meveudiyetini zikretmi ş lerdir. Seçkin sahabeden olan Hz. Ömer, 

Abese süresindeki "ebben" kelimesinin manas ını  bilmediğ ini itiraf 

---e-tnı ektedir. 5  Bu kelime çe ş itli dil ve lehçelerde mü ş terek bir lafız oldu-

ğundan ihtilafa sebeb olmu ş tur. Aş ağı  yukarı  buna yedi çe ş it mana 

verilmiş tir. İ nsanlar ın yemeyib hayvanlar ın yediğ i ot, saman, arz üze-

rindeki her nevi nebat, Meyvan ın gayri olan ş ey, yaş  meyve, kuru mey-

ve; nas ıl meyve insanlar içinse, hayvanat için olana da el-eb denir. 

Keza İbn Abbas da "fat ıre's-semavati" 	 kelimesinin 

manas ını  bilmediğ ini ve bunu iki arab köylüsünün bir kuyu ba şı ndaki 

çeki şmeleri esnas ında ö ğ rendiğ ini itiraf eder.' 

Burada, Kur'an]. Kerimde bulunan garib kelimelerden bir kaç ör-

nek vermek uygun dü ş ecektir. 

Sefih 	( 4...) kelimesi Kinane lehçesinde cahil  manas ına gelir 

Sâika 	 Umman 	 Ölüm 

Riczen 	( 1•;--J) 	 Tayy 	 Azab 

1) Bu beyitler için bkz. el-Iskan, I. 121-134; Mu'cemu Garibi'l-Kur'ân, . ve Mesâilu Nafi' 

b. 	s. 234-291. 

2) Mu'cemu guribi'l-Kur'an; s. 234, el - Main, I. 121. 

3) Aynı  eser, s. 234; el-hkein, I. 121. 

4) el-Burhan, I. 293; el-Itkan, I, 121. 

5) el-Burhan, I. 295 - 296; Tefsiru't-Talteri, XXX. 59; Tefsiru İbn Kesir, IV. 473. 

6) el-Burhan I. 293. 
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Yukarıda zikrettigı—miz rivaye ilerden anla şı ldığ ma göre, daha sa-

habe zaman ında Kur'ân âyetlerinde garib ve anla şı lması  zor bir takım 

kelimelerin tefsiri için arab ş iirine müracaat ihtiyac ı  kendisini hisset-,____ 
tirmiş ti. Hicretin ikinci asr ında art ık kendisini bâriz bir ş ekilde hisset- 

tiren filolojik ceryana tabi olarak bu faaliyet, ş ifahi olmaktan ve soru- , 
laıı . âyetlere göre ortaya ç ıkan cevaplar ş eklinde miinTericl bir halde kal-
ma tan kurtularak, yava ş  yava ş  bir ilim haline gelme ğe ve müstakil 

eserler meydana getirilmeye ba ş ladı . Abdullah b. Abbas, belki bu i ş in 

haklı  olarak ilk mümessili say ıhrsa da, bu i ş i müstakil bir ilim olarak 

ele aldığı  ve müstakil bir eser meydana getirdi ğ i söylenemez. Ancak 

bu iş  müteakip nesillere kalm ış tır. Aradan geçen as ırların meydana getir- 

diğ i mesafe, ve rivâyetlerin ihtilâfı , Garibu'l-Kur'an diye an ılan ilk eserin 

müellifini tamyabilmemize mani olmaktad ır. Ebu  Ubeydenin eseri, 

rıev'inin ilki addediliş i, mükemmel olu ş undan ileri gelmektedir. Yine 

aynı  ş ahsın, Garibu'l-Hadis sahas ındaki ilk eserin müellifi olduğunda 
kaynaklar müttefiktirler. 2  

İkinci as ırda ba ş layıp yakı n asırlara kadar yaz ılan Garibul-Kur'an 
adlı  eserlerin ilk mahsullerinden pek az bir ş ey bize intikal etmi ş tir. 
Ebû Ubeyd el-Kas ım b. Sallam'a izafe edilip, filolojik bir ehemmi-

miyeti hâiz olmay ışı  ş öyle dursun, ilk as ırların müellefat ına benzemiyen 

Garibu'l-Kur'ânı  bir tarafa b ırakılacak olursa, üçüncü as ırdan kalma, 

İbn Kuteybe'ye âit Garibu'l-Kur'ân ve Mü ş kilu'l-Kur'ân oldukça mü- 

1) Bu misaller, Celaleyn tefsiri zeylinde bulunan, Eb ıl Ubeyd el-Kas ım b. Sallâm' ın, Garibu'l-

Kur'ântn'dan alınmış tır. 
2) en-Nihaye ft Garibi'l-Hadis, I. 5. 
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himdir.1 el-Farra (O. 207 /822) n ın Maâni'l-Kur'ânt tamamiyle Garibu'l-

Kur'an tarz ında de ğ ilse de, Kur'an ın nahvi meselelerinin tefsiri bak ı-
mından bize kadar ula ş an kıymetli kaynaklardan biridir. 2  

Eba Ubeydenin talebesi olan, Ebö Ubeyd el-Kas ım b. Sallam, 

Garibu'l-Kur'ant ile, uzun bir çal ış ma mahsulü olarak meydana getirdi ğ i 

el-Garibu'l-Musannaf3  ında, adeta El ı ö Ubeydenin, Mecâzu'l-Kur'etrunt 

yağma etmiş tir. Daha sonra yaz ılan eserlerin üzerine çok müessir olan 

el-Garibul-Musannaf, Eba Ubeydenin rivâyetlerini di ğer eserler içe-

risine ikinci bir kanaldan nakline vas ı ta olmu ş tu. Müteakiben ayn ı  ko-

nuda yaz ılan eserler, bilhassa IV. cü hicri asr ın sonlarına do ğ ru, Kur'ân 

ve hadis gariblerini bir araya getirib alfabetik bir s ıraya dizen Ahmed 

b. Muhammed el-Herevi, Kitetbu'l-Garibeyn 4  adlı  eseriyle ve bu i ş i daha 

küçük çapta yaln ı z kur'an ın gariblerinde yapm ış  olan selefi Eba Bekr 

es-Sicistâni'nin Garibu'l-Kur'ânt ile kazan ı lan yani bir tarz, garibu'l-

Kur'an literatüründe mühim bir yer i ş gal eder. 

es-Suyöti, İ tkândas ve ez-Zerke ş i, el-Burhdd da garibu'l-Kur'an 

hakkında eser yazanlar ın say ılamıyacak kadar çok oldu ğunu söylerler. 

Kâtib Çelebi Ke şfuzzunununda, İ bnu'n-Nedim Fihristinde, bu alanda 

eser yazanlar ı  tadad ederler. Biz bunlar ı  kronolojik s ıraya koyarak 

kaydedece ğ iz. 

1) Ebân b. Tağ leb b. Rabah (Ö. 141 /758). 7  

2) Muerrie b. Amr en-Nahvi es-Sedösi (o. 174 /790) 8  

3) Mersed b. el-Haris b. Sevr b. Alkâme (o. 195 /811). 9  

4) Nadr b. şumey1 el-Basri (Ö. 203 /318). 1° 

5) Ebil Ubeyde Ma'mer b. el-Müsenr ı â (O. 210 /825)." 

1) İ bn Kuteybenin ad ı  geçen bu iki eseri, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Mutarrif 

el-Kinânt el - Kurtubi (ü. 387 / 997) taraf ından bir araya getirilmi ş , meydana gelen yeni 

esere el-Kurteyn adını  vermiş tir.Bu eserde, sürelerin Kur'andaki tertibine riâyet edilmi ş tir. 

Evvelâ surenin garibleri izâh edilmekte, sonradan mü şkilleri çözülmektedir. Bu eser, İ bn 

Kuteybenin iki kitab ının dağı nık olan mevzular ım bir araya toplam ış  olması  bakımından fay-

dal ıdır. Yoksa yeni bir fikir getirmemektedir. 

2) Brock. Suppl I. 178. 

3) Brock. Suppl. I. 166. 

4) Brock. Suppl. I. 200. 

5) el-Itkâ ıl, I. 115. 

6) el-Burlı ân, I. 291. 

7) Ke şfuzzuniin, II. 1207. 

8) Kesfuzzunân, II. 1207; Fihrist, s. 52. 

9) Kesfuzzunân, II. 1207. 

10) Brock. G. I. 101, Suppl. I. 161. 

11) Bkz. Mecâzu'l-Kur'an, Mukaddimesi. 
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6) Ebu'l-Hasen Said b. Mes'ade el-Ahfe ş  el-Avsat (Ö. 221 /835). 1  

7) Ebû Ubeyd el-Kas ım b. Sallâm (Ö. 223 / 837) 2  

8) Ebû Muhammed Abdullah b. Muslim b. Kuteybe ed-Dineveri 
(Ö. 276 / 889) 

9) Ebu Bekr Muhammed b. Hasen (Ibn Dureyd) (Ö. 321 / 934). 3  

10) Ebû Bekr Muhammed b. Aziz el-Azizi (Uzeyr el-Uzeyri) (Ö. 
330 / 941) 4  

11) Ebû Omer Muhammed b. Abdilvâhid., ez-Zahid (Ö. 345 /956). 5  

12) Ebû Bekr Ahmed b. Kamil (Ö. 350 /961). 6  

13) Ahmed b. Muhammed el-Herevi (Ö. 402 /1011). 7  

14) Ebû Ali Ahmed b. Muhammed el-Merzûki (Ö. 421 /1030) 8  

15) Ebû Muhammed er-Rag ıb el-Isfahani (Ö. 502 /1108). 9  

16) Ebû Abdillah Muhammed b. Yusfıf el-Kufurtabi (o. 503 /1109)." 

17) Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Abdi'l-Mun'im el-Hazre-
ci (Ö. 564 /1168)" 

18) Ebu'l-Maali Ahmed b. Ali el-Ba ğdadi ( ibnu's-Semin) Ö. 
596 / 1200) 

19) Ebû'l-Feree, Abdurrahman b. el-Cevzi (O. 597 / 1201) 

20) Alâuddin Ali b. Osman et-Türkmani el-Mardini (O. 750 /1349) 12  

21) Zeynuddin Abdurrahim b. Huseyn 	(Ö. 806 /1403)." 

22) Ebû Amr Zeynuddin Muhammed b. Ebû Bekr er-Razi. 14  

1) Ke şfuzzunân, II. 1207; Brock, G. I. 105, Suppl, I. 165. 
2) Fihrist, s. 52; Brock G. I. 105, Suppl, I. 166; Ke şfuzzuntin, Il. 1207. 
3) Brock. Suppl, I. 172 
4) Sicistaninin bu eseri hakk ında fazla bilgi için bkz. Ismüil Cerraho ğ lu, Sicistâninin Garibu'l-

Kur'anının fihristi ve buna ilaveten Garibu'l-Kur'ân literatürü hakk ında bir mukaddime, 
(ilahiyat Fakültesi Kitabl ığı , Lisanz tezi). 

5) el-Burhtin, I. 291, el-Itletin, I. 115. 
6) Ke şfuzzunân, II. 1207, Brock, Suppl. I. 226. 
7) el-Burhân, I. 291. 
8) Brock. Suppl, I. 502. 
9) Brock, G. I. 289, Suppl, I. 505. 

10) Ke şfuzzuntin, II. 1208. 
11) Kesfuzzunân, II. 1208. 
12) Keşfuzzunân, II. 1208. 
13) Ke şfuzzuntin, II. 1208; Brock. Suppl, II. 70. 
14) Ke şfuzzunein, II. 1208. 
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23) Ebû Abdirrahmân el - Yezidi.° 

24) Ebû Ca'fer b. Rüstem et-Taberi. 2  

25) Ebû'l-Hasen el-Arûzi. 3  

26) Ebû Bekr b. el-Verrâk. 4  

27) Muhammed b. Dinar el-Ahvel. 5  

28) Ebû Zeyd el-Belhi. 6  

7— USLÜBU'L-KUR'AN 

Yirmi küsûr y ı lda Hazreti Peygambere Cebrail vas ı tas ıyle, ilahi 

vahyin mahsulü olarak gelen Kur'an]. Kerim, çok k ısa denecek bir zaman 

süresi içerisinde, nazm ında, sûrelerinde, ayetlerinde, k ıssalar ında, va'z 

ve telkinatlar ında, emsallerinde, hitablar ında ve hüccetlerindeki üslûbu 

sayesinde, insanlığı , dalmış  olduğu batakl ıktan kurtarmaya çal ış mış  ve 

onlara iki âlemin saadet yollar ı nı  göstermi ş ti. Bu kı sa müddet içerisin-

de, hurâfe ve putperestli ğ i kökünden y ıkmış  ve onu benimseyenler insan-

lık için birer numune-i imtisal olmu ş lard ı . Hurâfeler içinde kalm ış , put-

lara tapan, en çirkin hareketleri ve ahlaks ı zlıkları  i ş leyen insanlar ı  islâh 

edip düzene koymas ı , onun uslûbunun mükemmeliyetinden de ğ il de 

nedir ? 

Kur'a= uslûb özelli ğ i, insanların telif ettiğ i eserlerin üslûbuna 

benzemedi ğ i gibi, diğer münzel kitablar ınki ile de ayn ı  de ğ ildir.  Onun  

kendine hâs bir iisliıbu vard ır. Bu üsteıbu iyi anlamak, ancak, Kur'âm 

ve ona art ilimleri anlamakla mümkün olur. Kur'ân di ğ er mürızel kitab-

Tara nazaran daha geni ş  bir yol ile gelmi ş , muhatablar ını  iyice tatmin 

etmek ve kendini onlara kabul ettirmek için, kolayl ıklar bahş ederek, 

ceste ceste nazil olmu ş tu (Isra, 106, Furkân, 32). Gerçekten, Kur'ân 

öncesi (cahiliye ça ğı ) arapças ı  hakkında bilgimizin azlığı , Kur'ânın arap-

çasının mucizeli üsliibu hakk ında salahiyetle hüküm yürütmemize engel 

ise de, Kur'a= tahaddi âyetleri bu hususu ayd ınlatan tarihi bir delil 

olarak gözlerimizin önündedir. Kur'ân insan o ğ lundan, yar2 ımcılarım da 

çağı rmak suretiyle, en küçük sûresine benzer bir süre meydana getirme-
__ 

1) Fihrist, s. 52. 

2) Fihrist, s. 52. 

3) Fihrist, s. 52. 

4) Fihrist. s. 52. 

5) Aynı  yer 

6) Aynı  yer. 
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sini istemi ş tir. Yine tarihi bir hakikattir ki, bu meydan okumaya cevap 
verilmemi ş tir,  verilemiy~ii—dG. e. rtaya  çıkan hakikat şu  ki, Kur'a= 
üslûb üstürilüfrü, arab edebiyat ı  üstadlanm deh ş ete diişiirmüş , onların 
edebi dehas ım ezmi ş , gelecek  as ı rIardaki belâgat sahiblerinin seslerini 

kesmiş ti.  Bedevi arab na ğmeye meftundur. Hareketleri, temâyülleri ve 
hamleleri daima ahenkli bir na ğmeye inkilâb eder. Sözlerde de daima bu 
ahengi arar. Ş iirde kâfiye, nesirde seti' as ıldır. Kur'an için nesir veya 
ş iir diyenler olmu ş sa da, ilmi metodlar bu hususu kat'i surette reddet-
miş lerdir. Yüksek bir üsliiba sahib olan Kur'an sûreleri, âyetleri ve 
hatta kelimeleri aras ında, elbette bir ahenk ve tenâsüb olacakt ır. Fakat 
o, Dr. Taha Huseyn'in dedi ğ i gibi "Kur'an ne ş iir, ne de nesirdir, O sa-
sadece Kur'ând ır". Ondaki tekidler, hazifler, i'caz, takdim ve tehirler, 
kalbler, iltifatlar, taleb mevziinde haberin va'z ı , taaccüb yerinde nida, 
kesret mevziinde k ıllet cümlesi, ibdal, te şbih, istiâre, tevriye, tecnis, 
mukabele, azab üzerine rahmetin takdim edilmesi, icaz, itnab gibi daha 
pek çok hususlar onun hep üslûb özelli ğ idir. 

Şüphe yokki Kur'ân gönüllere ho ş  gelen bir üslübla nazil olmu ş , bu 
üshlb sayesinde  dost ve düşmanı  onu dinlemekten kendilerini alakoyama-
mış lard ı r. Böyle bir üslâbun gayesi, insanlar ın al:Aa= kendisi  üzerine 
çekmek  ve onların  hidâyete ula şmalar ını  temin etmek içindir. Mesela, 
baz ı  sürelerin başı nda bulunan "el-Hurüfu'l-Mukatta'a" denilen hartIer, 
Kur'ana karşı  en büyük düş man11'g!  gösteren Mekke müşriklerinin dahi 
alakas ını  çekmiş tir.  Arabların iş itmediğ i bir üslübla va'z edilen bu harf-_ 
lere kulak verenlerininrnma, ıemen akabinde gelen islamın prensipleri 
nakş ediliyordu. Kur'an dinlemek ve islamiyeti istemiyenler, 
böyle bir üs1ü13 'sayesinde ister istemez imân esaslar ım ö ğ renmiş  oluyor-
lard ı . Hazreti Ömerin müslüman olmas ına vesile olan, onun bu üslübu 
değ ilmiydi ?. Kur'ânın fevkalade olan ilslubu kar şı sında, el-Velid, Lebid, 
e Wb b. Züheyr, gibi balâgat üstadlar ı , hayret ve takdir hislerini 
gizleyememi ş ler, burcuna eri ş ilmiyen ş airlerin, yedi  askı  acilyle_Apdan 
ve ka'benin duvarlarına as ılan iirleri Kur'anla"muka ese edildi —  ı  de, 
kuvvetli elektrik ampulleri kar şı sında duran mum ışığı  mesabesinde kal-
mış  ve utanma duygusu ile yerlerinden indinhnisti.  Kux'.ân büyük ve 
küçük, zengin ve fakir tefrik etmeksizin her ya ş taki ve her topluluktaki 
insanlara  kendini dinletmesini  bilmiş ,  o4ara  a şı lamış t ı . El-Velid 
b. Mu .  ire Ahnes b. Kays, ve Ebü Cehlibi islam dü ş manları  onu dinle-
mekten kendilerini alakoyamamış lar,  Umeyye b. Halef gibi bir muanni= 
te, yerden toprak al ıp alnına götürtmü ş . ı  Utbe b. Rabia yı  hayret ve deh- 

1) Sahihu'l-Buhtiri, Mı s ır 1345, VI. 177. 
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şete düşürerek "Ondan öyle ş eyler iş ittim ki, ömrümde benzerini i ş it-
miş  değ ilim, bu sözler ne ş iir ne sihir ne de kehanettir"2 dedirtmi ş  olan, 
onun cezbedici fusimkar uslübu de ğ ilmidir ?. 

Kur'ânın insanlığı  âciz b ırakan mükemmel iislübu kar şı sında,  yalnız 
müslümanlar de ğil, arapça bilen ve bilmeyen gayr ı  müslimler, hatta müs-
teşrikler bile hayran kalmaktad ırlar.  Regis Blachere "Kur'âna Giri ş " 
adlı  eserinde, bu hususu ş öyle ifade eder: "..hatta arapça bilmeyen bir 
Avrupalı , baz ı  sürelerin okunmas ından hisleniyor, ya Muhammedin 
muas~ç olmazsa kin ile körle ş memiş  olanlar- hakk ında neler dü-
ş ünülmez". 2  Islâmiyet aleyhindeki eserleriyle tan ınmış  olan papaz Henri 
Lammens bile "filolojik bak ımdan Kur'ân ın üslabu, dikkate de ğer bir 
mükemmeliyettedir" 3  demek mecburiyetinde kalm ış tır. İ . Goldziher de, 
"O, dünyanın edeb ıl eserlerinden biridir"' demektedir. Kur'ân ı  ingilizceye 
terceme eden Palmer, tercemesinin mukaddemesinde" "en güzide arap 
muharrirlerinin, kıymet itibariyle, Kur'ana e ş  olabilecek bir şey yaz-
mamaları , hayretle kar şı lanacak bir ş ey de ğ ildir".5  Yahudi alim ve mü-
dedkiki Hirshfield de: "Kur'an, hâiz oldu ğu ikna kuvveti, belagat ı  
ve inş ası  itibariyle kab ına eriş ilmiyecek bir kitabd ır. Islam âleminde 
bütün ilim ve irfan şubelerinin hayrete ş ayan inkiş afı , dolayısiyle Kur'-
an sayesinde olmu ş tur". 6  

Gönüllere ho ş  geliş i, müş ahede ve tefekküre davet edi ş i, insanın  
madde ve 1.ulluna hitab edi ş i, sözlerinin yerli yerinde olu şu, tekrarlarunn  
usand ırmayışı ,  çok güzel ayet sonlar ı , tabii secileri  

_n_ı_gş hassas aletler ve laboratuvarlar yard ımıyle akılların ula ş abileceğ i il-
mi sırlar, fert ve cemiyet ahlak ım glizelle ş tiren ve aileyi islâh eden ahlak 
kaideleri, tatl ı  hikayeleri, geçmi ş  asırlar ın tarihini ayd ınlatmas ı , mebde 

ve mead hususundaki lı_ilexler, askeri talimati, devletler aras ı  hukuk pi- 
, rensipleri, bünyesinin di ğ er eserlerden farkl ı  olu şu, tabii güzelliklerin 

ilaveten bedii güzellikleri, mücerredi mü ş ahhas, zihinde gâib olanı  önünde 
--fiaiır yapan meselleri , güzel hitablar ı , müstesna ikna sistemi, delillerinin 

kuvveti, mantığı mn üstünlüğü, insanhğa her iki âkmin saadetini temin 
eden prensipleriyle, Kur'ân ın üslübunun fevkaladeli ğ i, onun, insanlığı  

aciz bı rakan yönlerinden biri olmu ş tur. Ş iirden daha ince, denizden daha 

1) Siretu Itın Hiş ti" Mısır 1375 / 1955, I. 294. 

2) lUgis Blach&e, Introduction au Coran, Paris 1959, p. 172. 

3) Henri Lammens , 	Beyrouth 1944. p. 52. 

4) İ . Goldziher, el-Akidetu ve'- Şeriatu fi'l-İslam, Mı sır 1946, s. 9. 

5) Ömer Rıza Doğ rul, Tanrı  Buyruğ u, İ stanbul 1947, Mukaddime s. LXIII. 

6) Aynı  yer. 
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tehlikeli, sihirden daha çekici, ş erefli ve yüksek bir mevkii olan bu filmin 
tâlibi fazla olmam ış tır. Bu hakikaten basiret sahiblerinin me ş gul olaca ğı  
bir ilmidir.' Müslümarılarm mukaddes kitab ı  olan Kur'ân- ı  Kerim, bu 

üshibu sayesinde, arab dilini ibtidai mant ık alanından, medeniyet ve 

kültürün düşünce yükünü ta şı yacak teknik tekamille yükseltmi ş  ve onu, 

arab edebiyat ının ilk ve ölmez ş aheseri olma ş erefini kazand ırmış tır. 

8— KUR'ÂNIN E Ş S İ ZLİĞİ  

(İ `cazu'l-Kur'ân) 

Lugatta i‘caz kelimesi âciz b ırakmak manas ına gelir. Bir ş eyin ben-

zerini yapmaktan muhatab ı  âciz b ırakan ş eye de mu'cize denir. Bu ba- 
kımdan Kur'an' Kerim Hazreti Peygamberin en mühim ebedi bir  muci-

., 	 

Bütün Peygamberler ilahi bir vazife ile gönderilmi ş  olduklarını  ve 

kendilerini kavimlerine kabul ettirebilmek için mucizeler göstermek mec-

buriyetinde kald ıklarını  biliyoruz. Bu hususu bizzat Hz. Peygamber 

teyid etmektedir. "Hiç bir Peygamber gönderilmemi ş tir ki, ona, insan-
ları  imana getirecek, bir ayet verilmemi ş  olsun. Bana verilen, Allah ın 

gönderdiğ i vahydir. Onun için kıyamet günü ümmetimin say ıca di ğ er-

lerinden çok olmas ını  ümit ediyorum" 2  demiş tir. Geçmi ş  Peygamberlerin 
bu mucizeleri, sadece o devirde ya şı yanlar ve orada haz ır bulunanlar 
tarafından mü ş ahede edilebilirdi. K ısaca ifade etmek laz ım gelirse, on-
ların bu mucizeleri sürekli de ğ il, geçici ve hissi idi. Mesela, sihrin revaçta 

bulunduğu ve ünlü sahirlerin ya ş adıkları  bir devirde, Hz. Musaya sihirli 
bir asa verilmi ş , bununla sihirbazlar ma ğ lub edilmiş ti. Hz. İ sa'nın tıb 
alan ında gösterdi ğ i büyük mucizeler ise, onun zaman ında t ıbbın ve ha-
zık tabiblerin en yüksek derecelere ula ş tıklarını  gösteren bir delildir. 

Hz. Muhammedin mucizeleri ise, ekseriya sürekli ve akli idi. Çünkü 

o zamanda arap dili ve üshibu ve hitabeti en yüksek dereceye ula şmış  
bulunuyor, adeta alt ın ça ğı nı  yaşı yordu. Arab kavminin fesahât  ve 

belâgat yönünden  en yüksek mertebeye ula ş tığı  bir devirde, gereken  en 

büyük mticize, hiç şüphe yokki, belagât ve fesahât ın en büyük timsali 

olan ve hiç kimse tarafından taklid edilemiyen Kur'an' Kerimin vahye-

dilmesi olmu ş tur. O Halıkı n Kelâm ı d ır, mahhikun sözleri asla onu taklid 

1) Bu hususta fazla bilgi için bkz. : el-Burhân, II. 382 - 383; Menâhilu'l-Irfan fi Ulumi'l-Kur'- 

an. II. 198 - 226. 

2) Sahihu'l-Buhâri, Mı s ır 1345, IX. 113. 
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etmeye muktedir olamaz ve olam ıyacakt ır da. Çünkü bu husus Allah 

tarafından o derce kesinlikle belirtilmi ş tirki, aksinin vârid olmas ı  müm-

kün değ ildir. Kur'ânı  Kerimin insanlığı  âciz b ırakan yönü, yani onun 

i'caz ı , ona benzer veya ona yak ın bir eserin meydana getirilememesinde 

aranmalıd ı r. İş te bu bakımdan Kur'ân, Hz. Peygamberin en mühim ve 

en büyük mucizesi olmu ş tur. Bu mucize, insanl ığı  diğer bütün mucize-

lerden musta ğni kılmış tır. "Ona Rabbinden (ba ş kaca) âyetler de indiril-

meli de ğ ilmiydi? dediler. De ki, o âyetler ancak Allah ın nezdindedir. 

Ben sâde (kötü neticelerden) apa ş ikar bir sak ındırıcly ım. Sana indirdi-

ğ imiz o kitab-ki kar şı larında okunup duruyor- onlara kâfi gelmedi mi? 

Onda iman edecek bir kavim için elbette (büyük) bir rahmet ve bir ö ğüt 

vard ır" 

Kur'âmn i'câz ı  pek çok yönlerde tecelli eder. Onun i'câzmı  sadece 

ii.±12uvefeşahatınKaramak  hatad ı r.  Onun telifi, ihtiva etti ğ i  
mler   ve maârif, kevni ilimlerdeki yeri,  islâh siyaseti,  gaybi haberleri, 

Peygamberi azarlayan âyetlerin bulunu şu, Peygamberin bile ona benzer 

bir eser meydana getiremeyi ş i gibi daha pek çok yo"nlerde i'câz ara-

mlabilir. Ş imdi biz bunlardan bir kaç tanesini görelim. 

Dil ve üslüb yönünden: Bizzat Kur'an ın kendisi bütün insanlar bir 

araya gelip çal ış salar kendine benzer bir eser meydana getirmekte âciz 

kalacaklarını  söyler. Risaletinin ilk devirlerinde Mekkede, Kur'ân 

kendinin ebedi ve e ş siz bir mucize oldu ğunu söylemi ş  ve bütün mua- 

rı zlarına meydan okuyarak 1;1, 

,:,T.);21 ı  

"De ki, Bu Kur'âmn bir benzerini (meydana) getirmek için insanlar 

ve cinler bir araya gelseler ve hatta biri birlerine yard ımcı  olsalar bile, 

onun gibisini (meydana) getiremezler" 2  demiş tir. 

Bu hakikat]. duymayan Mekkelilere, yine mekke devrinin sonlar ına 

doğ ru, onlara meydana okuyarak bütün bir Kur'âm de ğ il, belki süre-

lerine benzer on süre yapmalar ını  istemiş tir" "(Senin için Kur'an') O 

uydurdu diyorlar (de ğ il mi?), (onlara) de ki, siz sözünüzde samimi ise-

niz, Allahtan ba ş ka kimi (yard ıma) ça ğı r ırsamz ça ğı rın da, onun gibi on 

süre uydurub meydana getirin"? 

1) el-Ankebût, 50-51. 
2) el-İ srâ, 88. 
3) 1-1ûd, 13. 
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Daha sonra Kur'an, be ş er gücümüziin kendine benzer bir tek süre 
bile meydana getiremiyece ğ ini söyleyerek "e ğ er kulumuza (Muhamme-
mede) indirdiğ imizden (Kur'andan) ş üphe ediyorsan ı z ve do ğ ru sözlü 
iseniz, Allahtan ba ş ka yard ı mcılar ını z ı  (yard ıma) ça ğı rın ve onun süre-

lerine benziyen bir süre (meydana) getirin (bunu) yapamazs ınız-ki 
(elbette) yapam ıyacaks ımz kafirler için haz ırlanmış  bulunan ve yakıtı  
insanlar ile ta ş lar olan ate ş ten sahilin"' demek suretiyle meydana oku-
masında (tehaddisinde) en son merhaleye varm ış tı r. 

Zikredilen yukardaki ayetlerde, meydan okuma tedrici bir surette 

ş iddetini art ırmaktad ı r. İ lk ayette, Kur'a= bir benzeri yap ılması  is-

tenirken, son ayette tek bir süreye kadar inilmi ş  olmas ı , mahlükun 

Halık karşı sındaki aczini ifadeden ba ş ka bir ş ey olamaz. Bu ayetler, 

muaraza kap ı s ını  kapamış  ve insanlar ın Kur'an kar şı sında kat'î hezi-

metlerini tescil etmi ş tir. 

Arap edebiyat ının alt ın devri olan bu ilk peygamberlik günlerinde 
araplar, aralar ından birinin, sanatta kendilerine üstün geldikleri zaman, 
bütün kuvvetleriyle onunla yar ış maya ve ondan daha üstününü meydana 
getirmeye gayret sarfederlerdi. Zamamm ı zda da insanlar ın, ş öhret, 
hodbinlik, üstünlük ve ö ğünme arzusunu izhar etmeye dü şkün oldukları -

nı  görüyoruz. Aralar ından birinin, kendilerine üstün geldi ğ ini gördük-

leri zaman, bütün güçleriyle onunla yar ış maya çalışı rlar. Be ş er bu 
şu ılr üzerine yarat ılmış tır. Hz. Peygamberin muas ırı  olan araplar da bu 
bu ş uür üzerinde idiler. O halde niçin onlar, Kur'ânla yar ış maya, onunla 
muaraza etmeye koyulmad ılar ?. Onun belagat ındaki fevkaladeli ğ i mu-

halefet etmediler ?. Halbuki Hz. Peygamber tek onlar ise binlerle idiler. 
Acaba bu hal, kendi aralar ında bu sanaat ı  ifa edecek üstadlar ın yoklu-
ğundan mı  ileri geliyordu ?. Bu suale evet diyemiyece ğ iz. Çünkü bu devir-
de Hicaz topra ğı  fesahat ve belagat üstadlar ının çok bol olduğu münbit 

bir yerdi. O halde niçin onun aym ını  yapmağa te ş ebbüs etmeksizin, o- 
nunla sava ş a giri ş tiler. Niçin yaza ile de ğ il de , kı lıçla mukabele ettiler ?. 

Bidayette araplar Hz. 1V1uhammedi bir meczûb ,,,,b ır şair,, bir kwip. gibi 
telakki etmi ş ler, çok geçmeden i ş in ciddiyetini anlamış lard ı . Kur'âna 
nazire yapma ğ a kalkış salar bile, uydurduklar ı  bu eserle, Kur'a= yapt ığı  

tesiri ifa edemiyeceklerini biliyorlard ı . Kur'ân ın mükemmel üslübu 
ve e şş izliğ ine rağmen, tarihte baz ı  cüretkarlar ın ortaya ç ıkarak, ona 
nazire yapmaya kalk ış dıkları  görülmüş tür. Pe ş inen söyleyelim ki, on-
ların bu gayretleri, aczlerini isabat etmekten daha ileri gidememi ş tir. 

1) el-Bakara, 
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Mucize ve niibilvvet delili olan Kur'an]. Kerimin liskıb ve e ş sizliğ ini, 

arap dilini iyi bilen herkes takdir edebiliyordu. Yalanc ı  peygamberlerin 

ortaya att ıklerı  secili sözlerin, Kur'ânla mukayese edilemiyecek kadar 
basit ve baya ğı  olduğu ve bunun araplar taraf ından derhal anla şı ldığı na 

dair haberler çoktur. Mesela, Talha en-Nemeri, Yemameye gelip Müsey-
lime ile konu ş tuktan sonra " ş ahadet ederim ki, sen muhakkak yalanc ı -

s ın, Muhammed ise sad ıktır. Fakat, Rebia kabilesinin yalanc ı sı  bana, 

Mudar'ın doğ rusundan daha muhabbetlidir"1 demek suretiyle, körü kö-

yüne cahiliyye adetlerine kendini kapt ı rmış tı . 

Yirmi üç sene zarfında, Cenab- ı  Hak tarafından Cebrail vas ı tas ıyle, 

Hz. Peygambere ilahi vahyin mahsulü olarak gönderilen Kur'an, müslü-

manlar için yalnı z mukaddes bir kitabdan ibaret kalmam ış  aynı  za-

manda arap nesir edebiyat ının ilk ve ebedi bir ş aheseri olmu ş  ve üslüb 

bakımından bir e ş sizlik kazanmış tır. Kelam- ı  ilahi olan bu "ebedi muci-

zeyi" taklid etme kabiliyti, hiç bir be ş ere verilmemi ş tir. Onun bu üslûb 
özelliğ ini dost ve düş man herkes kabul etmek mecburiyetinde kalm ış tır. 
Yüksek da ğ  tepelerinden kopan seller gibi, önüne gelen her mâniay ı  silip 

süpürerek, kalpleri ve ak ı lları  fetheden Kur'an! Kerim, arap dili ve ede-
biyat ına vakıf olan kimseleri deh ş ete dü ş ürmüş  ve kendi asr ındaki bela-

gat sahiplerinin seslerini kesmi ş tir. Parlak üslübu, lafızlarının inceliğ i, 

manalarının çekici güzelli ğ i, prensiplerinin büyüklüğü, mesellerinin latif 
oluşu, garib haberleri, i ş aret ve istiarelerindeki s ırlarıyle hem avama hem 

de havassa tesir ederek, bütün insanl ığı  hayret ve deh ş et içinde b ırak-

mış t ır. 

İş te, herkesi hayret ve deh ş ette b ırakan bir üslüb ve e ş sizliğ e sahip 

olan mukaddes kitab ımız, devleti, hükümeti, sultas ı  olmayan ve hatta 
okuma ve yazmas ı  dahi bulunmayan bir ümmiye gönderilmi ş ti. Bu kitab 

sanemlere a ğ açlara, kum y ığı nlarma, ta ş lara ve elleriyle yapt ıkları  ş ekil-

li yiyeceklere tapan, k ı zdıkları  zaman da, onlar ı  yemeye kadar varan, 

hurafeler içinde bocahyan ve en çirkin hareketleri irtikab eden araplar 
aras ında, tevhid akidesini yayarak, putperestli ğ i ve hurafeyi kökünden 
yıkmış , ahlaki yönden de, ilk müslümanlar ı , insanlik için numune-i inı  
tisal olarak ortaya koymu ş tu. Kur'âmn irş adı  sayesinde ilk müslümanlar, 
filmin en samimi dostu olmu ş lar, her gittikleri yerde onu aram ış lar, ö ğ ren-

miş ler ve öğ retmiş lerdi. K ısa zamanda ba ş arılmış  böyle bir inkilabm e ş i 
tarihte gösterilemez. Medeniyet ve ilimler tarihine ait eserler, müslüman-
ların bu alandaki hizmetlerinden bol bol bahsetmektedirler. Islam ın 

zuhurundan as ırlarca evvel arap yar ımadas ına yerle ş en yahudilik ve 

1) M. Sad ık er-Rafi'i, cazu'l-KurYin, Kahire 1375 / 1956, s. 195. 
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hristiyanl ık bile araplara te ,ir yapa ınamış , ancak onlar, pek az ını  kendi-

lerine ba ğ lıyabilmi ş ti. 

Arap edebiyat ının ş aheseri olan Kur'ân, üslabu sayesinde kendini 

herkese dinletmi ş , büyük küçük tefrik etmeksizin her ya ş taki insanlara 

iman a şı lamış tı . Gönüllere ho ş  gelen üslabu sayesinde onun enbüyük 

düş manları  bile, onu dinlemekten kendilerini alakoyamam ış lard ı . Hz. 

Muhammedi katletmeğe giden Ömer b. el-Hattab ı , Hazreti Ömer el-

Faruk yapan, Umeyye b. Halef'e yerden bir avuç toprak ald ı rıp üzerine 

secde ettiren,' Utbe b. Rebia'y ı  "ondan öyle ş eyler iş ittim ki, ömrümde 

mislini iş itmemi ş tim. Bu sözler ş iir de de ğ il, kehanet de de ğ il, bunlardan 

hiç birine benzemiyor. Ey Kurey ş liler, beni dinleyin ve onu kendi haline 

b ırakın, e ğ er muvaffak olamazsa, Arabistan onu mahveder, e ğ er muvaffak 

olursa onun zaferi sizin de zaferiniz demektir", 2  ş eklinde konuş turan, 

Muallaka ş airlerinden Lebid'e, el-Bakara ve Mi sürelerinin nüzalünden 

sonra "Art ık bundan sonra bana ş iir yazmak dü ş mez" 3  dedirten, Kur'ân ı  
Kerimin üshı bu de ğ ilmidir ?. Bu hususta daha pek çok örnekler verile-

bilir. 

Kur'âmn telif yiiıı iiuden i'caz ı : Kur'ân Çe ş itli sebeblere göre 20 küsar 

sene zarfında aral ıklarla parça parça nazil olmu ş , nazil olan âyetleri, 

Hz. Peygamber bu ayeti falan yere koyunuz ş eklinde emir vermi ş lerdi. Bu 

tevkifi bir yolla yap ı lmaktayd ı . Ayet ve süreler aras ındaki tenâsüb ve 

insicâm kı smında söyleyece ğ imiz gibi, nüzalünden geçen uzun zamana 

rağmen, ondaki vandet, insicam, i'caz ın örneklerinden biridir. 

Kur'a= ihtiva etti ğ i ilimler yönünden i'caz ı : Şüphesiz Kur'ânda, 

ilim adamlar ını , feylesoflar ı , fakihleri âciz b ırakan hususlar ın, ümmi 

bir kimseye 'laza olmas ı  mucize de ğ il de nedir ?. 

Be ş eriyetin ihtiyaçlar ını  karşı lamas ı  yönünden i'caz ı : Kur'ân in-

sanlar ın akidesini, ibadetlerini, ahlaklar ını  ı slah edip karde ş liğ i ve üs-

tünlüğün ancak takva yönünden oldu ğunu bildirmesi, adaleti tevzi etmesi, 

mali i ş leri ı slah, kad ın ve zay ı fları  himaye, ak ıl ve fikirleri hüriyete ka-

vu ş turmas ı  gibi hususlar. 

Tabiat ilimleri yönünden i'caz ı : Kur'an tabiat ilimlerini kendine 

konu yapmam ış tı r. Çünkü onlar geli ş me ve tekamül kanununa tabidirler. 

Kur'a= hedefi ise sap ıtan insanlar ı  hidayete sevketmektir. O, ancak 

bu noktay ı  nazarı  itibara alarak, ibret için zaman zaman bu ilimlere 

temas eder. 

1) Sahihu'l-Buliltri, VI. 177. 
2) İbn Hiş am, es-Siretu'n-Nebeviyye, Mı s ır 1375 / 1955, I. 294. 
3) İ bn Abdi'l-Berr, el-İstieib fi Esmâi'l-Eshâb (el- İ sabe ile beraber), M ı s ı r 1358 / 1939, III. 309. 
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Gayb haberleri yönünden i'caz ı : Kur'an Kerim, insanlar ın bilmeye 

imkan bulamad ıkları  gayb haberlerini ihtiva etmektedir. Bu gayb 

haberlerini mâzi, hal ve istikbale ait olmak üzere üç bölüme ay ırabiliriz. 

Geçmiş  milletlerin gayb haberleri maziye; Peygamber zaman ında iç 

yüzleri açığ a vurulan münafıkların durumu, hale; Bizansl ıların İ ranlı - 
larla harb! ve Allah ın, Peygamberi ve Kur'an ı  koruyaca ğı na dâir haber-

leri istikbale delalet eden, gayb haberleridir. 

Kur'ânın, Peygamber tarafından tebdil edilememesi yönünden 
i'caz ı : Müş rikler yapt ıkları  kötülükleri takbih etmiyen bir Kur'an isti-
yorlard ı . Bu hususta Allah "Onlara apaç ık âyetlerimiz okundu ğu zaman, 

bize kavu ş mayı  ummuyanlar bize bundan ba ş ka bir Kur'an getir, ya-

hut bunu de ğ iş tir, derler. Sen de onlara de ki, bunu kendili ğ imden de ğ iş -

tirmek elimden gelmez. Ben ancak bana vahyolunana uyar ım. Rabb ı-
ma karşı  gelirsem, büyük bir günün azab ından korkar ım. De ki, Allah 

dileseydi ben ne size (Kur'an) okurdum, ne de onu okuyup anlard ını z. 

Ben (Kur'ândan evvel de) uzun bir ömrü aran ı zda geçirdim. Daha an-

lamıyormusunuz"1 diyerek, bu yünün de i'caz ını  belirtmiş  oluyor. Bu 

ayet, Hazreti Peygamberin azap korkusuyle Kur'ân ı  de ğ i ş tirmekten kork 

tuğunu ve İ lahi vahye ne derece sad ık olduğunu, her harekat ın, ona nas ıl 
uydurdu ğunu göstermektedir. 

Netice olarak: Kur'an" Kerimin İ 'caz yönleri daha pek çoktur. O 

müslümanlar için mukaddes bir kitab olman ın dışı nda sadece arap 
edebiyatının bir ş aheseri olmakla da kalmam ış , aynı  zamanda Hz. Pey-

gamberin nübüvvetini ve risaletini teyid eden en büyük bir mucize ol-
muş tur. Göniillere ho ş  gelen, müş ahede ve dü şünmeye davet eden, in-

sanın duygu ve ruhuna hitab eden üslisıbu, bünyesinin diğer eserlerden 

farklı  olu ş u, bedii güzelliklerine ilaveten tabii güzellikleri, mücerrecli 

müş ahhas, zihinde gaib olan ı  önünde haz ır yapan meselleri, güzel hi-
hitablar ı , müstesna ikna sistemi, delillerinin kuvveti, mant ığı nın üstün-

lü ğü, akı lları  birden bile çelen ve nefisleri meftûn eden rühi sihirli câzi-
besiyle Kur'ân ı  Kerim, hangi zaman ve mekanda okunursa okunsun, 

o daima ebedi bir mucize olarak taptaze önümüzde duracakt ı r. 

Kur'a= bu e şş izliğ i ve i'caz ı  (inimitabilite, insuperabilite) hakk ın-
da geniş  bir literatür meydana gelmi ş tir. İ slam âleminde çe ş itli as ırlarda 

i'câzu'l-Kur'ana dair eserler meydana getirilmi ş tir, Hatta müste ş rilder 

bile çe ş itli eserlerinde bu hususa geni ş  yer vermi ş lerdir. İ slam âlemindeki 

eserleri kronolojik olarak s ıralayalım: 

1) Yunus, 15-16. 
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Osman el-Câh ız (Ö. 255 /869)in "Nazmu'l-Kur'ân"ı 	'>1‘,4 

Ebû Abdillâh,Muhammed el-vâs ıti (Ö. 306 /918)n.in. "I‘câzu'l-Kur'- 

ân"1. 

Abdullah b. Ebi Davtıd (Ö. 316 /928)un. "Nazmu'l-Kur'ân"ı . 

Ebu'l-Hasen Ali b. İ sâ er-Rummâni (Ö. 386 /996) "en-Nuketu fi 

Pcâzi'l-Kur'ânt"ı . 

Ebû Suleymân Hamd b. Muhammed el-Hattâbi (Ö. 388 /998) "Ki-

tabu Beyâni Pcâzi'l-Kur'ân" ı  

Ebû Bekr 	 (O. 403 /1012) "Pcâzu'l-Kur'ân"ı  

Abdu'l-Kâhir b. Abdirrahman el-Ciircâni (0. 471 /1078) "Delâi-

lu'l-Pcâz" ve ayrıca "Risâletu'ş -Şâfiye fi'l-Pcâz" adl ı  eseri de vard ı r. 

Muhammed b. Ebi'l-Kâs ım el-Bukâli el-Havârizmi el-Hanefi (Ö. 

562 /1167) "et-Tenbih ala Pcâzi'l-Kur'ân"ı  

Fahruddin er-Râzi (Ö. 606 /1209) "Pcâzu'l-Kur'ân"ı  1NA 

İ bn Ebi'l-Esba' Zekiyyüddin Abdu'l-Azim b. Abdilvahid el-Kay-
ravâni (Ö. 654 /1256) "el-Burhân"ı  

EbU İ shâk İ brahim b. Ahmed el-Hazreci el-Cezeri "Pcetzu'l-Burhan 
fi Pcâzi'l-Kur'ân"ı . 

Kemâluddin Muhammed b. Ali b. Abdilvâhid ez-Zemelkâni (Ö. 
727 /1327)" el-Burhân fi Pcâzi'l-Kur'ân"ı  

Muallim Nâci (Ö. 1893 "I‘câzu'l-Kur'etn"ı  

Mustafa Sad ık er-Râfi'i (O. 1938) "Pcâzu'l-Kur'ân"ı  

Seyyid Kutub (Ö. 1967) "et-Tasviru'l-Fenniyyu fi'l-Kur'ân" ı  

9— KUR'ANI KER İMDE YEMİ NLER 

(Aksâmu'l-Kur'ân) 

Usûlü tefsir ilminde münakaş alara yol açan meselelerden biri de 
yeminlerdir. Kur'ân Kerimde bir çok yeminler vard ır. Bunlarınbazı sm-

da Allah Taâla bazen kendi yüce ismine yemin etmekte, bazen peygam-
berlere ve peygamberlerin zuhûr ettikleri yerlere, Kur'âna, meleklere, 
kıyamet gününe, bazende kâinatta ve tabiatta bulunan mühim varl ık- 

. 
Tara (sema, ş ems, kamer, necm, leyl, asr gibi...) ş eylere yemin etmek- 

. 
tedir. 
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Baz ı  müellifler, bu yemin keyfiyetini, Allah'a yakış tıramamaktad ır-  
lar. Çünkü onlar ın görüş lerine nazaran, ancak hakikati söyledi ğ ine şüp-
he edilen kimseler bu nevi ikna vas ıtas ını  kullanmaktad ırlar ki, Allah 
Tanla bu gibi ş eylerden münezzehdir.. 

Kur'âm Kerimdeki yeminleri a ş ağı daki muhtelif sebeblerde aramak 
laz ımdı r: 

1—İ slamiyetten evvelki araplarm içtimâi hayat ında yeminin rolü 
büyüktür. Bunun mahiyetini Johs Pedersen "İslam Ansiklopedisinde" 
etraflıca izah etmi ş tir.' Kur'an' Kerim ise, araplar ı!' öteden beri al ış -
tıkları  üsltibu muhafaza etmi ş , bu arada yemini de al ıkoymu ş tur. 

2—Allah Taâla inzal etti ğ i âyetlerini ve delillerini, bu türlü yemin-_ 
lerle teyid etmi ş tir. Bunda garib görülecek bir taraf yoktur. 

3—Yemin her zaman bir ş eyi teyid etmek için de ğ il, bazen de o 
şeyin kıymetine i ş aret etmek ve kadrini _yüceltmek için kullan ılır.  

T. Nöldeke, bu yeminler hakk ında yanlış  bir görü şü ileri sürer. 

Güya Hazreti Muhammed, Muhatablar ını  mantıki delillerle de ğ il, hita-
bet kuvvetine dayanarak iknaya çal ışı rmış . 2  Halbuki Kur'ândaki man-
tıki delil ve hüccetlerle yap ılan iknalar, bu görü şü kendiliğ inden çürüt-
mektedir. 

Kur'an Kerimde 17 şure nin başı nda kasem bulunmakta ve okuyucu-
ların nazarı  dikkatini daha ba ş langıçta çekmektedir. Bir sûre melâikeye 
(vessaffâti) İki süre feleke (ve'l-Buruci, ve't-Tariki), 6 sûre fele ğ in levaz ı-
mına (ve'n-Necmi, ve'l-Fecri, ve' ş - Ş emsi, ve'l-Leyli, ve'd-Duha, ve'1-
Asri), iki sûre havaya (ve'z-Zariyati, ve'l-Mürselâti), bir sûre topra ğ a 

(ve't-Tûri), bir sure nebata (ve't-Tini) bir sûre hayvan ı  natıka (ve'n-
Naziati), bir sûre hayvana (vel-Adiyati) 3  aittir. 

Ş imdi biraz da Kur'an' Kerimdeki çe ş itli yeminlerden baz ı  örnekler 
üzerinde dural ım: 

Allah, Kur'anda 7 defa kendi ismiyle yemin eder. 4  Mesela, jji 

Ç:jut„?:1 (Rabb ın ile yemin ediyorum, onlar ın hepsinden sora-
- 

cağı z) (el-Flicr, 92). 

1) Islam Ansiklopedisi, VI. 374 - 378. 

2) Okiç, Tayyib, Tefsir dersi notlar ı  
3) el-Itkan, II. 106. 

4) diğer örnekler için bkz. (ez-Zariyöt, 23), (Yunus, 53), (et-Tegâbun, 7), (Meryem, 68) (en-Nisa, 

65), (el-Maârie, 40). 
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Bundan ba ş ka halkın bilmesi icab eden iman ın esaslar ı  için de yemin 

kullanılmaktad ı r. 

a) Tevhid için: 

(saf saf dizilenler, ş eytan ı  kovanlar, zikri (kitab ı) okuyanlar ile yemin 

ederim ki, muhakkak ilâh ımz birdir) (es-Saffât,1-4). 

b) Kur'ânın hâk olduğuna dâir yeminler• 

s 	;ii Al 	 4; 

	

• (4:,i 	J 	 94" 	 9 (' • 	3.c 	3k ..4 

(Ben y ıldı zların mevkileri ile yemin etmem-ki bilseniz, büyük bir yemin-

dir. (kitab) hakikatte Kur'ân ı  Kerimdir. (el-Vâk ı a), 75-77). 

(H. M. Apaçık kitab ile yemin ediyo-

rum, biz onu arapça Kur'ân yapt ık) (Zuhruf 1-3) 

e) Peygamberlerin hâk oldu ğuna dâiı emin• 

.)T.).-a1li  

(Ya Sin, o hikmet dolu Kur'âna yemin ederim ki, sen hiç ş üphesiz resul- 

lerdensin. Dosdo ğ ru bir yol üzeresin) (Yâsin, 1-4) 

d) Ceza, va'd ve va'id için vaki olan yeminler• 

	

Lc1 	 Ii J:Ş  

(Savurup kald ıran rüzgarla yemin ediyorum.... Rabb ımn azab ı  muhak- 

	

kak vaki olacakt ır) (ez-Zâriyât, 1-5). 	 91211)  

(Andolsun Tûra, ne ş redilmi ş  ka ğı dlar içinde 

yaz ılı  kitaba.... ki Rabb ımn azab ı  hiç ş üphesiz vaki olacakt ır) (et-Tûr, 

1-8). 

Hazreti Peygambere üç, ayette yemin etmesi emir buyurulmu ş tur: 

r. 	o J, 	ı 	 O 

	

1— 	 ( 	j..; 	 4..) I İ  j..).;25..«  • W1• 

(Kafir olanlar dirilmiyeceklerini iddia ederler, onlara deki, evet Rabb ım-

la yemin ediyorum, diriltileceksiniz) (et-Tegâbûn, 7). 

2— 

(Kafir olanlar o saat bize gelmiyecek dediler, (onlara) deki: hay ır, gayb ı  
bilen Rabb ı m hakkı  için o, size mutlaka gelecektir (Sebe, 3) 
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3— 	 4;1 	(51 ji jA 

(Onlar sana: Do ğ ru mu? diye soracaklar, de ki: evet, Rabbim ile yemin 
ediyorum o do ğ rudur) (Yunus, 53). 

Kasem bahsinde mühim olan bir nokta da ş udur. _Kasem  fiiline 

"M" nefy harfinin gelmesidir. Bu çe ş it yemin, eski arap yeminlerinde de 
vard ı . Kasem fiiline ilave edilen bu harfle söz takviye, i'zam ve te'kid 
edilmiş  olur. bu ş ekilde ilave, müfessirler tarafından ş öyle izah edilmiş tir. 

1— Kelâm ın ahengini tezyin için ziyade k ı lınan ve nefy manas ı  
kasdedilmeyen ziyade bir "la"d ı r. 

2— Bunun aslı  te'kid lam ı , yâni ibtidaiye lam ıd ır. Vakf halinde ol-

duğu gibi, fethas ı  i ş ba' edilmiş tir. Buna göre kelime "M uksimu" de ğ il 
"le uksimu" dur. 

3— Bu harf nefy içindir. "M vallahi" denildi ğ i gibi, aslı  üzere na-
fiyedir. Son görü ş e göre bu harfe ş u manalar verilmektedir. 

a) İş  öyle onlar ın zannettikleri gibi de ğ il, yemin ederim... 

b) Artık baş ka söze lüzam yok, yemin ederim.... 

c) Ş u söyleyeceğ im söz okadar mühim ve büyüktür ki, bunun bü-

yüklüğünü tanı tmak için kasem etmek bile onu hakkiyle büyültemez... 

e) İş  okadar aç ıktır ki, yemin bile etmiyorum.. 

f) Bunu kasemden evvel muhatab ın zihnini tahliye manas ı  ile de 
izah edebiliriz ki, ş imdi zihninden bütün muhalif fikirleri sil, söylenecek 

ve dinlenecek ba ş ka bir ş ey yok, ancak söyleyece ğ im ş u hakikat vard ır. 
Kasem ederim ki 

Kur'an Kerimdeki Kasemler hakk ında yaz ı lan eserlerin en mühim- 

mi hicri VIII. c ı  asrın bilginlerinden olan Ibnu'l-Kayy ınt el-Cevziyye 
(Ö. 751 /1350) nin "et-Tı byân fi Aksâmi'l-Kur'an" adli eseridir. Bu de-

ğ erli eser notlarla birlikte Muhammed Hamid el-F ıki tarafından Kahi-

rede (1352 /1933) ne ş redilmiş tir. 

10— KUR'ÂNI KER İ MDEKİ  KISSALAR 

(K ı sasul-Kur'ân) 

Kur'an! Kerimde geçmi ş  peygamberlere ve milletlere dâir k ıssalar 

mevcuttur. Kur'ândaki bu k ı ssalardan maksat, târihi vak ıalarm krono-
lojik olarak anlat ı lmas ı  değ ildir. Ancak geçmiş  peygamberlerin ve mil-
letlerin ba şı na gelenlerden bir ibret dersi almam ı z kastolunmaktad ır. Bu 
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sebebten k ı ssaların baz ı s ı  bir kaç kerre tekrar edilmi ş tir. Sözün kısas ı , 

Kur'ândaki  kı ssaların as ı l gayesi ahlaki ve terbiyevi  oluşudur. Bunlar 

Kur'a=  kendine has olan  uslübu ile  anlatı lmış tı r.  Bu kıssalar ın böyle 

hususi bir üslübla anlat ı lışı ndan dolay ı , baz ı  müellifler bunlarda edebi 

bir maksad aramaya çal ış mış lard ır. S. Sid.ersky (Les Origines des legendes 
musulmanes dans le Coran et les vies des Prophetes, Paris 1933) adl ı  eserin-

de, bu kı ssaların edebi olarak Tevrat ve İ ncillerden nakledilmi ş  olduğunu 

iddia etmi ş tir. Baz ıları , bu kı ssaların tarihi hakikatlere uyduğunu iddia 

etmekte, hatta bu k ıssalar ın motif ve kaynaklar ını  Kur'ân d ışı nda gör-

mektedirler. 

Kur'an]. Kerimdeki k ı ssaları  ş öylece s ıralayabiliriz: Adem ile me-
lekler ve şeytan , Adem ile Havva, ,Adem ve oğ ulları , Habil, Kabil 

hadisesi, Kabenin in ş ası , Lokmamn odana yaptığı  ölmez  :o2ğütler, Yu-
sufa kar şı  karde ş lerinin kı skançlığı  ve Yusufu kuyuya atmalar ı , Yusuf 

ile Azizin karı s ı  aras ında geçen hadise, Yusufun hapse girmesi, karde ş -

leriyle mülakat ı , Musanın peygamberli ğ inden evvelki hayat ı , risaleti, 

mücizeleri, Firavn ın inad ı , İ srail oğullarını  Mı sırdan ç ıkarmas ı , el-Bakara 

ve Hı dır kı ssas ı ..., Süleymanm hikmetleri, Süleyman ve Belk ıs, İ sanın 

doğumu, nübüvveti, sofras ı ..., İ srail o ğulları , Zulkarneyn, Ashab ı  Kehf, 

Ashabu'l-Uhdfid, Ashabu'l-Fil, İ sra', Hicret, Bedir, Uhud, Benu'n-Nadr 

Ahzab, Mekke fethi, Huneyn gazvesi, İ fk hadisesi ve münâfiklara ait 
kı ssalar....insana, vakı alar kadar hiçbir ş ey gerçeğ i gösteremez. Buna 

uyarak geçmi ş  milletlerin ilim, cehalet, kuvvet zaaf, ş eref zillet durum-

larını  ve bunlar ın sebeblerini iyice incelersek, bizlerde mevcud olan iyi 
veya kötü davran ış larımı za kar şı  elbette tesir edecektir. 

Vaktile, Mı sır Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde, Prof. Ahmed 
Emin tarafından kabul edilen "el-Fennu'l-Kasassiyyu fi'l-Kur'ân" 
adlı  tez tenkid konusu olmu ş tur. Bu tezin müellifi, Kur'andaki k ı s-

ların tarihi hakikatlar ı  değ il , tasvir sanaat ını  nazarı  itibara ald ığı nı  or-

ya koymu ş tur. Gerek eserin müellifi ve gerekse tezi kabul eden Prof. 
Ahmed Emin, er-Risale ve Livaul-islam adl ı  meemualarda ş iddetle 

tenkid edilmiş , hatta müellif ilhadla itham edilmi ş tir. Muhammed el-

Hı dır Huseyn, Livaul- İ slamda' ne ş retti ğ i makalede, müellifin hatalar ını  
belirtmiş  ve Kur'ândaki k ıssalarda tarih ve vak ıalara muhalif bir ş ey 

bulunmadığı nı  beyan etmiş tir. 

Kur'ândaki k ıssalara dâir çe ş itli as ırlarda çe ş itli eserler meydana 

getirilmi ş tir. es-Sa'lebi'nin el-Arâis ismiyle maruf olan K ı sasu'l-En- 

1) Livii ıt'/- İshim. 1/6 s. 65 - 70, 1/9 s. 97 - 101 
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biyası  ile asrımı zda Muhammed Ahmed Câd el-Mevlâ, Muhammed Abul- 
Fadl İbrahim, Ali Muhammed el-Becevi ve es-Seyyid Sahata'n ın mey- 

dana getirdikleri "Kasasu'l-Kur'ân" ile, Mahmud Zehran' ın "Kasas 

mine'l-Kur'ân", Abdu'l-Vahhab en-Neccar' ı n "Kasasu'l-Enbiya"sı  gibi 

11- KUR'ANI KER İMDE TEKRARLAR 

Kur'ânı  Kerimde bazen bir kelimenin, bazen de, bütün bir 

âye-tin tekrar etti ğ i görülür. Bunun sebebini vaziyet ve icabatta ara- ___  
mak lâzımdır. Bundan ba şka arap dili ve üslübu bakımından da 

tekerrür lüzümlu bir keyfiyettir. 

Arap dilinin ruhunu anlayam ıyan ve arap dilini kendi dillerine göre 

mukayese ve muhakeme eden baz ı  Avrupalı  müste ş rikler, Kur'ândaki 

bu tekerrürleri lüzûmsuz görmekte ve onlar ın usandırı cı  ve bıktırı cı  
olduğunu söylemektedirler. Onlar ın bu tarzdaki dü şünceleri, Kur'âmn 

hakiki manas ını  kavrayamadıklar ım ve onun yüksek edebi k ıymetini 

idrak edememi ş  olduklarını  gösterir. 

Mekkedeki Kureyş  müş riklerinin Hz. Peygambere ve islama kar şı  
gösterdikleri mukavemet, husumet ve müslümanlara kar şı  yapt ıklar ı  
fena hareketler herkesin malumudur. Onlar ın putperestlik ve ş irk hu-  
susundaki ısrarlar ına cevap olarak verilen tenbih  ve va'idlerin ehemmi-

yetini yükseltmek, ifade ve hükümlerin kuvvetini art ırmak için kelime 

ve âyetlerin tekrarlanmas ından daha tabii bir ş ey olamazd ı . Zaten eski  
arap dili üslûbunda, bu ş ekilde tekrarlar , mevcuttu. Kur'ân ı  Kerimde 

araplar ın ötedenberi al ış kın oldukları  bu üslübu daha güzel ve daha 
""câzib bir ş ekilde devam ettirmi ş tir. Bu hususu Frans ız müş te ş riki Henri 

Masse'de kabul etmi ş  ve tekerrürün lüzümunu ve onun mant ıki oldu-

ğunu ifade etmi ştir.' 

Kur'anda tekerrür eden baz ı  âyetler üzerinde dural ım: 

1- ( 	 (:)S" 	) "ki benim azab ım ve tenbihlerim 

nas ılmiş  (düş ünün)". Bu âyet el-Kamer süresinde 4 defa tekrar-
lanmaktad ır. 

2- ( ,S W.I. vA 	j5.  « :U) 43T 	t; 	 ) "ibret için Kur'ân ı  

kolaylaş t ırdık, hiç ibret alan var m ı  ?" Bu ayette yine el-Kamer su-

resinde 4 defa tekrarlanmaktad ır. 

1) L' Islrim, Paris 1948 p. 72. 
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3— ( 	 ) "O gün (hakkı) yalan sayanlar ın vay ha- 

line" Bu âyet el-Mürselât suresinde on defa tekerrür etmi ş tir. 

4— ( 	 ,')İT (.5 tşi ) "Rabbinizin hangi nimetlerini yalan 

sayabilirsiniz" Bu âyet er-Rahmân siiresinde 31 defa takrarlanm ış  tır. 

Kı ssalardaki tekerrüre gelince: Kur'ândaki muhtelif k ı ssalardan 

maksad ın ne oldu ğunu söylemi ş tik. Bu kıssaların gayesi, eski peygam- 

berlerle, milletlerin ve memleketlerin tarihçelerini çizmek ve hikaye et-, 
mek de ğ ildir. E ğ er gaye bu olmu ş  olsayd ı , ayn ı  k ı ssalar ı n tekerrürüne 

lüzûm kalmazd ı . Asıl gaye onlardan ibret dersi almamizdir. 1VIeselâ, zâ-

limlerin akibetleri, duçar olduklar ı  feci durumlar ı  bu kı ssalardan ö ğ reni-

yoruz ki, bu hususlar ı  muhtelif vesilelerle tebarüz ettirebilmek için, 
kıssaların tekrarlanmas ından daha tabi bir ş ey olamaz. Tekerrürlerin 

ehemmiyetini şu misal ile daha iyi anlayabiliriz. Hazreti Ademin k ıssas ı , 
el-Bakara, 'Araf, el-Hicr, el- İ sra, el Kehf, ve Taha sürelerinde tekrar-
lanmış tır. Bu kıssa el-Bakara süresinde, Allah ın nimetlerini; el-Araf'da, 
Allahın nimetlerine kar şı , insanların ş ükürlerinin azl ığı ; el-Hicr'de, Al-

lahın insan ı  topraktan, Cinni ate ş ten halkedip, bu iki maddenin birbi-

rinden üstün olmad ığı nı  ve İ blisin kendini Ademden hay ı rlı  telakki et-

mesinin de bir aldanma ve cehalet eseri say ı lmas ı  lâz ım geldiğ i; el-Isra'- 

da, İ nsanların fitnelerini; el-Kehf'de İnsanın düş manı  olan iblis ve onun 

cinsinden olanlarla dostluk tesis etmenin ne kadar kötü bir ş ey oldu ğu; 

Taha'da, insan ın zaaf hallerini ve bundan dolay ı  her zaman Allah ın yar-

d ımına muhtaç bulundu ğunu hat ırlatmaktad ı r. 

12— KIJR'ÂNI KER İMDE MESELLER 

(Emsâlu'l-Kur'an) 

Mesel kelimesi lugatta, ş ibih, nazir, delil, hüccet, bir nesnenin s ıfat ı , 
halk aras ında kabul görüp yay ılmış  ve me şhur olan sözlerdir- ki bunlara 

türkçemizde ata sözleri denir-, bunlar ın irad edilip söylenmesine de 
"darb ı  mesel" denir, ço ğulu ise "emsâl" dir. 

Kur'ân ı  Kerimde pek çok misaller vard ır. Bunlardan çe ş itli yön- __ 
lerden istifade dilir. Tezkir, va'z, his, zecr, ibret gibi yönlerden gidilerek 

ahlaki bir netice ç ıkarmak için insanlar ı  tenbih ve te şvik etmektir. Kur'-

andaki bu meseller, medih ve zem üzerine oldu ğu gibi, sevab ve ikâb, 

i ş in ehemmiyetini yüceltmek veya tahkir etmek, i ş in tahkiki veya 

ibtali üzerine olabilir. Beyhakinin, Ebü Hureyreden rivayet etti ğ i bir 
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haberde, Hazreti Peygamber "Kur'an be ş  vecih üzerine nazil oldu: helal, 

haram, miıhkem, müteşabiih Ve emsal. Helal ı  iş leyin, haramdan kaç ımn, 

_ muhkeme tabi olun, müte ş -afıihe inanın ve emsallerden de ibret al ın 

buyuruyordu. 1  İmam e ş - Ş afii, bu ilmi, müçtehidin bilmesi laz ım gelen 

Kur'ân İ limlerinden  biri olarak kabul eder.' Ez-Zamah ş eri de, "Kur'ânda 
ki bu emsaller,  insanları , manalar ı  ke ş fetmeye yöneltir" demektedir. 3  

Kur'ândaki mesellerin ifadesinden onlar ın gayesi gayet aç ık olarak 

anlaşı lır : try,;2; ; "Bu misaller (yok 

mu ?) iş te biz onlar ı  insanlar düş ünsünler diye irad ediyoruz" (el-Ha ş r 21). 

. 	 4.IAJ 	 jr.,211 ı i„N J < 	U L.  

"Andolsun ki biz bu Kur'ândan insanlar için nasihat kabul etsinler diye 

her misalden (örnekler) gösterdik" (ez-Zümer, 27). t r. 

)/1 	L,,,I;JJ " İş te misaller, biz onları  insanlar için 

irâd ediyoruz, alim olanlardan ba ş kası  onları  anlamaz" (el-Anke. 

but), 43) 

Kur'ânı  Kerimde edebi ş ekillerden biri olan mesel, yani te şbih, 

mühim bir yer i ş gal eder. Kur'ândaki bu güzel te şbihler hakkın6. F. 

Buhl, hakiki temsil ve kinayenin inki ş af etmi ş  oldu ğunu ifade eder, 

demektedir. 

Kur'andaki emsalleri ba ş lıca iki guruba ay ırabiliriz. a) Sarih ve 

zahir olanlar b) kamM, gizli,remizli ve imal]. olanbr ki, herkes bunu idrak 

edemez, Sarih emsale örnek olarak şu âyeti ele alabiliriz. 

(er-Ra'd. 17) 	 • 	 °s.t,4 s.11 ç5.4 

"O, gökten bir su indirmi ş tir de vadiler kendi mikdar ınca sel olmu ş tur. 

sel de yüze ç ıkan bir köpük yüklenib götürmü ş tür. Bir zinet veya bir 

meta aray ıb yapmak için ate ş de üzerini (körükleyib) yakd ıklar ı  ş eyler-

den (madenlerden) de bunun gibi bir köpük (posa has ı l olur). İş te Allah, 

hak ile batı lı  böyle çarp ış d ı rır. Amma köpük at ı lır gider. Insanlara faide 

verecek olan ş eye (asla, cevhere) gelince: İş te bu, yer yüzünde kal ır. 
Allah böylece misaller irad eder) 

1) el-Burh ıin, I. 486. 

2) Aynı  yer. 

3) Aynı  eser, I. 488. 
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Bu âyeti kerimede, Hak Taâla, hakk ı  ve hak sahiplerini gökten 

yağan ve yerde türlü menfaatlar sa ğ layan sulara, bat ı lı  ve bât ıl olanları  
ise hak üstünde k ı sa bir müddet içinde yükselmi ş  olmakla beraber, çabuk 

kaybolan köpüklere te şbih etmektedir. Hakk ın ve bât ı lın birinci te şbihi 
budur. İ kinci te şbih ise hak, insanlara zinet ve fayda temin eden muhtelif 
aletler ve kaplar imaline elveri ş li madenlere, bât ı l ise, erimiş  madenlerin 

üstündeki kir ve köpüklere benzetilmektedir.1 

Gizli emsale örnek olarak ta ş u âyeti ele alal ım: 

(İyi topraklar ın mahsulü, Allah ın izniyle (iyi) ç ıkar, kötü topraklardan 

ancak kötü (k ıt) mahsul ç ı kar) (el-'Araf, 58). 

İbn Abbasa göre bu ayette mümin ile kâfir için bir mesel irad edil-
miş tir. İyi topra ğı n mahsulü iyi oldu ğu gibi, iyi müminin de ameli iyi-

dir. Çorak topra ğı n mahs01ü k ı t ve kötü olu ğu gibi, kâfirin de ameli 

kötüdür. 

Es-Suy ılti, kâmin emsal için ş unları  nakleder2 : El-Maverdi der ki, 

el-Hasen ibnu'l-Fadl'a soruldu. Sen arap ve acem mesellerini Kur'ândan 

çı karıyorsun, öyle ise sen (< t+bt,..) meselini Allah ın 

kitab ında bulurmusun ?. O da, evet dört yerde dedi. 

1— ".... O, ne çok ya ş lı , ne de pek genç de ğ il, ikisi ortası  bir dinç 

inektir". (el-Bakara, 68). 

2— "Onlar ki harcad ıkları  vakit ne israf, ne de s ıkı lık yapmazlar, 
(harcamalar ı ) ikisi aras ı  ortalama olur" (el-Furkan, 67). 

3— "Elini ba ğ lı  olarak boynuna asma, onu büsbütün de aç ıp saçma. 
Sonra kınanmış , pe ş iman bir halde oturup kal ı rs ın" (el- İ sra, 29) 

4— "Namaz ında pek ba ğı rma, sesini o kadar k ısma da, ikisi aras ı  
bir yol tut" (el- İ sra, 110). 

Kendisine yine soruldu: Allah ın Kitab ında (( 	 c:7:4 » 

(bir ş eyin cahili olan, ona dü ş man olur) u bulabilirmiyiz ? Cevap olarak 

evet iki yerde dedi: 

1— "Hay ır onlar ilmini kavrayamad ıkları  ş eyi yalan sayd ı lar" 

(Yunus, 39). 

1) el-Itkan, II. 132. 
2) Aynı  eser, II. 132 - 133. 
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2— "Onunla (Kur'anla) hidayeti kabul etmedikleri için de, bu eski 

bir yaland ır, diyeceklerdir" (el-A'raf, 11) 

Bunun gibi daha pek çok sualler sorulmu ş  ve bunlar ın Kur'andaki 

yerlerinin tayini istenmi ş tir. 

Kâmin mesel için en iyi örneklerden biri de (en-Nur, 35) âyetidir. 

Bu âyete bakarak, Allah ı  semavat ve arz ı n nuru Olarak görmek veya 

Allahı  nurla bir tutmak do ğ ru de ğ ildir Çünkü, el-En'am suresinin ba şı nda: 

• 3.■k, <:•>\»=.21  

ki bu âyette, Allah arz ve semavat ı  aydınlatan olarak vas ıflandırılmak-

tad ır. Bu bakımdan, mesellere hakikat diye ba ğ lanıp kalmamak, onlar ın 

ötesindeki hakikati—sezmeye çal ış malı dır. Tasavvuf erbab ı  bu âyetle gçık 

meş gul olmuş lar, hatta bu âyet hakk ında müstakil eserler  bile meydana 
getirilmi ş tir. Gazâlinin  "Mi ş Idı tu'l -Envar"ı  gibi. 

Kur'ânın Emsali hakkında, Eb ıl Abdirrahman Muhammed b. Hü-

seyn es-Sülemi en-Neysâburi (Ö. 412 /1021), Ebu'l-Hasen Ali b. Muham-

med b. Habib el-Mâverdi e ş -Ş âfi'i (Ö. 450 /1058) ve Ş emsuddin Muham-

med b. Ebi Bekr b. kayy ım el-Cevziyye (Ö. 751 /1350) birer eser yaz-

mış lard ı r. 

13— HAKIKAT VE MEC..A.Z 

Kur'âm Kerimde, kelimeler hakiki manalar ında kullamldıkları  
gibi, bazen de mecâzi manalarda kullan ıhrlar. Kelimelerin hakiki mana-

larında kullanılmış  olmasında bir ihtilaf yoktur. Kelimelerin mecâzi 

kullamlış ma gelince bu hususta görü ş  ayr ılıkları  belirmiş tir. Islam 

âlimlerinin çoğunluğu, Kur'ânda meeâz ın varlığı nı  kabul etmişTrdir. 

Fakat bir Ş âfi'i âlimi olan Ebu'l-Abbas Ahmed b. Ahmed et-Taberi 

(O. 335 / 946), bir Mâliki fakihi olan Huveyzmendâz (Ö. 400 sendefi), 

Zâhiri mezhebinin kurucusu olan Dâv'û d b. Ali b. Halef el-Isbahân.i 

(O. 270 / 883) ile o ğ lu Muhammed (Ö. 297 /910) ve Mutezile fukahas ın-

dan olan Ebtı  Müslim Muhammed b. Bahr (Ö. 370 / 980) 

gibi zevât, mecâzm kur'ânda olam ıyaca ğı nı  söylemi ş lerdir. Onlara göre 

mecâz, yalan ın karde ş idir. Kur'ân ise bu gibi ş eylerden münezzehdir. 

Konuş an kimse, bir hakikati ifade etmek için s ıkınt ıya düş erse niyet 

olarak mecâz ı  kullanır. Böyle bir durum Allah için bahis konusu olamaz, 

onun için muhald ır. E ğ er böyle bir ş ey kabul edilirse Allah için bir nok-

sanlık te şkil eder, derler. 
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Yukarıda da söyledi ğ imiz gibi pek çok kimse bu görü ş ü kabul et-

mez ve onun bat ı l olduğunu söylerler. Muhaliflerin söyledi ğ i gibi Kur'- 

ândan mecaz ı  kaldıracak  olursak, onun güzellik yönü de ortadan kalkm ış  
olur. Belagat sahibleri, mecaz ın, hakikatten daha beli ğ  olduğunda it-

tıfak etmi ş lerdir. Kur'âmn ibaresinin tatlı lığı  ve çekici güzelliğ i, biraz  da 

kendisinde mevead olan mecazlardan ileri gelir. 

Mecâz iki kı sımda mütalaa edilir: 1) el-Mecâzu fi't-Terkib veya el-Me-

cazu'l-Aldidir, Mesela, el-Bakara suresinin 16.c ı  ayeti olan 	 ) 

• 	e" 
de gerek r ıbh ve gerekse ticaret mecazd ır. Manas ı  

(onlar ticaretlerinde kazanmad ı lar) d ır. 2) el-Mecâzu fi'l-Müfred veya 

el-Mecazu'l-Lugavidir. Bir lafz ın başka bir manada kullan ılmasının çe-

ş itleri say ı lamıyacak kadar çoktur. Mesela, bütünü ifade eden bir keli-

menin, bir cüz için kullan ılışı na ait bir örnek verelim. ) 

(. 	 ;IDI 
	

_ 	(el-bakara 19) âyetinde, onlar parmaklar ının 
4-  -* 

uçlarını  kulaklarına sokuyorlar yerine, onlar parmaklar ını  kulaklarına 

koyuyorlar, denilmektedir. Cüz ifade eden bir ismin kül üzerine itlak ı -

da mümkündür. Mesela, ( 44,..;511 JS") (el-Kasas 88) ayetin-

deki yüzden maksat, Allah ın zat ı d ir.' 

Kur'an Kerimdeki mecâz konusunda yaz ı lmış  eserler çok eski ise 

de, bu hususta Safi'i alimlerinden Abdul'l-Aziz b. Abdi's-Selâm b. Ebi'l-

Kas ım (el- İ zz b. Abdi's-Selâm) (Ö. 660 / 1262) ı n el- İş tire ile'l-İ 'câz 

fi ba'di Envâi'l- Mecâz adlı  bir eser yazm ış tı r. 2  

Ebâ Ubeyde Ma'mer b. el-Müsenna (Ö. 210 /825) n ın, Mecâzu'l-

Kur'ân3  adlı  bir eseri var ise de, bu eserdeki mecâz anlam ı  daha geni ş  bir 

ş ekilde ele al ınmış tır. Son zamanlarda bu konuda eserler yaz ılmış tır. 
T. Sabbagh'ın, La Mâtaphore dans le Coran, Paris 1943, M. Sister, Me-

taphoren und Vergleiche im Koran, Berlin, 1931, Stanley Lane-Poole. 

Le Coran poesie et ses lois,' Paris, 1882, Şeyya_Kutb'un, et-Tasviru'l- 

Fenniyyu fi'l -Kur'ân adlı  eseride, 5  bu konuda faydal ı  bilgileri ihtiva  
etmektedir. 

1) Kur'an ı  Kerimde ki mecâz bahsi hakk ında tafsilat için bkz. el - Burhân fi Ulâmi'l-Kur'an 
II. 254 - 299; el-Itlain fi Ulâmi'l-Kur'ân, II. 36-40. 

2) Bu eser 1312 senesinde İ stanbulda baulnuştır. es  - Suyûti bu eseri ihtisar etmi ş  ve ona 

(Muccizu'l-Fursân ilâ Medizi'l-Kur'ân) ad ını  vermi ş tir. 
3) Bu eser, Dr. Fuat Sezgin taraf ından iki cild olarak M ı sırda ne şredilmiş tir 
4) Bu eser, Avni Doğ an tarafından türkçeye çevrilmi ş tir 
5) Bu eser, Dr. Süleyman Ate ş  tarafından, Kur'ânda Edeni Tasvir, adıyle türkçeye çevrilmiş tir. 
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14— 11/FÜ Ş Kİ LU'L-KUWAN 

Kur'ânı  Kerim âyetleri aras ında ihtilaf ve tenâkuz gibi görülen 
keyfiyettir ki , asl ında Allahın Kelâm ında böyle bir hâlin mevciaiyeti _ 
bahis konusu olamaz. Çünkü Cenab- ı  Hâk bu hususu bertaraf edecek ş e-
kilde beyanda bulunmu ş tur. Ş öyle ki: 

(en-Nisa, 82) 	 » 

(E ğer O, Allahtan ba şkas ı  tarafından olsaydı , elbette içinde birbirini 
tutmayan bir çok şeyler  u urlard ı). Faka mübtedi olan kimse, ceha-
letinden dolay ı , onun baz ı  âyetleri aras ında ihtilaf oldu ğunu zannede-
bilir. Ondan bu vehmin giderilmesi icab eder. Gazâliye, yukar ıdaki a-
yetin manas ını  sorduklarında, ihtilafdan maksat, manalar aras ındaki 
müş terek lafı zların ihtilafı dır. Yoksa bu hususdaki insanlar ın ihtilaf-
ların' nefyetmek de ğ il, belki Kur'a= zât ı  hakkındaki ihtilaflara nefiy-
dir. Hakikatte, her hangi bir ş ey hususunda insanlar ın görüş leri çe ş itli 
olabilir. Dünyay ı  baz ıları  medhederken baz ı ları  da zemmedebilir. İş te 
insan kelâm ı  ihtilaflardan beri  olamaz. Çünkü  insanlar arasindai bu  
ihtilaf A'raz ve ahvâl ihtilafıdır. Fakat Kur'ân, tek bil' men şeden ayn ı  
metod ve aıı llıLaye_yi  tahakkuk ettirmek için geldiğ inden, önü  ve sonu 
aras ında bir ihtilafın vukuu bahis konusu  olaınaz:Ayetleraras ında te-
nâkuz gibi görülen hususa bir iki örnek verelim: 

(el-Bakara 51) 	 (9„ jA 	» 

(Hani Musa ile k ırk gece 	 vaidle ş miş tik...) 

(el-Arâf 142) 	(( j„,t" 1),L41 	 5k; 	 » 

(Musa ile otuz gece sözle ş tik ve ona bir on gece daha katt ık). 

Bu ayetlerde Cenab ı  Hak, Hz. Musa ile vaidle şmeyi birinde kırk diğerinde 
ise otuz gün olarak vermektedir. İki rakkam birbirini tutmad ığı  için 
sanki bir tenâkuz varm ış  gibi görülmektedir. el-Arâf süresindeki ayette 
Allah 30 gün vadediyor ve ona 10 gün daha ilave ederek cem'an 40 da istik 
rar buluyor. Halbuki el-Bakara süresindeki ayet ise istikrar bulmu ş  
olan bu adedi bize bildirmektedir. 

(en-Nisa 3 )
(- 	

(ş ayed adalet yapa- 

mıyaca ğı nızdan endi ş e ederseniz, ozaman bir tane..) 

( en-Nisâ 129 ) >. J 	 » " J 

(Kad ınlar aras ında adalet icra etmenize ne kadar h ı rs gösterseniz asla 
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güç yetiremezsiniz). Birinci âyetteki adl'den maksat, zevceler aras ındaki 

hukuku müsâvi derecede tutmakt ır, bu vukuû mümkün olabilecek bir 

ş eydir. İ kinci âyetteki adl ise, kalbi bir meyldir. Erkek, zevceleri aras ın-

dan birine kar şı  olan neyline mani olmaya muktedir olamaz. İbn Atiyye, 

bu ikinci âyetteki adl kelimesini, tam adalet diye vas ıfland ırmış tı r. 

Ayetlerin birbirine z ı t gibi görünüş lerini izâle etmek için baz ı  kal-

defer vazedilmi ş tir. Ebu' İ shak el-Isferayini (Ö. 418 / 1027) , iki ayet bir 

birine tearuz halinde bulunursa, iki ayetin nüzül tarihlerine bak ılır, 
önce olan terk olunur, der. Ihtilaf konusundaki tercih kâidesini ş öylece 

sıralayabiliriz. 

1) Hüküm hususunda Medeni olanlar Mekki olanlara tercih edilir 

2) İ ki hükümden biri Mekke ehli ahvaline, diğ eri Medine ekili ahva-

line aitölursa, Medine ekili ahvâli takdim olunur. 

3) İ ki hükümden birinin zâhir manas ı  müstakil bir hükme, diğ er 

ayetin lafz ı  bunu iktiza ederse, müstakil hüküm ifade eden tercih olunur. 

4) İki âyetten her biri zâhirde kastedilen ş eyi yüklenmiş  olarak 

umum ifade ederse, bu takdirde onlardan birinin ba ş ka bir maksad ı  
tahsise gideni varsa o tercih edilir. 

Ayetler aras ından z ı tlık varmış  gibi bir vehme düşmenin sebeb-
leri nelerdir. Veya ba ş ka bir ifade ile, bu çe ş it âyetleri hangi ş ekiller al-

tında görebiliriz: 

a) Vuku bulan ş eyin muhtelif hallerde ve çe ş itli ş ekillerde görün-

mesi: Mesela, Ademin yarat ı lışı  bir kere Mu İmran sûresinin 59. cu üye- 

tinde 	 » topraktan, el-Hicr süresinin 26, 28 ve 33. cü ayet- 
..,. 

lerinde 	 » Balç ıktan, es-Saffât sûresinin 11. ci , âyetinde 

»cıvık çamurdan, er-Rahman süresinin 14. cü âyetinde 

a L( J L4.1,4 v , » ,. kupkuru balç ıktan olu ş u ilk anda insan ın nazarı  

dikkat ını  çekmektedir. Ayn ı  insan ın yarat ı lışı  için manaları  muhtelif 

lafızlar kullanı lmış tır. Zirâ ayetlerde geçen "salsal" ile "hamain" ayn ı  
de ğ ildir. "Hama" da "turab ın" ayn ı  de ğ ildir. Fakat asli cevher itibariyle 
hepsinin men ş ei toprakt ır ve yukar ıda zikredilen haller topraktan ne ş et 

etmi ş  ve derecelenmi ş  oluyor. 

b) Mevzu ihtilaf': Mesela, 

(el-Bakara 174) 	q Z41.211 - 	.4.1.11 e 
(.... Kıyamet günü Allah onlarla konu ş maz.) 
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(el-hicr 92-93) 	(; 	 1;15' 
" • 	e 

(İş te Rabbine andolsurı  ki onlara, topuna yapmakta olduklar ı  ş eyleri 

elbette soraca ğı z). İ lk ayette Allah onlarla konu ş maz denilirken, 

diğ erinde onlara soracak ifadesi bir tenakuz te ş kil eder gibi görünüyorsa-

da, birinci âyetteki menfi ikram ve lüttıf makamındad ır. İkinci ayette 

ki müsbet ise tevbih ve ihanet makam ındadır. Bunlar ise birbirini nef-

yetmez. 

c) Fiil yönünden ayetteki ihtilaf: Mesela, 

(el-Enfal 17) (( 	 » (Onları  siz öldür- 
e 

mediniz, fakat Allah öldürdü onlar ı). Bu ayette katl kesb ve mü- 

baş eret yönünden insanlara izâfe edilmi ş  ve yine onlardan tesir 

cihetinden nefyedilmi ş tir. Buna dayanarak, fiiller Allah ın mahlâkudur, 

diğer bir ifade ile, Allah kullar ın fiillerinin yarat ı cı sıdır, denilir 

d) Ihtilaf gibi görülen husus, bazen de hakikat ve mecaz yönünden 

olur: Mesela, (el-Hacc 2.) (< 	 r,t,4 	 ',LSI (S5.9 ll 
• e 

(İnsanlar ı  serho ş  olmuş  gibi görürsün, halbuki onlar serho ş  de ğ illerdir). 

Ayette, kıyametin deh ş etine izafetle mecâz olarak insanlar ı  serho ş  gibi 

rürsün denilirken, sarho ş luğun, ş arabdan gelece ğ i düş ünülerek hakikate 

izafetle de, onlar sarho ş  değ ildirler, denilmektedir. 

e) İ ki vecihle_çe ş itli ayrıhkları _cem etmesi: Mesela, 

(el-En'am 61) (( 	 (en-Nahl 28) (( 	51/4.1,1 (:,1:4 ):::; 

(ez-zümer 42) (( Ly,,;L; '511 ji:.!  , (es-secde 11) 91,1 ‘,}; » 

Bu ayetlerde, nefislerin, resuller, melekler, meleku'l-me -vt ve bizzat 

Allah tarafından öldürüldü ğü zikredilmektedir. Müfessir el-Bagavi, 
bu ayetlerin aras ını  şöyle cem eder. Meleklerin öldürmesi kabz ve nez', 

meleku'l-mevt'in öldürmesi dua ve emir, Allah ın öldürmesi ise ölümü 
yaratm ış  olması  sebebiyledir. 

Kur'ânda bu gibi görünü ş leri bertaraf etmek için, müstakil ese ler 
meydana getirilmiş tir. Müş kilül-Kur'an hakkında ilk söz edenin bn 
Abbas oldu ğu söylenirse de, bu alanda meydana gelen ilk eser, Eb Ali 

Muhammed b. Müstenir b. Ahmed el-Kutrub (Ö. 206 /821) undur, nun, 

Kur'ân srirelerine göre bu hususda güzel bir eser telif etti ğ i söylenir.' 

1) el-Burhân, Il. 45; Itkrı n. 27 (kanaat ımca bu konuyu, maâni'l-kur'ânı nda işlemiş  olabilir, 

bkz, keza, fihrist, s. 52, 78. 
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EM'," Muhammed Abdullah b. Muslim b. Kuteybe ed-Dineveri (Ö. 

276 /889) feylesof ve reycilere kar şı , Kur'a= do ğ ruluğunu müdafaa 

etmek sadedinde "Te'vilu Mu şkili'l-Kur'ân" adlı  eserini telif etmi ş tir. 
Bu eser, Kur'âna sald ıran çe ş itli görüş  sahiblerinin fikirlerini ve bunlara 

verilen susturucu cevaplar ı  ihtiva eder.' Kâtib Çelebi, Bu konuda, Ebri 

Muhammed Mekki b. Ebi Tâlib (Ö. 437 /1045) in "Müşkilâtu'l-Kur'ân" 
adlı  bir eseri oldu ğunu zikreder. 2  

15— MCCMEL VE MÜBEYYEN 

R, ,v-) 
Mücmel, lugat manas ından da anla şı laca ğı  gibi, müphem bir lafı z-

d ır. Ondan ne murad edildi ğ i anlaşı lamaz. Mücmel olan ayette de manalar 

izdiham eder ve onlardan hangisi oldu ğu aç ık bir ş ekilde belli olmaz. Ma- , 
nası  kapal ı  bir ş ekilde olan ayetler Kur'anda mevcuddur. Davud ez-
ez-Zahiri, mücmel ayetlerin Kur'ânda varl ığı nı  kabul etmez. Kur'andaki 

mücmeller için umumiyetle ş u sebebler bahis konusu edilebilir. 

a) Kelimenin iki z ıt manada birle ş mesi: Mesela, 	
. 

L,., 

(Tekvir 17) deki 
(Srf) 

 kelimesi hem gelen ve hem de geçen gece 

mas ına gelir. Keza ( s, 9 Zt5kt ) (el-Bakara 228) âyetinde de ( 9.3) ) 

kelimesi hem hayz ve hem de temizlik haline delâlet eder. İş te bu gibi 

haller 'ayetin mücmelligine i ş aret eder 

b) Zamirin mercii ihtilafı : Mesela 	3aJl • . . ) 

4-^-1 	 (Fat ır 10) (... Güzel kelimeler ona yükselir, 

onuda iyi amel yükseltir..) ( 4A:ıı  ) daki hu zamirinin Allaha m ı , 

güzel söze mi, yoksa iyi iş e mi râci k ı lınaca ğı  hususundaki ihtilaf do-
layısiyle ayet mücmel olur. 

)  At ıf ihtimali veya istiaa,f sebebiyle: Mesela 	 ) 

(. ‘..) J - ., 	 3,&I (Ali İmrân 7) Kur'andaki te'vili - 

ancak Allah ve ilimde rusah sahibi olanlar bilebilir ş eklinde manalan- 

d ırıhr. ( 	 ) deki vay harfi atf olmu ş  olur. Ama te'vili 

yalnız Alah bilir, ilimde rüsah sahibi olanlar da buna iman ettik der- 

1) Ke şfuzzuniin, II. 1695, eser hakk ında bilgi için bkz, kur'an tefsirinin doğ uş u. s. 150 - 152. 
2) Ke şfuzzunân, II. 1695. 
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ler, ş eklinde manaland ırılırsa, o zaman vay harfi istinafiyye olmu ş  
olur. Bu da ayetin mücmel olma sebeblerindendir. 

d) Lafz ın garabeti: Mesela ( 	 ) (el-Bakara 232) 

- 	- 
e) Lafz ın çok kullan ılmamas ı : Mesela( 4:),,,,,j)yerine ı  

(e ş - şuara, 223), ()yerine( j z kp J) (el-Hac 9), ( 

yerine ( 4:2". 	 ) (el-Kehf 42) kullan ılması  gibi. 

f) Takdim ve tehir • ,3tğ 	 3 ) 
, • 

	

(Taha 129) ayeti 	, 
511 ıs 111

A 	j  L15-  * 1  

( 	,..)tğ  ş eklinde, keza (... tt:p 	 ts" 	) (el-Araf• 

187) ayeti de takdim ve tehirsiz 	-‘4„1.; 	 ş eklinde 

olmas ı  laz ım gelirdi. 

g) Asıl lafz ın  baş ka bir _ş ekle kalbolmas ı  : Mesela, ( 	ke- 

limesi ( 	 j  ) (et-Tur 2), keza( 	jp) ın ( 	J... 1 jc.) 
(es-saffât 130) ş ekline girmesi gibi. 

Bir kaç madde halinde zikretmeye çal ış tığı mı z ş u haller, ayetlerin 

anlaşı lmasını  güçle ş tirmekte ve onlar ı  mücmel kılmaktad ır. 

Mübeyyen  ise: lugât manas ından da anla şı laca ğı  üzere, aç ıklamak 

beyan etme .pmnas ınad ır. Ayetlerdeki mü ş tereklik, mü şkil, mücmel, 

hafi gibi hususlar ı  açıklayan ayetlere de mübeyyen ayetler denir. 

Mübeyyen ayet veya lafız, kapalı  bir ayeti ya muttas ıl veyahutta 

munfas ıl bir ş ekilde tebyin eder. Bunlara ait bir kaç örnek verelim. Me- 

sela el-Bakara söresinin 187. ci ayeti ( ....3 ,,-.1.1,2„;..J1 • A 	• ' 1 

mücmeldir. Ayetin hemen arkas ından gelen ( 	 ) lafz ı  bu 

mücmelliğ i açıklamaktadır. Görüldü ğü gibi, bu örnekte, mücmeli beyan 

eden lafı z, hemen mücmelin akabinde ve ayn ı  ayette gelmektedir. 

jt125 	LSU. 	) (et-Tar ık 2) ayeti de mücmeldir. Bu ayeti 

takib eden 3. cü ayet ( 	V:11 5 	bu mücmelliğ i beyan etmektedir. 

Keza el-Bakara suresinin 229. cu ayeti ( 	5k)211) ayeti de müc- 
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meldir. 230. cu âyet ( o 	J.; 	 ‘.:7„ 4) s  J.4. 51, 1,011, (:)U) i ile 

bu mücmellik açıklanmaktad ır. Bir haberde, birisi Hz. Peygambere gelir 
ve ona, Allah Kur'ânda iki talak oldu ğundan bahseder, 3. cüsü nerededir 
diye sorar. Peygamber de cevap olarak "onu maruf bir ş ekilde tutmak 
veya güzel bir ş ekilde salıvermektir", âyeti bu üçüncü talak ı  ifade eder 
demektedir. Demekki ilk iki âyet ric'i talaka âit olmaktad ır, ikinci âyet 
ise beynuneti ifade eder mahiyettedir. Yine el-Müide suresinin 1.ci âye- 
tinde ( 	 haram k ı lınanlar müstesna olmak üzere davarlar size helal k ı - 
lınmış tı r 	) denilmektedir. Ama haram k ı lınan bu hayvanlar bize bildiril- 
memektedir. Yine ayn ı  sürenin 3. cü âyeti ise (kendili ğ inden ölen hayvan, 
kan, domuz eti, Allahtan ba şkasının adı  ile kesilen, bo ğularak, vurularak, 
yuvarlanarak veya sürüklenerek, ölen, canavar taraf ından parçaları an 
hayvanlar haram edilmi ş tir.) demekle, haram k ılınanları  beyan etmek-
tedir. Bu örneklerde de görüldü ğü gibi,  mübeyyen olan lafız veya  âyet, 
aynı  âyette de ğ il de, bir âyet veya bir kaç âyet sonra, hatta  başka bir 

gelmi ş  olabilir. Bir çok mücmel âyetin, açıklayacı s ı ,  Hz. Pey-
-gam-berin. -sünneti-  am-aktad ı r.  Namaz, zekât ve hatt ın baz ı  menâsiki  
miTC-Meldir. Bunlar Peygamberin sünnetiyle aç ıklanmış tır.i 

16- EL-VOCCH VE EN-NEZAIR 

Kur'ânı  Kerimde, çe ş itli manalarda kullan ılan müş terek lafızların 
mevciid oldu ğu müş ahede edilir. Bir kelimenin bir âyette ifade etti ği 
mana ile, yine ayn ı  kelimenin diğer âyetlerde ifade etti ğ i anlamlar ayn ı  

amaktadir.Î ş te biz buna tefsir ilminde "vücûh" diyoruz. Bunun aksi-
ne de, yani çe ş itli bir çok kelimenin ayn ı  manay ı  ifade etmesine "Nezâir" 
denir. Kur'ân ın iyi anlaşı lmas ı  ve bilinmesi için, tefsir ilminde ö ğ renil-
mesi lüz ım gelen mühim hususlardan biri de ş üphesiz "vücûh ve Nezâir" 
dir. İbn Abbasdan rivayet edildiğ ine göre, Ali b. Ebi Talib onu, Hâricilerle 
münakaş a ve onları  ikna etmek için gönderdi ğ inde, ona şu hususu ten-
bih etmeyi ihmâl etmemi ş ti: "Onlarla münaka ş a ederken delil olarak, 
Kur'ânı  Kerimi hüccet gösterme, çünkü onda, bir çok manalar ı  ihtiva 
eden, zû vücûh kelimeler vard ır. Yalnı z sünnet ile fikirlerini teyid et". 2  
İş te Kur'ânda, bir kelimenin bir kaç veya yirmiye yak ın bir mana ifade 
etmesi, onun mu'cize olu ş unun bir delilidir. Zira be ş er kelâmında böyle 

1) Mücmel ve mübeyyen konusunda daha fazla bilgi için bkz. 	fi 	 II. 
18-20 

2) es-Suyfı ti, 	fi Uliinti'l-Kur'an Kahire (Matbaatu'l-Hicfızi) I. 42. 
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ş eyler pek bulunmaz. Mukatil b. Süleyman kitab ının mukaddimesinde 

nakletti ğ i bir haberde "Ki ş i Kur'ândaki bir çok vecihleri görmedikçe 
hakiki bir faldh olamaz demektedir. 

Ş imdi bunlardan baz ı  örnekler görelim: Mesela, 	 kelimsi 

ve ondan türeyen kelimelerin, Kur'an ı  Kerimde 17 manas ı  oldu ğu görülür. 

Bu kelime el-Beyân, 2  ed-din,3  el-imân,4  ed-Eai,5  Peygamberler ve Kitab-
lar,6  el-Ma'rife, 7  er-Re ş ad,8  Muhammed (S. A. V.),9  el-kur'ân," et-tevrât," 
el- İ stirca',12 el_Hucce,13  et-Tevhid,' 4  es-Sünne," el- İ lham,°7 

 et-Tevbe," gibi manalara gelmektedir.  et-T43U  kelimesi de, e ş -Seytân," 

Allandan gayri ibadet edilen putlar 2° ve Ka'b b. el-E ş ref21  manas ındad ır. 
Keza salat, rahmet, ruh ve el-kaza kelimeleri gibi pek çok kelime çe ş itli 
ayetlerde, çe ş itli anlamlara gelmektedir. Ez-Zerke ş i ve es-Suyüti, bu 
hususa dâir gayet güzel örnekleri eserlerinde kaydetmektedirler. 22  

Keza, "cehennem" "'lar" "sakar" "huteme" "cahim" gibi çe ş itli 
lafı zların aynı  manay ı  ifade etmeleri gibi daha pek çok kelimeye rast-
lanılabilir. Bunlar da nezâire ait örnekleri te şkil eder. 

Kaynaklar, viicüh ve nezâire dair ilk as ırlardan itibaren, eserler 
yaz ı ldığı nı  kaydediyorlarsa da, bu ilk as ırlardaki eserlere pek rastlaya-
mamaktay ız. Kâtib Çelebi, İ krime (Ö. 105 /723) ve Ali b. Ebi Talha 

1) el-Burhan, I. 103. 

2) Bakara süresi, 5. 

3) Ali 'Imran suresi, 73. 

4) Meryem sûresi 76. 

5) er-Ra'd sûresi, 7, el-Enbiya, 73. 

6) el-Bakara süresi, 38. 

7) en-Nahl sûresi, 16. 

8) el-Fâtiha sûresi, 6. 

9) el-Bakara, 159; Muhammed, 32. 

10) en-Necm, 23. 

11) Gâfir, 53. 

12) el-Bakara, 157; et, Tegâbün, 11. 

13) el-Bakara, 258. 

14) el-Kasas, 57. 

15) ez-Zuhrûf, 22. 

16) Yusûf, 52. 

17) Tâha, 50. 

18) el-A'raf, 156. 

19) el-Bakara, 256; Nisâ, 76; Mâide, 60. 

20) en-Nahl, 36; ez-Zümer, 17 

21) el-Bakara, 257; Nisâ, 51, 60. 

22) Daha fazla örnekler için bkz. el-Burhan, I. 103 - 111; el-Itkân, I. 143 - 146 
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(Ö. 143 /760) n ın, bu sahada eser yazd ıklarını  söylüyorsa da,1 bu hususda 
diğer kaynaklarda bir bilgiye rastlanamam ış tır. Hemen hemen bütün 
kaynaklar, Mukâtil b. Süleyman (O. 150 /767) ın bu alanda bir eser .— 
yazdığı nda ittifak halindedirler. Vüeisıh ve Nezâir hakk ında, Islam ın 
ilk as ırlarından itibaren eserler yaz ılmış  olduğunu, kaynaklardan ö ğren-
diğ imiz halde, bugün kütübhanelerde mevcûd olan bu alandaki eserlerin 
hemen hemen hepsinin daha sonraki as ırlara ait oldu ğunu görmekteyiz. 

Bu sahada eser verenleri ş öyleee s ıralayabiliriz. Yahya b. Muhammed b. 
Yahya. b. Sellâm (O. 280 /893) ın, Kitâbu't-Tasetrif.,2  Ebû Bekr Muham-
med b. el- Hasen en-Nakka ş  el-Mawsûli (O. 351 /962), Ebffl-Huseyn 
b. Fâris (O. 395 /1004), Ebû Ali b. el-Bennâ el-Mukri el-Hanbeli (O. 471 / 
1078), Ebil Abdillah Muhammed b. Ali b. Muhammed el-Hanefi ed-
Dâmegani (C). 478 /1085), Ebu'l-Hasen Ali b. Abdillah b. Nasr ez-Zagûni. 
el-Hanberi (O. 527 /1133), Ebu'l-Ferec Abdurrahmân b. Ali b. Muham-
med b. Ali el-Cevzi (C). 597 /1201 ) Ebu'l-Fadl el-Abbas b. el-Fadl el-
el-Ensari, Ebû'l-Huseyn Muhammed b. Abdissamed el-Mısrı . 3  

17— KUR'ANDAK İ  MÜPHEMLER 

(Müphematu'l-Kur'an) 

Kur'an]. Kerimde sarih olarak isimleri zikredilmeyipte, ismi mevsul-
ler veya zamirlerle zikredilen erkek veya kad ınlar olduğu gibi, melek 
veya cin veyahutta bir topluluk veya kabile de olabilir. Bu gibi isim 
mevsullerinin veya zamirlerin kime delalet etti ğ ini bilmek kolay bir ş ey 
değ ildir. es-Suyûti ve Kâtib Çelebinin nakline göre, bu mübhemât 
ilminin mercii sadece nakildir. Bu hususta re'y hiç bir mana ifade ede-
mez, demektedirler. Bu konuda müstakil eserler meydana getirildi ğ i gi-
bi, tefsir kitablar ında da bilgiler verilmektedir. Mübhemât hakk ındaki 
bilgiler, nakle dayandığı na göre, o haberlerin sa ğ lam senetlerle, Pey-
gamber, sahabe ve tâbiûna ula şması  gerekir Sahib olan haberlerin ya-
nında, belki ondan çok daha fazla mevzu haberlerin yer almas ı  ve konu-
muza, israiliyat dedi ğ imiz islam dışı  haberlerin girmesine müsâit olu ş u 

sebebiyle, kanaat ımca bu konu, islâmda epeyce istismâr edilmi ş tir. Biz 

1) Kâtib Çelebi, Kesfuzzunân, İ stanbul, 1941 - 1943, II. 2001. 
2) Bu eser için bkz. Doç. Dr. İ smail Cerraho ğ lu, Vlicithu'l-Kur'âna dâir bilinmeyen yeni 

bir eser, İ liıhiyât Fakültesi Dergisi, y ıl 1967, XV 113 - 120. 
3) Bu ş ahı slar ve eserleri hakk ında bilgi için bkz. el-Burhan, I. 102; el-Itkân, I. 142; Kesfuzzunân, 

II. 2001; Esmdu'/-Müellifin, I. 68-69, 520-529, 966; Eb ıl'I-Arab, Tabakâtu Ulamâ't Ifrt-

kiyye, el-Cezâir 1332 / 1914, s. 38 - 39; İ bn Nâci, Kitâbu 	 Tunis 1320, II. 130; 

daha muahhar ş ahsiyetler için bkz. Brock . Suppl. II. 984, 986. 
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burada konunun istismar edili ş  yönünü değ il de sağ lam olarak bilinmesi 

laz ım gelen esaslar ı  üzerinde duraca ğı z. 

Evvela akla ş öyle bir sual gelebilir. Acaba, Kur'an! Kerimde müp-
hemlerin bulunmas ının sebebi nedir. Bu hususu islam bilginleri söyle ce-
vaplandırmış lard ır. 

a) Müphem olan husus, Kur'ânın, baş ka bir yerinde tekrar zik-

redilerek, onun ayd ınlat ılmasıyle bir zenginlik elde etmek için: Mesela 

el-Fâtiha suresinin 7 ci ayeti olan (( 	 »(Kendilerine nimet 

verdiklerinin" Allah ın kendilerine nimet verdikleri kimseler kimlerd ı r ? 

İş te bu ayet en-Nisa süresinin 69. cu ayeti olan c>;:',„t,,,,2J1 	I cjıa )) 

ayetiyle beyân olunmaktad ır. 

b) Müphemi me ş hür etmek için, yakinen görülecek bir hale getir-

mek: Mesela, el-Bakara süresinin 35. ci ayeti » 	 j 

(sen eş inle birlikte cennete yerle ş) inde Havva denmedi de, zevcesi 
denildi. 

c) Müphemin gizlenmesinin maksad ı , o müphemin atfedilmesini iste-

menin daha beli ğ  olduğunu göstermek için: Mesela, el-Bakara süresinin 

204. cü ayeti olan (( 1,j2 	 j'9' 	 » (Insan- 

lardan öylesi vard ır ki, onun bu dünya hayat ına ait sözü ho ş unuza gi-

der). Buradaki ş ahıs Ahnes b. Şureyk'd ır. Sonunda iyi bir müslüman 

olmuş tur. 

d) Müphemin tayin edilmesinde büyük bir faide umulmad ığı  için: 

Mesela, el-Bakara süresinin 259. cu Ayetinde 	 4.5,13T il » 
(Yahud o kimse gibisini (görmedin mi) ki... bir kasabaya u ğ rayarak). Bu-

rada kastedilen kasaba Beytu'l-Makdisdir. Ama bunun bilinmesinde bir 

fayda mülâhaza edilmemektedir. 

e) Ş ahıs tayin edilse bile, hususili ğ in z ı ddı  ifade edilerek, umu-

miliğ i tenbih için: Mesela, en-Nisa suresinin 100. 	 ‘.5.49 D 

.i.ı!1 ‘.. 1 Î IgA (kim evinden, Allah ve onun elçisine muhacir 

olarak çıkıb da . . . ) ayeti hakk ında, Ikrime bunu bilinceye ka-

dar, 14 sene üzerinde durdu ğunu ve bu ş ahsın Damra b. 'lys oldu-

ğunu zikreder.' 

1) el-Burhan, 1.159 
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f) Isim zikretmeksizin kâmil bir vas ıf ile onu yüceltmek: Me-

sela, ez-Zümer süresinin 33. cü ayeti 	 ,Q2JI, 

(S ıdkı  getirene ve onu tasdik edene) deki, s ı dkı  getiren Hazreti Muham-

med, onu tasdik eden de Ebü Bekr'dir. 

g) Nakı s bir vas ıfla, onu tahkir etmek için: Mesela, Kevser süresinde 

ki (< 	sb
-
1 » (muhakkakki sana bu ğ zeden, zürriyetsizin ta 

kendisidir). Burada kastedilen ş ahıs ise el-As b. Vâil'dir. 

Yukarıda zikretmeye çal ış tığı mı z veya sebebini bilemedi ğ imiz daha 

pek çok haller yüzünden Kur'âm Kerimde müphemler mevcuddur. Kur'-
an, bugün elde ıneveüd Tevrat ve İ ncillerde oldu ğu gibi, hâdiseleri, ş ahı s-
ları  ve yerlerini zikrederek anlatmaz. Onun gayesi, olaylar ı  bir tarihi 

hadise olarak anlatmak de ğ il, insan oğ luna ibret dersi verib, onu dü şün-

meye davettir. 

Kısaca mübhemat ın sebeblerine temâs ettikten sonra, biraz da, 
Kur'ân dan alaca ğı mız örnekler üzerinde dural ım. Alaca ğı mı z bu örnek-

leri iki kı sımda mütalaa edece ğ iz: 

1) Erkek, kad ın, melek, cin, tesniye veya cemi halinde bulunub da 

isimleri tamamen bilinenler: 

(Mu'minün 50) 	4„j 	 - 1 (Biz Meryem o ğ - 

lunu da, anas ını  da (kudretinıize) bir ayet k ıldık). Burada Hazreti 

Meryem ve Hazreti İ sa zikredilmektedir. Yine burada iki ayet 
kı ldık denilmemi ş , bir ayet kıld ık denilmiş tir. Çünkü burada tek bir 
kaziyye vard ır. O da, Hazreti isan ın babas ı z olarak do ğuş udur. 

(et-Tevbe 108) (< 	c>. 	 » -2 (.... Temeli takva 

üzerine kurulan mescid), Bu mescidin Kuba mescidi oldu ğu söy-

lenir. Zira bu mescid, Medinedeki mescidden daha evvel tesis edil-
miş tir. Fakat bu hususda gelen bir haberde, bu ayette geçen mescid 
hakkında ihtilafa düş en iki ki ş iye, Hazreti Peygamber, mescidin, Medi-
nedeki mescid oldu ğunu söylemi ş tir. Her ikisi de hicretin ilk senesinde 
yap ı lmış tır. Bu bak ımdan her ikiside mümkün olabilir. 

(el-bakara 30 (( 	 "fij,pl- UI ;k...‹; 	j c .J19  . 9 » -3 

(Hani Rabbin meleklere, muhakkak ben yer yüzünde bir halife yarata-
cağı m, demi ş ti...) Ayetin siyak ından anla şı ldığı na göre, buradaki halife 
Ademdir. 
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(el-Maaric 1) 	 jt, » -4 (Isteyen biri inecek 

azab ı  istedi). Gökten inecek azab ı  isteyen, en-Nadr b. el-Haris'di. 

(Abese 1-2) « (.54c;)] 	 » -5 (Kendisine o âma 

geldi diye yüzünü ek ş itib çevirdi.) Ayette zikri geçen âma, Abdullah 
b. Ummu Mektûm'dur. 

(et-Tevbe 12) « 	Z.c) 	- 6 (.... küfrün önderlerini 

hemen öldürün). Katadenin rivayetine göre bunlar, Ebû Süfyân, Ebû 
Cehl, Umeyye b. Halef, Suheyl b. Amr ve Utbe b. Rebi'ad ır. 

2) Cemi halinde bulunub da, onlardan baz ı sının isimleri bilinenleri 

(el-Bakara 189) 	 » - 1 (Sana yeni do ğan ayları  

sorarlar). Yeni do ğ an aylar ı  soranlardan yaln ız Muâz b . Cebel ve 
Sa'lebe b. Ganem zikredilir. 

(Mu Imrân 23) « 	 j;.; ü„3JI 	)) -2 (Kitabdan 

kendilerine bir nasib verilmi ş  olanları  görmedinmi ki 	)  Bunlar 
aras ından, en-Nu'mân b. Amr ve el-Haris b. Zeyd zikredilir. 

(en-Nisa 75 « (:)1.£1 ,,J1 	9.L.„■11 j J 	 j )ı  -3 (... acz 

ve izd ırab içinde b ırakı lmış  erkekler, kad ınlar ve çocuklar...) Onlar-
dan İ bn Abbas, annesi Ummu'l-Fadl, Ayya ş  b. Ebi Rebia ve Seleme 
b. Hiş am zikredilir. 

(el-Kafirûn 1) « J,ilL,JItt: 11, 	» -4 (De ki, ey kafirler), Bu ayet, 

el-Velid b. el-Mugire, el-As b. Vâil , el-Esved b. el-Muttalib ve Umey-
ye b. Halef hakk ında nazil olmuş tur. Ama bu ayetin şumûlü içerisinde, 
İ slama karşı  olan Kurey ş in diğ er ileri gelenleri de olabilir, ı  

Konumuza ba ş larken, bu sahada müstakil eserlerin mevelld ol-
duğunu söylemi ş tik. Ş imdi biraz da bu eserlerden bahsedelim. Ebul-
Kasım Abdurrahman b. Abdillah b. Ahmed es-Süheyli (Ö. 581 /1185) nin 
"et-Ta'rif 	 İbn Asâkirin "et-Tekmil ve'l-Itme ı m", 
Bedruddin b. Cema'a'n ın "et-Tı byan" adlı  eserleri vard ır. Katib Çelebi, 
es-Süheylinin eserine, Muhammed b. Ali el-Karnati (Ö. 636 /1238) nin 
yaptığı  bir istidrakı , ile İbn Asakir diye maruf olan Muhammed b. Ali 
b. el-Hıdır el-Gassani "et-Tekmil ve'l- İ tman" adlı  zeylini, el-Kadi Bed- 

1) Daha fazla örnekler için bkz. el-Burhan, I. 155-163; el- Iticân, II. 145 - 151. 
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ruddin, -yukarıda zikri geçen iki eseri- cem ederek "et-Tıbyân" adı  al-
tında bir eser meydana getirdi ğ ini, söyler.' es-Suyüti de, kendisinin bu 
konuda, faydalı  bir eser meydana getirdi ğ ini, Itkânda kaydeder. 2  

18— HALKU'L-KUR'AN 

Kur'an Kerim Allah ın Kelâmı  olmas ı  hasebiyle, mahlûk de ğ ildir. 
Bu görü ş ü ehli Sünnet alimleri ittifaken kabul etmi ş lerdir. Zâten islamın 
ilk asrında, Kur'ân mahlukmudur? yoksa gayri mahlukmudur? ş eklinde 
bir mesele mevcüd de ğ ildi. Kur'ânın, Allahın Kelâmı  olduğunu gösteren 
sarih ayetler varken, 3  onun mahlukmü, yoksa gayri mahlukmu oldu ğu 
meselesi ilk devirlerde bahis konusu olamazd ı . Ayet ve hadislerde de bu 
konuya temas edilmemekte idi. Ş ayet ayet ve hadislerde bu hususda bir 
delil olsayd ı , kitâb ve sünnette di ğer fırkalara nisbetle daha fazla 
bağ lı  kalan ehli sünnet , o hükmü muhakkak yerine getirmekte acele 
edece ğ i ş üphesizdi. Fakat II. ci  asrın sonlarından itibaren ortaya ç ıkan 
ve III. cü asrin ba ş larında Islam âleminde geni ş  bir fikir mücadelesine yol 
açan ve bir çok alimin ezâ ve cefa görmesine, hatta katledilmesine kadar 
varan Halkul-Kur'an meselesi, Me'mûnun halife olmas ıyla (198-218) 
mesele su yüzüne ç ıkmış , ilme karşı  fazla bir muhabbeti olan bu zât, 
Mutezile imamlarımn tesiri alt ında kalarak, Kur'a= mahlûk oldu ğu 
görüşünü resmen ilan etmi ş ti. Me'mun bu arada çe ş itli muhaddis ve 
ve fakihleri, Kur'a= mahlûk oldu ğu fikrini ikrara zorlamak için im-
tahana tabi tutmu ş , ikrar etmeyenleri çe ş itli işkencelere (mihnelere) 
marûz b ırakmış , tanınmış  bir çok ilim adam ı  bu iş kenceler alt ında can 
vermi ş ti. Bunlara en iyi örne ğ i Ahmed b. Hanbel te şkil eder. Çe ş idli 
ve uzun süren münazaralardan sonra, halku'l-kur'ân meselesinin din ve 
itikadla ilgili bir mesele olmadığı , Allah ve Rasulünün böyle bir ş eyi 
emretmediğ i neticesine varm ış lardı . Bu mesele, Mutezilenin bir hâkimi-
yet perestiji olarak el-Mutas ım (218-227) ve el-Vas ık (227-232) devrine 
kadar devam etmi ş , el-Mutevekkil (232-247) zaman ında ise, halku'l-
Kur'an meselesi yasaklanm ış , tekrar, Kur'ân ın mahlûk olmad ığı  Ehli 
Sünnet görü ş üne dönülmüş tür.4  

Kaynaklar, Kur'an ın mahlûk oldu ğuna dâir olan görüş ün tohum-
larımn daha çok evvel at ılmış  olduğuna i ş aret etmektedirler. es-Subki, 

1) Ke şfuzzunân, I. 421 - 422, II. 1583. 
2) el-Itkein II, 145; Ke şfuzzunân, II. 1583. 
3) Kur'ânın Allah Kelâmı  olduğunu gösteren ayetler için bkz: Bakara 75, Teybe 6, Feth 15. 
4) İmtihanlar ve mihne hakk ında fazla bilgi için bkz. : es-Siibki, Tabakta& Ş -Srıfi'iyye, Mı sır, 

1383 / 1964, II. 37-61. 
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bu meselede, Ahmed b Ebî Duvâd ad ındaki bir kad ı 'nın mühim roller 

oynadığı nı  zikrederse de, 1  bu fikrin mutezile mezhebi tarafından benim-

sendiğ i göz önünde tutulursa, fikrin man ş ei için daha a ş ağı lara inmek icab 

edecektir. ez-Zehebi, el-C'ad b. Dirhem'den bahsederken, Allah Ibrahi-

mi dost ittihaz etmedi ve Musa ile konu ş mad ı  ş eklinde fikirler ileri sür-

düğünü ve bu sebebden Irakta katledildi ğ ini zikreder. 2  Bu fikrin, mute-

zile fırkas ı  aras ına, Allah Kelam ını  bir ağ aç üzerinde yaratm ış  ve Musa 

o ağ açtan gelen sesi dinlemi ş tir, ş eklinde girmi ş tir. 3  Yukarıda adı  geçen 

Ahmed b. EM. Duvâd, halife Mutas ım ve Vas ıkın ba ş  kad ı s ı  olmuş , ve 

alimleri imtihana çekip, onlara Kur'a= mahluk oldu ğu fikrine davette 

rolu mühim olmu ş tur. Kaynaklar bu zat ın Cehmiyyeden oldu ğunu kay-

dederler. 4  Ahmed b. Hanbel, Onu, Allaha küfredenlerin büyüğü olarak 

görür, küfrünün sebebi soruldu ğunda, Kur'ân Allah ın ilmidir. Kim ki 

Allahın ilminin mahlûk olduğunu düşünürse, Allaha küfretmi ş  olur. de-

mektedir. 5  

Mutezile çok serbest bir görü ş le, Kur'a= mahlak oldu ğu neticesine 

varmış larsa da, bu meselenin çe ş itli yörelerinde onlar aras ında da görü ş  
ayrı lıkları  meydana gelmi ş tir. Mesela, Allah ın Kelâm ı , eisimmidir ? cisim 

de ğ ilmidir ?, harfmidir ? harf de ğ ilmidir ?, bâkimidir ? bâki de ğ ilmidir ?...6 

 gibi daha pek çok hususlarda görüş  ayrılıklar' ortaya ç ıkmış tır. Fakat 

bizat el-E ş 'ari, yaz ılı  veya okunan Kur'a= cevher itibariyle gayr ı  mah-

liik olduğunu müdafaa etmesiyle Ehli Sünnet akidesinin zaferi temin edil-

miş  oldu. 

Muhterem hocam Prof. M. Tayyib Okiç'in söyledi ğ ine göre,' Avru-

lı  Müste ş riklerden, bilhassa H. Becker, Kur'an ı  Kerimin mahlak olmad ı -
ğı  nazariyesinin men ş eini hristiyanlıktaki "logos' meselesinde görmekte 

ve hıristiyan ilahiyatç ılarm "Allahın Kelâm ı  ezdi ve gayr ı  mahlilk" 

nazariyesini ö ğ rendikten sonra, müslüman ilahiyatç ıların da bu nazari-

yeyi Kur'an ı  Kerime tatbik ettiklerini söylemektedir. Bu iddiay ı  F. 

Bühl ve Gardet ile Anawati de desteklemektedirler. Halbuki bu nazariy-

ye islâmda müstakillen zuhur etmi ş tir. 

1) Tabakâtu'ş -Ş afi'iyye, II. 37-38. 
2) Mizânu'l-Ftulâl, I. 399. 
3) İ bn Hazm, el-Fasl, III. 4. 
4) el-Hatibu'l-Bagclâdi, Târihu Bağdâd, Mı sır 1349 / 1931, IV. 142; Mizânu'l-Ptidal, I. 97. 
5) Târihu Bağdâd, IV. 153. 
6) Bu husustaki çesidli görü ş ler için bkz: Ebu'l-esasen el-Es'ari , Makiiliitu'/- İs/amiyydn, (İ s-

tanbul) I. 181 - 185. 
7) Bkz. Ankara Üniversitesi ilölnyot Fakültesi için haz ı rlanmış  us ıllü tefsir notlar ı . 
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19— KUR'ÂNI KER İ MDE Hİ TAPLAR 

Umumiyetle Kur'an' Kerimdeki hitablar üçe ayr ı lır. a) Hazreti 

Peygambere olan hitablar, b) Hz. Peygamberden gayr ıya yap ılan hi-
tablar, e) Her ikisine birden olan hitablard ır. Bunlara ait örnekler he-

men hemen her sahifede rastlanacak kadar çoktur. Kur'an Kerimde 

pek çok olan hitablar kendi aralar ında bir tasnife tabi tutulacak olursa, 
bunlar 33 kı sımda mütalaa edilebilir.i Bunlar ı  daha aç ık bir ş ekilde an-
lıyabilmek için örnekleriyle görelim. 

1) Hitâb umumad ır ve kastedilen de umumidir 	r ts,J1 L.JU2Ş :.) 

( . 	 - 1 	(Yunus 44) Ş üphesiz ki Allah 

insanlara hiç bir ş eyle zulmetmez. 

2) Hitâb hususidir ve bununla hususilik kastolunur 	 ) 

L oy,a.;r-J 4J 	 J5I 	 ) (el-Mâ- 

ide 67) Ey Peygamber, Rabb ından sana indirileni tebliğ  et. 

3) Hitâb hususidir, ondan umumilik kastolunur 

: 	 $.1,10 IDI (.9 .11 ly  l L ) (et-Talak 1) Ey Peygam- 

ber, kad ınları  bo ş ayaca ğı nı z vakit... Buradaki hitab Peygambere ise 
de, talak yapan herkese de earidir. 

4) Hitâb umumidir, ondan hususilik kastolunur 

( 	4, Bu nev'in Kur'ânda mevcad olup olmamas ı  hususunda 

ihtilaf edilmiş tir. Baz ı ları  bunu inkar etmi ş lerse de, bu çe ş it hitab bir 

valua olarak Kur'anda mevcuttur. w.Î 1.5 - 	* e_"4.3 	) UZ" 

( ‘7,„t:JI (el-Bakaral3) Onlara, insanlar ın inandığı  gibi inanın, deni- 

lince .... Buradaki insanlardan maksat Abdullah b. Selam oldu ğu riva-
yetleri vard ı r. 

5) Cinse hitâb ( 	I 	) 

( v9Nl Jl Jf  I L ) Ey insanlar ş eklindeki pek çok olan hitab ş ek-

linde, insan cinsi kastedilmektedir. 

1) Kur"aın Kerimdeki hitablar hakk ında daha fazla bilgi için bkz. el-Burhân,.II 217 - 253 
el-Itkan, II. 33 - 35. 
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6) Nev'e hitâb ( 	 ) 

( 	 ) (el-Bakara 40) bu hitabla Yakub o ğulları  kasto- 

lunur. 

7) ,  Zâta hitâb ( 	 ) : 

) ( 	) ( m Ij  I L) gibi hitablar... Kur'ânda Peygam- 

berlerin zât ına hitab edildi ğ i halde, ( 	) ş eklinde bir hitab ınev- 

cûd de ğildir. ( L) veya t t:1(,) ş eklinde hitablar vard ı r. 

Hz. Peygambere ismile de ğ il de, diğ er peygamberlerden tahsis edilerek 

( ) c ( J ) denilmesi, onun tebcil ve ta'zim edildi-

ğ inin bir delilidir. 

8) Medh hitâb ı  ( 	 ) : 

tr l 1,. ) hitâb ı  ekseriyetle, Mekkelilerden Medineli 

Muhâcir ve Ensâr ı  ayırt etmek ve onlar ı  tebcil etmek içindir. 

9) Zemm hitâb ı  (  

(... 	 (Tahrim 7) ve ( 	 ) gibi hi- 

tablar. 

10) Ş eref verme hitâb ı  (• ) 

( 	jj 	 (..51- 1.! ) (el-Araf 19) Ey Adem, sen zevcenle 

birlikte cennette yerle ş .... (^j, 	 r 	 ) (el-Hicr 46) Sela- 

metle, korkusuzca girin oraya. 

11) Ihanet hitâb ı  ( ZA.te 4?;1 	) : 

( • • • ZA1JI 	 ...) (el-Hicr 34-35).... sen art ık 

kovulmuş sundur. Ş üphesiz lanet senin tepended ır. Bu âyetle Allah, 
Ş eytan ın kötü vasıflarını  bildirmektedir. 

12) Muhatabla alay etme hitâb ı  ( 	■ 
(ed-Duhân, 50) Tat, Çünkü sen çok ulu çok 

ş erefli idin. Buradaki hitab Ebû Cehledir.Çünkü o, mevki ve zenginli ğ ine 
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güvenerek, kendisinin çok yüce ve ş erefli oldu ğunu söylüyordu. Allah 

ta onun bu gururlu sözü ile alay ederek, yüce ve şerefli oldu ğun halde 

tat o azab ı  bakalım demektedir. 

13) Tek bir lafızla ço ğa hitâb ( 	 ) 

( .si5 Ia ),;.)1.-j °51 1 Ir) ) (el- İ nfitar 6) Ey İ nsan, O keremi 

bol Rabbine kar şı  seni aldatan ne?. Bu ayette insan kelimesi tek bir 
lafı z oldu ğu halde, bütün insanlara hitab edilmekteir. 

14) Ço ğul lafızla teke hitâb ( 	 ) 

( j1S-• ) (el-Müminun 51) Ey 

Rasuller temiz ve helal olan ş eylerden yeyin, güzel amellerde bulunun. 

Buradaki hitab Hz. Peygamberedir. Çünkü onunla beraber ba ş ka bir 

resul olmam ı Stı r. 

15) İki lafızla (tesviye) ile teke hitâb ( 	.1'24 	 : 

( 	L:231 ) (Kâf 24) .... at ın cehenneme. Buradaki tesniyeden 
\ 	• 	- 

murad, cehennem bekçisi olan Mâlik'tir. 

16) Tek bir lafızla ikiye hitâb ( 	91I 	 ) : 

Ls"."4 	
:_J) (Taha 49) Sizin Rabb ını z kim ey Musa, Firavun sizin 

ikinizin Rabbi kim diye hitab edince (,3 jbc, L  ) hitab ı  mevcâd 

Fakat ey Musa hitab ı , hitab ın Hâruna da âidiyetini göstermektedir. 

17) Tekden sonra ço ğa hitâb ( 

	

t. 	. 	3 

C).4 CJil.w:e3 	j 

'4JI (Yunus 61) sen herhangi bir i ş te bulunmaz, onun hak- 

kında Kur'andan bir ş ey °kurnaz ve sizler de hiç bir i ş  iş lemezseniz... 

Görüldü ğü gibi ayette ilk fiiller müfred iken, üçüncü fiil cemi k ı lını -

yor. Buradaki hitab peygamberedir. ibnu'l-Enbari, 3. cü fiilin cemi 

olmas ını , ümmetin Peygambre dahil oldu ğuna i ş aret ve Peygamberi 

ta'zim etmek için oldu ğunu söyler. 

18) Hitâb zatad ır, fakat ondan zat ın ayrı  murad olunur 

( 	 ( 	elJ 1, 	jiLğ i 	'519  ,:tiA 	Ls :i 	) (el-Ahzab 
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1) Ey Peygamber Allahtan kork, kâfirlere ve münaf ıklara itaat etme. 

Buradaki hitab Peygamberedir. Fakat murad olunan ş ey müminlerdir. 

Çünkü Peygamber zaten bu gibi ş eylerden korunmu ş tu. 

19) Vâzu nasihat ve ibret hitâb ı  ( 	 ) : 

L9„- , 	 £41 r 	J ı;_, 

( 	 (el-Araf 79) O da onlardan yüz çevirdi ve 

ş öyle dedi: Ey kavmim, and olsun ki ben size Rabbimin elçili ğ ini teb-

liğ  etmiş imdir, size hay ırhahlık göstermi ş imdir. Fakat siz hay ırhahlar ı  
sevmezsiniz. Salih Peygamber kavmine bu ş ekilde hitabla vâzu nasi-

hat etmi ş , geri kalanlar için de bu sözler bir ibret numunesi olmu ş tur. 

20) Ş ahsa hitâbdan sonra ba ş kas ına yönelmek v 	JiLJ112..> ) 

( 	 : 

) (Had 14) Bunun üzerine onlar da size cevap ver- 
. 

mediler. bu hitab Peygaberedir. Sonra ( „ , ı511 	jj! 	j4.1-Pti) 

bilinki o Kur'ân ancak Allah ın ilmiyle indirilmi ş tir. Lafı zlarıyla kâfirlere 

hitab edilmi ş tir. Bunun delili de âyetin sonundaki j4i) 

artık müslüman oluyormusunuz? ibaresidir. 

21) İ ltifat hitâbl (v 91d1 	U2-4- ) : 

( 	',ft:A; LO 9) (er-Râm 39)... fâizden verdi ğ iniz... Buradaki hitab 

muhataba iken, âyet sonunda (Cj ...9.; 	:f4 .,1f,-1 ..0)kat kat art ıranlar i ş te 

onlard ır ibaresinde gâibe geçilmektedir. Keza ( T j  _)"" 
(insan 21) Rablar ı  onlara gayet temiz bir ş arab içirmi ş tir. Burada hitab 

gâibedir. Daha sonra (1:)."- 1 <:.)T )Bütün bu nimetler şüphe 

yokki sizin için bir mükafatt ır, ile muhataba geçilmektedir. Bazen 

muayyen bir hitabdan gayr ıya da geçilebilir. Mesela ( JI G1) 

(el-Feth 8) Biz seni ş eksiz ve ş üphesiz ş âhid olarak gönderdik, den sonra 

( ,Cub ) hepiniz ey insanlar Allaha ve Peygamberine 

imân edersiniz, ş eklinde gayra hitab edilmektedir. 
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22) Akıllara hitab gibi cans ı zlara hitâb ( 

( 4,1.4  L; Il 	. . . ) (Sebe 10) Ey da ğ lar onunla birlikte.... Burada 

dağa hitab vard ır. Keza L-,J1„; j5U  j 	LiUti ...) 

( 	lb  L71) Fussilet 11) Ona ve arza, ikinizde ister istemez gelin bu- 

yurdu, onlar da isteye isteye geldik dediler. Burada da arz ve semaya 
hitab vard ır. 

23) Tahrik hitab ı  ( 	 ) : 

;4 	S i:)1 	1. 1,4 	 dCW j.;1. 	'.,AT 	) (el-

Bakara 278) Ey iman edenler gerçek müminler iseniz Allahtan korkun, 
fâizden kalan ı  bırakın Bu ayette Allah onlar ı  baş langıçta imanla vas ıf-
land ırıyor, sonra da gerçek müminler iseniz, ibaresiyle de faizi terk etme 
hususunda te şvik ediyor. Mümin olanın da yapaca ğı  ş ey budur. 

24) Gazab veya tehdid hitab ı  ( 	 ) : . 
- 	 . 

j 	 em, 	 ) 

(el-Kehf 50)... Ş imdi siz beni b ırakıb onu ve onun neslini, hepsi sizin düş -

manını z olduğu halde, dostlar edinirmisiniz ? zalimler için ne kötü bir 
tırampad ır bu. Bu ayet te, tehdid ve gazab kendini göstermektedir. 

25) Kahramanlığ a te şvik hitab ı  ( 	 ) : 

1.P 
(Lj_pş ...9„,0 	 1;44 J. . 	 - 1 	) (es-Saf 4) 

Şüphesiz ki, Allah kendi yolunda, hepsi birbirine kenetlenmi ş  bir bina 

gibi, saflar bağ layarak, çarp ış anları  sever. Görüldü ğü gibi birlikte hare-

ket etmeye te şvik ve kahramanlığ a sevketmektedir. 

26) Nefret hitab ı  ( 	 ) 

	

t 	5 	.9 	 .-- 
o j51k (:)1 

.) 1 ,& i 1, (ey-Hucurat 12) .. kiminiz kiminizi arkas ın- 

dan çekiş tirmesin. Sizden herhangi biriniz ölü karde ş inin etini yemek-

ten hoş lanır mı ? İş te bundan tiksinirdiniz Allahtan korkun. Çünkü 

Allah tevbeleri kabul edendir, çok esirgeyicidir. Bu yetti Kerime, 
gıybet yapan kimsenin ne kadar kötü bir neticeye ula ş acağı nı z akset-

tirmektedir. Bu ayet ayn ı  zamanda, hiç kimsenin böyle bir neticeye 
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ulaş mayı  istemiyeceğ ini iş aret etmekte, canl ı  bir karde ş inin etini de ğ il 
de, ölü olanını  zikretmesi, böyle bir hareketin fenal ığı nın büyüklüğüne 
iş arettir. 

27) Meyl ve iş tiyak hitâb ı  ( 	 ) : 

( 4-SUI Z?-j ‘.:74 JP ) (ez - Zü-

mer 53) De ki, ey nefislerine kar şı  hadden a şı rı  hareket edenler, Alla-
hın rahmetinden ümidinizi kesmeyin ) 

28) Muhabbet sevgi hitâb ı  ( 	 ) : 

'Sil. ..LJ ı  Coj. 1.  k) (Meryem 42) ...Ey babam, i ş itmez, 

görmez... ş eylere neye tap ıyorsun?. Seza (Z4,... 	 C)1 

(Lokman 16) O ğulca ğı z ım, hakikat bir hardaldânesi 	 

29) Aciz b ırakma hitüb ı  ( 	I 	) : 

( 415 CJA Ö j 	 (el-Bakara 23) Siz de bir süre getirin. Keza 

AMA C....J7"1.4  I,s Lai ) (et-Tür 34) O halde onlarda onun gibi bir söz 

getirsinler. 

30) Yalanlama hitâb ı 	 ) : 

ft • 
( 	• •5",j1 	,;)1 	 ji) (Mu Imrân 93).. E ğer doğ - 

rucular iseniz Tevrât ı  getirin de onu okuyun. 

31) Hayıflanmak hitâb ı 	 ) : 

( 	 J. ) (Mu imrân 119) de ki, kininizle geberin... 

32) Ş ereflendirme hitüb ı 	 ) : 

Bu ş ekilde hitablar Kur'an ı  Kerimde ( 	) hitab ı  ile gelir. Bilhassa 

( Lyi5UJI ) denilen ihlâs ve muavezetân sürelerinde oldu ğu gibi. 

33) Mevcüd olmayana hitâb ( 	 ) : 

Tabidir ki hitablar mevcud olanlara yap ı lır. Mimler mâduma hi-

hitab ı  da câiz görmü ş lerdi. ( çb; L.4.!  L ) (el-Araf 26) Bu hitab, ş u 
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zaman ı n ehli ve sonradan g lecekler içindir. Bu da vasiyet yoliyle insan ın 
evladına, torununa ve ondan geleceklere Allahtan korkun ve ona itaat 
edin demesi gibidir. 

20— KUR'ÂNI KER İ MDE SUAL VE CEVAPLAR 

Kur'am Kerimde çe ş itli sualler ve bunlara verilen çe ş itli cevaplar 
vard ır. Bunlar kendi aralar ında bir tasnife tabi tutulursa, 13 bölümde 
mütalaa edilebilir. 

1) Sualin hemen akabinde cevap ( 	cj-,491A 	) : 

( 	 U4  2...1; 	) (el-Bakara 219) Sana hangi ş eyi 

nafaka vereceklerini sorarlar. De ki, ihtiyac ı nı zdan artan ı  verin... 

2) Manfas ıl cevap ( j„„2.,k,1,1 vlyL.l ) 

Bu da iki ş ekilde olabilir. a) Sualle cevab ın ayn ı  surede olmas ı : 

Mesela ( J51, JU I,JU  ) (el-Furkan, 7) Dediler, 

bu nas ı l Peygamber, yemek yiyor. . Onlar ın böyle bir sualini ayn ı  süre-

renin 20. ci âyeti cevapland ırmaktad ı r. jjA LA,) 

l"11J1 	 Biz senden evvel hiç bir Peygamber gönder- 

medik ki hepsi de yemek yerlerdi... 

b) Sualle cevab ın ayrı  ayr ı  surelerde olu ş u: Mesela; 

(el-Furkan 60) Dediler ki, Rahman nedir ? Bu sualin cevab ı  er-Rahmân 

suresinin 1-3 cü âyetlerindedir. ‘:)Ti2 alo L')?- ) 

Kur'an]. O Rahmân ö ğ retti, insan ı  o yaratt ı . 

3) Sualin cevab ı  muzmer olur ( 	 ) : 

AJ 	

L'

..',;;\11 4) 	
s 
J 	A,. 	 I i; ,J ı  i 19 ) 

•  
(er-Ra'd, 31) Bir Kur'an ki onunla da ğ lar yürütülseydi veya onunla yer 

parça parça edilseydi, yahut onunla ölüler konu ş turulsayd ı ... Bunun ce-

vab ı  gizlidir, bu cevabta, o ancak Kur'an idi ( ) ş ek- 

linde olurdu. 
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4) Suâlin zikrinden mücerred cevap (j13.„-ill 

	

. 	 ,:ı tS" 	(el-Bakara 143) Allah iman ını z ı  

zâyi edecek de ğ ildir..., Bu, tahvili k ıbleden önce, Beytu'l-Mukaddese 
yönelip namaz k ılanların namazlar ı  nası l oldu, sualinin cevab ı  olmak-
tad ır. 

5) Bir suâle iki cevap (J. 	 J ı31 

jp 'j:(2. 1 ı  ı i,A, "J -13 	) (ez - Zuh- 

ruf 31) Bir de şunu söylediler, ş u Kur'an iki memleketin birinden 

büyük bir adama indirilmeli de ğ il miydi?. Bu sualin iki cevab ı  vardı r: a) 

Z.?".) 	 ) (ez-Zuhruf 32) Rabbinin rahmetini onlar- 

= paylaş tı rıyorlar. b) ( 	 ) (el-Kasas 68) 

Rabbin ne dilerse yarat ır, ihtiyar eder. 

6) İ ki suale bir cevap ( 	 : 

	

1ft 	 ıg 	 oı  

L:93 	I âU l 	 (en-nür 20) Ya 

üzerinize Allah ın fazlu rahmeti olmasayd ı , ya hakikat Allah çok esir- 

geyici, çok merhametli olmasayd ı . Bu iki suülin cevab ı  ifk hadisidir. 

7) Mahzüf cevab ( 	 ) 

	

4L1' 	jP 	 (Muhammed 14) Öyle ya, Rabbinden apa- 

çık bir burhan üzerinde olan kimse 	 hali, dünya hayat ını  tezyin 

eden kimsenin hâli gibidir, ş eklinde mahzuf bir cevab ı  vard ır. 

8) Cevap, suale muttas ıl olmayan bir fasla râci olur ,..52 

ı   
;S" 	 3 	 J ı i:> ı 	j) 

(el-Ankebüt 16) İ brahimi de hat ırla, o kavmine o, zaman ş öyle de- 

miş ti. Allaha ibâdet edin, ondan korkun. Bu, e ğer bilirseniz, sizin için 

çok hayırlıd ır. Bunun cevab ı  aynı  surenin 24. cü âyetindedir. 4:45-  ) 
.0 	.0 

j..; 	 4.4} 	 Bundan dolay ı  kav- y l 

minin cevab ı , öldürün onu yahut yak ın onu, demelerinden ba şka bir 

ş ey olmad ı . 
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9) Kelâmın zımnında olan cevap ( r5k.„11 	 (sWI L:JI 

( 	 Ly,,) (sâd 1-4) Sâd, o ş anlı , ş erefli Kur'ana yemin 

ederim ki   Kafirler, Hz. Muhammedin hak ve bir resül olmad ığı nı  

Zannetmi ş lerdi. Bu ayetler ise, yeminle tehdidli olarak Hz. Muham-

medin risaletinin do ğ ruluğunu teyid etmektedir. 

10) Kelâmın nihayetinde olan cevap ((.3kğ 1Z.:lr. 	 : 

(. . . '41.; 3k 	(el-Kehf 22) say ı ları  üçtür.... diyecekler. Bunun ce- 

w 
vab ı  ise ayn ı  âyetteki (. t.,;* 	

9• ( 	) deki, Rabbim onların 

sayı sını  daha iyi bilendir. 

11) Suale mütedâhil olmu ş  cevap ( J13...11 j 	 ) 

( 	 ı)1t.; 	t. 
er

ip 	ıji ı;)) (Yusuf 
• 

71-72) Onlara dönerek ne kaybettiniz dediler, dedilerki, padi ş ahm su 

kabin arıyoruz.... 

12) Vakte mevküf cevap ( cjiJI J. 	) 

Lj t; ) (Gâfir 60) Rabbiniz ş öyle buyurdu, 

bana dua edin, size icabet edeyim.... Sahabe, duan ın icabet zaman ını  

Hz. Peygambere sordular. Bunun üzerine cevap mahiyetinde 2_,UL 1:5 ıi) 

j (.5 L..C- 
. 

(el-Bakara 186) Kullar ım sana beni sorunca 

(haber ver ki) ben muhakkak yak ımmdır. Bana dua edince ben o dua 

edenin davetine icabet ederim, o halde onlarda benim davetime ica-

bet ve imân etsinler. Tâ ki do ğ ru yola ula şmış  olalar. Ayeti nazil ol-

muş tur. 

13) Nehiy Cevab ı  

• • • clkY4  a.ls CS2 	 ) (el-Alızab 32).... 

Yumu ş ak söyleyin Sonra kalbinde maraz bulunanlar tamaa dü ş erler. 
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21— FAHMLU'L-KUR'AN 

(Kur'ânın Faziletleri) 

Kur'ânı  Kerimin faziletleri hakk ında, Islami eserlerde geni ş  bilgi-
ler verilmiş  ve bilhassa hadis meemualar ında, bu konuya müstakil kitab 
ve bablar tahsis edilmi ş tir. Biz burada bu konun bütün teferrüat ına gir-

meyecek, onun faziletine dâir baz ı  haberleri ve bu husustaki baz ı  ça-
lış maları  nakletmekle yetinece ğ iz. 

Kur'ânın faziletine âit haberleri iki k ı sımda mütalaa edebiliriz: 
a) Kur'ân ın bütünün faziletine âit hadisler, b) Baz ı  muayyen sûre ve 
âyetlerin faziletlerine âit hadisler. 

Kur'ânı  Kerimin tümünün faziletine âit, Hz. Peygamberin pek çok 
sözünden bir kaç tanesini burada nakletmekle iktifa edelim 

: Lits 	 Lu ı  L9,; ) 	.... — 

	

L5,4 	 "Sizin en hay ı rlınız (muhakkak ki 

en faziletliniz) Kur'ân ı  ö ğ renen ve ö ğ reteninizdir" 

» A1.,o 	 LA; 	 cso 	 . . . . — 2 

cY.Z.4 	 .11 J:A C5r.).41 

	

u, 	 jr.i.a ı  1)1,, '51 (sw ı  
. :k;tş ,J ı 	 1.52 jiu ı  

	

'jb jt1 	 cs:01 
4 4 

. . Ebû Musâ'l-E ş 'ari ş öyle dedi: Rasullullah (S. A. V) buyurdu ki: 

"Kur'an okuyan mü'minin meseli, kokusu güzel, tad ı  güzel portakal 

meyvesi gibidir. Kur'an okumayan mü'minin meseli de, kokusu olmayan 
fakat tatl ı  olan hurma gibidir. Kur'an okuyan münaf ıkın meseli ise, 
kokusu güzel, fakat tad ı  acı  olan reyhane (otu) gibidir. Kur'an okumayan 
münafıkın meseli de, güzel kokusu olmayan ve tad ı  da acı  olan Ebû 
Cehl karpuzu gibidir". 

1) Ebû Abdullah Muhammed b. Ismail el-Buhari, el-Câmiu 's-Sahih, Mı s ır 1345, VI 236; Mu-

hammed b. Isa et -Tirmizi, el-Câmiu's-Sahib (Sünen), M ı s ır 1385 / 1965, V. 173; İbn Mâce, 

Sünenu'l-Mustafa, Mı sır et - Tabatu'l-Ula, I. 92 - 93; Müsnedu Ahmed, I. 57, 58, 69. 

2) Sahihu Muslim (M. F. Abdu'l-Baki ne şri) I. 549; Sahihu'l-Buhtiri, VI. 235; Sünenu't-

Tirmid, V. 150; Mesnedu Ahmed, IV. 397, 404, 408. 
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» 	J ı ; : 	 — 3 

	

ee:L 	jrj .ij 	 . ö J,11 	s,;2_11 

41 "Kur'an (iyi ezberliyerek) okumakta mâhir olan, ke- 

rim muti elçilerle beraberdir. Kur'âm haf ız olm ıyarak ve kendisine 
ağı r geldiğ i halde okuyan ve bu suretle okumakta zorluk çeken kim-

se için de iki ecir vard ır. (Kur'ân okumak ecri, zorluk ecri). 

	

: 	 JI; 	c_7 1 	— 4 

2 cj " İ çinde (ezberinde) Kur'- 

andan bir ş ey bulunm ıyan kimse, harab olmu ş  bir ev gibidir". 

Kur'an ı  kerimin baz ı  sûrelerinin ve bu surelerdeki baz ı  ayetlerin 

faziletlerine dair haberler, hadis mecmualar ında geni ş  bir yer i ş gal eder-

ler. Sûre ve ayetlerin faziletlerine dâir baz ı  haberleri, el-Buhari ve Müs-

limin Sahihlerinden takip edelim: 

c:)1 J-;Ji)J ı  Li 	? p1' 	'Tı• J ı;   —1 

L:-1; 	,CU 	 c 	U.b .) 	 c 

L.;b.1 	(.5,% 	 Lıı. 	: L.11; .)1,)21I v . ö 	 "( 

3 	
41)T.)..cijL, "... Sonra Rasulullah bana: Ey Eba 

Said, sen bu mescidden ç ıkmadan, sana muhakkak bir sûre ö ğ retece-
ğ im, ki, bu süre, Kur'ândaki surelerin en büyü ğüdür, dedi. Elimi tut-

tu. Mescidden ç ıkmay ı  murad etti ğ imiz zaman, Ey Allah ın Rasulü, 

bana Kur'andan en büyük sûreyi ö ğ retece ğ inizi söylememi ş miydiniz, 

dedim Cevaben, o sûre, el-hamdu Lillahi Rabbi'l-Alemine'dir ki, tekrar 

olunan yedi ayet ve bana ihsan olunan Kur'an]. Azimdir, buyurdu". 

4, ► 	 — 2 

4 	".... Allahın Rasûlü (Ihlas süresi için) nefsimi yedi kudre- 

tinde tutan Allaha yemin ederimki, o, Kur'a= üçte birine muadildir" 
buyurmuş lard ı r. 

1) Sahihu Muslim, I. 549.; Sünenu't-Tirmizi, V. 171. 
2) Sünenu't-Tirmizi, V. 177. 
3) Sahihu'l-Buhâri, VI 231 
4) Sahihu'l-Buldiri, VI. 233; Sahihu Muslim, Kitâbu salati'l-Müsafirin, 259-263. 
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; • 	.1,0 	JI J 	: J 	 L31 • J <-1'4  • 	(.$ (.94' 	 3 

1 	 L:),4 	 "Hz. Peygamber, geceleri 

Bakara süresinin sonundan iki âyet okuyan kimseye o iki ayet kâfi 
gelir" buyurmu ş lard ı . Bu hususta daha fazla haber almak isteyen-
ler, zikretti ğ imiz hadis mecmualarının muayyen bablarına bakmalar ı  
tavsiye olunur. 

Baz ı  süre ve ayetlerin faziletlerine dair bir kaç haberi gördükten 

sonra, baz ı  tefsirlerde sürelerin ba ş larında veya sonlarında zikredi-

len uydurma haberlere burada temas etmemiz gerekir. Kur'âmn her 
suresinin fazileti hakk ında zikredilen rivayetler Ubeyy b. Ka'ba daya-
nırki, bunların pek ço ğu mevzudur. es-Sa'lebi ve ez-Zamah-
ş eri gibi me ş hur müfessirler eserlerinde bu mevzu haberlere geni ş  yer 

vermi ş lerdir. Bu haberleri uyduranlar ı n ço ğu, bunları  hangi sebeblerden 

dolayı  va'zettiklerini itiraf etmek mecburiyetinde kalm ış lard ır. Mesela: 

Ebü Isma Nuh b. Ekiryem (Ö. 173 /789) e süre süre Kur'an ın fazi-

letlerini bildiren İbn Abbas- İ krime tarıkiyle gelen haberler sana nereden 
ula ş tı , diye soruldu ğunda "Ben insanlar ın Kur'ândan yüz çevirip, Ebü 

anife fıkhı  ve Muhammed b. ishak' ın magazisi ile me ş gill olduklarını  
gördüm ve sevab ümit ederek ş u hadisleri uydurdum" 2  ş eklinde itirafta 

bulunmu ş tur. İbn Hibban, Tiftrihu'd -Du'afâ adlı  eserinin mukaddime-
sinde, İbn Mehdevi'den naklen Meysere b. Abdi Rabbih'e bu hadisleri 
nereden ald ın diye sorduklar ında", "insanlar ı , onlara ra ğ bet ettirmek için 
va'zetmi ş  oldu ğunu söylemi ş tir"3  İ bn Hibban, Ebü Davud, ed-Dâra-

kutni ve Ebû Hatim gibi zevat, Meyserenin gerek Kur'ân ın sürelerini ve 

gerekse Kazvinin faziletleri hakk ında hadisler uydurdu ğunu söylerler. 4 

 Netice itibariyle, Kur'anı n faziletlerine dâir hadis uyduranlar ın samimi 

itiraflarına bakı lacak olursa, hepsi de, insanlar ı , Kur'âna ra ğbet ettir-

mek için adeta hay ı rlı  bir te ş ebbüse giri ş mi ş  olduklar ını  ifade etmek-

tedirler. Bunlar, asla Hz. Peygamberin, "Benim üzerime teammüden 

yalan söyleyen kimse, cehennemde oturacak yerine haz ı rlans ın" habe-

rile bağda ş tı rı lamaz. 

Kur'an ve'sûrelerin faziletleri hakk ında geniş  bir literâtür meydana 
gelmi ş tir, es-Suyüti, bu husustaki pek çok haberler aras ından sahih 
olanları  seçerek "Hamhilu'z-Zehr fi Feckiili"s—Suver" adında mühim bir 

1) Sahihu'l-Buiniri, VI. 231 - 232. 

2) El-Bur/Icin, I. 432; el-Itkân, II. 155. 

3) Mizânu'l-Ftidell IV. 230; el-Itkân, II. 155. 

4) Mizan, IV. 230-231 
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eser meydana getirdi ğ ini zikreder.i Kâtip Çelebiye göre bu alanda ilk 

defa eser yazan zât, Muhammed b. İ dris e ş - Ş afn (Ö. 204 / 819) dir. Ebû 

Ubeyd el-Kas ım b. Sallâm, Ebû Abdillah Muhammed b. Eyyüb (Ö. 

294 / 907), Ebu'l-Fadl Abdurrahmân b. Ahmed er-Razi, Ebu'l-Hasen 

ibn Sahr el-Ezdi, Ebu'l-Abbas Ca'fer b. Muhammed el-Musta ğfiri (Ö. 

432 /1041), İ bn Ebi Ş eybe, el-Vallidi ve İ bn Hacer el-Askalâni (Ö. 852 / 

1448) gibi zevat ın bu alanda yaz ı lmış  eserleri mevcuttur.' 

22— AYETLER VE SURELER ARASINDAK İ  
TENASÜB VE İ NSİ CÂM 

Ayetler ve süreler aras ındaki tenasüb ilmi, ş erefli bir ilimdir. Baz ı  
müfessirler bu husus üzerine dikkatle e ğ ilmiş ler ve azerni gayreti göster-

miş lerdir. Bu hususa ehemmiyet verenlerden biri belki de en mühimmi 

olan Fahruddin er-Râzi tefsirinde: "Kur'an ın inceliklerinin ekserisi, ayet-

lerdeki tertiblere ve rab ıtalara tevdi edilmi ş tir"3  demek suretiyle bu i ş in 

ehemmiyetine i ş aret etmektedir. Ebu Bekr ibnul-Arabi'de: "Kur'an ayet-

lerinin baz ı sının baz ı sına irtibat ı , manaları  birbirine kenetlenmi ş  tek 

kelime gibi olu ş udur"4  der. Ebu'l-Hasen e ş -Ş ehrabani Ba ğdatta miina-

sebet filmini ç ıkaran Ebû Bekr en-Neysâbüri (Ö. 324 / 936)dir. Bu zat 

ş eriat ve edebiyat sahas ında değerli idi"' dernekle, dördüncü asr ın baş -

larında bu filmin bahis konusu edilmi ş  oldu ğunu ifade eder. ' İ zzuddin b. 

Abdisselâm (Ö. 660 /1262)" "Münasebet ilmi iyi bir ilimdir. Ancak kela-

mın iribat güzelliğ inde, kelamın evveli ve sonu ile muttehid olmas ı  ş art 

ko ş ulur, eğer bu, muhtelif sebebler üzerine vaki olursa, birinin di ğ erine 

irtibat ı  ş art ko ş ulmaz"6  demek suretiyle, bu ilme muhalif oldu ğunu 

belirtmektedir. 

Ayetler çe ş itli zamanlarda ve çe ş itli sebeblere binaen 'laza olmakla 

beraber, aralar ında öyle bir irtibat var ki, onlardan birini yerinden oynat-

mak mümkün de ğ ildir. Kur'âmn i'caz ı  bu yöne de te ş mil edilebilir. 

Belâgat ve ahenk bak ımından Kur'ân ın böyle bir insicama sahip ol-

mas ı , onun ebedi bir mücize oldu ğunun delilidir. Arapçada, kelimelerin 

1) el-Itkân, II. 155. 

2) Fedililu'l-Kur'5n hakk ında geni ş  literatür için bkz: Ke şfuzzunhn, II, 1277; Fihristu 

Nedim, s. 55; el-burhân, I. 432, el-Itkiin, II. 155. 

3) Bedruddin ez-Zerke ş i, el-Burhan fi Ulfni'l-Kur'an, Mı sır 1376 / 1957, I. 36. 

4) Aynı  yer. 

5) Aynı  yer. 

6) Aynı  eser, I. 37; Abdu'l-Mute'al es - Saîdî, en-Nazmu'l-FenniyyufiT-Kur'ân, Mı sır, Mekte-

betu'1-İ d5b, s. 6. 
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te şkil ettikleri terkiplerin güzelli ğ ini ya ş atan ve ilelebed ya ş atacak olan' 

Kur'ând ır. Onun terkipleri gibi terkipler yapmak insan o ğ lunun kudre-

tinde 

Ayetler ve süreler aras ındaki münasebetleri inclemek çok ince ve 

çok dikkat edilmesi laz ım gelen bir i ş tir. Bu sahada, kendilerini göstere-
bilen müfessirler, tefsirlerinde bu münasebetlere temas etmi ş lerdir. 
Ayetler aras ında münasebet olmad ığı na kil olanlar eserlerind.e bu hu-
hususa temas etmeyenlerdir. Baz ı  müste ş rikler de bu görü ş ü savunmak-
tad ırlar. Mesela bunlardan biri olan Dozy, Kur'an, be ş erin yapt ığı  kitab-

lar gibi mukaddimesinin ve muhtelif k ı sım ve bölümlerinin olmas ını  
istemektedir. ı  Eğer Kur'an onun istedi ğ i gibi bir kitab olsayd ı , ilahi 

ve mukaddes olmaktan ç ıkar, isanlar ın yapt ıkları  kitablardan fark ı  
kalmazd ı . Bir bakımdan da, al-Fatihay ı  bir mukaddime ve süreleri de, 

bablar gibi mülahaza edebiliriz. 

Fahruddin er-Razi (Ö. 606 /1209) el-Bakara süresinde Amenerrasu-
lu'nün tefsirini yaparken ş öyle der: "Bir kimse bu sürenin r ı azmındaki 

letâifi ve tertibindeki güzelli ğ i düşünürse, Kur'an lafı zlarının fesahat ı , 
manalarının ş erefi bak ımından mü'ciz oldu ğunu bilir. Keza yine o, 

tertibi ve âyetlerinin dizimi yönünden de mu'cizdir. Uslübu sebebiyle 
Kur'âmn mu'ciz oldu ğunu söyleyenlerin maksad ı  bu olsa gerektir. Gör-
düm ki, müfessirlerin ekserisi bu i ş e yana şmamış lar ve bundaki ince 
esrara vak ıf olamamış lard ır. Bu hususta gerçek durum, ş airin dediğ i gibi 
ş öyledir: 

. 	j 	L:9 J1211 	„ 
e • 

"Yı ld ız ki onun sûretini gözler küçük görür. 

Küçük olmaktaki günah y ıldı zın değ il, gözündür" 

Fahruddin er-Razi, bu münasebete çok ehemmiyet verir ve tefsirinin 

hemen hemen her yerinde bu hususa temas eder. Çünkü beli ğ  olan her 

kelamda tertib matlubdur. Kur'and.a beli ğ  oldu ğuna göre, elbette onda 

böyle bir tertib ve insicam ın varlığı  kendiliğ inden ortaya ç ıkar. 

Kur'âm Kerimin süreleri aras ında da mutlak bir irtibat vard ır. 
Geliş i güzel serpi ş tirilmiş  olması  bahis konusu olamaz. Baz ıları , Kur'ân 
süreleri uzunluk ve k ı salıklarına göre tertib dilmi ş tir, söylendiğ i gibi bir 

1) en-Nazmu'l-Fenni, s. 3. 
2) el-Itkan, II. 108; Fahruddin 	Mefâtihu'l-Gayb, İ stanbul, 1307, II. 564 (Burada, ilk 

mı sradaki « 	ıı  kelimesi « 	ş eklindedir. 
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tertib bahis konusu de ğ ildir, demi ş lerse de, biz, tertipteki uzunluk ve 

kı salıkları  kabul etmekle beraber, bundan maksad ı n sadece bu olma-

dığı nı  ve aralar ında bir münasebetin varl ığı nı  söylüyoruz. Kur'a= 

bı kı lmadan okunmas ı  ve çocuklar ın kısa süreleri bir arada kolayca 

ezberlemeleri gibi kolayl ıklar yanında a ş ağı da verece ğ imiz örneklerde 
görülece ğ i gibi ba ş ka faydalar da vard ır. 

Ş imdi ayetler ve süreler aras ındaki irtibata birkaç örnek verelim.' 
Ayetler aras ındaki münasebet: İ sra süresinin 1 ci ayeti, 

ile, ikinci ayeti olan ( ( A t.,5 9" 	" ile aras ında ne gibi bir müna- 

sebet vard ır. Birinci ayette Hz. Peygamberin bir mucizesi gösteriliyor. 

İ sra ve mirâc hadiselerine inanm ıyanları  ikna etmek için, Hz. Musan ın 

Mı s ırdan gece kaç ış ' ve Tür da ğı nda Tevrata nail olu ş u aras ında müna-

nasebet vard ır. Musanın kavmi inanmay ıp ona zorluk ç ıkard ığı  gibi, 

Peygamberin kavmi de bu hadiseye inanmak istememi ş  ve zorluklar 
çıkarmış t ı . 

el-Bakara süresinin 189. cu ayetinde ` ;e 	 2..1; 9 c.s 

b _)9+1; 	 ehille ah- 

kamıyle, eve girme aras ına ne gibi bir münasebet vard ır.? Bu-

rada sual soranlar ın ters soru ş lar ı  bir temsille izah edilmektedir. Onlar 

ayın tam ve ya noksan haldeki durumunu soruyorlar. Hazreti Peygam-

ber ise onlara ay ın as ı l hikmetini izah etmi ş  oluyor. Bedihi olan bir ş eyi 

niçin soruyorsunuz da, as ı l sizin için menfaat olan yönünü sormuyor-

sunuz demek istemektedir. Nas ı l evinin kap ı s ından ç ıkan bir kimse, evi-

ne kap ı sının aksi bir cihetinden girmezse-ki bu iyilik de ğ ildir- o halde 

sizde suallerinizi eve ters girenler gibi aksi ş ekilde sormay ın demek 
istemektedir. 

Süreler aras ındaki münasebete de ş u örne ğ i verelim: Ve'd-Duha 

ile Elemne ş rah süreleri gaye ve maksad bak ımından ayn ıd ırlar. Keza, 

el-Kevser süresiyle el-Maün suresi aras ında da ş öyle bir münasebet 

aç ı k olarak görülür. el-Mann sûresinde, münaf ıkın dört vasfı  zikredil-

mi ş tir. Onlar da, pintilik, namaz ı  terk, namaza riya ve yard ıma mâni 

olmad ır. el-Kevser süresinde ise, pintlili ğ e mukabil, hayrı  kesir olan kev-

ser, namaz ı  terk yerine namaza devam, namazda riya yerine Rab için 

namaz k ılmak, yard ımı  men etmek yerine, kurban keserek onun etini 

tasadduk etmek gibi bir mana aç ık olarak kendini göstrmektedir. 

1) Çe ş itli örnekler için bkz. el-Burldı n, I. 38-50, el-It/din, II. 108 - 114. 
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Ayetler ve süreler aras ındaki insicam ve irtibat ı  tayin eden çe ş itli 
eserler meydana getirilmi ş tir. Fahruoldin er-Râzi, fin ıu'l-Arabi, Ebû 
Hayyan, Ebu's-Suûd gibi ınüfessirler tefsirlerinde bu hususlara yeri 
geldikçe temas etmi ş lerdir. Müstakil olarak, müfessir Ebu Hayyan ın 

hocas ı  olan, Ebu Ca'fer Ahmed b. Ibrahim b. ez-Zubeyr el-Garnâti 
(ö. 708 / 1308) nin "el- Burhân fi Tenâsubi Burhâ-
nuddin İ brahim b. Omer el-Bikâ'i (Ö. 885 / 1480)nin "Nazmu'd -Durer 

fi Tenâsubi'l -Ay ve's -Suver"i, Celaluddin es-Suyüti (Ö. 911 /1505)nin" 
"Tenasuku'd -Durer fi Tenâsubi's-Suver"i, vard ı r. Zaman ı mı zda, Abdu'l-

Muteal es-Sa'idi'nin "en -Nazmu'l - Fenniyyu fi'l -Kur'ân" adlı  eseri de 
bu konuya tahsis edilmi ş tir. 
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III. BÖLÜM 

TEFSİR TARIHI 

Mukaddes Kitab ımız Kur'ân ı  Kerimin anlaşı lmasını  hedef edinen 

tefsir ilminin, bidayetten bugüne kadar geçirdi ğ i tekâmülü ve de ğ iş ik-
likleri bilmek, bu alanda' çal ış anlar için çok lüzümludur. Elbette bir ş ey 
üzerinde çal ışı lırken, o ş eyin tekâmülü için, o zamana kadar neler yap ı lıp 
yapı lmadığı nın tetkik edilmesi gerekir. Ş arkta ve garbde, Kur'ân târihi 
ve tefsire dâir baz ı  araş tırmalar yap ılmış sa da, Tefsir Târihini bidayet-
ten zamammıza kadar bütün teferruanyle ele alan eserler hemen hemen 
yok denilerek kadar azd ır. Muhtelif devirler ve çe ş itli ş ahısların tefsir 
metodlar ına dâir eserler mevcüd ise de, yukar ıda kaydettiğ imiz gibi, 

meseleyi bütüniyle ele almak lüzümu kendini bâriz bir ş ekilde hissetir-
mektedir. Biz de, tedrisat program ına göre tertiblemeye çal ış tığı mız şu 

mütevâzi eserimizde, bu meseleye bütün teferruanyle temas edemiye-

cek, bidâyetten zaman ımıza kadar tekâmülünün ana noktalar ına, dal-

dan dala kabilinden, dokunub geçece ğ iz. Bu konuda, mükemmel bir ça-
lış manın, uzun senelere mutavakk ıf ve sab ırla bezenmiş  olması  gerek-
tiğ i herkesin malâmudur. Bu konudaki münferid çal ış malar bir araya 

getirilmek ve aralar ındaki bo ş luklar da tamamlanmak suretiyle, ileride 

böyle bir eserin ortaya ç ıkması  da mümkündür. 

Biz, kısa olarak ele ald ığı mı z bu bölümde, Tefsire duyulan ihtiyaç, 
Tefsir ve te'vil kelimelerinin anlam ı , Tefsir ve terceme aras ındaki farklar, 

Tefsirdeki ihtilaf sebebleri, tefsir çe ş itleri gibi, ba ş langıçta bilenmesi 

lüzumlu olan bilgileri verdikten sonra, Hz. Peygamberin, Sahabenin, 

Tâbiânun, Etbâu't- -Tâbiinin tefsirdeki yerlerini göstermeye çal ış acak 

ve o devirlere âit baz ı  zevâtın tefsirlerini ve tefsirdeki metodlar ım belir-
tece ğ iz. et-Taberiden itibaren de, as ırlara göre tefsir fâaliyetinin umumi 
durumuna i ş aret edecek ve nihayet asr ımızdaki tefsir çe ş itleri üzerinde 
özlü bilgi vermeye çalış aca ğı z. 
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1— KUR'ÂNI KERIM TEFS İ Rİ NE DUYULAN IHTIYAÇ 

Her zaman ve her devirde, dini, felsefi ve ilmi eserlerin muhatablar 

tarafı ndan iyice anla şı hp kavranabilmesi için, onlar ın, kendilerini iyi 

anlayanlar tarafından izah edilip aç ıklanmas ı  lâz ım gelir. Bu gibi eser-

lerde, öyle esas ve pirensipler var ki, onu okuyan herkes, ne demek iste-

diğ ini anlayamaz. Hele insanl ığı  dalâlet bataklığı ndan kurtaracak esas-

ları  ihtiva eden ilâhi kitaplar ın muhteviyat ı , muhatablar ı  tarafından da-

ha iyi anla şı lmas ı  gerekir. O halde, ilâhi kitaplar ı n sonuncusu olan Kur'- 

âmn, müslümanlar tarafından, hatta bütün insanlar taraf ından anlaşı lıp 

ona ba ğlanabilmek için, mutlak surette tefsir ve izâh edilmesi icâb 

ediyordu. Bütün insanl ık için pirensibler ihtiva eden bir kitab ın, insan-

lığı n ayr ı  ayr ı  zamanlar ve mekanlar içinde bütün ihtiyaçlar ını  madde 

madde s ıralay ıp muhtevas ında dere etmesi mümkün de ğ ildi. Onda u-

mülni esaslar vard ı r. Onda aç ıkça anla şı labilen âyetler oldu ğu gibi, sa-

rih olarak anla şı lmayan âyetler de vard ır. Yine onda yüksek edebi 

sanaatlar mevcuttur. Bunlar, ancak onlar ı  iyi bilenler tarafından izah 

edilmekle anla şı lır. Ondaki dini hakikatlar, ilmi kâide ve mant ık piren-

sibleriyle de çözülemez. E ğer bu hakikatlar ilmi kâidelerle çözüleb 1- 

seydi, dinin ilâhi karekterine lüziim kalmaz, onlar ı  ö ğ retim yoliyle ö ğ retir 

ve ö ğ renebilirdik. Bu bak ı mdan dini eserlerin, diğ er ilimi eserlere nisbetle 

tefsire daha çok ihtiyac ı  vard ı r. Araplarda, y ıllardan beri kökle ş miş  olan 

câhili âdetlerin fena olanlar ını  söküp atacak ve ileride sosyal hayat 

kanunlar ın ortaya koyacak olan Kur'ân ı , Hz. Peygambrin tefsir etmesi 

lâz ım geliyordu. 

Fütuhât devrinde araplar yar ımadalarm ın d ışı na ç ıkıp, harici â-

lemle temas ettiklerinde, ellerinde Kur'ândan ba ş ka bir kitab da yoktu. 

Onu okuyor ve onunla hükmediyorlard ı . K ıı r'âmn üslûb ve belâgat ı  
onlar ı  hayrette b ırakıyor, taaccübe sevkediyordu. Çünkü onlar, bu ki-

tabdan evvel, kâhinlerin secili nesirleriyle, ş âirlerin vezinli ve kâfiyeli 

naz ımlarından ba ş ka bir ş ey i ş itmemi ş lerdi. Halbuki Kur'ân, bildikleri 

ne ş iir ve ne de nesir idi. Onda, bildiklerinin d ışı nda ibret verici bir üslûb 

ve belâgât vard ı . Hele onun ihtiva etti ğ i hükümler ve k ı ssalar, onlar ı  tes-

hir ediyordu. Elbette, onlar ı  bu kadar hayrette b ırakan bir kitab ı  oku-

mak ve hükümlerini anlamak, onlar için en büyük gâye olacakt ı . Bundan 

dolayı , müslümanlar dini ve dünyevi i ş lerinde ve hatta günlük mua-

melelerinde ona müracaat ediyor ve onu iyi anlamaya çal ışı yorlard ı . 

Yukar ı da Kur'ân ı  Kerimin ilim ve felsefe kitab ı  olmadığı nı  ve onun 

ilâhi bir kitab oldu ğunu söylemi ş tik. Ondaki hakikatlar ı  bize en iyi ö ğ - 
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retecek, bizzat kendisine kitab gelen mümtaz ş ahı stır ki, o da Hz. Mu-
hammeddir. 0 kur'ân tefsirinin asl ı  ve esas ı d ır. Zira Kur'an' Kerim ona 
indirilmiş tir. O mutlak olarak, Kur'an' insanlar içinde en iyi bilen ve 
en iyi anlayand ır. Yine bu bak ımdan O, mübelliğdir ve tebyinle mükel-
leftir. Bu husus ayetlerde aç ık olarak belirtilmi ş tir. Bu bakımdan Kur'-
an, kendinin bizzat tefsir edilmesini yine kendisi istemi ş tir. O halde ilk 
tefsir hareketi, islam ın kendi biinyesinden do ğmuş tur. Elbette yeni ha-
rekete geçen bu faâliyete h ız verecek veya onu firenliyecek baz ı  âmil-

ler zufrar edecektir ki, bunlara yeri geldikçe temas edilecektir. 

Ş imdi Kur'ândan alaca ğı mı z örneklerle, Hz. Muhammedin mübelli ğ  
ve mübeyyin oldu ğunu aç ıklayaca ğı z. Hz. Peygamber tebli ğ  ve tebyinle 
mükelleftir. Tebli ğ , peygamberli ğ in esaslarından biridir. Tebli ğ siz Pey-
gamber olamaz. Bu bak ımdan Kur'an ı  Kerimde gerek Hz. Muhammede 
ve gerekse di ğ er peygamberlere ait tebli ğ  emirleri pek çoktur. Biz bun- 

lardan bir kaç tanesini örnek almakla iktifa edece ğ iz. •:), 'J Ğ .„ 

,j119 	L. ) 	 L:r4 	 LJ:i i 

, ı :J ı  • ,„ "Ey Peygamber, sana Rabbin taraf ından gönderileni her-

kese bildir. Böyle yapmazsan Peygamberlik vazifeni yapmam ış  olur-

sun. Allah seni insanlardan korur",' İş te bu ayeti Kerime tebli ğ in, 
Peygamberlik vazifesinin esas ı  ve Peygamberin bu vazifeyi yapmakla 
mükellef olduğunu beyan etmektedir. Hz. Peygamberin tebli ğ  edece ğ i 
ş eyi, herkesten iyi bilece ğ inde ş üphe yoktur. Bu bak ımdan Kur'an' 

Kerim tefsiri denilince, ilk olarak akla Hz. Peygamber gelir. Kur'âm 
Kerim bize, diğer Peygamberlerin de tebli ğ le mükellef olduklar ını  
beyan etmektedir. Mesela, Hz. Wı d kavmine ş öyle seslenmektedir.: 

,.rt. _ L1.  j  -(_;") 	"Size Rabb ımın vahiylerini 

haber veririm, ben sizin samimi hay ırhahımz ım" 2  Hz. Sâlihte kav-
minden yüz çevirerek, onlara ş öyle hitab etmektedir: 

'u.)  
(`' 

4 ( "Onlardan yüz çevirerek, ey kavmim dedi. Ben 

size Rabbimin vahiylerini haber verdim, size hay ırhahlık ettim. Fakat 
siz hayırhahları  sevenlerden de ğ ilsiniz" 

1) 1\lâide süresi 67. 

2) Arâf süresi 67. 

3) Ayin süre 78. 
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Tebyinle mükellef oldu ğuna dâir örnekler: 

. 	e4,Q 	J-j-; L. u.7..,,LJJ 	jçiJI 	W51_, 

"Sana ö ğüt verici (Kur'ân ı) gönderdik ki, insanlar ne indirildiğ ini beyan 

edesin, onlarda dü şünsünler"' İbni Teymiyye bu âyete dayanarak, Pey- 

gamberin ashab ına Kur'ân ın manalarmı  bildirmesi ve aç ıklaması  vâcib 

olur demektedir. 2   • • 	 J 	. 

"Hangi millete Peygamber gönderdiysek, onu ancak kavminin diliyle 

gönderdik ki, her ş eyi onlara anlatas ın". 3  Bu âyete bakarak islâmiyetin 

milli ve kavmi bir din olduğu anlayışı na meydan verilmemelidir. Burada 

ş unu belirtmek icâb eder ki, İ slâmiyetin âlem şumul bir din olduğu hu-

susunda deliller pek çoktur. Yaln ız bu âyette Muhammedin risaletinin 

hududundan bahsolunmaktad ır. Zira, Peygamberlerin getirmi ş  olduğu 

hakikatlar ı  evvela kavimleri tebellü ğ  eder, sonra bu hakikat her tarafa 
yayı lır. 

İş te tebli ğ  ve tebyinle vazifelendirilmi ş  olan Hz. Peygamber, islâ-

miyetin ilk günlerinden itibaren nâzil olan vahiyleri eshab ına izah edi-

yordu. 

Bu ihtiyaç kendinden zuhâr ediyor ve bu bünyenin esas ı  olan Kur'ân ı  
Kerim kendi üzerinde dü ş ünmeyi ve kendisine tâbi olunmay ı  

19 	3 - 
mekteydi. 	 431,:r I ji..! 	 'ot:J .;;T vhS 

"Biz sana, hayır ve bereketli bir kitab indirdik ki, âyetlerini inceden in-

ceye dü şünüp taşı ns ınlar, akılları  tam olanlar ondan ö ğüt alsınlar" 4  

9 i:9* cip 	 ..)ki:İ  "Bunlar Kur'ân ı  derinden dü- 

ş ünüp ta şı nmıyorlar mi? yoksa yüreklerine kilit mi? vurulu" 

4..!T 	 •et,  Ot›:- 	 "Onlar bu sözü iyi- 

den iyiye düş ünmüyorlarmı , yoksa kendilerine, önce gelenlere gön- 

derilmiyen bir ş ey mi geldi". 6  Bu âyetlerden anla şı ldığı na göre, Kur'- 

an kendisi üzerinde dü ş ünmeyi istemekte ve kendisini anlam ıyan 

1) Nahl sûresi 44. 
2) el-Itkân, II. 208. 
3) Ibrahim Suresi 4. 
4) Sâd sûresi 29. 
5) Muhammed sûresi 24. 
6) Mu'minun sûresi 69. 
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veya anlamak istemiyenleri zemmetmektedir. 	jjoil vhs IDI 
_919 jP beri 	 u LY■.1 • :0 	 • 

c.)T,211 	<7..,,S :5 IDI, ;:,ç 

T 19J 3  "Kur'am okurken, seninle âhirete inanm ı -

yanlar aras ında, gizleyici bir örtü çekeriz, Kuran ı  anlamamaları  için 

kalpleri üzerine perdeler gerer, kulaklar ına a ğı rlıklar koyarız. Sen 

Kur'ânda Allah ın bir olduğunu zikretti ğ in zaman, onlar nefret ede-

rek dönüp giderler".1 ti  • • • • 
"Bu kavme ne oluyor da kendilerine anlat ılanları  anlamaya yana şmı-
yorlar" 2  

Kendi üzerinde dü ş ünmeyi emreden ve bu i ş i yapmıyanlar ı  zem-

meden Kur'an' anl ıyabilmek için, onun tefsire ihtiyac ı  vardır. Hele onda 

mevcad olan ilimler ve edebi sanaâtler göz önüne getirilecek olursa, 
tefsire olan ihtiyac ı  kendiliğ inden ortaya ç ıkar. 

Allah Taâlamn kelamımn en sağ lam tefsiri yine Allahın Kelâmıdır. 
Kur'ândaki baz ı  mücmel ayetler, mübeyyen ayetlerle tefsir ve izâh edil-
mi ş tir. Kur'ân ın kur'ân ile tefsirinden sonra, Kur'a= en salahiyettar 

ve ilk müfessiri Hazreti Peygemberdir. O halde Kur'ân ı  Kerimin en mü-

him tefsir kayna ğı  Peygamberin sünneti olacakt ır. 

2— TEFS İ R VE TE'Vİ L KELIMELERININ ANLAMI 

Zikredece ğ imiz bu iki asıl Kur'ân Tefsiri için çok lüztimludur. Tef- 

sir kelimesi 1) veya taklib tarikiyle 	 köklerin- 
- 

den gelmektedir. (( . )„„„j1p lugâtte, tabibin hastal ığı  teşhis için bakmış  

olduğu az suya denir.' Bu suyun bevl oldu ğunu söyleyenler de vard ır. 

Tabibler bu suyu tetkik etmek suretiyle hastal ıkların Metini bu-

lurlar. 4  Bu manalardan ba şka, bu kelime beyan etmek, ke ş fetmek, izhâr 

etmek ve üzeri kapal ı  bir ş eyi açmak gibi manalarda da kullan ılmaktad ır. 

1) İ sra sûresi 45-46. 
2) Nisa süresi 77. 
3) Liseı nu'l-Arap, V. 55; es-S ı laih, II. 781; Teicu'l-ArCıs, III. 470. 
4) Lisanu'l-Arab, V. 55; Tâcu'l-Aras, III. 470; el-Burhan, II. 147; el-Ke şf ve'l-Beyan 9a. 
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i .)» kökü muhtelif anlamlara geliyorsa da, bu kelime, arap- 

lar aras ında, kapal ı  bir ş eyi açmak, ayd ınlatmak ve iş râk gibi mana- 

larda istimal edildi ğ i görülür.' Mesela 	cj.c. 	 » (kad ın 

yüzünü açtı) manasına gelir. 

Bu iki kelimenin mana bak ımından benzerlikleri ve arap dilinde 

mevcad olan taklib sanaat ı  da göz önüne al ınacak olursa, tef'il bab ın-

dan olan tefsir kelimesinin bu iki kökten de i ş tikak etmesi mümkündür. 

Böyle olmakla beraber bu iki kelime aras ında baz ı  ince farklar ın bulundu-

ğu görülür. Emin "Fesere ve sefere her ikisi de ke ş if manas ırı a- 

dı r. 	 kelimesinde zâhiri maddi bir ke ş if, (eI p kelimesinde 

sinde ise manevi bir ke ş if görürüz ve bunlardan gelen tef'il baba ise ma-
nayı  ke ş if ve izhard ır" demektedir. 2  Tefsir kelimesi eski felsefi ve ilmi 
eserlerin aç ıklanışı  ve izah ı  olarak ta kullan ı lı r s  Istılah olarakta, mü ş kül 

olan lafı zdan murad edilen ş eyi ke ş fetmektir, 4  diye tarif edilir. Bu kelime 

ulamâ örfünde, Kur'an! Kerimin manalar ını  keş f ve onda olan mü ş kül 

ve garib lafızlardan kastedilen ş eyi beyan gibi bir manada kullan ı lmış sa 

da bu, ilmi bir anlam olarak sadece Kur'âna tahsis edilmemi ş , diğ er 

ilmi sahalarda da kullan ılmış tı r. 

Te'vil kelimesi 	» kökünden gelmektedir. Geri dönme (rucu') 

manas ınadır. 3  Tef'il bab ı  ise, aç ıklamak ve beyan etmek gibi bir manaya 
da gelir. 6  Istı lah olarak, zâhiri mutab ık olan iki ihtimalden birine reddet-
mektir.' ez-Zerke ş i, te'vil, ayetin muhtemel oldu ğu manalardan birine 

rucû ettirilmesidir., 8  es-Salebi ise te'vil, ayetin ön ve arkas ına muvafık 

olduğu muhtemel manalardan birine sarf ıdır, diye tarif eder.' 

Tefsir ve te'vil kelimeleri muhtelif zamanlarda biribirlerinin yerleri 
ne de kullan ılmış lardır. Tefsir kelimesi ı stı lah olarak te'vilden daha ev-
vel kullanılmış tır. Islam ın ilk asrında tefsir ve hadisten ba şka ilimler 

ş uyu bulmad ığı ndan tefsir kelimesi bu ilimlere tahsis ediliyordu. Terceme 
devri ile bu ilimler tedvine ba ş lanıp, muhtelif ilimler islâmiyete girince 

1) Lislinu'l-Arab, IV. 369; es-Stheth, II. 686; Tâcu'/-Ar ıls, III. 270; el-Ke şf veT-Beyan 9a. 
2) et-Tefsir, Meali ınu hayatihi, s. 5. 
3) Eneyclopadie de l' ıslâm, IV. 633. 
4) Tâcu'l-Arits, III. 470, VII. 215; Listrinu'l-Arap. V. 55. 
5) Lisanu'l-Arap, XI. 32; es - &hah, IV. 1627; Tâcu'l-Aras, VII. 215. 
6) Lisanu'l-Arap, XI. 33. 
7) Taeu'l-Aras, III. 470, VII. 215 
8) el-Burhan, II. 148. 
9) el-Ke şf 	 9b. 
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bu kelime diğer ilimlerde de kullan ılmaya baş lad ı . Te'vil kelimesi ise, 

Kur'an ve ondaki fikirleri müdafaa devrinden itibaren kullan ılmaya ba ş -

lanmış t ır. Bu kelime Kur'ân ı  Kerimde bir çok yerde ba şka ba ş ka anlam-

larda geçmektedir. et-Taberi de bu kelimeyi tefsir yerinde kullanm ış tır. 
Bu bir tevâzunun ifadesi olabilir. Baz ıları , tefsir ile te'vil kullan ın§ ba-

kımından aynı dır demiş lerse de, bunlar ayn ı  ş ey de ğ ildir ve tefsir te'vil-

den daha umâmidir. ez-Zerke ş iye göre sahih olan, bu ikisinin de ğ iş ik 

manalarda kullandmas ı dır.1 er-Rag ıb el-Isfahâni, tefsir ile te'vili ş öyle 

ayırt etmektedir. "Tefsir te'vilden daha umumidir. Tefsir ekseriya laf ı z-

larda, te'vil ise manalarda kullan ı lır. Mesela rüya te'vili gibi, te'vil 

ekseriya ilahiyat kitablar ında, tefsir ise bu kitablarda kullan ıldığı  gibi, 

bunların gayrında da kullamhr". 2  Te'vil umumi ve hususi olarak ta 
kullanılabilir. 1VIesela, küfür kelimesi umumi olarak mutlak inkâr mana-
s ına kullanı ldığı  gibi, hususi olarak Allah ı  inkar manas ına, iman keli-

mesi de mutlak tasdik manas ına kullanı ldığı  gibi, hususi olarakta, hak 

dini tasdik etmek manas ı nda kullanılır. er-Rag ıb el-Isfahani, te'vili 

makbul olma ve olmama bak ımından iki kısma ayı rmaktad ır. 3  Maknül 

olmayan te'vil, kendisine bak ıldığı  vakit ho ş  olmayan, ayetin ileri ve ge-

risiyle mutabakat etmeyen ve delilleri çirkin oland ır. Bu ş artlar ı  havi 

olmayan te'vil ise makbül addolunur. 4  

3— TEFS İ R VE TERCEME ARASINDAKİ  FARKLAR 

Tefsir ve terceme aras ındaki farklar ı  belirtmek için, bu kelimelerin 

lügât ve ıstılah manalar ını  iyi bilmek kali eder. Tefsir kelimesinin anla-
mını  daha önce görmü ş tük. Ş imdi de terceme kelimesi üzerinde 

duralım. Terceme kelimesi lugatte çe ş itli anlamlar ta şı r. Bu ke-

limenin kökü dört harfli fiilidir. Nedense el- 

Cevheri, bu kelimenin üç harfli (sülâsi) __ ) den geldiğ ini söy- 

lemektedir. 5  Bu görü ş e baz ı  filologlar itiraz etmi ş lerdir. 6  Lugât kitabları  
genel olarak terceme kelimesini "bir kelâm ı , bir dilden ba ş ka bir dile çe- 

1) el-Burhan, II. 149. 

2) Mukaddimetu't-Tefsir, s. 402; el-Burhan, II. 149. 

3) Mukaddimetu't - Tefsir. s. 403. 

4) Tefsir ve te'vil kelimeleri hakk ında daha fazla bilgi için bkz İ smail Cerrahoğ lu, Kur'an 

Tefsirinin Dokuzu ve Buna h ız Veren Amiller, s. 7-15. 

5) Es &hah, V. 1928 

6) Tacu'l-Aras, VIII. 211. (Terceme ve tercüman kelimelerinin kulland ış ları  hakkında geni ş  
bilgi için bkz. Prof. M. Tayyib Okiç, Hadiste Terciiman, İ lahiyât Fakültesi Dergisi, yı l 1966, 

cilt XIV. s. 27-52). 
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virmek" gibi bir manaya al ırlarsa da, bu kelimenin bundan ba ş ka 
manaları  da vard ır. 

a) Terceme kelimesi bir "baba" unvân koymak manasma gelir.' 

b) Bir kimsenin hayat ını  anlatmas ı  manas ına kullanılır Dilimizde 

kullandığı mız, terceme-i hal bu anlamdad ır. 

c) Kendisine ula ş mıyan ki ş iye sözü tebli ğ  etmek. 

d) Bir sözü söylendi ğ i dilde tefsir etme ğ e ve terceme denir. Mesela, 
İ bn Abbas hakkında Hz. Peygamberin "O, Kur'an ın tercüman ıdır" sözü, 

bu tarifimize en iyi örnek te şkil eder. 

e) Bir sözü kendi dilinden ba ş ka bir dile tefsir edip aç ıklamaya da 
terceme denir. el-Bagavi ve İ bn Kesir tefsirlerinde "terceme kelimesi arab 

dilinde, dil ister ayn ı  isterse ayr ı  olsun, tebyin manas ında kullan ı lır" 

demektedirler. 2  

f) Sözü bir dilden di ğer bir dile nakletme ğ e terceme, bu sözü nak-
ledene de tercümân s  denir. Bu gün kulland ığı mı z terceme kelimesi bu-

radaki manaya tahsis edilmi ş  gibidir. 

Terceme kelimesinin ıst ılahtaki manas ı  "Bir kelâm ın manas ını  diğ er 

bir lisânda dengi bir tabir ile aynen ifade etmektir. Terceme asl ın ma-
nasına tamamen mutab ık olmak için sarahatta, delâlette, icmalde, taf-
silde, umumda, hususda, ı tlakta, takyitte, kuvvette, isabette, hüsnü 
edâda, uslübu beyanda, has ı lı  ilimde, sanatta, as ıldaki ifadeye e ş it olmak 

iktiza eder. Yoksa tam bir terceme de ğ il, eksik bir anlat ış  olmuş  olur. 

Halbuki muhtelif lisanlar beyninde hutütu mü ş tereke nekadar çok olur-

sa olsun, her birini di ğ erinden ay ıran bir çok hususiyetler de vard ır. O-

nun için lisani hususiyeti olmay ıp, s ırf akıl ve mantığ a hitaben yaz ılan 

kuru ve fenni eserlerin ilmi kabiliyeti terakki etmi ş  olan lisanlara, hak-

kiyle tercemesi kabil oldu ğunda söz yoksa da, hem akla hem kalbe ya-
hut yalnı z zevk ve hissiyata hitâb eden ve lisan noktas ından edebi 
kıymeti ve sanaat zevkine hâiz bulunan canl ı  ve bedii eserlerin terceme-

lerinde muvaffakiyet görüldü ğü nadirdir". 4  Demek oluyor ki, bir dilden 
diğer bir dile terceme yap ılırken, kelâm ın bütün mana ve maksatlar ına 

itina gösterilmesi kali etmektedir. 

1) Hadiste Tereümiin, s. 31. 
2) Menâhilu'l-Dfdn. II. 6. 
3) et-Tefsir ve'l-Müfessirün, I. 23; Hadiste Tereümân, s. 28-31. 
4) Muhammed Hamdi Yaz ır, Hâk Dini, Kur'ân Dili, İ stanbul 1935, I. 9. 
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Yukarıda lügât ve ıstı lah manalar ını  verdiğ imiz terceme iki k ı sım-

da incelenebilir. Harfi veya lafzâ terceme, Manevi veya tefsiri terceme.1 

1) Harfi veya lafzi terceme: Nazm ında ve tertibinde asl ına benze-

mesi gözetilen veya di ğer bir deyimle mürâdifi müradifinin yerine 
koymağ a benzeyen tercemedir. Harfi tercemeyi yapan kimse, terceme 
yapaca ğı  metindeki her bir kelimeyi ele al ıp, her yönden onun yerine 
geçebilecek diğer dildeki lafı zları  gözden geçirmesi gerekir ki, ekseriye 
bu ş ekildeki terceme, as ılda kastedilen manay ı  aksettirmekte güçlük 
çeker. 

2) Tefsiri terceme: Naz ımda ve tertibinde asl ına benzemesi göze-

tilmeyen tercemedir. Bu tercemedeki gaye, metindeki mana ve gayelerin 
güzel bir ş ekilde ifade edilmesidir. Bu tercemeyi yapan kimse, cümle-
nin delalet etti ğ i manay ı  diğer dilde de ayn ı  ş ekilde ifade edecek bir 
şekilde anlatmas ı dır. Görüldüğü gibi, tefsiri terceme, harfi terceme gibi 
zor de ğ ildir ve ondaki a ğı r ş artları  ihtiva etmemektedir. 2  Zamanımı z-

daki tercemelerde daha ziyade tefsiri tercemeye itimat edilmi ş  ve bu 

terceme ş ekli daha üstün tutulmu ş tur. 

Terceme hakk ında verdiğ imiz şu kısa bilgiden sonra, Kur'a= 
tercemesi yap ılabilir mi?. Islam alimleri aras ında bu hususta çe ş itli 
görüş ler ileri sürülmü ş tür. Kur'an! Kerimin terceme edilebilece ğ ini söy-
leyenlerin maksad ı , onun tefsiri tercemeleridir. Çünkü tercemedeki nok-
san ve eksiklikler Kur'a= metnine de ğ il, mütercimlerine, musamaha ve 
noksanlıklarına hamledilir Bu sebebden tercemenin yan ına metnin aslı  
da konur. Yoksa Kur'an terceme edilebilir, deyenler asla harfi tercemeyi 

kastedmemi ş lerdir. Kur'ân ın harfi tercemesinin yap ılamıyaca ğı na is-

lam alimleri icma' ile ittifak halindedirler. Çünkü harfi terceme bir ib-

dalden ibarettir. Asl ile bedel birbirinin ayn ı  olmalıdır. Bedel, asl ın 
kapsadığı  ş eyleri aynen içine almal ı dır. Böyle bir ş ey vahy-i Ilahi olan 

Kur'ân için bahis konusu olamaz. E ğer Kur'an terceme edilebilseydi-ki 
bu muhaldır. Çünkü ayette ins ve cin bir araya gelse onun benzerini 

meydana getiremezler, buyurulmaktad ır - Kur'a= belâgat hususiyet-
leri ve i'caz ı  kaybolurdu. 3  

1) Et-Tefsir 	 I. 23. 

2) Tercemdeki zarûri şartlar için bkz. 	 II. 9. 

3) Bu hususta bütün islâm âlimleri ittifak halindedir Fazla bilgi için bkz. Menaltilu'l4rfün 

II. 3-69; et-Tefsir ve'l-Müfessirün, I. 25; M. Hasen Hacevi, Tercemetu'l-Kur'âni'l-Kerim, 
Mecelletu'l-Ezher, VII. 191 (sene 1936), Muhammed Haseneyn Mahhif 

Münir fi Mukaddimeti ilmi't-Tefsir, Mini. 1351, s. 41 ve dv; Milaslı  İ smail Hakkı , Kur'an 

Terceme Edilebilir mi? İ stanbul 1342, s. 4 ve dv.; Hak Dini Kur'an dili I. 8; Hasan Basri 

Çantay, Kur'ant Hakim ve Meali Kerim, Mukaddime, s. 5-6. 
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Kur'an Kerimin zengin olan avrupa lisanlar ına yap ılan tercemeleri 

bile, asıl manay ı  ifade etmekten çok âcizdirler. Bu hususu bizler de ğ il, 

bizzat tercemeyi yapan avrupal ı  müste ş rikler itiraf etmektedirler. Ce-

nevre Üniversitesi profesörü ve fahri Rektörü Edouard Montet, Yapt ığı  

frans ı zca Kur'an tercemesinin mukaddimesinde, bu hususu gayet aç ık 

bir ş ekilde ifade etmektedir. "Süreler hakk ında ileri sürdü ğümüz bir 

çok meseleler hususunda ne hüküm verilirse verilsin, arapça olarak 

Kur'an" bilenlerin hepsi , bu dini kitab ın güzelliğ ini, üslübunun son dere-

cedeki mükemmeliyetini tebcil etmekte müttefik olacaklard ır ki, avrupa 

dillerindeki bütün tercemeler, bunu hissettirip ifade etmek imkan ından 

mahrumdurlar".' 

Kur'ân mütercimlerinden olan Geoges Sale "Kur'an bitarafane ter-

cemeye gayret ettimse de, okuyucular ım, Kur'an metnine sadakatkâ 

rane bir ifadeye muvaffak olmad ığı mı  göreceklerdir" demektedir. 2  

Yine Kur'ân ı  Kerim mütercimlerinden olan İ ngiliz müste ş riki Mar-

maduke Pickthal esefine yazd ığı  mukaddimede"Kur'an terceme edilemez, 

en eski islam alimleri bu kannatte idiler, bende bu kanaâtteyim. Onun 

için Kur'an" tercemeye muvaffak oldu ğumu iddia etmiyorum. Yalnı z 

Kur'a= manalar ını  nakle çalış t ı m. Buna muvaffak olduysam kendimi 

bahtiyar sayar ım. Fakat bu eser, bu terceme hiç bir vakit as ıl Kur'âmn 

yerini tutamaz ve hiç bir vakit bu maksad ı  istihdâf etmemi ş tir" söz-

leriyle aczini itiraf etmi ş tir.' 

Bu konuya muhterem hocam Prof. M. Tayyib Okiç'in "Hadiste 

Tereümân" adl ı  tetkik yaz ı sından alaca ğı m bir örnekle son verece ğ im. 

"Be ş eriyet tarihinde tercümanlar ın rolü daima mühim olmu ş tur. Bilhas-

sa devletler aras ı  siyasi ve ticari münasebetlerde ve adli i ş lerde bu ehem-

miyet hiç bir zaman küçümsenemez. Tercümanl ık veya terceme i ş i, mü-

him olduğu kadar, zor Çetin ve oderece de mesuliyetli bir i ş tir Çünkü 

bu i ş le me ş gul olanlar, onu hangi dilden yaparlarsa yaps ınlar, daima 

hataya dü ş mek tehlikesine maruz kal ırlar. Me ş hür arap alim ve edip-

lerinden el-Câhiz, Kidıbu'l-Hayaıdin adlı  büyük eserinde, Aristotalesle 

ilgili metnin nakli esnas ında söyledi ğ i gibi, tercümân, bir feylesofun 

sözlerini, tam manas ı , gerçek metodu ve di ğ er incelikleriyle hiç bir za-

man nakledemez. Bunun en güzel örne ğ i, Hindistanın me şhür Brahman 

ş airi Rabindranat Tagore'un M ı s ıra yaptığı  bir seyahat esnas ında" 

1) Edouard Montet, Le Coran (Introduction) Paris 1949, p. 53 (... que toutes les traductions 

en langues europöennes sont dans l'impossibilitö de la faire sentir et de l'exprimer). 

2) Sebilürreş âd, Sene 1954, VII. 310. 

3) Ömer Rı za Do ğ rul, Tann Buyruğu, ilk basımın ilk sözü. 

214 



doğ rudan do ğ ruya ingilizce yazd ığı  eserler d ışı nda, hindûca yazd ığı  

kitablarını  da ingilizc eyeterceme etmesini" isteyenlere verdi ğ i ş u cevap 

te ş kil eder: "Hinduca yazd ığı m eserler, kendi fikirlerimi ihtiva etmi ş  
olsalar bile onları  Ingilizceye terceme etmekten âcizim, zira bu tercemede 

İ ngiliz dili, hindtica için elveri ş li değ ildir".1 İnsan kendi fikirlerini çok 

iyi bildiğ i diğ er bir dile çevir ınekte mü şkülât çeker, acz gösterirse, ba ş -

kalarının fikirlerini ba ş ka bir dile terceme etmenin zorlu ğu kendiliğ inden 

ortaya ç ıkar. 

Tefsir ve terceme hakk ında verilen ş u umumi bilgilerden sonra, 

acaba bu iki kelime aras ında ne gibi bir fark vard ır. Demiş tikki tefsir, 

bir eserin veya bir ibârenin mâhiyetini ba ş ka tâbirler ile izâh ederek, 

manas ını  mümkün mertebe aç ıklar. Tefsir, müfesserden ayr ı dır. Her ikisi 

ayın dilde olabilece ğ i gibi, ayrı  dillerde de olabilir. O halde Kur'a= 

diğer dillere tefsiri caiz olur. Bu tefsir asla Kur'an yerine kâim olamaz. 

Terceme ile tefsir aras ında muhakkak farklar vard ır. ez-Zerkâni 

bu farklar ın dört esasta topland ığı nı  söylemektedir. 2  

1) Terceme sigas ı  müstakil bir sigad ır. Ashndan müsta ğni olunup, 

tercemenin asl ın yerine geçmesi dü ş ünülür. Halbuki tefsir böyle de ğ ildir. 

Tefsir asl ile irtibat ını  kesmez. E ğer tefsirle irtibat kesilmi ş  olsaydı , 
söz bozulur veya bat ı l olurdu. Bu arada mana da do ğ ru ifade edilmemi ş  
olurdu. 

2) Tercemede istidrat yapmak caiz olmad ığı  halde, tefsirde bu i ş i 

yapmak câizdir, hatta bazen vacib bile olur. Bu da, terceme ile asl ın 

bir birine benzer olmas ının zarurili ğ ini ifade eder. Terceme, fazlal ıksı z 

ve noksans ız olarak, tam bir vukufla asl ına uygun olmas ı  bir zarurettir. 

Tefsir ise böyle de ğ ildir. Çünkü o, asl ın bir beyanı  ve tavzihidir. Bu be-

yan ve tavzihler, istidratta müfesseri çe ş itli mezheplere sevketmeyi 

iktiza eder. Bu da, va'z olundu ğu manadan ba ş kası  kastedildiğ inde 

lugatçı ların ş erhlerinde, istilahlar ın izah ında ve delillerin serdedil-

mesinde görülür. 

İş te Kur'an tefsirlerinin ekserisi, lugât ilimleri, akâid, f ıkıh ve fı -

kıh usülü, nüzül sebebleri, nâsih ve mensiffi, tabii ve içtimai ilimlerin 

çe ş itli istidratlar ı  ihtiva etmelerindeki s ır budur. Hata edildi ğ inde, as-

lın hatas ı  üzerine yap ılan tembih, bu istidrad ın yönlerindendir. Keza 

bunu ilmi eserlerin ş erhlerinde de millahaza edebiliriz. Böyle bir ş eyi 

tercemede görmemize imkan yoktur. E ğer tercemede böyle bir ş ey gör-. 

1) Hadiste Tereiimiin, s. 27 

2) Menithilu'l- ırfân, II. 10-14. 
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seydik, emanetin vüctıbundan ve terceme inceli ğ inden dış arı  çıkılmış  
olurdu. 

3) Terceme, örf cihetinden asl ın bütün manalar ına ve maksatlar ına 

uygunluk manas ını  tazammun eder. Tefsir için böyle bir durum yoktur. 

Yukarıda zikredildi ğ i gibi tefsir ancak izâh üzerinde durur. Bu izâh 

ister icmâli, ister tafsili, ister bütün manalar ı  kaplasın, isterse baz ılarım 

ihtisâr etsin, müsâvidir, Halbuki terceme ne fazla ve ne de noksan asl ın 

manas ını  aynen nakleder. Bu i ş e tefsir kifayet etmiyebilir. 

4) Terceme, örf yönünden mütercimin nakletti ğ i maksat ve mana-

ların as ıl sözün medlülü oldu ğuna ve söz sâhibinin bunu kasteddi ğ ine 

itminan tazammun eder. Halbuki tefsir böyle de ğ ildir. E ğer müfessirin 

yanında deliller çok olursa böyle bir itminan ı  verebilir. Deliller az olursa 

susar ve bir tercihde de bulunamaz. Bazen bir kelime veya bir ibâreyi 

anlamaktaki aczini bildirerek "söz sahibi kendi maksad ım daha iyi bi-

lendir" der. Bilhassa bunlar süre ba ş larında ve müte ş âbih âyetlerde daha 

çok görülür. 

Terceme asl ın aynı  olduğuna göre, zaman ımızda da baz ı  as ıllar 

unutulup tercemeler onlar ın yerine kâim olmaktad ır. Ekseriya asl ın ter-

cemesindeki, terceme lafz ı  hazfedilip, terceme bir as ı lmış igibi gösterili-

yor. Mesela, muhtelif dillerdeki Tevrat ve Incil tercemeleri gibi. Böyle 

bir ş ey tefsirde mümkün de ğ ildir. Burada tercemein aksine as ıl lafı z 

düş ebilir. Fakat tefsir lafz ı  asla dü ş mez. Taberi tefsiri, Râzi tefsiri, Ce-

laleyn tefsiri... gibi. 

Kur'ânı  Kerimin tam bir tercemesi yap ılamıyaca ğı na göre, onun 

sadece ashna yak ın bir ş ekilde, biraz noksamyle ifade etme ğ e, yani tefsiri 

tercemesini yapma ğ a, Kur'ân ın tercemesi demekten kaçm ılmış , terceme 

sözü yerine meâl lafz ı  kullamlunş tır. Meâl kelimesi- ( J j1 ) kökünden 

mimmli masdardı r. ı  Bir ş eyin varaca ğı  yer ve gaye manas ı na mekân ismi 

de olur. Bir ş eyin koyula şı p kat ı  hale gelmesine de meâl denir. Ist ılanda 

ise, bir sözün manas ının her yöniyle aynen de ğ il de, biraz noksamyle ifade 

edilmesine meâl denir. İş te Kur'ân ı  Kerimin tercemesi içinde kullan ılan 

meâl kelimesi, onu aynen terceme etmeye imkân olmad ığı nı , daha do ğ -

rusu yap ı lan i ş te bir eksikliğ in mevetid oldu ğunu belirtmek içindir. Arap-

ça bilmeyen müslümanlara, mümkün mertebe Allah ın Kelâmım kendi dil-

leriyle anlatmak ve müslüman olmayanlar aras ında islâm ı  yaymak için, 

1) Lis ıinu'l-Arab, XI. 32-40; Tâcu'/-Arus, VII. 214-215; Kamus tercemesi, İ stanbul 1305, 
III. 1159. 
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için, Kur'an' Kerimin tercemesi zaruridir. Salahiyetli veya salahiyetsiz 
ş ahısların yapt ıkları  tercemelerde, fahi ş  hatalar yap ıldığı  göz önünde 
bulundurulacak olursa, müslümanlar taraf ından do ğ ruya en yakın bir 
ş ekilde, Kur'âmn bütün dillere tercemesi ş artı  kendiliğ inden ortaya 
çıkmaktadır. Bunun da salahiyetli heyetlere taraf ından yap ılması  gerek-
lidir. 

4— KUR'ÂNI KER İ Mİ N DO ĞU VE BATI 
DILLERINDEKI TERCEMELER İ  

Kur'an Kerim islam ın ilk devirlerinden itibaren ba ş ka dillere ter-
ceme edildiğ ine dâir örneklere rastlamaktay ız. Prof. M. Hamidullah Le 
Saint Coran adlı  Frans ızca tercemesinin mukaddimesinde, Kur'âm 
Kerimin terceme tarihi adl ı  bölümünde,' aslen Iranl ı  olan Selman el-
Farisi'nin, Fatihay ı  farsçaya terceme etti ğ ini, keza, hicri, 127 senesinde 
Kur'âmn berbericeye çevrildi ğ i, (Ö. 255 /869) in beyanma göre, 
Musa b. Seyyar el-Esvari'nin, Kur'âm talebelerine hem arapça, hem 
farsça tefsir etti ğ i , keza, Buzurg b. ş ehriyarm ifadesine göre, 270 /883 
senelerinde Kur'âmn hind diline terceme edildi ğ i bildiriliyor. Saman°. 
ğullarmdan Mansiir b. Nûh devrinde (354 /956) bir heyet Kur'am fars-
çaya terceme etmi ş , bu esere Taberi tefsirini ek olarak ilave etmi ş lerdir. 
Bu aynı  heyetin, Kur'âm türkçeye de terceme etti ğ i söylenmektedir. 
Aynı  devreye âit, mütercimi belli olmayan bir tercemenin Kembriçte 
olduğu söylenir. Bunlardan ba ş ka hicri V ve VI. c ı  asırlara ait Surabadi, 
isfaraini (Ö. 471 / 1049), Zâhidi (Ö. 519 /1125) ve Hoca Abdullah En-
sari nin tercemeleri günümüze kadar ula ş mış t ır. Hoca Abdullah bu ese-
rinin, 107 tefsirden istifade edilerek topland ığı nı  kaydeder. Hatta müs-
teş rik Mingana, Kur'andan k ı sımlar ve reddiyeleri ihtiva eden siiryânice 
bir eserin parçalar ının el-Haccac b. Yusuf devrine 'ait oldu ğunu zikreder. 

Kur'an Kerimin ilk latince tercemesi 1143 tarihinde Robertus 
Ketenensis (Robert of Retina) ile Dalmaçyal ı  Hermannus tarafından ya-
pılmış  ise de, bu terceme ancak 1543 senesinde Lüter'in tavsiyesi üzerine 
Theodor Bibliender taraf ından ne ş redilmiş tir. Bu ne ş ir tarihinden bir as ır 
kadar sonra Slezyal ı  rahip Dominicus, izahl ı  bir kur'an tercemesi haz ır-
lamış , fakat bu eser yazma olarak kalm ış , basılmamış tı . Bunlardan ba ş -
ka, 1698 de bas ı lan tefsirli ve tenkidli bir Kur'an tercemesi, bu terceme-
lerin en iyisi addedilir. Bu terceme Ludovicus Maraccius (Maracci) tara-
fından yapı lmış tır. 

1) Le Saint Coran, (Introcluction) XXXVI-XXXVIII. 
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Ku ı 'ânı  Kerim hemen hemen bütün avrupa dillerine terceme edil-

miş tir. Ilk frans ı zca tercemesi 1647 de A. du Ryer taraf ından yap ılmış -

tır. Bundan sonra, M. Savary, B. Kasimirski, R. Blaehere, E. Montet, 

ve M. Hamidullah' ın yapmış  olduğu tercemeler me şhür olmu ş tur. Fran-

sı zcada bunlardan ba ş ka 30 a yak ın terceme vard ır. Ingilizcede de, G. 

Sale, J. M. Rodwell, F. H. Palmer, A. J. Arberry, Muhammed Ali, gibi 

ş ahısların tercemeleri yan ında 50 den fazla terceme bulunmaktad ı r. 
Diğ er avrupa dillerinde de Kur'an tercemeleri çok yayg ındır. Bu husus-

ta tafsilata giri ş mek istemiyoruz.' Bat ı  dillerinde yayg ın olan Kur'an 

tercemesi ş ark dillerinde de bol miktarda bulunmaktad ır. Türk, Iran, 

Çin, Urdu, Hindu, Malaya, Bengale, Cava ve Japon dillerinde tercemeler 

vard ı r. 

Acaba Kur'an! Kerim, kendi dilimiz olan türkçeye ne zaman ter-

ceme edilmiş tir. İ slama büyük hizmetler yapm ış  olan türk milletinin kur'-

ana hizmeti de küçümsenemez. Pek çok lehçeye sahip olan türk dillerin-

deki tercemeler üzerinde de ğ il de, kullanılan yaz ıya göre tasnif edece ğ iz. 

Bilindiğ ine göre Kur'an]. Kerimin türkçe tercemelerine, uygur, arap ve 

latin harfleriyle rastlamaktay ı z. 

Uygur harfleriyle Kur'an ın tam bir tercemesi yoktur. Ancak baz ı  
ayetlerin parçalar ı  ele geçmi ş tir. Prof. Re ş it Rahmeti Arat 1951 senesinde 

İ stanbulda ne ş rettiğ i Edip Ahmed b. Mahmut Yükenki'nin, Atabetu'l-

Hakayık'ında bazı  ayetlerin tercemesine rastland ığı nı , söylemektedir. 2  

Arap harfleriyle, Kur'an ın en eski tercemesi Ebü Ali el-Cubbai el-

Huzistâni (Ö. 303 /915) ye ait oldu ğu söylenirse de bu tercemeye 'ait bir 

ize rastlan ılamamış tır. Ba ş ka bir nüsha, 1914 senesinde Prof. Dr. Zeki 

Velidi Toganın türkistanda buldu ğu nüshadır ki, müellifi meçhuldür. 

Bu terceme halen Lelingrattaki asya müzesinde "anonim tefsir'ad ı  ile 

korunmaktad ır. Yine müellifi meçhul, fakat tam bir nüsha, İ stanbul 

Türk -Islam eserleri Müzesi 73 noda kay ıtlı  olan terceme (734 /1333) 

yılında Muhammed ibnu'l-Hacc Devlet ş âh eş -Sirazi tarafından istin-

sah edilmi ş tir. Bu nüshay ı  Abdulkadir Erdo ğ an, vakıflar Dergisinde 

tanıtmış tır. Keza 764 /1363 senesinde istinsah edilen, ve Hekim o ğ lu 

Ali pa ş a Kütüphanesinde 951 No da bulunan nüsha da ilk terceme-

lerdendir. 

1) I3u iş  için bkz. M. Hamidullah ve Mâcit Ya ş aro ğ lu, Kur'ânt Kerim Tarihi ve türkçe tefsirler 

bibliyografyas ı , İ stanbul 1965, s. 71-88; Le Saint Coran, (Introduction) XLIV - LXVII. 

2) Kur'ânt Kerim Tarihi, s. 72 - 73. (Kur'an ın Türkçe tercemeleri hakk ında daha geni ş  bilgi 

için bkz. Abdülkâdir İ nan, Kur'ant Kerimin türkçe tercemeleri üzerinde bir inceleme, Diyanet 

işleri ba şkanlığı  yayınları , Ankara 1961. 
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Abdülkadir İnan' ın tetkikine göre, yukar ıda zikredilen üç nüshan ın, 

tercemeleri birbirine uygun ve çok yak ın olduğunu söylemekte ve bunlar ın 

hepsinin bir as ıl nüshadan geldi ğ ini ilave etmektedir. Yine bu zata göre, 

Kur'anın ilk türkçe tercemeleri milad ı  XI. ci  asra kadar inmektedir. Fa-

kat bugün elde mevcut en eski türkçe tercemeleri XIV. eii asra ait bulun-

maktad ı r. 

Asırlar boyunca, latin harflerinin kabulüne kadar, yüzlerce terceme 

yap ılmış , bunların ekserisi hay ır sahipleri tarafından çe ş itli kütüphane-

lere ve câmilere vakfedilmi ş tir. Ş ahı sların elinde veya hususi kütüpha-

nelerde de bol miktarda bulunmaktad ır. Kur'an ın türkçe tercemelerine 

ait bibliyografyalar bu bak ımdan dâima eksik kalmaktad ır. Her an Ana-

dolunun çe ş itli kütüphane ve câmilerinden veya hususi kütüphanelerden 

yeni ve kıymetli tercemeler ç ıkmak ihtimali kuvvetlidir. Eski türkçe 

tercemelerin ekserisi kelime kelime yap ı lmış tır. Ord. Prof. Süheyl  İJn-

ver, türkçe kelime kelime yap ı lmış  olan tercemelerin, muhtelif kütüp-

hanelerimizdeki say ı sının 60 a vardığı nı  söylemektedir. 

Latin harfleriyle yap ılmış  tercemelere gelince, adedleri epeyce 

vardı r. Onlardan en önemlilerini zikredelim: 

1) İ zmirli İ smail Hakkı , Kur'an ı  Kerim Tercemesi. 

2) Ömer Riza Do ğ rul, Tanrı  Buyru ğu. 

3) Muhammed Hamdi Yaz ır, Hak Dini Kur'an Dili, yeni meali 

türkçe tefsir. 

4) Hasan Basri Çantay, Kur'an]. Hakim ve Meali Kerim. 

5) Osman Nebio ğ lu, Türkçe Kur'an ı  Kerim. 

6) Abdülbaki Gölp ınarlı , Kur'an ı  Kerim. 

7) Besim Atalay, Kur'an. 

8) Ömer Nasiihi Bilmen, Kur'an ı  Kerimin türkçe meali alisi ve 

tefsiri. 

9) Ismay ıl Hakkı  Baltac ı oğ lu, Kur'an. 

10) Diyanet İş leri Ba ş kanlığı , Kur'an ı  Kerim ve Türkçe anlama 

(Dr. Ya ş ar Kutluay ve Dr. Hüseyin Atay taraf ından) 

Yukar ıda zikrettiklerimiz Kur'an ın tam tercemeleridir. Ayr ı ca ayet 

ve sürelerin tercemelerine ait latin harfleriyle yaz ılmış  ba şka eserler de 

vard ır. 
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5 — KUR'ANI KER İ M TEFS İ Rİ NDE IHTILAF SEBEBLERI 

Kur'an! Kerim tefsirinde, sahabe ve tabiilerden itibaren bir çok 
ihtilaflar oldu ğu sâbittir. Allah Taâla"...ta ki insanlara, kendilerine ne 
indirildi ğ ini aç ıkca anlatas ın .." ayetiyle (en-Nahl 44), Hz. Peygam-
berin eshab ına Kur'ân lafı zlarını  beyan etti ğ i gibi, manalarım da aç ıkla-
dığı nı  bilmek vacib olur. Bu bak ımdan sahabe, Peygamberden on ayeti 
ilim ve amel bak ı mından ö ğ renmedikçe di ğ erlerine geçmezlerdi. 

İ bn Teymiyye, ı  selef aras ında tefsirde ithilaf gayet azd ı . Onlar 
aras ındaki ihtilaf tefsirden ziyade hükümlerde idi. Mevcad olan bu 
ihtilaf da bir zul ık (tezat) ihtilaf ından ziyade bir nevi ihtilaf ı  idi. Bu da 
iki kı sımda mütalaa edilebilir. a) Bir müsemman ın başka başka isimlerle 
çağ rılmasından doğ an ihtilaflar. Mesela, k ı lı ç için bir müsemma oldu ğu 

halde, buna ( 	c ( L.:4„..„11) c ( ...,L,„d1) diye üç isim verilmesi gibi. 

Keza K ıı r'âm Kerimde de Allah ın el-Esma u'l-Hüsnas ı  ve Peygamberin 

çe ş itli isimleri olmas ı  gibi. Yine bu hususa örnek olarak 	j,4!1) i 

verebiliriz. S ırat ı  müstakimden maksat, Kur'ana ittiba etmektir diyen-
ler olduğu gibi, onun, islam oldu ğunu söyleyenler de olmu ş tur. Buradaki 
iki tefsir tarz ı  zahiren ayr ı  görülmekte ise de, bu iki sözün maksad ı  ayrı  
ve z ıd değ il , bilakis aynıd ır. Ayr ı  gibi görülen, ifade edili ş  tarz ıdır. 
Zira, islam demek Kur'ana ittiba demektir. Bununla beraber, bu ş ekil-
deki nevi ihtilaflar ı  vası tasiyle, elde edilen izah tarzlar ı, diğ erinde bu-
lunmayan bir vasfı  ortaya koyar. b) Tefsiri yap ılmsı  istenen bir ş eyin, 
tamamı  değ il de temsil veya tembih tar ıkiyle o ş eyin baz ı  nevilerini zik-
retmektir. Yani ihata ve hasr için muhataba temsil tar ıkıyle ismin baz ı  
enva ı  zikredilir. Mesela, Yabanc ı  biri ekmek sorsa da, ona bir ekmek dili-
mi gösterilse ve ona istedi ğ in ş umu ? denilse... i ş te bu iş aret ekme ğ in 
neyine iş arettir, yoksa bir ekmek dilimine i ş aret de ğ ildir. Mesela, buna 
ait bir misal Kur'andan verelim "Sonra biz o kitab ı  kullarımı zdan seçtik-
lerimize miras b ıraktık. İş te onlardan kimi nefislerine zulmedendir, 
onların baz ı s ı  mutedildir, onlardan bir k ı smı  da Allahın izniyle hay-
ratta geçib kazanand ır "Fat ır 32). Malumdur ki bu ayette nefsine zul-
medenler, vacib olanlar ı  terkedip, haramlar ı  helal gibi i ş leyenlerd ı r. 
Muktesid ise: ortaya yolda olanlard ır ki, vacibleri i ş leyib, haramlar ı  ter-
kedenlerdir. es-Sab ık ise: vaciblerle birlikte, hay ırlarda da ileri gidenler-
dir. Veyahut ş unlardan her biri taht nevilerinden biri olarak zikredilir. 
Vaktin evvelinde namaz k ılana sab ık, zaman ında namaz k ı lana muktesid 

1) Mukaddime fi Usart-Tefsir, s. 6-13. 
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namaz' vaktini geciktirene (bilhassa ikindi namaz ını  akş ama do ğ ru 
geç b ırakana) zâlim denilir Keza el-Bakara suresinin sonlar ında, sada-

ka verenler muhsin, riba yiyenlere zâlim denilir. Mal ı  kullanma bakı -
mından insanlar ya muhsin, ya adil yahutta zâlim olurlar. O halde 
muhsin olan sab ık, vaciblerle beraber müstecablar ı  da edâ edendir. Zâlim 

riba yiyen veya zekâta mâni oland ır. Muktesid ise, farz olan zekat ı  eda 
eden ve riba yemeyendir. 

Tefsirdeki ihtilaf iki nevidir. Birinin dayana ğı  sadece nakildir, di-
ğ eri ise naklin gayr ı  ile bilinir Ilim ise ya musaddak bir nakildir veya 
tahkik edilmi ş  bir istidlaldir. Nakil ise ya masum bir zattan gelir veya 
masum olmıyandan. Birinci nevide sahih ve zay ıfı  bilmek mümkün olur, 
bu takdirde yap ılacak bir ş ey yoktur. Yahutta sahih veya zay ıfı  bilmek 
mümkün olmaz. O takdirde bunlar ı  tasdik etmek mümkün olmaz. Onun 
üzerinde ara ş tırma yapmanın faydas ı  yoktur. Mesela ehli Kehfin ahvali 
gibi, bu hususta Peygamberden sahih bir haber varsa makbuldür. Yoksa 

merduddur. Hz. Peygamberden, tefsir, hadis, ahkam ve magâzi husus-
sunda nakledilmi ş  sahih haberler boldur. Burada bir ihtilaf bahis konusu 
değ ildir. Asıl ihtilaf, istidlal yoliyle gelen haberlerin bilinememesindedir. 
hataların ekserisi burada görülür. Daha sonra gelen müfessirlerden bir 
kısmı , evvela manalara inand ılar sonra onun üzerine Kur'âmn laf ız-
larını  hamlettiler. Di ğer bir kısmı  ise, konu ş anın, inmiş  olanın ve onun 
muhatab ını  nazar' dikkate almaks ı z ın, mücerret Kur'ân ı  kendi konu ş tuk-
ları  arapça ve tâbirlerle murat ettikleri ş eyleri sevkederek tefsir ettiler. 

Birinciler delâlet ve beyan bak ı mından Kur'ân lafı zlarırım mustahak 
olub olmadığı na bakmaks ı zın, sadece manay ı  sevke ttiler. Diğ erleri ise, 
kelamın siyakına ve mütekellimin murad ına bakmaks ı z ın, arab ın indin-
de caiz görülen ş eyi, caiz görüb mücerret lafza tabi oldular. Evvelkiler 

Kur'an' tefsir ederken manalarda hata yapt ıkları  gibi, bunlar da birçok 
lafı zlarda galat yapt ılar. Birincilerde mana, ikincilerde laf ı z ön planda-
dır. Birinciler iki s ınıft ır. Onlar bazen bir ş eye delalet eden Kur'ân laf-
zını  selbederler, bazen de, onu delalet etmiyen veya murât edilmeyen 

ş ey üzerine hamlederler. Bu iki halde de mana bat ıl olmuş  olur. Onlar 

delil ve medlul de hata etmi ş lerdir. Bid'at, hevâ ve heveslerine kap ılmış  
tâifeler gibi ki, onlar, dalalet üzere ittifak etmiyen mutedil bir ümmete 
muhalif mezheb oldular. İş te bunlar, Kur'an]. kendi görü ş lerine göre 
te'vil etmeye kalk ış tı lar. Onlar bazen, âyetlerle mezheblerine delil getiri-

yorlar. Halbuki ayetlerin delaletle bir alakas ı  yok. Bazen de mezheb-
lerine muhalif olanlar ı  te'vil ediyorlar ve kelimelerin yerlerini oynat ı -

yorlar. Tefsirlerindeki butlân aç ık bir ş ekilde bir çok yönlerde kendini 
gösterir. 
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Baz ı ları  da medlalde de ğ il de, delilde hata ederler. Bunun misali de 

baz ı  sofilerde ve fakihlerde görülür. Kur'an sahih bir mana ile tefsir 

ederler, fakat Kur'an vermek istedikleri bu manaya delalet etmez. Ş u 

zikredilen umumi ihtilaflardan sonra, müfessirler aras ında mevcud ihti-

lafın sebeblerini ş öylece 

1) Kıraât ihtilaflar ı : Bir ayet hakk ında sahabeden muhtelif iki 

tefsir gelirki, bu da ihtilaf gibi addolunursa da hakikatte bir ihtilaf yok-

tur. Mesela (4.„,i1 ■ f-  âyetindeki okunu ş a, cima veya dokun- 

ma manalar ı  verilmesi gibi. 

2) İ 'rab yönlerindeki ihtilaf: Mesela ( 	\,15 4:_şj 	ilii )  
• 

(el-bakara 37) "Adem Rabb ından kelimeler belleyib ald ı". Bu ayette 

Adem merfu, kelimât ise nasb okundu ğu gibi, aksi de mümkündür. Bu 
takdirde failler de ğ iş tiğ i için, manalarda da de ğ iş iklik olacakt ır. 

3) Kelimenin manas ında dilcilerin 	
IP 

	

Mesela 	ft 	) 

( 	 j  (el-V-akla 17) "ebedili ğ e mazhar edilmi ş  evlatlar etraf- 

larında dolan ırlar" "muhallidön" kelimesinin manas ı  ebedi olarak onlar 

ihtiyarlamıyacaklar, olabilece ğ i gibi, onlar ayn ı  yaş ta olduklar ı  ve 

yaş ları  de ğ i ş miyece ğ i gibi bir mana da verilebilir. 

4) Lafz ın iki veya daha fazla manada i ş tirakı : Mesela ( 	) 

kelimesi (( J (S" 	(el-Kalem 20) "O bahçe, simsiyah kesiliverdi" 

bu kelime hakk ında dört görü ş  vardı r. 1) Gece gibi oldu, zira es-Sarim 
lugatte gece manas ına gelir 2) gündüz gibi oldu, es-safin' kelimesi hem 

gece hem de gündüz manas ına gelir. 3) Baz ı  arab lehçelerinde, yang ından 

arta kalan siyahl ıklar manas ına gelir. 4) Kesilmi ş  ziraat gibi bir manaya 

da gelir. 

5) Itlak ve takyit ihtimali: Mesela ( ç.y 	k ; 

(el-Maide 89) "... fakat bunlara kim güç yetiremez se üç gün oruç tut 
ması  lazımdır.." Elyû Hanife ve es-Seyri ve onlara tâbi olanlar, takyidle 

hareket etmi ş ler ve Ubeyy b. Ka'b ve İ bn Mes'ud bu ayeti Z'.; 3V; r Lai ) 

(:1, I ş eklinde okudu ğu için, bu iki imâm da bu üç günlük orucun 

arka arkaya olaca ğı nı  ileri sürmüş lerdir. İ mam e ş -Ş afi'i ise, bu görüş ten 

ayrılarak, yukar ıdaki ş azz olan k ıraatın hüccet olamıyaca ğı n ı  ileri sü-

rerek, âyeti ı tlaka hamleder. 
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6) Umum ve husus ihtilaf': Mesela L'W ç‘sol.:;T 	Ly4 	 ) 

‘:),3 (en-Nisa 54) "yoksa onlar Allah ın fazlu kereminden insanlara 

verdiğ i ş eylere kar şı  hased mi ediyorlar ?". Denildiki ayetteki en-Nas'- 

dan murad Hz. Peygamberdir. Çünkü Allah ona nübüvvet verdi, on-

larda ona haset ettiler. Yine denildi, ki, en-Nas'dan murad, Hz. Pey-
gamberin Ali ve ashab ı dır. Birinci mana has, ikinci ise am'd ır. 

7) Hakikat ve mecaz ihtimali: Mesela ( 	 ' Î y 4-> 

(en-Necm 43) "Hakikat ş u: Güldaren de, a ğ latan da odur". Allah, insan 

oğ lunu maruf olan gülü ş  ve ağ layışı  ile yaratm ış tır. Bu hakikattir. Veya 

arz, nebat ı  vermekle güler, sema da ya ğmurla ağ lar, bu mana ise mecaz 

yönüdür. Sahih olan ferah ve hüzünden ibarettir. Zira gülme, sürür ve 

feraha, a ğ lama ise hüzne delalet eder. 

8) Kelimenin ziyadeli ğ i ihtimali: Mesela ( âAl fı jl C9aI ) 

(Kıyame 1). Baz ıları , bu ayetteki ( 4 1) fazladand ır. Kelâm ı  takviye 

eder. Baz ıları  da bu ( `\,/) aslidir ve nefiydir. Zira k ıyamet bizatihi 

o kadar muazzamd ır ki, onu izah etmek için yemine ihtiyaç yoktur. 

9) Hükmün mensüh veya muhkem olma ihtimali: Mesela, 

( ,ı;L:2; L;›,. Liı 	(klu İmran 102) "ey iman edenler, Allahtan 

nasıl korkmak laz ımsa öyle korkun" bu ayet hakk ında baz ıları  mensilh 

dur derken, baz ı ları  da muhkem oldu ğunu söylemeleri gibi. 

10) Hz. Peygamber ve seleften gelen tefsir rivayetlerinin ihtilaf ı : 

Mesela ( 	 \2,*- ‘...)1,1z) (el-Hac, 19) "Bu ikisi Rableri hak- 

kında biribirleriyle davala ş an iki zümredir". Baz ıları  ş u iki fırkadan bi- 

rini ehli iman diğerine de ehli kitab demi ş lerdir. Diğ er bir kısmı  da, o iki 

fırkadan biri müminler, di ğerleri ise, hangi milletten olursa olsun kafir 

olanlard ır demi ş lerdir. Keza (L L),LJI j 	) ayetinde de oldu ğu 

gibi, buradaki hitab ın Hz. Ibrahime oldu ğunu söyleyenler oldu ğu gibi, 

Hz. Muhammede ait oldu ğunu zikredenler de vard ır. 

Bunlardan ba şka, takdim ve tehirler, izmarlar ve di ğer bir çok hu-
suslardan dolay ı  ihtilaf konusu olabilecek meseleler eksik de ğ ildir. 
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6— TEFSİ R CES İ TLER İ  

Kur'anı  Kerimin tefsiri ve bunun çe ş itleri hakk ında söz söylemek 
kolay bir ş ey değ ildir. Ahkam ve ş eriat ım aç ıklamak için indirdiğ i 

hidayet rehberini anlamaya gayret etmek, biz insanlar ın en büyük 

gayesidir. Arzu edilen tefsir, insanlar ın dünya ve âhiret hayatlar ında 

saadet yollar ını  gösterendir. Müfessirler, Kur'an ın çeş itli yönlerini ele 

alarak tefsirler yapm ış lar, bunun neticesi olarak tefsirde çe ş itli yönler 
meydana gelmiş tir. Baz ı ları  Kur'an ın diğer sözlere nazaran üstünlü ğü-

nü isbât edebilmek için, belâgat nevilerine, Kur'âmn meâni ve üsk ı -

liibuna dikkat etmi ş lerdir. Baz ı ları  vecihlerin ve lafı zların ihtimallerini 

beyân edebilmek için irâba, baz ıları  kıssalara, baz ı ları  Garibu'l-Kur'âna, 
Baz ıları  ahkamı  ş er'iyyeye, baz ıları  akâide, baz ıları  ö ğüt ve inceliklere 

dalarak, Kur'âmn hakiki manas ını  unutacak yollara dü ş müşler ve Al-

lahtan uzakla ş mış lardır. Burada tefsirden maksad ımı z yukarıda zik-
redilenler yan ında, Kur'ân ın fesahat ve belagat ına lây ık olan i'rab ı  
tatbik edip ta şı yabilece ğ i mana miktar ınca belagat ın vecihlerini aç ık-
lamakt ı r. 

Tefsir çe ş itli yönlerden ve müfessirlerin durum ve tutumlar ına göre 
çe ş itli kı sıı nlara ayrılabilir. İ bn Abbasdan rivayet edildi ğ ine göre, o 
tefsiri dörde ay ırmaktad ır. 1) kimsenin bilmekten müsta ğni olamadığı , 

tefsir 2) arab dilini bilmekle mümkün olan tefsir, 3) ilimde resûh sa-
sahibi olanların bilece ğ i tefsir 4) Allahtan ba ş ka kimsenin bilmesine 

imkan olmayan tefsirlerdir. Genel olarak tefsirler, iki k ı sma ayrı lı r. 
Rivayet tefsirleri ve dirâyet tefsirleri. Ş imdi bu iki tefsir nev'i üzerinde 
duralım. 

1) Rivâyet Tefsiri: buna me'sûr veya nakli tefsirde denilir. Selef-
den nakledilmi ş  eserlere dayanan tefsirdir. Di ğer bir deyimle, rivayet 
tefsiri, baz ı  âyetleri beyan ve tafsil etmek için, bizzat yine Kur'ândaki 
baş ka âyetlerle, Hz. Peygamberin, sahabenin sözleriyle aç ıklanışı  ş ekline 

denir. Hatta baz ıları  buna tabiûnun sözlerini de ilave ederler. Rivâyet 

tefsiri bidayette rivayet tarikiyle ba ş lamış , Hz. Peygamberden saha-
beye, onlardanda tabiilere intikal etmi ş tir. Artık teclvin devri ba ş ladık-

tan sonra rivayetler eserlerde toplanmaya ba ş lamış tı . Ali b. Ebi Talha, 
Ebi Ravk ve İbn Cüreyc tefsirleri gibi. 

Hazreti Peygamberden veya sahabeden nakledilen tefsir rivayet-
leri fevkalade bir usûlle zaptedilmi ş tir. Gerek rivayet edilenlere ve gerekse 
rivayet edenlere âit olmak üzere bir tak ım usullere, kâidelere itina gös-
terilmi ş tir. Hafı zada olan mâlumat sat ırlara intikal ettirilmi ş , bunların 
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nakillerinde de baz ı  esaslar va'z edilmi ş tir. Hadis usillü bunlar ı  gayet 
güzel aç ıklamaktad ır. Rivayet tefsirlerinde müfessirin rolü de mühimdir. 
tefsir bir ayna gibidir. Müfessirin ve cemiyetin durumunu aynen aksetti-
rir. 

Yukarıda rivâyet tefsirini tarif ederken, Kur'an ın Kur'ân ile tef-
siri veya Peygamber sünneti ile izah ı  veyahutta sahabeye mevkilf sün-
netle yap ıldığı nı  hatta buna tabiilerinde ilave edilebilece ğ i kanaa-
tında olanlar bulundu ğunu söylemiş tik. Şüphe yok ki Kur'âmn, Kur'an-
la tefsirinde veya sa ğ lam olan Peygamber sünnetinde bir ihtilaf bahis 
konusu olamaz. Fakat burada gerek Peygambere ve gerekse sahabe ve 
tabiilere isnad edilen sözler bulundu ğunu unutmamak gerekir. İş te bu 
yönlerden nakli tefsirin za'f noktalar ı  ortaya ç ıkar. Bu za'f noktalar ın 

genel olarak üç noktada toplayabiliriz 1- Tefsirde uydurma haberlerin 
çokluğu, 2- israiliyat ın giriş i, 3- İ snadların hazfı . 1 ci ve 3 cü maddeler 
hadisin konusu içine girdiğ inden, biz sadece israiliyat üzerinde duraca ğı z. 

Rivayet tefsirindeki bu za'f dan dolay ı , tefsir daha ilk günlerden 
itibaren karışı klık arzetmeye ba ş lamış , baz ı  ciddi ilim adamlar ının tef-
sire kar şı  olan itimad ı  sars ılmış tı . Mesela, Ahmed b. Hanbel (Ö. 241 / 
855) "tefsir melâhim ve megazi gibi üç ş eyin aslı  yoktur"1 demi ş ti. Tef-
sire dâir binlerle haber toplayan ve m ı s ırdaki Ali b. Ebi Talha (Ö. 143 
760) nın tefsir nüshasını  medheden bu zât neden dolay ı  tefsire itimad et-
memiş tir?. Öyle zannediyorum ki Ahmed b. Hanbelin bu sözünde zihinler 
için ikaz ve tenbih vard ır. Tefsire ait haberlerde sahih olamayanlar ın sa-
hihlere nisbetle çok oldu ğunu ve gelen bu haberlerin senet ve metinlerin-
deki zay ıflığ a i ş aret etmek istemi ş tir. Yoksa onun maksad ı  sahih tefsir 
rivayetlerini nefyetmek 

Rivayet tefsirlerine ait örnekler, hadis mecmualar ının, kitabu't-
Tefsir sahifelerinde bol miktarda mevcuddur. 2  En me şhur rivayet tef-
sirlerinin birkaç ını  aş ağı da zikredelim. 

1) Muhammed b. Cerir et-Taberi, Câmi'u'l-Beyân an Te'vili'l-Kur'- 
ân. 

2) Elnfl-Leys es-Semerkandi, 

3) Ebü İ shak es-Salebi, el-Ke şf ve'l-Beyân an Tefsiri'l-Kur'ân. 

4) Eba Muhammed el-Huseyn el-Bagavi, Maâlimu't-Tenzil. 

1) Fecru'l-İslam, s. 199. 

2) Rivayet tefsirine örnekler için bkz. 	 I. 480 - 482; et- Tefsir ve'l -Müfessirrtn, 

I . 152 ve dv. 
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5) İbn Atiyye el-Endelûsi, el-Muharreru'l-Veciz fi 
Aziz. 

6) İ bn Kesir, Tefsiru'l-Kur'anı 'l-Azin ı . 

7) Abdurrahmân es-Saâlibi, el-Cevâhiru'l-Hisan fi Tefsiri'l-Kur'an. 

8) Celâluddin es-Suyüti, 	 fi Tefsiri'l-Me'sür. 

9) Muhammed Cemaluddin el-Kas ımi, Tefsiru'l-Kâs ımi, 

2) Dirâyet Tefsiri: Buna Re'y ve ma'kül tefsir de denilir Rivayet-
lere munhas ı r kalmayıb, dil, edebiyat, din ve çe ş itli bilgilere dayamla ı  ak 

yap ı lan tefsirlerdir. Burada bahsetti ğ imiz re'yden maksad ictihadd ır. Bu 

tefsir nev'i bir zarurete, bir maslahata mebni olarak zuhür etmi ş tir. Bi-

dayette araplar arap yar ımadas ında iken dillerinin selikas ına hâkimdiler. 

Zamanla hudutlar geni ş leyip, yabanc ı  milletler ve onlar ın kültürleriyle 

karışı nca, lisan melekeleri za'fa u ğ radı . Arap lisan ını  korumak için kai-

delere ihtiyaç duyuluyordu. Hele arap olmayanlar ın bu lisam ö ğ ren-

mesi, arapçan ın gramerinin bilinmesine mutavakk ıf oluyordu. Kur'an 

da arab diliyle nazil oldu ğundan, onun anla şı lması  da baz ı  fenlere ihtiyaç 

göstermekte idi. Art ık bu anlardan itibaren dirayet tefsirinin ortaya 
çıktığı nı  görmekteyiz. Zamanla islam ülkesi geni ş ledikçe muhtelif fenler 

ve felsefi fikirler ilerledikçe ve çe ş itli mezhepler ortaya ç ıktıkça, tefsirler-

de de bu hususlara dâir maliimat verilmesi kal) ediyordu. 

Re'y tefsirinin caiz olup olmamas ı  hususunda, bidayette münaka-

ş alar yap ı lmış , baz ıları  bunu tecviz etmez iken baz ıları  da muvafık gör-

müş lerdir.1 K ısaca re'y tefsiri ikiye ayr ı lır, biri mezmümdur caiz değ ildir, 

ikincisi ise memdillı dur ve caizdir. Re'y ile tefsir yapmaya giri ş enler, 

yaptıklarını  teyid için, Kur'ândaki tededbür âyetlerine ve Peygamberin 
sözlerine istinâd ettiler. E ğer rey ile tefsir yap ılamıyacak olsayd ı , bu 

günkü din ahkamımn ço ğuna vakıf olamazd ık. Kur'an memdüh re'y 
ile tefsir edenler, ş öyle bir yol takip etmi ş lerdir. Onlar Kur'ândan ma-

nalar taleb ediyorlar, e ğer onu Kur'ânda bulamazlarsa sünnete müra-

caat ediyorlar veyahutta sebebi nüzüle ş ahit olan sahabeye soruyorlard ı . 

Eğer taleb ettikleri manay ı  Kur'anda, sünnette ve sahabede bulam ıyor-

larsa, o zaman müfred laf ı zların, Peygamber zaman ındaki istimâli 

nazarı  dikkate alınarak, lugât, ı stılah ve sarfına müracaat edili-

yordu. Bunlardan ba ş ka terkiblerin i'rab ı , belâgat ı  hakiki mananın 

mecâz üzerine tahmili, kelâm ın siyakı , yap ılan re'y ile tefsirin, içtimâi- 

1) İ ki görü ş  için, bkz. et-Tefsir ve'l-Müfessirün, I. 255 - 265. 
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yat, tarih ve kainat kanunlar ına mutabakat!, yap ı lan izah tarz ının Pey-

gamberin söz, fiil ve takrirlerine uygunlu ğunu göz önünde bulunduruyor-

lard ı . Fakat dirâyet tefsircileri bu gibi hususlardan pek ço ğunu ihmal 

etmi ş lerdir.' 

En meş hur dirâyet tefsirlerinden baz ılar ı : 

1) Fahrudd ın er-Raz ı , Mefâtihu'l-Gayb. 

2) el-Beydavi, Envâru't-Tenzil ve Esrâru't-Te'vil. 

3) en-Nesefi, Medâriku't-Tenzil ve Haketiku't-Te'vil. 

4) el-Hazin, Lübâbu't-Te'vil fi Maâni't-Tenzil. 

5) Ebil Hayyan, el-Bahru'l-Muhit. 

6) el-Mahalli ve's-Suyâti, Tefsiru Celaleyn. 

7) el-Hatib 	 es-Sirâcu'l-Münir. 

8) Ebisfs-Suild, İ rş âdu'l-Akli's-Selim ila Mezâye'l-Kitâbi'l-Kerim. 

9) el-Alasi, Ruhu'l-Maâni fi Tefsiri'l-Kur'âni'l-Azim. 

7— HAZRETI PEYGAMBERIN 

TEFS İ RDEK İ  YERI 

Kur'âm Kerim arap dili ile nazil olmu ş , muhatablar ı  onu kendi 

kültür seviyeleri nisbetinde anlayabilmi ş ler, anlayamad ıkları  kı sımları , 

bu hususta en salahiyetli zat olan Hz. Peygambere sormu ş lard ı . Derin 

akâid meseleleri üzerinde dü ş ünmeye lüzam görmemi ş ler, sağ lam bir 

iman onları  bu gibi bir tekellüften kurtarm ış tı . Hz. Peygamberi Kur'ân 

tefsirine sevkeden en mühim âmil, islâmiyetin kendisinden olan emridir. 

Bu peygamberlik vazifesinin iktizas ı dır. O tebyin ve tebliğ le mükellefti. 

Buna tipik bir misal, Haccetu'l-Veda hutbesinde üç defa müslümanlara 
tebliğ  ettim mi diye sormu ş , müslümanlardan müsbet cevap al ınca 

Ya Rabbi ş ahid ol demiş ti. Kur'an! Kerimden sonra Onun en mühim 
tefsir kayna ğı nın Hz: Peygamberin sünneti oldu ğunu söylemi ş tik. Sün-

net Kur'âmn umumunu, hususunu, mutlak ve mukayyetini, nâsih ve 
mensahunu ve di ğer hususlar ım izah eder. 111ekhaldan rivayete göre 

Kur'a= sünnete olan ihtiyac ı , sünnetin Kur'ana olan ihtiyac ından 

1) Dirayet tefsiri hakk ında fazla bilgi için bkz. et- Tefsir ve'l -Müfessirtut I. 255 vedv.; Menet-

nilu'l-Irfan I. 517 ve dv. 

227 



daha fazlad ır.1 Bir hadiste skst,4 (:)TJZ 

"Bana kitabla beraber, misli de verildi denilmektedir". 2  Bu konuda sün-
nete o kadar ehemmiyet verilmi ş tir ki, Yahya b. Ebi Kesir, sünnet 
Kur'âna kâdidir, Kitab ise sünnete kâdi de ğ ildir, demektedir. 3  Bu söz 

Ahmed b. Hanbele söylendi ğ inde "bunu söylemeye cesaret edemem, 
fakat sünnet kitab ı  tefsir ve tebyin eder derim" demi ş tir.4  Kurtul)" 

tefsirinin mukaddimesinde, sünnetin Kur'âm beyan ı  iki ş ekilde oldu ğu 
anlat ılmaktad ı r. 5  Birincisi, Kitabdaki mücmeli beyand ır. Mesela, be ş  
vakit namaz ın vakitlerinin beyan ı , zekat ın miktarı  ve Haccın menasi-
kini beyân gibi. İkincisi ise, Kitab ın hükmü üzerine ziyadeliktir. Mesela, 
kad ının nikahını , hala ve teyze üzerine haram k ılmak gibi. 

Hz. Peygamber konu ş ma yönünden arab ın fasihlerindendi. Çünkü 
ona arap edebiyat ının ma:ani, beyan ve bedi bak ımından en yükseğ i olan 

Kur'ân nazil olmu ş tu. Böyle bir kitab ı  ona müyesser k ılan Allah, elbette 
onun lisanını  en fasih ve en beli ğ  kılmas ı  icâb ederdi. Nitekim o, öyle 
yeti ş tirilmiş ti. Daha evvelce söyledi ğ imiz gibi, arap dili yaz ı  ile pek iş -
lenmediğ inden cümleler kısa ve manalar çok geni ş ti. Kur'an" Kerimde 
de bu ifade ş ekli mevcuttu. Bu gibi ibarelerde hatibin rolü çok mühim-
dir. Hz. Peygamber, konu ş mas ı  esnas ında hareket ve mimikleriyle mü ş -
kül ve kapalı  olan noktalar ı  açıklamış  olurdu. Zira ayn ı  ibareyi biri ha-
tib, diğ eri hatib olmayan iki ki ş i söylese muhatab hatib olan ınkini izâha 

lüzam görmeden anlar, di ğ erinkini ise anlayamaz. İş te Hz. Peygamber 
susması  icâb eden yerde susar, hâcetten ba şka laf etmez, konu ş masında 

lüzamsuz fazlal ıklar bulunmazd ı . Zamanın icâbat ı  olarak, bütün manay ı  
cem edecek ş ekilde beliğ  konu ş ur, lafı zlarını  uzatmazd ı . O okuma ve 

yazma da bilmezdi yani ümmi idi. Hz. Peygamber zaman ında imân 

kuvveti hâkimdi Peygamber o vakit için anla şı lmas ı  güç olan baz ı  
kelâm meselelerini muhatablar ına çok basit olarak anlatmas ı  veya on-

lardan hiç bahsetmemesi icâb ediyordu. E ğer bu hususlar' geni ş  olarak 
anlatmış  olsaydı , islamda vicdan ve fikir hürriyeti dondurulmu ş  olurdu. 
Islâmiyet böyle bir ş eyi asla isteyemezdi. Zira böyle bir ş ey onun ruhuna 

muhalif olurdu. Sonra Peygamber, ne hikmetler savuran bir filezof ve 
ne de programla ders veren bir ö ğ retmendir. O bir Peygamber olarak, 
zaman, mekan ve muhatabar ımn durumuna göre, onun söz ve hükümleri 
dağı nık olabilir. 

1) Tefsiru'l-Kurtubi, I. 39. 
2) Mukaddime fi usidi't-Tefsir, s. 25, Tefsiru'l-Kurtubi, I. 38. 
3) Tefsiru'l-Kurtubi, I. 39. 
4) Tefsiru'l-Kurtub ı , I. 39; ıbn Hanbel, s. 215; Tefsiru'l-Ktistmi, I. 191. 
5) Tefsiru'l-Kurtubi, I. 38-39. 
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Hz. Peygamberin Kur'an ı  tefsir etti ğ ini, muhtelif hadis mecmua-
larında, kendisine kadar ula ş an , isnadlarla da ö ğ renmekteyiz. Fakat, 
Peygamberin yaptığı  tefsir, müteahhiran indinde mar ılf olan tefsir de-
mek değ ildir. Müteahhirunun tefsir anlay ışı nda, 1ü.gat, belâgat ve bunun 
gibi daha pek çok hususlar aran ır. Halbuki ilk tefsirde bu gibi teferruat 
yoktur, onda ş eriat ve ahkamda Allah ın muradırn beyan vard ır. Hadis 
mecmualarında müstakil birer kitab te ş kil eden Kitabu't-Tefsir k ı s ım-
larından anla şı ldığı na göre, Hz. Peygamber, sahabenin anlayamad ık-
ları  kı sımları  açıklamış tı . Bu örneklerden anla şı ldığı na göre, Hz. Pey-
gamberin Kur'an ı  tefsiri, ahkam ı  beyan, mekarimi ahlak ı  şerh ve ona 
te şviktir. O, hem bir be ş er ve hem de bir Peygamber olarak, muhatab-
larını  ikna etme yolunu takip etmi ş , âyetteki Cenab ı  Hakkın murad ını  
belirtmi ş tir. Bunlar ı  bazen tahsis, bazen din, bazen geni ş  bir anlamı  tah-
dit, bazen kelimenin arap dilindeki anlam ını  teyid, bazen ş ahısların du-
rumunu ve o zamanki edebi sanaatlar ı , izâh, bazen beyân ve tatbik, 
bazen temsil, remz ve i ş aret, bazen intibaha davet ve insan ın psikolo-
jik durumundan istifade etmek suretiyle tefsir etmi ş til. 

Hz. Peygamberden i ş itilen bu tefsir haberleri sahabe aras ında nak-
ledilirdi Fakat onlar her ş eyi soramamış lar, akli seviyyeleri ve ameli 
hayat ihtiyaçlar ı , sormak lüzûnıunu hissetirmemiş ti. Bu bak ımdan Pey-
gamberin yapmış  olduğu tefsirin, azl ığı na i ş aret edilebilir. Hz. Ai ş eden ri-
vayetle "Rasulullah (S. A. S) Allah ın kitab ında Cibrilin ona ö ğ retti ğ i 
miktarda tefsir ederdi" 2  denilmektedir. Bu hususta İbn Atiyye (0. 
543 /1148) bu hadisin manas ı  mücmel ve mugayyebata ve buna müma-
sil olan ayetlerin tefsiri hususundad ır. Bu gibi âyetleri anlamakta 
Cenab ı  Hakkın tevfiki ile olur demektedir. 3  Yoksa bu hadise göre Pey-
gamber mutlak olarak Kur'an ı  tefsir etmekten çekinirdi, o ancak Cibrilin 
kendisini beyân etti ğ i nisbette tefsir ederdi diyemeyiz. Zira o zaman 

,),..1:JJ (:)-4:1 	,:x11 	 ayeti umumi de ğ il de 

hususi olmu ş  olurdu. E ğer bu âyetten hususi bir mana anla şı l-

mış  olsaydı , sahabenin Kur'âmn manalar ına dalmamalar ı  ve onu tefsir 
etmemeleri kal) ederdi. Halbuki pek çok sahabe tefsirle me ş gul olmuş tur. 
Buna rağmen, ilk devirde tefsir faâliyetini frenliyen hareketler zuhar 
etmi ş , fakat bu hareketlerin sebebleri izâh edilerek tefsir faaliyeti devam 
etmiş tir. 

1) Hz. Peygamberin tefsir örnekleri için bkz. Kur'ân tefsirinin doğuş u, s. 23 - 44. 
2) Tefsiru İbn Kesir, I. 6; Târihu Bağdat, XIII. 253; Mukaddemetân, s. 263. 
3) Mukaddemetân, s. 263. 
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Hz. Peygamberin tefsir örneklerini ç ıkartmak için müracaat ede-

ce ğ imiz ilk kaynak hadis mecmualar ı  olacaktır. Bu mecmualarda, Pey-

gamberin tefsiri, tefsir kitablar ına nazaran daha azd ır. Bu da onlar ı  
toplayanların usüllerine göre cerh ve ta'dile tâbi tutulmu ş  olmas ından 

ileri gelir. Hatta tefsir kitablar ında, zayıf ve kas ı tlı  olarak va'z edilmi ş  
haberler çoktur. Bu durum kar şı sında Peygamberin tefsirinden örnekler 

elde etmek için müracaat edebilece ğ imiz en iyi yer, ilk muteber hadis 

mecmualar ı  olacakt ı r. 

8— SAHABEN İ N TEFSİ RDEKİ  YERI 

Hz. Peygamberden sonra tefsir sahas ında en mühim rolü sahabe 
almış t ı . Hz. Peygamberin muhatab ı  olan bu muhterem zevat ı , tefsir 

sahas ında iki ş ey yükseltiyor du. Birincisi, sars ılmaz mutlak imanlar ı , 
İkincisi ise hâdise ve sebebleri mü ş ahede edip, hükümlerle aralar ında 

münasebet kurabilmeleri idi. K ı sacas ı  sebebi rıüzüle vak ıf olmalar ı  idi. 

Sağ lam imanlarından dolay ı , akli delillere ve akli dü ş ünceye ihtiyaçlar ı  
yoktu. Hz. Peygamber vefat edince, feyiz kaynaklar ı  kesilmiş , Kur'ânla 

karşı  karşı ya kalmış lard ı . Onlar, Kur'âm anlamakta insanlar ın en muk-
tediri say ı lır. Bununla beraber Kur'an ı  anlayış ta ihtilaf etmeye ba ş la-

mış lard ı . Bu vaziyet tabii bir halden ileri gelmektedir. Sahabenin top-
ladığı  bilgi malzemesi ve âdetlere vukuflar ı  bakımından anlay ış ları  baş -

ka ba ş ka olabilirdi. Ilim bak ımından aralar ında büyük farklar oldu ğu 

gibi, fazilet bak ımından da müsavi de ğ illerdi. Baz ı s ı  bazı sından daha 

cesfır, baz ı sı  daha kerim, baz ı s ı  ise daha alimdi. Bu ş ekilde farkl ı  ak-

liyata sâhib olan sahabenin kendi dilleriyle nazil olmu ş  olan Kur'ani 

anlayış ları  aynı  olamazd ı . Bütün sahabenin Kur'an' icmâlen ve tafsilen 

aynı  derecede anlamalar ına imkân olamaz. Kur'an Kerim arab dili ve 

üslübu ile nazil olmu ş tu. Kendi diliyle nazil olan bu Kur'an' sahabe du-

yar duymaz gerek müfredât ve gerekse terkibler bak ımından anlıyordu 
demek hakikate mugayirdir. Çünkü bu, herhangi bir dille yaz ılmış  bir 

kitabın, o dili bilenler tarafından tamamen anla şı hyordu, demek gibidir. 

Zira bir eseri anlamak için, o eserin dilini bilmek kâfi gelmez, ayn ı  zamanda 

aklen ve kültür bak ımından o kitab ın kültür seviyesine yükselmek la-
z ım gelir. Biliyoruz ki islâmiyetin zuhüru esnas ında arab kültür sevi-

yesi umumi olarak yüksek bir durumda de ğ ildi. Kur'âmn ahkâm ayetic ı i, 

arap lisan ı  selikas ına sâhib olan kimseler tarafından anla şı lacak ş ekilde 

vazıhtır. Hadiselerle hükümler aras ındaki münasebete vak ıf olan saha-

habe, ş üphesiz Kur'an ı  sonradan gelenlere nisbetle daha iyi anlayacakt ır. 
Ama bu anlayış , hepsinde ayn ı  olamazd ı . Arab diline ve onun edebiyat ına 
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vukuf itibariyle biribirlerine kar şı  olan tefavütleri bunu icâb ettirdi ğ i 

gibi Hz. Peygamberin dâima yan ında bulunanlar, di ğerlerine nisbetle 

bilgi yönünden di ğerlerine tefâyuk etmeleri laz ım gelirdi. 

Sahabe Kur'ân âyetlerinin izalun ı  ya Peygamberden i ş itmek sü-

retiyle veyahutta içtihadlanyle yapm ış lard ır. Çok kerre, ayetlerin se-

bebi nüzfillerini anlatmak suretiyle izâh edilmesi laz ım gelen ayeti 

aç ıklamış  oluyorlard ı . Kendi içtihadlanyle yapm ış  oldukları  tefsirlerde, 

umumi olarak ya dil veya dini yöne, ehemmiyet vermi ş lerdi. Onlar bazen 

âyetteki dini bir mü ş kili halletmek için, baz ı s ı  tahsis yolunu, baz ı sı  da 

tarihi bir yol takip etmi ş lerdir. Bazen dini bir hükmü remz yoliyle izah 
etmi ş ler, bazen bu dini izahlar ı , hususi bir anlay ış  ifade ederken, insan-
ların rfıhi durumlar ı  da nazar ı  dikkate alınmakta idi. Bazen de sahabe, 

izah etmi ş  olduğu hususu beyân ederken, bizzat o hali ya şı yarak tatbik 

ediyordu. Daha evvelce söyledi ğ imiz gibi, o devirde ki ş ahı sların kül-

tür durumu, biri birlerine nazaran çok de ğ iş ik olduğundan, arap yaz ı -
sının durumu da göz önünde bulundurulacak olursa, âyetteki bir 

kelimenin luğavi manasinı  anlayış ta ekseriya çe şitli görüşler zuhur 

edecektir. Bir sahabi kelimenin hakiki manasuu kullan ırken, diğeri 

mecazi manas ını  kullanmış tı r.° Bir ayetin kendisi veya bir kelimesi 

hakkında, çe ş itli sahabeden muhtelif rivayetler oldu ğu gibi, bazende 

tek bir sahabiden çe ş itli haberlerin zuhiir etti ğ ini görmekteyiz. et-

Taberinin tefsiri bu gibi misallerle doludur. Acaba böyle bir hal 

neden ileri gelmektedir. Onlar, Peygamber zaman ında olduğu gibi, 

zaman, mekân ve ş ahsın durumunu nazar- ı  dikkate alarak mi? hareket 

ediyorlard ı . Bunun böyle oldu ğunu düşünebilirsek de, bu gibi haber-

ler, daha ziyade, Hz. Peygamber zaman ında çocuk denecek ya ş ta olan 

sahabeden zuheır etmektedir. Ya ş lı  olan sahabe yava ş  yava ş  dünya-

dan çekilince, ortada kalan genç sahabe grubuna çok i ş  düş müş  ve çok 
konuşmak mecburiyetinde kalm ış lard ı . Bu gibi ahvalde, isnadda vârid 

olabilecek hatalar ıda göz önünde bulundurmak gerekir. 

Sahabe aras ında tefsir sahas ında ş öhret kazanan ş u zevat ı  ilk baş ta 

sayabiliriz. Ali b. Ebi Tali]) (Ö. 40 /660), Abdullah b. Mes'ud (Ö. 32 / 

652) Ubeyy b. Kalk (Ö. 19 / 640), Abdullah b. Abbas (Ö. 68 / 687-688) 

Ebil Musa el-E ş 'ari (Ö. 44 /664), Zeyd b. Sâbit (O. 45 /665) ve Abdul-

lah b. ez-Zubeyr (Ö. 73 /692) dir. 

Umumiyetle, çe ş itli devirlerde isimlerini zikredece ğ imiz müfessir-

lerin tefsirdeki yerlerini ve tefsirlerini ileride haz ırlamayı  düşündüğümüz 

1) Sahabenin tefsir örnekleri hakk ında fazla bilgi için bkz. Kur7ı n tefsirinin Doğ uş u, s. 76 - 97. 
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tefsir târihi adl ı  eserimizde zikretmeyi uygun görüyoruz. Ancak okuyucu-

larımıza bir örnek olmak üzere her devirden bir kaç me şhur müfessiri 

tanıtmağa çalış aca ğı z. et-Taberiye kadar böylece devam edecek, et-

Tâberiden sonra zaman ımıza kadar gelmi ş  olan tefsir hareketi ekollerine 

zikredecek ve bunlardan me ş hur olanlarını  örnek olarak verece ğ iz. 

Bu arada da tefsir hareketinin zaman ımı za kadar geli ş mesine de temas 

edece ğ iz. Sahabe devrinin tefsir özelli ğ ine kı saca temas etmi ş  olduk, 

Ş imdi o devrin en me şhur müfessiri addedilen, Abdullah b. Mes'ad ve 

Abdullah b. Abbas' ın tefsirdeki yerine temas edelim. 

o— Abdullah ibn Mesud ve Tefsirdeki Yeri 

Hazreti Peygamberin gece gündüz yan ında ayr ılmamaya gayret eden Eb6 

Abdirrahmân Abdullah ibn Mes'ud'un do ğumu ve islâmdan önceki ha-

yat ı  hakkında fazla bir bilgiye sahib de ğ iliz.1 Çok fakir bir ailenin çocu ğu 

olduğu için cahiliyye devrinde ş öhrete sâhip olamam ış , fakat islâmiyete 

yaptığı  büyük hizmetlerden dolay ı , onun hayat ının islâmiyetle ba ş lamış  
olduğunu söyleyebiliriz. O, Allahın Kitab ının en büyük müfessirlerinden 

biridir. Bu sahada İ bn Abbas'dan sonra ilk akla gelen sahabi odur. Haz-

reti Peygamberin yan ına izinsiz olarak girebilme müsaadesi olan yegane 

sahâbi olmas ı  hasebiyle, bir çok ayetlerin tefsirini Peygamberden i ş it-
miş tir. Peygamberden i ş itmediğ i âyetleri de kendi görü ş ü ile izah etmeye 

çalışı r. Kendisi, Hazreti Peygamber taraf ından cennetle müjdelen-

miş tir.2  Ufak tefek bir bünyeye sahip olan İbn Mes'ud, islam dininin 

yayılması  için bütün harplere i ş tirak etmi ş ti.' Peygamberin vefat ından 

sonra, Ömer'in, hilafeti devrinde Kafe ş ehrine tayin edilmi ş , orada kad ı -

lık ve beytu'l-mal memurlu ğu yapmış tı . Osman devrinde ise, o, K6fede 

Kur'an Kerim okutuculu ğu yapt ığı nı , ilim ve irfân da ğı ttığı nı  görmek-

teyiz. İbn Mes'ud 32 /652 y ı lında Medinede vefat etmi ş tir. 

İbn Mes'ud, Irak tefsir medresesinin temelini atan ş ahsiyyettir. Bu 

medrese fıkıhda olduğu gibi tefsirde de re'ye ehemmiyet vermi ş  ve bu e-

kolden, daha sonraki nesillere bu ilimleri nakleden pek çok kimseler yeti ş -

miş tir. Onun ilmi, Hazreti Peygambere olan ittisali ile ba ş lar ve Peygam- 

1) İ bn Mes'udun hayatı  hakk ında geni ş  bilgi için bkz: İ bn Sa'd, et-Tabâkâtu'l-Kubra, Beyrut 
1957, III. 150; İbn Hacer, el-iseıbe, Mı sır 1939, II. 360 - 362; İ bnu'l-Esir, Usdu'l-Gâbe, 

Mı sır 1280, III. 256; İ bn Abdi'l-Berr, el-istiab (el-isâbe ile beraber) II. 308 - 316; el-Belâ-
zûri, Ensabu'l-Eş râf, Mı s ır 1959, I. 204; İ bn Kuteybe, el-Maârif, Mı sır 1934, s. 109-110; 
ibnu'l-Cezerl, Gâyetu'n-Niheiye (G. Bergstraesser ne şri 1932), I. 458 - 459 ; ez-Zirikli, el-

A'lâm, 1954, IV. 280. 
2) Usdu'l-Gâbe, III. 257. 
3) el-Isâbe, II. 361; S ıfatu's-Safve, I. 154. 
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ber onun Kur'an okuyu ş unu dinlerdi. Yine bu zât mii ş riklere kar şı  cehren 

ilk Kur'an okuyan kimsedir. Sahabe aras ındaki Kur'ân hafı zlarmın en 

önde gelenlerinden biri idi. Kendine izafe edilen bir mushaf ı  vard ır. Bu 
mushafın sürelerinin tertibi imâm mushaf ı  ile az bir farkl ılık gösterir.1 

Bu nüshada baz ı  kelimelerin yaz ılış larında da özellikler görülür. Mesela 

el-Kehf suresinin 23. cü âyetindeki » kelimesi hakk ında Mu- 

hammed ibn İ sa (Ö. 253 / 867) bu kelimeyi bütün mushaflarda elifsiz 
olarak yaz ıldığı nı  gördüm. Abdullah b. Mes'ud nüshas ında ise bu keli- 

melerin hepsi 	( 5 L.% » ş eklinde elifle yaz ı lmış tır" demektedir. 2  Keza 

İbn Mes'ud, Kur'ân ın siyah noktalarla i ş aretlenmesini de istemezdi. 
Ona göre bu ş ekildeki noktalamalar, Kur'a= yaz ı lışı na hoş  olmayan 

bir renk vermektedir.' İ bn Mes'ud, her on ayette bir i ş aret koyma an-

lamına gelen ta' ş lr'den de ho ş lanmazd ı . 4  Bu zat ın Kur'ân nüshas ında 
tefsir kabilinden olan baz ı  ilavelerin bulunduğunu da görmekteyiz.' 
Nüshasında bu ş ekilde ilavelerin bulunuşu, kendinden sonraki fikir 

hayatına epeyce tesiri olmu ş tur. Mesela yemin keffaretinden bahseden 

el-Maide süresinin 89. cu ( 	 fakat kim 

bunları  bulamazsa üç gün oruç (tutmas ı  laz ımdır)" âyetinin sonuna 

,:.*Jbo tz.4 lafz ını  ziyade olarak ilave etmi ş tir.' Bu ilâveye daya- 

narak, yemin keffareti için oruç tutmak isteyen kimse birbiri ard ınca 

üç gün tutmas ı  lazım gelir. İ bn Mes'udun nüshas ında bulunan ziyade- 

likler ve de ğ i ş ik kıraat ş ekilleri, bilinmesi, güç olan kelimeleri izâh yö- 

nünden faydalı  olmu ş tur.E1-isra süresinin 93. cü âyetindeki 

kelimesinin 	Lra )) ş eklinde okunmas ı , bu kelimenin 1ü.gat yön- 

ünden aç ıklanmas ına sebeb olmuş tur.' 

Irakta yüzlerce sahabe bulunmas ına rağmen, tefsir ilmindeki dira-

yeti ve kabiliyeti sayesinde, Irak tefsir medresesinin önderi ünvan ını  
kazanmış  olan iblı Mes'ud, fıkıh, lügât ve kıraat ilimlerinde de kendisi 

bir melce idi. Irak, Hicaza nisbetle daha ileri bir durumda ve çe ş itli 
fikir ceryanlar ının kaynaş tığı  bir yerdi. Burada ilimle me ş gul olanlar, 

1) Bkz. İbnu'n-Nedim, el- Fihrist, Mı sır 1348, s. 39-40. 

2) ed-Dâni, el-Mukni, Ş am 1940, s. 42. 

3) el-Mukni, s. 125-126. 

4) el-Burhân, I. 479. 

5) Bu hususta örnekler için bkz. ez-Zamah ş eri , el-Ke şş âf, Mı sır 1953, III. 414, IV. 391. 

6) Ebil Hanife bu görü ş e ittiba eder, bkz. el- Ke şş âf, I. 525. 

7) el-Ke şş âf, II. 541. 
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sıhhatına itimat edebilecekleri bir hadis bulamad ıkları  zaman re'ye ve 

kıyasa müracaat ederlerdi, Bu re'y ve k ıyas ın öncüsü de hiç ş üphesiz 

Hz. Ömer ve Abdullah b. Mes'ud idi. Küfede, İbn Mes'udun tefsir eko-

lünde yeti ş en, Alkame b. Kays, Mesrük b. el-Ecda' , el-Esved b. Yezid, 

e ş -Ş a'bi, el-Hasen el-Basri, Katade, Sa'id b. Cübeyr gibi zevat da, hoca-

larının tesiriyle Irak rey ekolünün en kuvvetli ş ahsiyyetleri olmu ş lar-

d ı r. 

Biliyoruz ki bir k ı sım sahabe nazil olan âyetleri ezberler ve bunlar ın 

ameli tatbikat ını  ö ğ renmedikçe di ğ erine geçmezlerdi. Mesrük, hocas ı  
hakkında "Abdullah bize evvela bir süreyi okur sonra da bu süreyi 

bütün gün tefsir ederdi" demektedir.1 Ş u halde İ bn Mes'ud, etrafında • 

bulunan talebesine âyetlerle ilgili f ıkhi hükümlerden sebeb-i nüzülden, 

nâsih ve mensühdan bahsetmekte idi. Hatta o, (( 	̀J 	)) laf- 

z ını  söyleyemiyen bir yabanc ıya t( j>.t2
\ 	

)) ş eklinde okuma- 

sı rrı  söylemi ş ti. 2  0 devirde bütün ilimler kar ışı k olarak talebeye veril-

mekte idi. Bir ayet ele al ı nıp tefsir yap ı lırken, o ayetin nüz (11 sebebi, 

ayette geçen baz ı  kelimelerin izâh ı , nâsih ve mensûh, fıkhi ve itikâdi 

hükümler birarada mütalaa edilirdi. Bu bak ımdan talebeleri sadece 
bir sahada de ğ il, çe ş itli islami ilimler sahas ında me ş hur olmu ş lard ır. 

İbn Mes'udun Kur'ân tefsirindeki en mühim kayna ğı  bizzat yine 

kur'anı  Kerimin kendisi olmu ş tur. Kur'ândan sonraki kaynak tabii olarak 

Hazreti Peygamberin sünneti olacakt ı . Bu iki yolun dışı nda kendi ş ahsi 

görüş lerini ileri sürmü ş , içtihad ıyle hareket etmi ş tir. Ş imdi İ bn Mes'udun 

tefsirinden bir kaç örnek verelim: (( "-11,I J aJI 	âyetindeki 

s ıra-tl müstakimi islam ile tefsir etmi ş tir.' Keza el-Bakara süresinin 238. 

ci 	 ,Cu 	âyetinde Abdullah b. Mes'ud ş u aç ıklamay ı  

yapar. "Hazreti Peygamber namazda iken biz ona selam verirdik. O 

da selâm ımı zı  alırd ı . Necâ ş inin yanından avdet edince kendisine yine 

namazda iken selam verdik, selâm ı mı z ı  almad ı . Bunun üzerine ey Al-

lahın resulü namazda size selam verir, sizde bu selâm ımı zı  alırdı= 

dediğ imizde, bize: Namazda me ş gul olmay ı  kal) ettiren ş eyler vard ı r, 

ş eklinde cevap vermi ş lerdi". 4  Hüd süresinin 6. c ı  âyetindeki 

1) Mukaddemettin fi Ulumi'l-Kur'an, Mı s ır 1954 (A. Jeffery ne şri) s. 193. 

2) Mukaddemetem, s. 230; ibnu'l-Arabt, Ahletimu'l-Kur'an, Mı sır 1958. IV. 1679 - 1680 

3) Tefsiru't-Taberi, Mı s ır 1954, I. 75. 

4) Aynı  eser, II. 570. 
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ve (( 	» kelimelerini İbn Mes'ud "Rahim" ve "insan ın öleceğ i 

yer" ile tefsir etmi ş tir.' 

İbn Mes'ud Müte ş âbih âyetler hakk ında, te'vil yolunu kabul eden 

sahabedendir. Ayetlerin sebebi nüzûlünden de bol bol bahseder. Bu bahse 

bir örnek verelim: İ bn Mes'ud ş öyle anlat ır "Hazreti Peygambere bir gün 

birisi geldi ve Ey Allah ın Resûlü, ben Medinenin bir yerinde, yabanc ı  
bir kad ınla cinsi temastan ba ş ka her ş eyi yapt ım. İş te kar şı nday ım nas ıl 
hükmedersen onu kabul edece ğ im, dedi. Hazreti Ömer, E ğer sen bu 

günahını  gizleseydin Allahta bu ay ıbım örterdi, dedi. Fakat Allahın 

Rasûlü bir cevap vermedi. Adam kalk ıp gitti. Biraz sonra Hazreti Pey-

gamber ard ından birini göndererek onu ça ğı rtt ı  ve ona yeni nâzil olan 

Hüd süresinin 114. cü "Gündüzün iki taraf ında, geceninde yak ın saat-

lerinde dosdo ğru namaz k ıl. Çünkü güzellikler kötülükleri yok eder 

(giderir). Bu, iyi dü şünenlere bir ö ğüttür" âyetini okudu.' 

Bu hususta daha pek çok örnekler verilebilir. Konuyu uzatmamak 

için, İ bn Mes'udun çe ş itli tefsir örneklerini et-Taberi'nin tefsirinde bol 

miktarda bulabileceklerini okuyuculara hat ırlat ırı z.' 

b— Abdullah b. Abbas ve Tefsirdeki Yeri 

Tefsir alan ında, ş öhrete ula ş anlardan biri belkide en önemlisi Ab-

dullah b. Abbas (Ö. 68 /687-688) d ır. Bahru'l- İ lm, hibr, tercümünu'l- 

Kur'an' vasfını  kazanmış  olan bu z üt, Hz. Peygamberin , A42.; )il 

t:11 q,9 	dll "Allahım onu dinde fakih kıl ve ona te'vili ö ğ ret" 5  

duas ına mazhar olmu ş  bu duanm bereketiyle islâmi ilimlerde ş öhret 

kazanmış tı . Hz. Peygamberin vefat ında 13 veya 15 ya ş larında olduğu 

söylenir.' Kendisi tabiaten siyasete meyyal olmad ığı ndan devrinin siya-

si hadiselerine pek kar ış mamış tır. Kendisinin idâri i ş lerde pek fazla bu-

lunmad ığı nı  görmekteyiz. Ali b. Ebî Tâlibin hilafeti zaman ında (H. 

1) Tefsiru't-Taberi, XII. 2. 

2) Aynı  eser, XII. 134. 

3) İ bn Mes'udun hayat ı  ve ilmi hakkında fazla bilgi için bkz. Dr. Hüseyin küçükkalay, Ab-

dullah b. Mes'ud ve Tefsir ilmindeki Yeri, Konya: 1971 

4) Tabakâtu İbn Sa'd, 112 . 120; Mazâhib, s. 83. 

5) Tabakâtu ibn Sa'd, II,. 119; Müsnedu Ahmed, I. 214, 269, 314; el-İsâbe, II. 322; el-İstiâb, 

II. 343 - 344; Tarihu'l-İslâm, III. 30, 31. 

6) Müsnedu Ahmed, I. 373; Tezkiretu'l-Huffaz, I. 40; el-Bidâye VIII. 299 (İ bn Kesir 15 ya şı nda 

olduğu haberinin daha sahih oldu ğunu söyler). 
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39. da) Alinin ricas ıyle Basra emiri olmu ş tu. Cemel ve S ıffin vakalar ında 

Alinin tarafında oldu ğu söylenirse de, Muaviyenin vefat ından sonra, 

huruç eden Hüseyin b Alinin bu hareketine ş iddetle mâni olmaya ça-
lış mış tı .' İbn Abbas ın, ilim sahas ında kazand ığı  ş öhreti, siyas ı  hayatında 

kazanamad ığı  hakkında, hatta aleyhinde baz ı  dedikodular söylenmi ş se 

de, L. Veccia Vaglieri, onun hakk ında söylenilen bu gibi sözlerin, bita-
raflıktan ve ilmi görüş ten uzak oldu ğunu belirtmektedir. 2  Burada bizi, 

onun siyasi hayat ından ziyade, ilmi ş ahsiyyeti alakadar etmektedir. 

İ slami kaynakların beyâmna göre, tefsir, ş iir, erısab, ve tarihe geni ş  bir 

vukufu olduğunu öğ reniyoruz. Hayat ı  talim ve tallümle geçmi ş ti. Ab-

basilerin ceddi olan bu zat ın ismi etrafında, bir çok muba ğ lah sözler 

icad edilmi ş tir. Bu sözleri kendisine isnâd edenler, esas itibariyle İ bn 
Abbas ın bilgisinin çe ş itli ve geniş  oluşunu da kendi icadlar ı  için müsait 

bulmuş lard ı .' O, kendisine sorulan islami meseleleri cevapland ırmakla 
kalmamış , islâmdan evvelki durumu, hatta be ş eriyyetin yarat ılışı ndan 

bile bahsetmi ş tir. Bu hususlarda yahudilerden çok istifade etmi ş , Ka'- 

bu'l-Ahbar'ın fikirleri onun çok i ş ine yaramış tır. Çünkü o müslüman 
olmuş  olan Abdullah b. Selam ve Ka'bu'l-Ahbar'dan bol bol rivayette 
bulunmuş tur. Yine İbn Abbas'tan gelen bir haber de "ey müslümanlar 
ehli kitaba nas ıl sual soruyorsunuz"4  diye adeta onlar ı  azarlamakta idi. 

Tenâkuz gibi görülen bu hali, ş öylece izâle etmek mümkündür. Bu ha-
berde İbn Abbasın, islâma dahil olan kitabileri kastedmemi ş  olduğu 

anlaşı lmaktadır. Çünkü kendisi, yahudilerden müslüman olmu ş  olanlara 

sormuş tu. Mesela, İ bn Abbas Ka'ba, Peygamberin s ıfatlarımn Tevratta 
nas ıl olduğunu sormu ş , oda, ona mubağ lah bir ş ekilde anlatmış tı . 5  Yine 

aynı  ş ahıstan, Enbiya suresinin 20. c ı  ( 	' 1 )1.,r*J1 c.},,W 	) 

ile 	r1) ve ( 	) kelimelerinin manalar ıı nı  sormu ş tu. 

İbn Abbas bilmediğ i baz ı  hususlar' Ebu'l-Celd (Geylân b. Ferve) 6 

 ye sorduğunu biliyoruz. Mesela 

L3 İ .11 	j4.11 	 L.41 	 ) 

1) el-Bidâye, VIII. 299. 

2) Encyclop6die de FIslâm, Nouvelle &lition, I. 41 - 42. 

3) Dgiru'l-Fünfın İ ldhiytıt Fakültesi Meemuas ı , XIII. 2. 

4) Sahihu'l-Bulniri, III. 237, IX, 136. 

5) Tabakâtu ibn Sa'd 4. 87. 

6) Aynı  eser, VII,. 161. (Ebu'l-Celdin, k ı zı  Meynine, babas ının her yedi günde bir Kur'âm 

her alt ı  günde de Tevrat ı  yüzünden ba ş tan sona kadar okudu ğunu söyler, Ebû inırfın'da 

onu teyid eder.) 

7) Tefsiru't-Taberi, XIII. 72. 

236 



İbn Abbas ın ilmi hakkında çok söz söylenmi ş , o, Hz. Ömer tarafın-

dan ya ş lı  sahabeye takdim edilmi ş ti i İbn Mes'ud, Zeyd b. Sâbiti zem-

mederken, Peygamber devrinde çocuk ya ş ta bulunan ibn. Abbas için 
"evet o, Kur'an ın tereümân ıdır" diyordu. 2  Amr b. Habe ş i, ibn Ömer'- 
den bir ayeti sordu ğunda, ibn Abbasa git, O, Allah ın Peygamberine inzal 
ettiğ i Kur'âm geriye kalanlar ın en iyi bilenidir, demi ş ti.' Kendisi de, 

Kur'ânda ş u (vA:,>.. ) 	 )
f‘". j 
; ) 	 ) gibi dört keli- 

me hâriç diğerlerini bildiğ ini ifade etmiş ti. 

İbn Abbas, Rasulullahtan, sahabeden ve kendi ichtihad ı  ile olan tef-

sir haberlerini, bir mecmua haline getirmemi ş tir. Kendisinden sonra ge-
len talebeleri, onun nam ına, kendi kavray ış  ve bilgi kabiliyetlerini de ka-

tarak muhtelif mecmualar meydana getirmi ş lerse de, bunlardan el-

kelbi, Ebû sâlih, ibn Abbas 4  isnadlı  olan mecmua zaman ımıza kadar inti-
kal etmi ş , bir çok kütübhanelerde bulundu ğu gibi, müteaddid defalar 
da bas ılmış tı r. 5  Bu tefsirin ibn Abbasa ait olup olmad ığı  meselesi iyi bir 

tetkik konusu olabilir. Bir ilim medresesi kurmu ş  olan İbn Abbas ın bir çok 

kitablara sahib olduğunu biliyoruz. Musa b. Ukbe, Kureyb b. Müslimin 

(Ö.98 /716) in, İbn Abbas ın kitablar ından bir deve yükü getirip yanlar ına 
koyduğunu söyler. 6  Diğer taraftan baz ı  haberlerde, onun yazmay ıp, 

yazd ırdığı nı  müş ahede ediyoruz. Abdullah b. Alinin büyük annesi Sel-

ma. "Abdullah b. Abbas', Peygamberin i ş lerinden baz ılarını  Ebû'r-Râ-

fi'ye levhalara yazd ırırken" gördüğünü söyler.' Bu haberlerden anla şı -
lıyor ki, İbn Abbas kendisi yazmasa bile ba ş kalarına bazı  ş eyleri yazdır-
mış  olabilir. 

İbn Abbas , Kur'ân tefsirine asit haberleri ya Peygamberden veya 
sahabeden i ş itmek veyahutta yabanc ı  kültürlerden ald ığı  malzeme ile 

içtihadda bulunarak nakletmi ş tir. O kadar çok rivayet etmi ş tir ki, sanki 

gâib haberlerin bir menba ı  olarak ortaya ç ıkmış tır. Eksen tefsir mü ş - 

1) Sahihu'l-Buhâri, VI. 220-221; Tabakâtu İbn Sa'd 112 . 120; el-Bidiiye VIII. 299; el-Itkiin, 

II. 222. 

2) Târihu'l-İslam, III. 30-31. 

3) el-İsâbe, II. 324. 

4) Bu isnâd el-Cerh ve't-Ta'dilcilere göre zay ıftır. Buna Muhammed b. Mervân es-Süddi ilave 

edilirse, isnâd kizb silsilesi olur, el-Itkân Il. 224 

5) Bu nüshanın hangi Kütüphanelerde bulundu ğu, tab edildiğ i yer ve tarihler için bkz. Brock. 

G. I. 203, Suppl. I. 331. 

6) ş ezerâtu'z-Zeheb, I. 114. 

7) Tabakâtu b. Sa'd: II, 123; (İ bn Hacer de " İ bn Abbas, Ebu Râfi'iye gelerek, bugün peygam-

ber ne yaptı  diye sorar ve söylenilenleri beraberinde getirdi ğ i kimseye yazd ırırdı" demekte-

dir. el-İsabe: II. 323.) 
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killeri onun tarafından halledilmektedir. Mesela, Musân ın Ş uayb Pey-

gamberin hizmetinde kal ış  müddeti, bir yahudi tarafından Said b. Cü-

beyre soruldu ğunda, bu sualin cevab ını  İ bn Abbastan ö ğ rendikten sonra 

veriyor.1 Tefsir ve hadis kitablar ındaki İbn Abbas rivayetleri tetkik 

edilecek olursa, onun tefsirde ş öyle bir yol tâkib etti ğ ini görebiliriz. O, 

ayetleri bazen dini, bazen lugavi, bazende tarihi bir yolla izah etmeye ça-
lış mış tır. Bazen tahsis yolunu tercih etmi ş , bazende, kelimelerin hakiki 
manaları  yerine mecâzi manalar ını  kullanmış tı . 2  Bunlardan ba şka, İbn 

Abbas ın, lafızları  izâh için, eski arab ş iirinden deliller getirdi ğ i rivayeti 

de vard ı r. Mesela, İbn Abbas ı  imtihan etmek kast ıyle sual soran Nâfi' b. 
el-Ezrâk (Ö. 65 /684) ın her sordu ğu kelime için bir beyitle cevap verdi ğ i 

zikredilmektedir. 3  Böyle olmakla beraber, ne ona isnad edilen tefsirde 

ve ne de birrivâye tefsir kitablar ında, ş iirle istiş hâd etti ğ ine dâir bir ör-

neğe rastlanmamaktad ır. 4  Öyle zannediyoruz ki, di ğ er sahalarda ona is-

nadlarda bulunuldu ğu gibi, ş iirde de ona isnatlar da bulunulmu ş tur. Bu 

isnadları  yapanlar, onun siyasi yönden Abbasilerin ceddi Peygamberin 
amcazadesi olmas ı  ve onun malumatm ın vus'at ve tenevvuunu, kendi 
icâdları  için müsaid bulmu ş lard ı . Bilhassa Abbasi halifelerine yakla ş -

mak veya bir menfaat elde etmek için, İbn Abbasdan muhtelif tarik-
lerle rivayette bulunanlar ço ğ almış tı . Bu, tefsirde o kadar kar ışı k bir 

durum meydana getirmi ş tir ki, bir kelime etrafında, ondan muhtelif 
rivayetler zuhiır etmi ş tir. Yönlere ayr ılmış  olan tefsir ilmi, kendi esas-
larına hangisi uygun geliyorsa onu almakla iktifa ediyordu. Bu kar ışı k 

durumdan dolay ı  imam e ş -Safi'i " İ bn Abbasdan bize tefsire dâir yüz 
kadar hadisten ba ş ka bir ş ey gelmemi ş tir" demesi,' İbn Abbasa atfe-

fedilen sözlerin ekserisinin s ıhhat ının ş üphe ile kar şı land ığı nı  gösterir. 

R, Blachere'de, müfessirler İbn Abbas ın ismi alt ında, yahudilik ve hris-

tiyanlık tesiri alt ında kalmış  efsaneleri dercettiler, demektedir. 6  

İ bn Abbas ın tefsirdeki mevkii, tenkitli bir tetkikten sonra daha iyi 
anlaşı lacakt ır. Hakikaten onun ilmi de ğerinin takdire ş ayan oldu ğunu 

söylerken, ona pek çok isnadlarda bulunuldu ğunu da göz önünde bulun-

durmak gerekir. 

1) Tefsiru't-Taberi, XX. 40; Mezâhib, s. 92 - 93. 

2) Bu örnekler için bkz. Kur'an Tefsirinin Doğ uş u, s. 76 - 95. 

3) el-Itkan, I. 149-165. 

4) İ bn Abbasın ş iir ile istiş had durumu ve 	b. el-Ezrök'a vermi ş  olduğu cevaplar ın, tenkidli 

bir ş ekilde murakabesi için bkz. Kur'ân tefsirinin Doğ u ş u, s. 97 - 104. 

5) el-Main, II. 224-225.; Mendhilu'l-Irfan, I. 485. 

6) Introduction au Coran, p. 226. 
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9— TABItiN11- N TEFS İ RDEK İ  YERI 

Dört halife devri ıı den itibaren, islam devletinin s ınırları , arab ya-

rımadas ını  aş mış , bünyesine yeni ülkelerle beraber, ayr ı  ayrı  kültür ve 

dine sâlik cemiyetleri de katmaya ba ş lamış tı . Müslümanlar ilk defa Me-

dinede basit site devletinin temellerini alt ınca, bu devleti devam etti-

recek kanun hükümlerine muhtaç oldular. Kur'an Kerim onlar ın kanun-

larının menş ei ve anayasalar ı  idi. Bu basit devlete tâbi olan ilk müs-
lümanların ihtiyaçları  da basitti. Ülkeler zaptedilip, o çe ş itli ülkelerin 

medeniyetleriyle kar şı  karşı ya gelen araplar, onlarla bir arada ya ş amaya 

baş lamış lard ı . Bu bakımdan onlar, bedevi hayat ın sınırları  içinde kal-

maktan kurtulmu ş lar, ihtiyaçlar ında da de ğ iş iklikler hâs ıl olmuş tu. 

Gerek islâmiyete yeni giren unsurlar ı  gerekse müslüman olmayanlar', bir 
idâre alt ı nda toplamak ve onlar ı  iyi idare etmek icâb ediyordu. İş te bu 

hususlar için Kur'an' Kerim ilk merci oluyor, yeni nizamlar ihdas etmek 

için fakihler ve müfessirler Kur'âna sar ılıyorlard ı . İ slam devleti çok geni ş -

lediğ inden, dinin menşei olan Hicâzdan, di ğ er ülkelere baz ı  imkans ızlık-

lardan dolay ı  dini haberler pek ula ş amıyor, ş ahsi görü ş ler rol oynamaya 

baş hyordu. Bu ş ahsi görüş  sahipleri ayn ı  ırk, aynı  kültür, aynı  örf ve 

âdeti ihtiva eden bir cemiyet içinde yeti ş mediklerinden, görü ş lerinin 

neticesi de de ğ iş ik oluyordu. 

Bir taraftan arap olmayan müslüman unsurlar ın islamiyeti ö ğ renmek 

iş tiyakı , diğer taraftan Kurey ş in ve diğer araplar ın, bu milletleri idare 

etmek sanaat ını , yani idarecilikle i ş tigal edib, diğer sahalarda çal ış mayı  
hakir görmeleri sebebiyle, ilim ve bilhassa tefsir sahas ında temâyüz eden 

ş ahsiyetlerin arap olmad ıklarını  görece ğ iz. Bunlara umumi bir isim ola-

rak mevali denmi ş tir. Bu grubun ilim hareketlerindeki rolleri küçümsene-

miyecek kadar mühimdir. Fütilhattan sonra muhtelif ş ehirlere da ğı lan 

sahabe, oralarda ilmi hareketlere ba ş lamış  ve onlardan ekseriya arap 

olmayanlar ilim almış tı . Mevalinin durumu, efendilerinin cemiyetteki 

durumuna bağ lı  idi. Tüccar olan sahabinin mevlasm ın tüccar, alim olan 

sahabinin mevlas ının alim olduğunu görmekteyiz. Mesela, Abdullah b. 

Omer'in mevlas ı  Nâfi' (Ö. 117 /735), İbn Abbas ın, mevlas ı  olan İkrime 

alim idiler. Tefsirde temâyüz eden İ krime, İbn Abbas'ın, Ata b. Ebi 

Rabah, Benu Fihrin, Muhammed b. Müslim, Hâkim b Hizam' ın mevlası  
idi. Kûfede Sa'id b. Cübeyr, Benû Valibe mevlas ı , Basrada el-Hasen b. 

Yesâr (el-Basri) Zeyd b. Sâbitin mevlas ı  idi. 1VIu'cemu'l-Büldan sahibi, 

Yakût el-Hamevi, Horasan maddesinde, Abdurrahman b Zeyd b. Es-

lemden ş öyle bir haber nakletmektedir. (bn Abbas, İ bnu'z-

Zubeyr, Abdullah b. Amr b. âs, İbn Omer) vefat ettikten sonra f ıkıh 
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bütün beldelerde mevalide idi. Mekke ehlinin fakihi Atâ b. Ebi Rabah, 

Yemen ehlinin fakihi Tâvus, Yemame ehlinin fakihi Yal ıya b. Kesir, 

Basra ehlinin fakihi el-Hasen el-Basri, Kare fakihi İbrahim en-Nahai, 

Ş am ehlinin fakihi Mekhül, Horasan ehlinin rakibi de Atâ el-Horasan": 

idi ki, bunların hepsi mevali idiler. Bu arada yaln ı z Medine ehlinin faki-

hi olan Sa'id b. el-Musayyib Kurey ş ten idi, demektedir.1 

Mevâli dediğ imiz bu kimselerin, islâmiyete intisab etmeden evvel 

bir dinleri ve kültürleri vard ı . Müslüman olunca, eski din ve kültürleri-
nin tesiri alt ında kalarak, islamiyeti araplardan ba ş ka ş ekilde anlam ış lar, 

bu anlay ış  farkları  yüzünden, tefsirde mühim hareketler meydana gel-

meye ba ş lamış tır. Tabiiler de tefsiri, sahabeden semâen nakletmi ş , sema 

olmayan hususta da içtihadlar ına müracaat emi ş lerdi. Art ık tefsir taba-

kadan tabakaya intikal etmeye ba ş lamış , her tabakamn fertlerinin kül-

tür durumlar ı  de ğ i ş ik olduğundan, gerek tabakalar ve gerekse fertler 

ona yeni bir ş eyler katm ış lardır. Onlar re'y ile yapm ış  oldukları  tefsir-

lerinde, sadece kendi fikirlerini beyân etmemi ş ler, bununla beraber ayn ı  
zamanda ya ş adıkları  cemiyetin fikri tasavvurlar ını , ya ş ayış larını , hâ-

rika ve hurafeleriyle birlikte aksettirmi ş lerdi. Anlay ış  farklar ının tefsir 

hareketinde meydana getirdi ğ i çe ş itli görüş lerin en mühimlerinden biri 

belki de en önemlisi isrâiliyat dediğ imiz harekettir. Ş imdi genel olarak 

tefsirdeki isrâiliyat hareketine bir göz atal ım, sonrada tabiilerden me şhur 

olan bir kaç ş ahıs üzerinde dural ım. 

o— Tefsirde israiliyast 

israiliyat, isrâilliyye kelimesi ıı in ço ğuludur. Yahudi kelimesi bun-

dan daha umamidir. Bu bak ımdan her isrâili, yahudi oldu ğu halde, her 

yahudi isrâili neseb say ılamaz. Biz bu kelimenin etimolojisinden ziyade, 

islâmiyette kullanı ldığı  manay ı  anlamağa çalış aca ğı z. Her nekadar tef-

sirde isrâiliyat lafz ından, yahudi kültür ve medeniyetinden, tefsire ak-
tarılan rivayetler ve tesirler anla şı lı rsa da, biz bu kelimeyi daha geni ş  ma-

nada kullanarak yahudi, hristiyan ve di ğer kültürlerden, islâmiyete giren 
rivayetler olarak ele alaca ğı z. Diğer dinlere nisbetle, yahudilikten gelen 

haberler ve müslümanlar ın onlarla temas ı  daha fazla oldu ğundan, bu 

kelimenin tahsisi uygun dü ş müş tür. 

Hepimiz biliyoruz ki bidayette Kur'an]. Kerim, kültür bak ımından 

geliş memi ş , saf bir zihne mâlik olan araplara nazil olmu ş tu. Onlaıı n 

zihinleri, kültür bak ımından terakki etmi ş  milletlerin kafalar ını  karış tıran, 

1) Mu'cemu'l-Büldân, II. 354. 

240 



dini ve felsefi ceryanlardan hiçbiriyle kar ış mamış tı . İş te Kur'an' Kerim, 

böyle sâf, hatta zihinleri bo ş  diyebilece ğ imiz bir câmiaya nazil olmu ş  ve 

ilk günden itibaren oldu ğu gibi kabül edilmiş ti. E ğer Kur'ânı  Kerim 

araplara nazil olmay ıp onlardan daha kültürlü bir cemaâte gelmi ş  ol-

sayd ı , o andan itibaren, ona intisab edenler taraf ından ta şı nan fikirler, 

O kitaba girebilirdi. Bu bak ımdan Kur'âm Kerim bir kitab haline gelin-

ceye kadar, böyle bir tehlike bahis konusu olmam ış , ancak mevzubahs 

olabilecek tehlike Kur'ân ın tefsirine girmi ş , fakat o da ben yabanc ıyım 

diye s ı rıtırcas ına kendini göstermi ş tir. 

Hazreti Peygamberin vefat ından sonra, sahabe devrinden itibaren, 

israiliyyat denilen menkülat, ekseriya Kur'an! Kerimde, k ısa ve kapal ı  
olarak zikredilen k ı ssalar etrafında dönmüş tü. Bu kapal ı  kıssalar etrafın-

da meydana gelen bo ş lukları  doldurmak için, di ğer mukaddes kitab 

mensüblarma müracaat edip, onlar ın bu hususdakitablarmda bulunan 

tamamlay ı cı  malumat ı  aktarmış lardı . Yahudi ve hristiyan kültürünün 

dayana ğı  olan Tevrat ve İncildeki kıssalarla, Kur'ândaki k ıssalar aras ın-

da baz ı  benzerlikler bulunsa da, icmal ve tafsil yönünden ihtilaflar var-

dır. Kur'ânda arzedilen bir k ıssada, yaşı yanlar için va'zu nasihat ve 

ibretler vard ır. Yoksa orada cüz'i meselelerin teferruat ına giriş ilmez, 

hadiselerin tarihleri zikredilmez, vak'alar ın meydana geldi ğ i beldelerin 

ve kahramanlar ının isimleri aç ıklanmaz. K ısacas ı , hâdiselerin tafsilât ına 

giriş ilmez, sadece ibret al ınacak esasa temas edilir. Halbuki Tevrat ve 

İncillerde bu kıssalar bütün teferrüatiyle anlat ılmış lard ır. Mesela, Tevrat-

ta zikredilen Hazreti Âdemin k ı ssas ı , Kur'anda çe ş itli sürelerde geçmek-

tedir. Bunlar ın en uzun olan ı  Bakara ve Arâf sürelerinde olanlar ıdır. 
Bu iki süredeki, kıssa tetkik edilecek olursa, orada ne cennetin tavsifi, 

ne Adem ve zevcesinin yakla ş maktan men edildi ğ i ağ acın nev'i, ne onlar ı  
aldatan hayvanın ad ı  ve ne de Adem ve zevcesinin cennetten kovulduk-

tan sonraki ikamet ettikleri mekanlara taalluk eden tafsili hususlar 

mevcud de ğ ildir. Halbuki Tevrattaki Adem kıssas ınal bakılacak olursa, 

bu hususlar bütün teferruat ıyle anlat ılmaktad ır. Cennetin, Aden cenneti 

olduğu, nehyedilen a ğacın cennetin ortas ında bulunduğu, onun hayat 

ağ acı  olduğu, Havvaya hitab eden hayvan ın yılan olduğu, ve Allah, 

onu yerde süründürmek ve toprak yedirmekle intikam ald ığı , Havvay ı  
da ağ rı  ile çocuk do ğurtmak suretiyle cezaland ırd ığı nı  kaydeder. 

Hazreti İ sa ve Meryem k ıssalarını  ve mucizelerini hem Kur'ân, 

hem de İncillerde bulabiliriz. Veciz bir üslübla, ibret ve va'z mevkiinde 

gelen bu kıssalarda, Hazreti İ sa'nın nesebinden, nas ıl doğduğundan, 

1) Tekvin, bâb 2-3. 
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doğduğu yerden, semadan gelen sofran ın üzerinde bulunan yemeklerin 

nev'inden, kör, topal, cüzzaml ı  kimseleri iyi etmesi ve ölüyü diriltmesi 

gibi hâdiselerin cüz'iyyat ından geniş  olarak bahsetmez. Halbuki Incil-

lere bak ı lacak olursa, Hazreti İ sa= nesebini, Hz. Meryemin onu do ğur-

ması  keyfiyeti,' Semadan inen yemek nevileri, kör, topal, cüzzamh ve 

nüzüllüyü iyi etme ve ölüyü diriltmesine dâir geni ş  teferruata rastlan-

maktad ır.2  

İş te müslümanlar, kitablar ının veciz olu şundan dolay ı , onun tefsir 

ve izühmda, diğer dinlerin tafsilatl ı  haberlerini alm ış lard ır. Bunlar is-

Mm ilimlerinin hemen hemen hepsinde görüldüğü gibi, daha ziyade ken-

disini tefsirde hissettirir. Tefsirdeki bu israiliyüt hareketini sahabe 

devrine kadar indirebiliriz. Yukar ıda da söylediğ imiz gibi, Kur'anla, 

Tevrat ve İ ncillerin baz ı  meselelerde ittifak etmesi, Kur'ân ın veciz 

oluşuna karşı lık, diğerlerinin tereffuatl ı  olu ş u sebebiyle, sahabenin tefsir 

hususunda, ehli kitaba müracaat etmesi bir as ıl olmuş tu. Kur'ândaki bir 

kı ssayı  ele alan sahabe, bu hususda, eskiden ehli kitabdan olan ve sonra-

da islâma giren kimselere sormaya meylediyorlard ı . Sahabe her ş eyi 

ehli kitaba sormad ığı  gibi onlardan gelen her ş eyi de kabül etmemi ş ler-

dir. Onlar bu konuda Hazreti Peygamberin sözlerine ittiba etmi ş lerdir. 

Hazreti Peygamberin, yahudilerden al ınan haberleri, nakledip et-

meme hususundaki müsaadeleri çe ş itlidir Eba. Hureyreden nakledilen 

bir haberde "ehli kitab Tevrat ı  ibrâni diliyle okur ve onu müslümanlar 

için arapça olarak tefsir ederlerdi. Bunun üzerine Peygamber, ehli kitab ı  
tasdikte, tekzibde etmeyin, Allaha ve onun tarafından indirilene inand ık 

deyiniz" 	> 4.)>1 -c.)lS J l; 4:sç. '411 	J JA (31 Ct • • • • D 

Jl.a; 	)11 	 jrib.  

411 > L1j, 

1:,,T 	buyuruyordu. Yine ba şka bir haberde 

"Benü isrâilden haber nakledin, Bunda beis yoktur" 4  ş eklinde yahu-

dilerden rivayete izin vermi ş lerdi. 	 (.9,• 

Abdullah b. Amr, Hazreti Peygamberden rivayetle "Benden bir ayet 

1) Matta, bâb 1. 

2) Markos, bal) 2, ve diğer ineillerin müteaddit yerlerinde. 

3) Muhammed b. Ismâil el-Buhâri, el-Crimi'n's-Sahih, Mı sır 1345, VI. 25; Ebil Dayûcl, Sünen, 

Mı s ır 1371 / 1952, II. 286; Ahmed Emin , Duha'13slâm, Mı sır 1357 / 1938, I. 349. 

4) Sünenu Ebî Davad, I/. 289. 
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dahi olsa tebliğ  edin, Benü Isrâilden nakledin bunda beis yoktur. Bir 

kimse benim hakk ımda yalan söylerse, ate ş ten oturacak yerine haz ır- 

lansın" 	 )4j)I
CS . a

jj,F- 

O 	 ı 	 ı  

. 	 ,....;£5" Bu müns ade den. do - 

layı , Abdullah b. Amr, Yermûk muharebesi ganimetlerinden ken-

disine isabet eden iki deve yükü, ehli kitab ın kitablar ından, an-

ladığı  nisbette nakillerde bulunuyordu. Fakat onun bu ş ekildeki na-

killeri isti şhad içindi, yoksa itikad ve ahkama taalluk etmiyordu. Bu 

haberden anla şı ldığı na göre, Hazreti Peygamber, onlar ı  tamamen me-

netmemiş , islam ın ruhuna mugayir olmayan ş eyleri almakta bir beis 

görmemi ş  olabilir. Rivayete göre Hz. Ömer, yahudilerin derslerine gider, 

onların ulemas ım dinler ve Kur'ân için Tevrat ın, Tevrat için de Kur'an ın 

muvafakatına taacüb ederdi". 2  Ba şka bir haberde de "Hz. Ömerin elin-

de bir Tevrat yapra ğı  gören, Tanr ı  elçisi, ona darı ldı  ve dargınhğı nın eseri 

yüzünde belirdi ve size Tevrat ın yerine parlak, ş ek ve şüphe götürmez 

daha yüksek bir kitabla, Tanr ı  tarafından elçi olarak gelmedim mi?. 

Hz. Milsa sağ  olsayd ı , iman edip bana tabaiyyet etmekten ba ş ka 

çare bulamamış  olaca ğı nı  Tanrı  adını  anarak teyid eylerim 3  dedi. Bu 

haberde, Hz Peygamberin, Ömeri tazir edi ş i, Ömerin, Tevrat ı  bir esas 

gibi kabul ediş ine gücenmi ş  olsa gerekti. Yoksa itikada taalluk etmeyen 

hususlarda, onlardan isti şhadda bir beis yoktur. Zira Allahu Taâla da 

Kur'ânda, yahudilerin yalanlar' üzerine Tevratla isti şhad etmiş tir. 
"Tevratın indirilmesinden önce, isrâilin kendisine haram tan ıdığı  

ş eylerden ba ş ka, yiyece ğ in her türlüsü, israil o ğullarına helal idi. 

De ki: Haydi dâvan ızda gerçek iseniz Tevrat ı  getirin de okuyun" 4  

4s..J Yı_›- 
ı  (:),1 lrb 	 15A's ji

fi 
 j.„-JI J 	j..; 

Zira Hazreti Peygamber de, yahudilerin zina hakk ına sordukları  sual-

lerde, Tevratla isti şhad etmiş ti.' 

1) Sahiku'l-Buhdri, IV. 207; İbn Kesir, Tefsiru'l-Kur'etrii'l-Azim, Kahire 1373 / 1953, I. 4. 
2) el-Vûhicli, Esbabu'n-Nüzül, Mı sır 1315, s. 19. 
3) İ bn Haldûn, Mukaddime (Türkçe tercemesi) İ stanbul 1954 - 1957. II. 497 
4) Mu İmrân sûresi 93. 
5) Siinenu Eki Dâvûd, II. 463; Tefsiru'/-Kas ı mi, Mı sır 1376 / 1957. I. 45 - 46. 
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Kur'ân tefsirindeki isrâiliyat ın en çok yahudi Bininin merviyya-

tından ve mensuplar ından geldiğ ini söylemiş tik. Bunlar, islâmiyet daha 

arap yar ımadas ı  dışı na çıkmadan evvel, araplar ın boş  zihinlerini men-

kıllatla doldurmakta ön safta yer alm ış lardır. Çünkü onlar ın, arap yar ı -

madas ı= muhtelif yerlerinde kolonileri vard ı . Umumiyetle Arabistan-

daki yahudiler, Tevrattan bir ş ey anlamıyorlard ı . Onlar ancak kendi 

âlimlerinin ş erh ettikleri kadar ını  anlayabiliyorlard ı . Yine onların ek-

serisi ibrâniceyi bile bilmiyordu. Onlar ın kültür durumlar ını  Kur'ânı  
Kerim gayet güzel belirtmektedir. "Onlar ın içinde ümmiler de var ki 

kitabı  [Tevrat ı ] bilmezler [bütün bildikleri yaln ız reislerinin telkin 

ettikleri] bir sürü kuruntu ve uydurmalard ır. Bunlar kuru zan-

lara dalmış , kap ılmış  kimselerden ba şka değ illerdirl 

‘.5;t„. ı  -411 
-  

Bu yahudiler, dünyan ın oluşu, hesab ve mizân gibi hususlarda, kendi 

Tevrat müfessirlerinin ihata edemeyip, hurafelerle doldurduklar ı  ş eyleri, 

güya tevrat tefsirleri imi ş  gibi ne ş retmi ş lerdir. 

Sahabe, ş eriata muhalif ve itikada münâfi olan hususlarda, yahudi 

ası llı  olan kimselerin sözlerini oldu ğu gibi kabul etmiyorlard ı . Onlar 

ehli kitaba sorduklar ında, verilen cevaplarda bir hata mevcuttsa, o 

hatalar ını  reddediyorlard ı . Buhârinin, Ebû Hureyreden nakletti ğ i bir 

	

haberde 	 4:1p ,111 j,,0 ‘1,1 	-(:)t 	(.31 (.:1P 

	

: 	?ti; 	 T'ZPLJ A:9 	jli29 

2  . 	 O JlJ 	j 	C1 olla.CÎ 	dtA; 	Sahabe, bu 

müstecab vaktin tayini hususunda ihtilaf etmi şlerdi. O vakit bâ-

kimidir ? yoksa, o devre âit olup kald ı rı lmış mıdır? Ş ayet bâki ise 

senenin bir cumas ına mı  mahsusdur ? yoksa her cuma varm ıdır? gibi 

meseleler ortaya at ılmış tır. Ebû Hureyre, bu meseleyi Ka'bu'-1 

Ahbara sormu ş , Ka'b da, o saatin senede bir cum'ada oldu ğunu söyle-

mesi üzerine, Ebû Hureyre bu cevab ı  kabul etmemi ş . Bunun üzerine 

Ka'b, Tevrata müracaat ederek, Ebû Hureyrenin, o saat her cumada 

vard ır, sözünü teyid edecek haberi bulur ve onu tasdik eder.' 

1) Bakara süresi 78. 

2) Sahihu'l-Buhtiri, II. 16, imâm Mâlik, Muvatta (suyuti ş erhi Tertvriu'l-Havellik) Mı sır - 1353, 

I. 129. 

3) el-Kastallâni, ırş adu's-Sari ilâ Ş erhi 	 Bulak 1304, II. 190-191; Tertviru'l- 

Havalik, I. 132. 
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Keza ayn ı  yerde, Ebû Hureyrenin bu zaman ı  tandid etmesi husu-
sunda Abdullah b. Selama sual sordu ğu, Abdullahın da bu zamanın, 
cuma gününde son saat oldu ğunu söylemesi üzerine, Ebû Hureyre, son 
saat nas ıl olur? Allah Resûlü "namaz k ılan bir müslüman ona tesadüf 
etmesin" buyurmad ı  mı ? o halde bu saat namaz d ışı nda olamaz, ş ek-
linde itirazda bulunmu ş tur. Abdullah ibn Selam da "bir mecliste namaz 
için bekleyen kimse, namaz ını  kı lıncaya kadar namazda gibidir' deyen 
Hazreti Peygamberin söziyle cevapland ırmış t ır.2  Bu gibi örneklere 
ileride temas edece ğ imizden, burada bu kadarl ıkla iktifa edece ğ iz. 

Bu hareketleriyle sahabe, Hazreti Peygamberin yukar ıda zikretti-
ğ imiz sözlerinin cevaz ı  dışı na çıkmamış  oluyorlard ı . Hazreti Peygam-
berin bu sözlerinde bir tenakûz da bahis konusu olamaz. Zira israil 
oğullarından nakilde beis yoktur. haberi ibret ve va'z mahiyetinde olan 
acâilı  haberlerin nakledilmesidir ki, ancak bunlar ın yalan olmadığı nın 
bilinmesi ş arttı r. Elbette bir peygamber, yalan rivayetin kabûlünü mu-
bah göremez. İbn Hacer bu hadisin ş erhinde, imam e ş -Ş afi'nin ş öyle 
dediğ ini kaydeder. Malumdur ki Hz. Peygamber yalan konu ş mayı  tec-
viz etmezdi. O halde bu haberin manas ı , yalan olduğunu bilmediğ i-
miz, isrâili haberlerden bahsedin sözü ile, ehli kitab ı  tasdikte etmeyin 
tekzib de, sözü aras ında fark yoktur. 

Yine İbn Hacer, Nehiy ve izin haberleri aras ında, zaman farkı  
olduğunu göstererek, iki haberi telif etmektedir. "Nehiy haberi, islami 
hilkümlerin istikrar ve dini kaidelerin va'z ından önce, fitne korkus ıyle 
söylen,miş ti. Bu mahzûrun izâle edilmesinden sonra, izin vaki oldu" 
demektedir. 3  

O halde israiliyat denilen haberleri üç k ı s ı mda miltaala edebiliriz: 

a) S ıhhatı  bilinip, Kitaba muyafık olanlar. Bunlar makbûl olan 
haberlerdir. 

b) Yalan oldu ğu bilinip, Kitaba muhalif olanlar ki, bunlar ın riva-
yeti asla tecviz edilemez. 

c") S ıhhatını  tam olarak bilemediğ imiz, bu bakımdan ne kabul ve 
ne de yalanlayabildi ğ imiz. rivayetlerdir. İ slami tefsirdeki ihtilaflar 
buradan ç ıkmaktad ır. 

İ lk devirde, müslümanlar aras ında samimiyet olduğundan, bu gibi 
haberler nereden gelirse gelsin, nakle güvenerek, fazla inceleyip ara ştır- 

1) Tenviru'l-Haviilik, I. 132 - 133. 

2) İ bn Hacer ebAskâlâni, Fethu'l-Bari bi Ş erhi Sahihi'l-Bulairi, Mı s ır 1319 - 1329, VI. 320. 

3) Fethu'l-Biiri, VI. 320. 
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madan her ş eyi naklettiler ş eklinde bir görü ş  mevead ise de, Yukar ıda 

Ebiı  Hureyreden verdi ğ imiz örnekler, bu hususu pek teyid etmemek-

tedir. Hernekadar ilk devirde sahabenin, bu haberleri vus'atlar ı  nisbe-

tinde tahkik ettiklerine dâir haberler az de ğ ilse bile, her sahabe ilim ve 

kültür bakımından aynı  derecede olmad ığı ndan, bu tahkik i ş inin onların 

ş ahsi durumlar ına kalmış  olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre, İ bn Hal-

dunun sözüne de yer vermemezlik yapam ıyoruz. "Tanr ı  Kitab ını  tef-

sir edenler ve rivâyet üstadlar ının naklettikleri haber ve rivayetlerin 

doğ ru ve zay ıf oldu ğunu incelemeden, yaln ı z nakil ve rivayete güvenerek 

aktarm ış lar, hikmet ve felsefe bak ı mı ndan incelememi şler ve tabiat!, 

kainat kanunlar ına göre ölçmemi ş lerdir. Naklettikleri haberler üzerinde 

dikkatle düş ünerek haber verilen hadise ve olaylar ın vuku(ınun mümkün 

olup olmad ığı na inanarak nakletmedikleri için çok yan ı lmış lar ve do ğ ru 

yoldan saparak vahim hata çöllerinde yollar ını  kaybetmi ş lerdir" 1 islamın 

zahurunda araplar yaz ı  ve ilimde pek ileri olmad ıklarından, gelen haber-

lerin iyi veya kötüsünü ay ırt etme ğe tam muvaffak olamam ış lard ır. 
Yine İbn Haldan bu hususda: "Bunlar ın eserlerinde do ğ ru ve reddedi-

lenlerin ay ırtedilmeden toplanm ış  olmas ının sebebi ş udur: Araplar ilahi 

kitabları  olmayan bir kavimdi. Onlar göçebelik içine dalm ış lar, okuma 

ve yazma bilmiyorlard ı , Kainatın sebebi, hilkat ın baş langı cı , vücudun 

s ırları  gibi herkesin bilmek istedi ğ i ş eyleri ö ğ renmek istedikleri zaman, 

kitab ehlinden olan, yahudi ve hristiyaniara ba şvuruyorlard ı . O çağ da 

araplar aras ında ya şı yan Tevrat ehli, araplar gibi göçebe bir hayat ya şı -

yordu. Tevrat ehlinden olan avam ne biliyorsa, araplar ın ba şvurdukları  
kimseler dahi ancak o derecede bilgi sahibi idiler. Tevrat ehlinin ço ğu, 

yahudi dinini kabul etmi ş  himyer araplar ı  idi. Bunlar islamiyeti kabül et-

tikten sonra, islam ş eriat ı  hükümleriyle hiçte ilgisi olmayan eski bildik-

lerini muhafaza ettiler 2  demektedir. 

Bu gibi menkalat, zamanla ço ğ almış , gafil olan müfessirler kitab-

larını , çe ş itli merviyyatla doldurmu ş lard ı . Bu rivayetlerin islamiyete 

giriş i bidayetteki müslümanlar ın kültürlerinin zay ıflığı nda aramlaca ğı  
gibi, islamiyete diğ er dinlerden gelenlerin ş ahsi durumlarında da aranmak 

laz ımd ır. Onlardan bir kı smı  menfaat dolay ısiyle müslüman olmuş , 

hatta bu dini düş man olarak görmü ş , onu zayıflatmak için, ona zararl ı  
olabilecek ş eyleri de sokmu ş tur. Onlardan di ğer bir kı smı , hakikaten sa-

mimi müslüman olmu ş lar, psikolojik bir hal olarak, bir ömür ya ş ad ıkları  
dinin, zihinlerine yerle ş tirdiğ i alış kanlıktan kurtulamam ış , ellerinde ol- 

1) Mukaddime, I. 20. 
2) Aynı  eser, II. 505 - 506. 
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mıyarak eski dinlerinde gördükleri câzib ş eyleri, yeni dinde de görmek 
istemiş lerdir. 

Umümiytle sahabe, hasseten İ bn Abbas her hususta, ehli kitabdan 
birş eyler soruyordu. Mesela, İbn Abbas, Ka'ba, Hazreti Peygamberin 
sıfatının Tevratta ne ş ekilde bulunduğunu soruyor, O da muba ğ lalı  bir 

ş ekilde izahatta bulunuyordu.' Yine ayn ı  ş ahı stan" 

Z(( , v JLRJ y jt 11, âyetinin manas ı  3  ile,4 (( 	» ve 5 a 	ke- 

limlerinin manalar ını  sormu ş tu. İbn Abbas bilmediğ i baz ı  hususları , 

Ebül-Celd Geylân b. Ferve 6  ismindeki zâta sordu ğunu ve Meymune 

binti Ebi'l-Celdin ifadesinden "babas ının her yedi günde bir Kur'an' ve 
her alt ı  günde de Tevrat ı  yüzünden ba ş tan sonuna kadar okudu ğunu" 

öğreniyoruz.' Ebü 'Imran'da onun eski kitablar ı  okuduğunu söyler.' 

Mesela İ bn Abbas ondan 4)L„,? 	 (:),1 

(( 9 	4 Li .A cj lai (3.)J1 
vy

berk kelimesinin manas ını  sormuş - 

tur. İbn Abbas ın, Berk hakkındaki sorusu, ne akideye ve ne de ah-
kâma taallûk eden bir meseledir. Onun ö ğrenmek istedi ğ i, baz ı  
tabiât olaylar ının açıklanmas ıdır. Bu da, Hazreti Peygamberin ehli 
kitabdan sual sormay ı  nehyi husunda ki emre muhalif de ğ ildir. Son-

ra İbn Abbas'ın, Ebu'l-Celd'in bu fikrini tasdik edip etmedi ğ ini bil-

miyoruz. Mücerret bir haber olarak kar şı mı za çıkmaktadı r. 

Baz ı  haberler de ehli kitab ın, sahabe aras ına meydana gelen ihti-
lafları  halletmede hakem rolü oynad ıklarını  görmekteyiz. Kehf süresi- 

nin 76. cı  ayetindeki( Ls;',..0 ° • _A)lafz ının okunu ş u hakkında, İbn Abbas 

la, Amr b. el-As aras ında meydana gelen ihtilaf ı , halletmesi için Ka'bu'l-

Ahbâra müracaat etmi ş lerdi." 

1) İbn Sa'd, Kitabu't-Tabakâti'l-Kebir (Eugen Mittwoch, Eduard Sachau, Josef Horovitz, 

Friedrich Schwally, Julius Lippert, K. V. Zetterste61, Bruno Meisner, Carl Hrockelmann 

ne şri,) 12  87. 

2) Enbiya süresi 20. 

3) Tefsiru't-Taberi, (1321 tab' ı), XVII. 9. 
4) Aynı  eser, XVII. 126. 

5) Aynı  eser, XVII. 69. 

6) Tabakatu Ibn Sa'd, VII!  161; Mezeıhibu't-Tefsiri'l-islâmi, s. 85. 

7) Tabakatu Ibn Sa'd, VIL 161. 

8) Aynı  yer. 

9) Tefsiru't-Taberi (1321 tab' ı) XIII. 72. 

10) Et-Tirmizi, Sünen (ş erhu İ bni'l-Arabi), Kahire 1350 / 1931, XI. 55-56. 
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Tabiilere gelince, onlar ehli kitabdan, sahabeye nisbetle daha fazla 

aldılar, Onların zaman ında, tefsirde isrâili rivayetler daha ço ğ aldı . 

Bunun sebebi ehli kitabdan, bir çok kimsenin, islâma girmi ş  olmasından 

ve müslümanların Kur'ân ın kı ssalar ı  ve müphemleri hususunda tafsi-

latlı  malamata mütemayil olu ş larında aran ılabilir. Bu zamanda baz ı  mü-

fessirler, Kur'an ı  bidâyetten nihayete kadar âyet âyet tefsir etme ğ e 

baş lad ıklarından, arada meydana gelen bo ş lukları , yahudi ve hristiyan 

haberleriyle kapatmak yoluna gitmi ş lerdir. Bu bak ımdan tefsirde, bir 

birine z ıt Ifizamsuz ha şviyyat zuhar etmi ş tir. Mesela, onlardan biri olan 

Mukâtil b. Süleyman (Ö. 150 /767), Kur'an ilimlerinde yahudi ve hristi-

yan haberlerden istifade ederdi...1 Yine bu devirde, baz ı  müfessirlerin 

baz ı  âyetleri kelıânet yoliyle istikbalden haber verecek ş ekilde tefsir 

ettiklerini görmekteyiz. Mukâtil b. Süleyman, Allah' ın ş u âyetini 
.9 	• 

.4 'Sil 	• 	a c.31 	» tak,, j ı 	(hy. 	be 

2  (( T j 	 tefsir ederken Kos- 

tantiniyyenin fethi ve Endelüsün harab ı  ş eklinde tefsir etmi ş , gâ-

ibden haber verme gibi bir yola tevessül etmi ş  olduğu bildiril-

mektedir.' Bu âyeti, Mukâtile ait oldu ğu söylenen, tefsirle kar şı -

laş tırdığı mda, böyle bir kehanetin mevcudiyetine rastl ıyamad ım.4 

 Bununla beraber, Massignon'da5  yahudi ve hristiyan kaynaklar ına baş -

vurmakta cesaret gösteren ve hakikatte Kur'an tefsirinin belirli kâide-

lerini bir ş ekil alt ında ilk defa toplayan Mukâtil, Mücahid ve ed-Dah-

hâk vasıtasıyla İ bn Abbas ın talebesi idi" demektedir. 6  Alüsi de tefsi-

rinde,7  Mukâtilin, ed-Dahhak b. Milzahimden naklen tefsirinde, çe ş idli 

beldelerin harab olu ş larını  tadad eder, Yine ayn ı  yerde Vehb b. Müneb-
bih hangi beldenin, hangi beldeden sonra harabolaca ğı nı  kaydeder. 

Tabiiler devrinden sonra da, isrâiliyyatla me ş guliyet daha fazla 

arttı . Onların sözlerini reddetmeksizin onlardan iktibaslar ifrat dereceye 

1) İbn Hallikân, Vefeyâtu'VAyan, Kahire 1367 / 1948, IV. 343. 

2) isra süresi, 58. 

3) Mezâhibu't-Tefsiri'l-Islâmi, s. 77. 

4) Bkz. Tefsiru Mukâtil, İ stanbul Hamidiye Ktp. No. 58, v. 215 b. 

5) Massignon, L., Recueil de textes Inâdits Concernant l'Histoire de la Mystique en pays d'Islâm, 
Paris 1929, p. 164. 

6) Massignon bu sözü ile, Mukatilin, Mücahid ve ed-Dahhâlu görmü ş  olduğunu ve onlardan ri-

vayet etmiş  olduğuna iş aret ediyorsa da, Onun Mücahide ula şmadığı  ve ondan bir ş ey riva-

yet etmediğ i sabittir. (bkz. İbn Hacer, Tehzib, X. 281; Tarihu Bağdad, XIII. 163). ed-Dah-

hak ise Mukatilin do ğmasmdan dört sene önce ölmü ş  bulunuyordu (bkz. Vefeyât, IV. 342; 

Tarihu Bağdad, XIII. 163) 

7) Alüsi, Ruhu'l-Maâni, Mı s ır 1301, IV. 541 - 542. 
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vard ı . Aklın tasavvur edemiyece ğ i ş eyler Kur'an tefsirlerinegirmeyeba ş -

lad ı . Artık tefsirin tedvin devrinde, bu nevi haberleri nakletmek bir sa-

naat haline geldi. Müfessirler de, kitablar ına isrâili kı ssaları  ha şviyyat 

olarak doldurdular. Bu bak ımdan tefsire uydurulmu ş  hayali kıssalar 

bol miktarda girdi. Bu k ısasi haberlerle me ş gul olanlar, tefsir sahas ında 

çalış anların yollarına adeta dikenler dökmü ş  oldular ve do ğ ru haberleri 

de, yalan ve sahih olmayan haberlerle kar ış tırdılar. Hele onlar, aç ı k-

lanmasıyla din ve dünyaya faydas ı  olmayan müphem haberleri aç ıkla-

ma gayreti içine dü ş tüler. Eshab- ı  Kehf'in isimleri, köpeklerinin renkleri, 
Musanın asas ının hangi a ğaçtan oldu ğu, Cenab- ı  Hakkın, Hz. İ brahim 
için diriltti ğ i ku ş ların isimleri, katilin kim olduğunu tayin etmek için 
israil o ğullarının ineğ in hangi parças ıyle vurmu ş  olduklar ını  tayin gibi 

daha pek çok ş eyler... ki bunların aç ıklanmas ıyla hiç bir menfaat bahis 

konusu olamaz. Daha do ğ rusu bunlarla ilmimize veya cehlimize bir ş ey 

ilave etmi ş  olmayız. 

O halde israiliyât kar şı s ında müfessirin tutumu ne olacakt ır. Sağ -

lam ve zay ıfı  tefrik edilmeksizin ehli kitabdan al ınan pek çok haberler 
dinimize girmi ş  ve onda tehlikeli yaralar açm ış tır. Müfessire laz ım olan 

ş ey, evvela bu gibi haberlere kar şı  çok uyan ık bulunmas ıd ır. Bütün bu 

isrâili rivayetleri tenkidden geçirip, kudreti nisbetinde, Kur'ân ın ruhuna 
uygun olacak ş ekilde olanlar ı  almas ı , akıl ve naklin de buna muvafa-
kat ı  icâb eder. Kur'ân ın mücmel olan hususlar ını , onu tafsil eden di ğ er 

bir ayet veya Hazreti Peygamberin sünneti varken, ehli kitabdan olan 

nakilleri kullanmamas ı  gerekir. Onun için en hay ı rlı sı  mükün mertebe 

israiliyattan içtinâb etmesidir. Bu da, müfessirin çe ş idli bilgilerle mü-

cehhez olmas ına bağ lı  bir hususdur. 

Israiliyat hakk ında bu umumi bilgiden sonra, isrâili rivayetlerin 
kayna ğı  vazifesini gören ş ahsiyyetleri inceleyebiliriz. İ slami eserlerde, 

isrâili rivayetler ekseriya, Abdullah b. Selam, Ka'bu'l-Ahbar, Vehb 

b. Münebbih ve Abdulmelik b. Cüreyc gibi dört ş ahıs etrafında dönmek-
tedir. İnsanların bu dört ş ahı s hakkı ndaki fikirleri de de ğ iş ik olmuş tur. 

Onlardan bir k ı smı  onları  yalancı lıkla itham ederken, baz ıları  da onları  
sağ lam görmü ş lerdir. Biliyoruz ki Kur'an]. Kerim, en çok yahudilerden 
ve onların muannitliğ inden bahsederek müslümanlara ibret dersi vermek-
tedir. Yine onlar islâmiyetin zühurunda bu dini da ğı tmak için çok gay-
sarfetmi ş lerdir. Hz. Peygamberin sa ğ lığı nda, onlardan müslüman olan-
ların adedi bir kaçtane idi. Bir haberde, Peygamber "Bana Yahudilerden 
on ki ş i iman etseydi, bütün yahudiler de iman ederlerdi" 1  buyurmaktad ır. 

1) Sahihu'l-Buhdri, V. 89; Ahmed b. Hanbel, Müsned, Mı s ır 1313, II. 346. 
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Hazreti Peygamberin vefat ından sonra bir çok yahudi müslüman olmu ş , 
onların anlatt ıklar ı  yahudi tarihine asit haberler, hikayeler, Kur'ân tef-
sirlerine de girmi ş tir. israiliyyâtta rolleri olan, baz ı  me ş hurların, hayat-
ları  çerçevesi içinde, tefsirdeki tesirlerini gösterme ğe çalış aca ğı z. 

Abdullah b. Selâm (Ö. 43 /663-664): Beni) Kaynuka' kabilesinden o-

lan bu zât, neseb ve ilim cihetinden, kavmi aras ında tanınmış  idi. Ası l 
isminin el-Hasin olduğu söylenir.1 Hazreti Peygamberin vefat ından iki 

sene evvel müslüman olmu ş , Peygamber onun ismini de ğ iş tirerek, Ab-

dullah koymuş tu. 2  Kabilesinin müslüman olmas ı  için gayret sarfetmi ş , 

onlara nasihatta bulunmu ş tu. Fakat kavmi onun sözlerini dinlememi ş , 

hatta onu yalanlam ış lard ı . 3  Sahabe aras ında ilimle temayüz etmi ş  kim-

selerden addedilir, Muaz b. Cebel, ilim al ınacak dört ki ş iden biri oarak 
Abdullah'ı  da zikreder. Ona göre bu dört ki ş i İ bn Mes'ud, Abdullah 

ibn Selam, Selman el-Fârisi, Ebu'd-Derda idi. 4  Atiyye 	5_43 * 4.5.Ç .t3 
5 

L5. J.  4ı 	‘:) I ^â31 âyetini izâh ederken, onlar Abdullah 

b. Selam, İbn Yâmin, Sa'lebe b. Kays, Esed ve Useyd isimlerinde be ş  kiş i 

idiler demektedir. 6  Müslümanlar, ondan Tevrat hakk ında çok ş eyler nak-

lettiler, ismi etraf ında birçok israilliyat topland ı . Taberi de, dinler ta-
rihi hakkındaki sözlerini bu zâta atfeder. Ahmed Emin "Tevrat ve Tevrat 
etrafındaki sözler, onun islâmiyete girmesiyle girmi ş tir. Bu sözler daha 
ziyade Kur'an tefsirinde ve bilhassa ondaki k ıssalarda görülür"; de-

mektedir. Ahkâf süresinin 10, cu ayeti (( Ls.,* j 

ile, Râd süresinin 43. cü ayeti 
sö

J_ç J= )) 

Ç4Lp bu zât hakkında nazil olduğu söylenir.' O, Hz. 
- •  

Osman devrindeki fitne olay ında, Halifeyi müdafaa ederek, âsilere 
nasihatlerde bulunmu ş tu. Fakat asiler, yahudiyi öldürün diye ba-
ğı rmış lar ve Hz. Osmam da öldürmü ş lerdi. Yusuf ve Muhammed 

ismindeki iki oğlu ile, Avf b. Malik, Ebü Hureyre, Ebû Bürde b. 

1) İ bn Hacer, el- İsâbe f ı  Temyizi's-Sahâbe, M ısır 1358 / 1939, II. 312; ibnu'l-Esir, Usdu'l-Gâbe 

fi Ma'rifeti's-Sahâbe, Mı sır 1280, III. 176. 
2) Sünenu't-Tirmizi, XII. 176. 
3) İ bn Hişam es-Siretu'n-Neberviyye, Kahire 1375 / 1955, I. 517. 
4) Tabakâtu İbn Sa'd, II., 111; Usdu'l-Gâbe, III. 177. 
5) şuarâ sûresi, 197. 
6) Tabakatu ibn Sa'd 112  111 - 112. 
7) Ahmed Emin, Feeru'l- İslâm, Mı sır 1374 / 1955, s. 150. 
8) Tefsiru't-Taberi (Halebi Tab' ı) XXVI. 10-12, XIII. 176. 
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Ebi Masa, Ata b. Yesâr gibi zevat ondan rivayette bulunmu ş lar-

d ır. Hazreti Ömerle birlikte el-Câbiye ve Beytiii-Mukadd.esin fet-

hinde haz ır bulunmuş tu. Hicretin 43. cü senesinde Medinede vefat 

etmiş tir. Onun ilmi durumunu, Hz. Peygamberin önünde, bizzat ya-

hudiler tasdik etmi ş lerdir. İ slam ve yahudi kültürünü imtizâc et-

tirmi ş  ve sahabe aras ında ilmi ve kültürü ile tan ınmış  olan bu zat ı , 

gerek ilim ve gerekse zabt ve adalet yönünden itham etme ğe muktedir 

olamayız. Hele hakk ında Kur'ân âyetleri nazil olan ve hadis ülemas ı -

nın, hasseten Buhari gibi bir ş ahsın, itimadını  kazanan bir ş ahıs hakkın-

da art ık bizlerin söyleyece ğ i bir söz olmasa gerektir. Zaten bu zât hiç 

bir zaman münekkidler tarafından, Ka'ba ve Vehbe yönetilen itham-

larla itham edilmemi ş dir. 

Ka'bu'l-Ahbâr (Ö. 32 /652-653): Ebû. İ shak diye künyelenen bu zât, 

Yemen yahudilerindendir. Himyeri Zû Ruayn ailesindendir. Müslüman 

olduktan sonra Medineye gelmi ş , sonra Ş am ve Hımısda ikamet etmi ş -

tir. Vefat ı  Hazreti Osmanl ı' hilafeti zaman ına tesadüf eder.1 As ıl is-

isminin Ebü İ shak Ka'b b. Mati b. Heynu [Heysu oldu ğu söylenir. 

Müslümanlar aras ında ilmine hürmeten "hibr" denmi ş tir. islâmiyete, 

yahudi haberleri en çok aktaranlardan addedilir. Hz. Eba Bekrin hali-

feliğ i zamanında müslüman olmu ş tur. Hz. Ömer devrinde müslüman 

olduğuna dair rivayetler de vard ır. Kendisi sahabeden rivayet etti ğ i 

gibi, sahabe aras ında ilimle temayüz eden İ bn Abbas ve Ebü Hureyre 

de ondan rivâyet etmi ş lerdir. Hiç kimse onun, Vehb b. Münebbih gibi 

eser telif etti ğ ini zikretmemektedir. Ona nisbet edilen rivayetlerin hepsi 

iş itme yoliyle gelmi ş tir. Çe ş idli zamanlarda leh ve aleyhinde muhtelif 

haberler serdedilmi ş tir. Durum daha ziyade aleyhindedir. İ lk günlerden 

itibaren kendisine pek itimad edilmedi ğ i görülmektedir. İ bn Kuteybe 

(Ö. 276 /889) ile en-Nevevi (Ö. 676 /1277) ondan hiç bir ş ey rivayet et-

mezler. Taberi pek fazla olmamakla beraber, ondan rivayet eder. es-

Sa'lebi (Ö. 427 /1035) ile el-K ı sai ondan çok rivayette bulunmu ş lard ır.2 

 el-Buhâri (Ö. 256 /870) ise Ka'bdan hiç birş ey rivayet etmemi ş tir.' 
Hz. Ömer zamanında Bizansl ılarla yap ılan muharebelere i ş tirak etmi ş tir. 
Tabiilerin ilk tabakas ından addedilir. 

Buna ra ğmen ka'b müslüman olduktan sonra da yahudili ğ ini de-

vam ettirdiğ ine dâir örnekler vard ır. Eb ıl Vairden rivayet edildiğ ine 

göre, İbn Abbas'a gelen bir adamla, ibn Abbas aras ında ş öyle bir mü- 

1) Tabakatu İbn Sa'd VII 2. 156. 
2) Fecru'l-İslam, s. 160-161; İslam ansiklopedisi, VI. 3. 
3) ez-Zehebi, Tezkietu'l-Huffâz, Ilaydarabât 1375, I. 52; Mecelletu'l-Menar. XXVII 540. 
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naka ş a cereyan eder. İ bn Abbas, o adama nereden geldi ğ ini sordu. Sam-

dan geldiğ ini söyleyen adama, orada kimlerle görü ş müş  olduğunu sor-

mayı  ihmal etmedi. Ka'bu'l-Ahbarla görü ş tüğünü söyleyen adama, 

Ka'b ın neler söyledi ğ ini sordu. O da, bana semavat ın bir mele ğ in omuz-

larında deveran etti ğ ini söyledi dedi. Bu söz üzerine, İbn Abbas, Ka'b 

yalan söylemiş , o hala yahudili ğ ini terk etmedi mi? deyip (Hak Taâla 

göklerle yeri, hiç olmaktan korumak için tutar. Onlar hiç olurlarsa kendi- 

disinden ba ş ka birinin onlar ı  tutmas ına imkan yoktur....) ',ı l ":_)1 
o 

(( 	(.54 	(:74 	 <*-5  

âyetini okumu ş tur. 2  

Bu muhavereden anla şı lıyorki, o hala yahudili ğ ini terketmedi mi? 

hah!, onun daha evelce de bu gibi ş eylerle me ş gul olduğuna ve bu bakım-

dan da dâima kontrol alt ında bulunduruluyormu ş  gibi bir halin mevcu-

diyetini ortaya koymaktad ır. Ba ş ka bir haberde "Ka'b, herhangi bir 

hususda halife Osmana cevap verirken, Ebû Zerr onu iterek, ey yahudi 

oğ lu yalan söylüyorsun diyordu" s  Keza Hz. Ai ş e'ye, Ka'b ın "Allah 

Kelamını  ve Rü'yetini iki nebisi aras ında taksim etti. Musa Allahla 
konu ş tu, Muhammede ise Allah ı  görmesi müsaade olundu" ş eklinde ko-

nu ş tuğunu söylediklerinde "Allaha s ığı nı rım, e ğ er öyle söylersem saçla-
rım kurusun, kim ki Hazreti Muhammed, Rabb ını  gördü derse, Allaha 

en büyük yalan ı  söylemi ş  olur",4  dedi. Zaten, Ka'b ın müslüman ol-

duktan sonra, Tevrattan rivayetlerde bulunms ı  sebebiyle Hz. Ömer ta-

rafından dövüldüğüne dâir haberler vard ır. 5  Hatta Âmir b. Abdillah 

b. Abdil'Kays el-Enbari, Ka'bdan adi metin üzerine Tevrattan ders 

aldığı nı  beyan etmektedir. 6  

Bu haberler gösteriyor ki, Ka'b Sahabe aras ında pek tutulmuyordu. 

Olgun bir sahabenin, bir müslümana yalanc ı  demesi, hatta onu bastonu 

ile dövmesi, onun kıymetinin derecesini göstermesi bak ımından mühim-

dir. Son zamanlarda hakk ında yaz ılan yaz ılarda çok ileri gidilmi ş , O 

islamiyette ilk siyonist olarak gösterilmek istenmi ş tir. Zehebinin riva-

yetine göre, Ka'b, "Tevrat ı  okumadığı  halde, onda olanlar ı  Eb ıl Hurey- 

1) Fatır süresi 41. 
2) Tefsiru't-Taberi 	tab'ı) XXII. 144; ez-Zamah ş eri, el-Ke şş tif, Kahire 1373 / 1953. 

III. 488. 
3) el-Mes'udi, Mürdcu'z-Zeheb, Mı sır 1367, II. 348; Tarihu't-Taberi (mı sır 1357) III. 335 
4) Meilthibu't-Tefsiri'l- İslânıP s. 128; bkz. keza, Tefsiru't-Taberi (1321 tab' ı) XVI. 51. 
5) el-Gazali, Uydu Ulâmi'd-Din, IV. 382. 
6) Tabahâtu İbn Sa'd, VII. 79; Feeru'l-İslam, s. 160. 
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reden daha iyi bileni görmedim" demi ş tir. Bu ve Yukar ıda geçen Amir 

b. Abdillahın haberi de pazar ı  dikkate alınırsa, Ebiı  Hureyreye Tevrattan 

bir ş eyler ö ğ retmiş  olduğunu gösterir. Onun bu gibi hareketlerini sezen 

Hz. Ömer, Ona Hazreti Peygamberden hiçbir ş ey rivayet etmemesini 

emrediyor ve onu dâima murakabe alt ında bulunuduruyordu. Bundan 

dolayı  Ömere kı z ıyor, bu kı zgınlığı  sebebiyle onu katlettirmekte mühim 

rol oynuyordu.' 

Bizi, bu haberlerin de ğer hükümlerinden ziyade, bu ş ahs ın tefsir-

deki rolü alakadar edecektir. Onun geçmi ş  milletlere dâir haberler ve 

Peygamberlerin kitablar ına olan vukufundan dolay ı  kendisine hibr 

lakab ı  verilmiş tir. Tefsir ve tarih kitablar ında ondan pekçok ş eyler 

rivayet edildi ğ i görülür. Bazen de isnads ı z rivayetler onun vas ı tas ıyle 

isnada kavu ş muş tur. Ondan gelen pek çok haberleri tasdik edemiyoruz. 

Çünkü bunlar ın ço ğu islamın ruhu ile bağda ş mıyorlar. Mesela, Ka'b, 

Arş  hakkında, o yarat ı ldığı  zaman tazimle titredi. Allah da onu yetmi ş -

bin kanatla kuvvetlendirdi. Her kanatta yetmi ş  bin tüy, her tüyde yet-

miş bin vecih, her vecihde yetmi ş  bin ağı z, her a ğı zda da yetmi ş  bin li-

san varki, hergün her a ğı zdan ya ğmur tanesi ve a ğ aç yapraklar ı  kadar 

tesbih ç ıkar demektedir. 2  Yine bu ş ahı s, Muaviyyeye, Zü'l-Karneyn 

hakkında "O, atlar ını  süreyyaya bağ lardı" diye söylüyordu.' İbn Kesir, 

Ka'b ın bu haberi muvafık olmadığı  gibi be ş erin kendisine baz ı  kolay-

lıklar bah ş edilse bile, böyl bir ş eyi yapmas ı  mümkün değ ildir demek 

suretiyle reddetmektedir. 4  

Onu ş iddetle itham eden ve Hz. Ömerin katlinde dahli oldu ğunu söy-

leyen Ahmed Emin ile, Muhammed Re ş id Riza onu sika olarak kabul 

etmemektedirler. Pekçok sahabenin rivayette bulundu ğu, Müslim, Eba 

Davtid, et-Tirmizi ve en-Nesai gibi hadiscilerin ondan haberler naklet-

mesi ve ekseri el-cerh ve't-ta'dil alemas ının tenkid etmemesi ve Sikata 

dair yazd ıklar ı  eserlere idhal etmeleri, Ka'bu'l-Ahbar ı  müafaa eden delil-

lerin en mühimleridir. Muar ızlarının onu itham eden delilleri kafi 

derecede aç ık değ ildir. 

Vehb b. Münebbih (ö. 110-114-116 /728-732-734): Tabillerden olan bu 
ş ahıs, isrâili rivâyetlerin en mühim kayna ğı  addolunur. O, geçmi ş  haberle-

ri evvelki kitablardan ö ğreniyordu. Karde ş i olan Hemmam b. Münebbih 

ticaret için Ş ama gitti ğ inde, ona mütalaa etmesi için kitablar sat ın 

1) İ bnu'l-Esir, el-Kâmil fi't-Tiirih, Mı sır 1356, III. 26. 
2) Mecelletu'r-Risale, sene 14. s. 362. 
3) ibıa Kesir, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Adm, Kahire 1373 / 1953, III. 101 
4) Aynı  yer. 
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alıverirdi.1 Vehb'in, Allah ın kitablarından yetmi ş  iki tanesini okuduğu 
söylenir. 2  Bu zat ın, kadere âit bir kitab tasnif edip, sonunda buna pi ş -
man olduğuna dâir haberler zikredilmektedir. 3  Davad b. Keysân. es-
San'âni, Vehb b. Münebbih den ş öyle iş ittiğ ini kaydeder: "Hepsi de 
semâdan inmi ş  92 kitabı  okudum, onlardan 72 si ibadet yerlerinde, 
20 tanesi de insanlar ın ellerinde bulunuyordu. Onlar, bunlar ın pek az ı -
nı  biliyorlardı . Bütün bu kitablarda Me ş iyyeti ilahiyyeyi inkar edenin 
kafir olduğunu gördüm" diyordu.4  Bütün bu haberlerin ittifak ettik-
leri nokta, onun eski din kitablar ını  okuyup, eski dinler hakkında 
geniş  bilgiye sâhip oldu ğudur. İbn Kuteybe "O ilk haberleri, dünyan ın 
oluşu, Peygamberlerin ve hükümdarlar ın siretlerine âit haberleri bili-
yordu. Himyer meliklerine ait onun bir tasnifini gördüm ki, onlar ın kıs-
saları , ş iirleri, kabirleri bir cild içinde idi. O, Ebû Hureyreden rivayet 
etti" demektedir. 5  

Abdullah b. Selam ve Ka'bul-Ahbar'dan daha alim kimse var-
miydi? ş eklinde Vehbe bir sual sorulunca, Kendi nefsini kastederek, 
her ikisinin ilmini ve diğer ilimleri cem' eden birini biliyorum. O mu, 
yoksa diğ er ikisi mi daha alim dir ? ş eklinde cevap vermi ş tir. 6  Böyle bir 
mevkide bulunmas ına ra ğmen, o da, yalanc ıhk, tedlis ve baz ı  müslüman-
ların akıl ve akidelerini ifsad etmekle itham edildi. Buhâri, en-Nesâi, 
ibn Hibban, ez-Zehebi, el - Aceli, İbn Hacer, EM! Zur'a onu sika görmü ş -
lerdir. Ebû Hureyre, Ebû Sa'id el-Hudri, İbn Abbas, İ bn Ömer, Abdul-
lah b. Amr, Câbir, Enes b. Malik gibi sahabeden rivayet etmi ş tir. On-
danda, O ğulları  Abdullah ve Abdurrahman, Amr b. Dinâr ve daha pek 
çok kimseler rivayet etmi ş lerdir. 

Bu zat ın tefsirde rivayeti pek çoktur. Bu rivayetlerin bir k ısmı  
israiliyâta taalluk eder. Mesela, Hz. Adem k ıssasını  ele alacak olursak 

7 (( 	it■Ç 	 âyetini Vehb b. Münebbih tefsir 

ederken Aden cennetinin ş arkta, nehyolunduklar ı  ağ acın cennetin 

ortasında, Havvaya hitâb edenin y ılan olduğu ve Allahın onu karın 

üzerinde süründürerek ve ona toprak yedirerek intikam ald ığı nı  zikret-

mektedir.g Bunlar tamamen Tevrattan nakledilmektedir. 9  (.... Allah 

1) Cevâd Ali, Tarihu'l-Arab Kable'l-Islâm, Bağdat 1377, VI. 71. 

2) Ibn Kuteybe, el-Maarif, Mısır 1353 / 1934, s. 202. 

3) Yâkût er-Rfimi, Mu'cemu'l-Udebd (Margoliouth nevi), VII. 232. 

4) Tabaktitu İbn Sa'd, V. 395; ez-Zehebi, Ttirihu'l-Islam, Kahire 1367, V. 16. 

5) Vefeyâtu'l-A'yân, V. 88. 

6) Ahmed ibn Hanbel, Kitabu'l-Ilel ve Ma'rifeti'r-Ric ıll, Ankara 1963, I. 18. 

7) Bakara Süresi 36. 

8) Tefsiru't-Taberi (Ahmed Ş akir) I. 525-526. 

9) Tekvin, bâb 3. 
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buras ım, ölümden sonra acaba nas ı l diriltecek 

yüz sene ölü b ırakmış , sonra dirilterek ona ...) 

ı  « 	 J -;■, t.,ı J 4;lAeg 
- 

demiş , Allah da onu 

' .1 Jl; 

<iı,ı 1 

âyetinin tefsirinde, Kitab ı  Mukaddesdeki Yeremya'nm 2  hadisesi 

anlatılmaktad ır. Bu âyetteki ş ahsın Uzeyr veya Yeremya oldu ğu üze-

rinde, ihtilaflar vard ı r. Kudüsün harab ından sonra, tekrar ma'mur olmas ı  
meselesi zikredilmektedir. 3  Yine (Onlara, o kimsenin haberini de oku 

ki kendisine âyetlerimizi vermi ş tik de o, bunlardan s ıyrılıp ç ıkm] ş , der- 

ken ş eytan onu arkas ına takmış  nihayet az ı gınlardan olmu ş tu) je_31 3) 

4« .
,^

9 l^Ji 	 '4:7C;:Ait lf  A  fil . s ls  L , LI ol y-T c.5 .111 - t.; 
Ayetinde de Beor o ğ lu Belaın'ın kı ssas ı  anlatılmaktad ır. 5  Bu da aynen 

Tevrattan al ınmış tır.' Konuyu uzatacak bu gibi misaller daha pek 

çoktur. Biz bu kadarla iktifa edece ğ iz. 

Ş imdiye kadar, israiliyat lafz ının dar olarak delalet etti ğ i mana 

ile yahudilikten bahsettik. Ş imdi ise, Onu daha geni ş  manas ıyle incele-

yece ğ iz. Islâmiyet do ğu şu esnas ında muhtelif dinlerle kar şı laşmış , bu 

arada hristiyan dini ile de muhatab olmu ş tu. Müslümanlar ın karşı la ş -

tığı  bu hristiyanlar daha ziyade Ta ğ leb ve Necranl ı  araplard ı . Onların 

hristiyanlığı  te'vil ve felsefeye dayanmayan ve sadece nassa dayanan 

basit bir hristiyanl ıktı . İ lk karşı laş ma da bunlarla olmu ş tu. Suriye ve 

Irak fethedilince, müslümanlar te'vil ve felsefeye dayanan bir hristi-

yanlıkla karşı  kar şı ya geldiler. Hristiyanlar medeniyet ve kültür bak ı -

mından üstün olduklar ından, fatihler bu unsüra muhtaç olmu ş lard ır. 
Müslümanlar, Suriyedeki hristiyanlar ı  islâma davet etmi ş ler ve dinleri-

nin hak olduğunu onlara isbât etme ğ e çalış mış lard ı . Din sâlikleri ara-

sında, bu gibi münaka ş alar Ş amda s ık s ık vuku buluyordu. Abdu'l-Melik-

in sarayında mevki sahibi olan Yahya ed-D ımaşki, müslümanlara kar şı  
hristiyanh ğı  müdafaa etmek için bir kitab yazd ı . Bu kitab suali cevabl ı  
idi. Bir müslüman sana ş öyle sorarsa, ona ş öyle cevap ver ve sen de ona 

ş u suali sor, diyordu.' Bu hristiyanlar ve di ğ er din salikleri, islamda geni ş  

1) Bakara saresi 259. 

2) Yeremya, bâb 1 vdd. 

3) Tefsiru't-Taberi (Ahmed Ş akir) V. 447-454. 

4) Arif sûresi 174. 

5) Tefsiru't-Taberi (Ahmed Ş akir) XIII. 261 - 269 

6) Say ılar, Mb 22. 

7) Duha'l-İslânı , I. 362 - 363. 
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bir anlayış  içinde, din ve vicdan hürriyetine sahiptiler. Bilhassa Emevi 

Devletinde, hristiyanlar gayet yüksek mevkilerde bulunuyordu. Hatta 

kendilerine Mushaf dahi yazd ı rı lıyordu. Abdurrahman b. Avf (Ö. 31 

651) Hire ehlinden bir hristiyana mushaf yazd ırmış  ve ona yetmi ş  dir-

hem vermi ş ti. Ba şka bir haberde Abdurrahman b. Ebi Leyla (O. 148 /765) 

ya Hireden biri 70 dirhem mukabilinde bir mushaf yazd ı . Bir Nasrâni-

nin de, Alkame (Ö. 62 /681) ye mushaf yazd ığı  söylenmektedir.1 İ slam 

devletindeki muhtelif unsurlar ın birbirinden medeniyet dersi almalar ına 

bir ş ey mani olmuyordu. Hristiyan ın, müslüman, ve mecasiden talebesi 

olduğu gibi, bunlar ın aksi de vârid oluyordu. Hristiyan ve Mecasi olan 

alimlerin en iyi talebeleri ekseriya müslümanlard ı . 2  Milâdi IX. cu asrın 

ortas ından itibaren, müslüman devletlerindeki hristiyanlar ın vaziyeti, 

eskisine nazaran fenala ş t ı . Bunun sebebi, Müslümanların kültür bakı -

mından yükselmeleriyle, hristiyanlara olan ihtiyac ın azalmas ı  idi. Bu-

nun diğer bir sebebi de, hristiyan memleketlerinde, müslümanlara kar şı  
yap ılan tazyikler olabilir. Fakat ne de olsa, müslümanlar ın İ spanyada 

uğ rad ıkları  zulüm ve cebri, müslüman diyar ında bulunan hristiyanlar 
hiç bir zaman görmemi ş lerdir. 3  Bu serbesti içinde onlar, din ne ş rinde 

müslümanlardan daha fazla istifade etmi ş ler ve bu arada İ sa ve Mesih, 

Ekânim, kader ve ihtiyar sahas ında tesirleri eksik olmam ış tır.4  

Müslümanlarla hristiyanların, münasebetlerine di ğer bir âmil de, 

islâmiyetin bunlarla evlenmeye cevaz vermesidir. Böylece bir çok ev-

lenmeler vuku bulmuş , onlardan baz ıları  müslüman olmu ş , baz ıları  
da olmamış tır. Hatta baz ıları  da müslüman gibi görünüp, eski dinlerinde 
sebât etmi ş lerdir. el-Haris b. Abdillah (el-Ma'rfif el-Kubba en-Nasra-
niyye) ın annesi, Ömer zaman ında öldüğünde, yıkanıp defnedilmesi için 

elbiseleri ç ıkarıldığı nda, boynunda bir salip bulunmu ş , bunun üzerine 
defni b ırakı lıp, dini ahkamına göre gömülmesi için, kendi din ehline tes-
lim edilmiş ti. 5  

Aralarında böyle s ıkı  bir münasebet bulunduktan sonra, biribir-

'eline etkiler yapaca ğı  tabiidir. Kur'an Kerimdeki k ı ssalar ve müphem-

lerin bazıları  onlardan alınan fikirlerle aç ıklanmak istenmi ş tir. Bu hu-

susa bir kaç örnek verelim: (O zaman Allah ş öyle demiş ti: Ey İ sa şüp-

hesiz ki, seni öldürecek olan benim, seni kendime yükseltib kald ıracak, 

1) İ bn Ebi Dâvûd, Kitabu'l-Mesahif, Leiden 1937, s. 133. 

2) Barthold W., İslam Medeniyeti Tarihi , İ stanbul 1940, s. 26. 

3) Aynı  eser, s. 27. 

4) Muhammed el-Behiyy, İslam Düş üncesinin ilahi Tarafı , İ stanbul, 1948. s. 76. 

5) Ebu'l-Ferec, el-Agâni, Beyrut 1955, I. 56. 
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seni kiifredenlerin içinden tertemiz kurtar ıp çıkaracak....) 1  ‘,11 J1 :51» 

A> ği):412-.j 	) 3 	j1 	âyetinde 

Hz. hanın ölüp ölmediğ i meselesi uzun münaka ş alara sebeb olmu ş -
tur. 2  Bu arada Vehb b. Münebbih den gelen bir haberde, Allah onu 
gündüzden üç saat öldürdü. sonra da onu kendine kald ı rdı , denmek-
tedir. 3  Halbuki bu haberlerin, incillerdeki hristiyan inancmdan ileri 
geldiğ i açıkça görülmektedir. Onlar ın itikadınca, İ sa öldükten üçgün 
sonra dirilecektir. 4  Keza, Mâidenin mahiyeti hakk ındaki sözler' de 
İncilden6  nakledilmektedir. Ekseriya bu gibi nakiller Vehb b. Mü-
nebbih ve Abdükmelik b. Cüreyc vas ı tas ıyle gelmektedir. 

Abdu'l-Melik b. Abdi'l-Aziz b. Cüreyc (Ö. 150 /767): Asl ı  Bizanslı  
olan bu zât, Mekke âlimlerinden ve muhaddislerinden idi. Hicazda ilk 
kitab tasnif eden kimse olarak addedilir. Taberi ondan bol miktarda 
haberler nakletmektedir. Hristiyanl ığ a taalluk eden haberlerde s ık sık 
buna rastlan ır. Ata b. Ebi Rabah, Zeyd b. Eslem, ez-Zühri gibi ki ş ilerden 
rivayette bulunmu ş , ondan da Abdülaziz ve Muhammed ismindeki o-
ğulları  ile, el-Evzâi, el-Leys, Yahya b. Said, Hammad b. Zeyd, nakil-
lerde bulunmu ş lard ır. 

Kendisinden evvel ilim tedvin edenin olmad ığı nı  söyleyen İbn 
Cüreyc, İbn Abbas'dan baz ı sı  sahih baz ı sı  da sahih olmayan pek çok ri-
vayette bulunmu ş tur.' el-Cerh ve 't-Ta'dil ulemas ının baz ı sı  onu tev-
sik ederken, baz ı sı  da onu zay ıf görmü ş lerdir. el-Aceli, Süleyman b. 
en-Nadr, İbn Main, Yahya b. Said, sika veya sada olarak görmü ş lerse 
de, ed, Dârakutni, İbn Hibbân ve ez-Zehebi onu sika görmekle beraber, 
müdellislikle ithâm etmi ş lerdir. Mut'a nikah ına cevaz vermi ş  ve bu ni-
kahla 70 kadınla evlendi ğ i söylenir.' Ahmed ibn Hanbel, İbn Cüreycin 
rivayet etti ğ i baz ı  haberler mevzu'dur. O, ald ığı  haberlerin menş ei 
üzerinde durmamaktad ır, demektedir. 9  

1) Ala İmran sûresi, 55. 

2) Bkz. Tefsiru't-Taberi (Ahmed Ş akir) VI. 455-462; Tefsiru İbn Kesir, I. 366., Tefsiru'l-Menetr, 
III. 316-318. 

3) Tefsiru't-Taberi (Ahmed Ş akir) VI. 457. 

4) Luka, 24 /7, Matta 27 /63-64. 

5) Tefsiru't-Taberi (Ahmed Ş akir) VII. 80-81; Tefsiru İbn Kesir, II. 116 - 119 
6) Matta, 27 / 63-64. 
7) es-Suyûti, 	fi Ulenni'l-kur'ân Kahire (Matbaa'tu'n- Hieâzi) II. 189 
8) ez-Zehebi, Mizetnu'l-rtidal; Mı sır 1382 / 1963, III. 659. 
9) Mizeinu'l-Ptieletl, III. 659. 
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Tefsirde isrâiliyyata dâir bir kaç örnek vermekle konumuza niha-

yet verece ğ iz. 

•*•t:zi; 	 1  « ,:)„,;41 	» alt 	ı  

Lj■Jj 	S Ii  j:11 	 : 	•*„. 	jıs j ı; tg' 

2 .... 	 L.5.4.& 

Bu habere me ş hur hadis mecmualar ında rastlanmamaktad ır. An-

cak tefsirlerde yer alan bu haber, islam ın riihuna uygun düş memektedir. 

Abdurrazzak3  aynı  haberi, Katade vas ıtasiyle Ka'bdan, et-Taberi de 

Abdurrazzâktan nakleder 4  İbn Kesirde de, bu rivayetlere benzer haber-
ler nakledilir. 5  Hatta bu haberlerin isnad ını , sahabe ve Hazreti Pey-
gambere kadar ç ıkaran haberlere rastlanmaktad ır. Kur'an]. Kerimdeki 
gibi ele, kudret manas ı  verilerek, ayetlerin te'vili mümkün olmaktad ır. 
Aynı  yolla Ka'bdan gelen bu haberi te'vil edersek sayd ı k. ' üç ş eyden 
gayrı sım, Allah kudretiyle yaratmad ı  demek olmaz mi?. E ğer onu el 

olarak kabul edersek, te ş bih akidesine dalm ış  olmazmıyız ?. Her iki 

durum da islamın rûhu ile uyu şmamaktad ı r. 

L-ts JÖ 9 ‘5s, 	« 6  L-!. :IA; 	» A1,8 — 2 

7  • tjt 	\<4^1;`3  

Bu örnekte, o devirde aya ğ a giyilen ş eyin, hangi hayvan ın deri-

sinden yap ı lmış  olduğu meselesiyle uğ raşı lmaktadır. O hangi hayvan ın 
derisinden yap ı lırsa yap ı lsın, bizim için mühim de ğ ildir. Bunlar tefsir-

de lüzumsuz teferruatla u ğ ra ş mamn delilleridir. Abdurrazzak, 8  Ka'b-

dan naklederek, onu ölü e şş ek derisi olduğunu söylemi ş tir. Taberi,9  ölü 
e ş ek veya inek derisi oldu ğuna dâir haberleri naklederse de, sonunda 
ayetin zahiri manas ı  bunlara delalet etmez, o ancak ç ıkarmay ı  emreder 

demekte ve bu gibi lüzumsuz ş eylerle uğ ra ş maktan içtinab edilmesi 

1) Müminün Süresi 1. 

2) Yahya ü. Sallâm, Tefsir (Tunis, Abdeliyye Ktp. No. 134) (yazma) 44b. 

3) Abdurrazzâk İ bn Hemmâm, Tefsir (Ankara, Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fakültesi Ktp. İ smail 

Sâip Sencer Koll. No. 4216) (Yazma). 61b. 

4) Tefsiru't-Taberi (Halebi tab' ı) XVIII. 1. 

5) Tefsiru İbn Kesir, III. 237. 

6) Tültâ süresi, 12. 

7) Tefsiru Yahya b. Sallâm, (yazma) 26a. 

8) Tefsiru Abdirrazzâk (yazma) 57b. 

9) Tefsiru't-Taberi (Halebi tab' ı) XVI. 143 	144. 
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laz ım geldiğ ini söylemektedir. es-Suyilti Hz. Musa'n ın Allahla konuşurken 

üzerindeki elbiseleri sayan ve aya ğı ndaki pabucun tezkiye edilmemi ş  
eş ek derisi olduğunu söyleyen haberin, sa ğ lam olmadığı nı  söyler.' 

2 	• </i 	,  
. (( 	(.,3 .3.1.4.4-A 	J Cf711 	J2 	 4.3 j •I - 3 

J ı.; 	4iıı  /31.  

3 ,--to 	 :r4 	 Cy4  
• • 	 • - 

Ye'cüc Me'cüc hakk ında verilen garib haberlerden sarf ı  nazar ederek. 

Onların Türkler olmas ı  üzerinde duraca ğı z. Ye'cüc ve Me'cücün türkler 

olduğuna dâir haberler, hemen hemen bütün eski tefsirlerde geçmek-

tedir. Bütün bu haberlerin men ş ei, Musa Carullah'ın da dediğ i gibi,' 

tamamen yahudilere dayanmaktad ır. Zira, Kitab ı  Mukaddeste. 5  en 

ş imalde Magog diyarında ya ş ayan Goglardan bahsedilirken, bu m ın-
tıkalar yahudiler ve hristiyanlar taraf ından Türklerin anayurdu olarak 

gösterilmek istenmi ş tir. Kitab ı  Mukaddeste ki ifadede, türkler veya 

türklerin anayurdunu gösterecek bir i ş aret mevcut de ğ ildir. Zira Kur'-
anı  Kerimde de Ye'cüc ve Me'cücün cinsiyetleri, zaman ve mekanlar ı  
tayin edilmemiş tir. Bunlar, Kur'anda yeryüzünü ifsad edenler olarak 

vasfedilir Cinsleri, zamanlar ı  ve mekanları  tayin edilmediğ ine göre, 

geçmi ş  ve gelecekte, hangi ırk ve millete mensub olursa olsun, yeryü-

zündeki nizâm ve intizam ı  bozmaya kalkış anların hepsine ıtlak edilebi-

lir. Bu bakımdan, bu gürühun Türklere tahsisi tamamen hatal ıdır ve 

bir garaza mebnidir. 

Bu gibi haberler, kadim nakli tefsirlere hatta re'y tefsirlerine dahi 
girmiş , el-Cerh ve't-Ta'dil ilmi geli ş tikçe bu gibi haberlerin azald ığı nı  
müş ahede etmekteyiz. İbn Haldün, tefsirde isrâili haberleri ilk defa 
tenkidli bir ş ekilde ele alan ş ahsın Endelüslü Müfessir Abdul-Hak 

b. Atiyye (Ö. 542 /1147) oldu ğunu söyler. 6  el-Câmi'u-l-Muharrer adlı  
tefsiri Kuzey Afrikada, Zamah şerinin tefsiri kadar ş öhret kazanmış -

tır. 

Netice: Şunu da unutmamak laz ım ki, Sahabe ve tabiilerden islâ-
miyetle müş erref olmu ş , aslı  yahudi olan kimseler, senelerce tesiri al- 

1) es-Suytiti, el-La'âli'l-Masnu'a, Mı sır 1317, I. 85. 
2) Kehf süresi 94. 
3) Tefsiru Yahya b. Sellâm (yazma) 20b, 37a. 
4) Musa Carullah, 	s. 36. 
5) Hezekiel, 39 /1. 
6) Mezahibu't-Tefsiri'l- ıslâmi, s. 112 (1 nolu not). 

• 
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tında kald ıkları  ve hafızalarına nak ş edilmi ş  olan eski dinlerinden, bu 
yeni dine birş eyler katmış  olabilirler. Bu da tabii görülür. Fakat, tefsir-
de görülen geni ş  israilliyat ı  külliyen ş u bir kaç ş ahsa yüklemekte, kanaa-
tımca do ğ ru bir hareket de ğ ildir. Islamiyeti içinden vurmak isteyenler 
tarafından uydurulan ş eyler, hernekadar islam rahu ile ba ğdaş amaz ol-
salar da, sa ğ lam bir isnada ba ğ lamay ı  düşünmüş  olabilirler. Böylece bu 
rivayetler ile islam toplulu ğu aras ında bir ş üphe meydana getirip, on-
ların kafalar ını  liizılmsuz şeylerle i ş gal etmi ş  oluyorlard ı . Bütün bu 
maksatlı  hareketler göz önünde tutulursa da, tesir ve mütessir olma 
kâidesinin hükmünü icra etti ğ i de unutulmamalı dı r. 

* 
* * 

Tefsirde me ş hur olan İbn Abbas ve İbn Mes'ud sonradan birer ekol 
haline gelecek tefsir çal ış malarına ba ş lamış lar, yeti ş tirmiş  oldukları  ta-
lebeler, tefsir sahas ında ün kazanmış lard ı . Bunlar, Ata b. Ebi Rabah 
(Ö. 115 /733) 1Vlücahid (Ö. 103 /721), İkrime (Ö. 105 /723), Sa'id b. Cü-
beyr (Ö. 95 /714), Tavus b. Keysân (Ö. 106 /724), Katade b. Duâme (Ö. 
117 /735) Mesruk b. el-Ecda (Ö. 63 /683) Alkame b. Kays (Ö. 62 /682) 
İbrahim en-Nahai (Ö. 95 /714), e ş - Ş a'bi (Ö. 109 / 727), el-Hasen el-
Basri (Ö. 110 /728), Muhammed b. Sirin (Ö. 110 /728), ed-Dahhak b. 
Müzâhim (Ö. 105 /723), Atiyye el-Avfi (Ö. 111 /729), Ebu'l-Aliye (0. 
93 /711), Muhammed. b. Ka'b el-Kurezi (O. 108 /726), Atâ b. Dinâr 
(Ö. 126 /743) gibi zevatt ır. Bir örnek olmak üzere biz bunlardan üç ta-
nesini ele alaca ğı z. 

b— Sa'id b. Cübeyr (O. 95 /714): 

İbn Abbas, Adi b. Hatim ve İbn Ömer gibi sahabeden i ş itmiş tir. 
Ondan da, Ca'fer b. Ebü Bi ş r, Eyytıb, el-A'me ş  ve Atâ 

b. es-Sâib ve daha pek çok zevk ilim alm ış tır. Alim ve zahit bir kimse 
idi. İ ki gecede bir Kur'an ı  hatmetti ğ i ve bir rek'atta Kur'âmn tamam ı -
nı  okumuş  olduğu söylenir.' 49. ya şı nda iken 95 senesi Ş aban ay ında el-
Haccac tarafından katledilmi ş tir. Huseyf, Tabiiler aras ında islami 
filmlerde en alim olammn Sa'id b. Cübeyr oldu ğunu söyler. 2  Bizzat 
kendisi de, "sahifemle İbn Abbasa gelir, imlâ ile ondan hadis yazard ım. 
Sahife doldu ğu zaman, imlâ etmekte devam ederse, onu nalimlerime 
yazard ım3  demek suretiyle İbn Abbastan imlâ suretiyle baz ı  ş eyleri 

1) Tabakâtu ibn Sa'd, VI. 156-157; Tezkiretu'l-Huffâz, I. 76. 
2) Vefeyett, II. 113. 
3) Tabakâtu Ibn, Sa'd, VI. 179. 
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almış  olduğunu itiraf etmektedir. Sa'id b. Cübeyrin, Halife Abdul'-
Melik için bir tefsir yazm ış  oldu ğu söylenir. İbn Eh! Hâtim babas ından 
naklettiğ i bir haberde bu hususu teyid eder. Bu habere göre Abdulmelik 
b. Mervân, Said b. Cübeyr'den bir Kur'ân tefsiri yazmas ını  istemiş ti. 
Sa'id istenen bu tefsiri yazm ış  ve Halifeye göndermi ş ti. Bilahare, Atâ b. 
Ebi Dinar, bu tefsiri divanda bularak alm ış  ve Sa'idden rivayet etmi ş ti.' 
Buradan ve di ğ er ş ahı slarda verece ğ imiz misallerden anla şı laca ğı na göre, 
artık tabiiler devrinden itibaren tefsirler bir kitab haline getirilmeye 
baş lanmış tı . 

c— Mücahit! b. Cebr (ü. 103 /721): 

Hz. Ai ş e, Sa'd, Ebi Hureyre, İ bn Omer ve İbn Abbas'dan i ş itmiş -
tir. Kendisinden de, Katade, el-Hakem b. Uteybe, Amr b. Dinâr, Man-
sûr, el-A'me ş , Eyyub, İbn Avn ve Omer b. Zerr gibi kimseler ilim al-
mış lard ır. ibn Abbastan tefsir rivâyet edenlerin biri de, belki de en 
önemlisi, Mücahid idi. Bizzat kendisi, Kur'an' ba şı ndan sonuna kadar 
üç defa, her ayetin üzerinde durarak okumu ş , nerede ve nas ıl nazil ol-
duğunu öğ rendiğ ini, ifade etmektedir. 2  Süfyân es-Seyri "Mücâhidden 
sana gelen tefsir kifayet eder"' demek suretiyle tefsirine olan itimad ını  
beyan etmektedir. Mücahid, ibn Abbastan sormu ş  ve sorduğu bütün ş eyleri 
yazmas ı  tavsiye edilmi ş ti. İbn Ebi Müleyke, Mücâhidi, İbn Abbastan 
Kur'an tefsiri hakk ında sorarken gördü ğünü. Yanında levhalar bu-
lundu ğunu, İ bn Abbas ın, ona tefsirden sordu ğun bütün ş eyleri yaz, 
dediğ ini nakletmektedir. 4  Bu bakımdan onun bir tefsir kitab ına mâlik 
olduğunu söyleyebiliriz. Katâde ise onu tefsirde yegane otorite olarak 
tanır ve ondan rivayet edilen tefsir kitab ının da en sahih kitablardan 
olduğunu söyler.' Mücahidin, tefsiri talebelerine imla ettirdi ğ i ve kitab-
larının istinsahı  için onları  evine götürmeyi adet edindi ğ i rivâyet edilir. 6 

 Onun lehine olan bu sözlerin dışı nda, ehli Kitabdan baz ı  şeyleri sormu ş  
olmas ı  bakımından tefsirinden çekinilmek icâb etti ğ ini söyleyenler de 
vard ır. Ebû Bekr b. Ayyâ ş , A'me ş ten, mücahidin tefsirinden niçin çekin-
diklerini sordum. Bana cevap olarak, o, ehli Kitabdan soruyordu dedi.' 

1) Kitâbu'l-Cerh, IIII . 332. 
2) Tezkiretu'l-Huffâz, I. 92; Tefstru't-Taberi (yeni) 409; Esbabu'n-Nüzlil s. 52 Tetrihu'l-İslam 

IV. 190-191; Tefsiru İbn kesir I. 4; el-It/etin, II. 225. 
3) Tefsiru ibn kesir, I. 4. 
4) Tefsiru İbn Kesir, 1. 4. 
5) el-Itkan. Il. 225; Wı rihu'/-İslam, IV. 191. 
6) Takyidu'l-lim, s. 105, Buharinin Kaynakları , s. 10. 
7) Tabakâtu İbn Sa'd, V. 344. 
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İbn Abbastan gelen en sa ğ lam tefsir tariklerinden addedilen Mücâ-

hid, Sadece İbn Abbastan nakletmekle kalmam ış , dini noktai nazara 

tetabuk edip etmedi ğ ini düşünmeden, ya ş adığı  cemiyetin temâyülünü 

aksetirecek görü şler ortaya atm ış tır. Mesela, K ıyamet süresinin 23. cü 

ayeti olan(ö)t; l Y  JI) ( 	jj,'2 j) ş eklinde ifade ederek buna o l J, y  ) 

4Z>:. 	sözünü de ilave etmi ş  ve bu husustaki görü ş ünü belirtmi ş - 

tir.° et-Taberi-Mücâbldin bu görü ş ünü kabul etmeyib, ikrime ve el-Hasen 

den gelen görü şü uygun bulmaktad ır.2  Yine 1Vlücâhid, el-Bakara süre- 

sinin 65. ci 	 ) âyetini tefsir ederken, bu âyetten murad 

edilen ş eyin, cisimlerde olan bir tahvil de ğ il, belki kalblerinde olan bir 

değ iş ikliktir ve onlar maymun nefisli insanlar olarak kald ılar demek-

tedir. 3  Kelimelerin i ş tikakları  hususunda da bazen hataya dü ş müş tür. 

Vermiş  olduğu manamn arapça kar şı lığı nı  bulamayınca, kelimenin kö-

künü ba şka dillerde aramaya koyultau ş tur.1VIesela, Yus (if suresinin 31.ci 
9 

■İLA 	 ) âyetindeki t_,)kelimesinin turunç oldu ğu- 

nu söylemiş tir.4  Halbuki arapçada bu kelimenin kar şı lığı  turunc de ğ ildir.' 

Onun manas ımn, yemek yerken veya konu şurken, üzerine oturulan ş ey, 

yani bir nevi yastık olduğu isbât edilince, 6  kelimenin kökünün Habe ş -

ce ) oldu ğunu söylemek suretiyle te'vile gitmi ş di.7  Kendisinin 

bu ş ekilde yapmış  olduğu re'y te ş ebbüsünü haklı  göstermek için, ş öyle 

bir söz de ileri sürdüğü söylenmekteir. Bu söz 	(.51,)11 	 ) 

"ibadetin en faziletlisi, güzel re'ydir". 8  Tefsirdeki İbn Abbas ekolünün 

en ünlü kiş isi addedilen Mücâhidi, ş u örneklerden sonra Re'y ekolünün 

de ünlü bir ki ş isi olarak mülahaza edebiliriz. Bu hususu Goldziher de 

de şu sözlerle teyid etmektedir. "O. kendisinden sonra geni ş leyip neşvü 

nemâ bulacak olan ehli re'y medresesinin akide meselelerinde selâhiyet 

sahibi bir kimse idi. Bu şekildeki hareketlere kar şı s ında, onun eski bir 

Hicazlı  oldu ğunu düşünmeğe muktedir olamay ı z". 9  

1) Tefsiru't-Taberi, XXIX. 104. 
2) Aynı  yer. 
3) Mezdhib, s. 129-130. 
4) Sahihu'l-Buhtiri, VI. 94;; Tefsiru't-Taberi, XII. 112. 
5) Listtnu'l-Arab, I. 200 - 201. 
6) Mecazu'l-Kur'ân I. 308 - 309; Tefsiru't-Taberi, XII. 111 - 113. 
7) Sahihu'l-Buhtiri, VI. 94. 
8) İbn Kuteybe, Te'vilu Muhtelifi'l-Hadis, Mı sır 1326. s. 69. 
9) Mezâhib, s. 132. 
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Mücâhidden tefsir rivayet edenlerin en me şhurları , Abdullah b. 
Ebi Necih (Ö. 131 /748), el-A'me ş  (O. 147 /764), ve İbn Cüreyc (O. 150 / 
767) dir. Süfyân b. Uyeyne, İ bn Ebi Necihnin tefsirinin sahih oldu ğunu 
söyler.' Yahya b. Sa'id ise, İ bn Ebi Necihin tefsiri, Mücâhidden i ş it-
memiş  olduğunu kaydeder. 2  İbn Hibbân ise, Mücâhidden tefsir rivâyet 
edenlerden hiç birin onu i ş itmediğ ini, Mücâhidden tefsir rivâyet eden 
yegane ş ahsın Kas ım b. Ebi Bezze (Ö. 124 /741) oldu ğu ve Mücâhitten 
rivayette bulunanlar ın, Kasımın kitab ından ald ıklarını  ileri sürer.' 
Ba ş ka bir yerde de, İ bn Ebî Necih'i, Kas ımın kitab ından rivâyet etmesi 
bakımından İbn Cüreycin naziri oldu ğunu ve her ikisinin de Mücâhidi 
iş itmedikleri söylenir. 4  Mücâhidden tefsir rivâyet edenlerden biri olan 
el-A'me ş 'in de onu iş itmediğ ine dâir haberler vard ır. Yahya b. Sa'id, 
A'me ş in, Mücâhitten rivayet ettikleri hadisleri yazd ığı , A'meş  ile Mü-
callid aras ında bir ş ahı s zikredilmemekle beraber, onu Mücahidi i ş it-
mediğ ini söyler.' İmam e ş - Ş afi'i de kitablar ında dâima y I <) 

(lmis vs S L31.  I cy, isnad ını  kullanır. el-Buhari de Sahihinde ayn ı  
. 	. 

isnad ı  tercih ederek bu tefsire itimad eder.' Bu haberlerden anla şı ldığı na 
göre, ondan i ş iten ş ahsın Kas ım b. Ebi Bezze oldu ğu anlaşı lmaktadır. 
İ slamda ilim hareketinin ba ş langı cı  olan bir devirde, Mücâhid gibi me şhur 

bir ş ahsi, bir ş ahıs i ş itmi ş  ve ondan yazmış tır gibi bir neticeye varmak-
ta biraz güçtür. Kanaât ımı zca onu pek çok ki ş inin iş itmi ş  olması  daha 

uygun olur. Acaba yukar ıda baz ı  örneklerini verdi ğ imiz rey hareketine 
temâyülünden dolayı  ondan içtinab mı ? edilmiş tir. Yahya b. Sa'id el-
Kattan, Mücahidin mutezili oldu ğunu söylerken, Yakub b. Ebi Ş eybe 

o, sikad ır, fakat kaderi idi demektedir. 7  Ş ahıs hakkında de ğ erlendir-

me yaparken bu gibi hususlar ın da göz önünden uzak tutulmamas ı  ge-

rekir. 

d— İkrime (ü. 107 /725): 

İbn Abbas, Alş e, Ebû Hureyre, Ukbe b. Amir, ve Ebû sa'id gibi 
zevkı  i ş itmi ş , ondanda, Eyyûb, Ebû Bi ş r, Asım el-Ahvel, Hâlid el-
Hazzâ, Davud b. Ebi Hind, Abbâd b. Mansûrve daha pek çok kimse ilim 

1) Kitetbu'l-Cerh, 112 . 203, Tehzib„ VI. 54. 
2) Tehzib, VI. 54, 	 V. 269. 
3) Tehzib, VIII. 310. 

4) Ayni eser, VI. 54. 

5) Tehzib, IV. 225, Takdimetu'l-Cerh, s. 241. 
6) Mecelletu'l-Menar, IX. 643. 

7) Tarihu'l-islam, V. 269; Umdetu'l-Ketri, VIII. 624. 
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almış tır. İbn Abbas ın sağ lığı nda fetva verirdi.' İ bn Abbastan tefsir 

rivayet eden me şhurlardan biri de İkrimedir. Leh ve aleyhinde çe ş itli 

haberler vard ır. Bizzat kendisi 40 sene müddetle ilmi taleb etti ğ ini ve 

İbn Abbas ın ayağı na buka ğı  vurub, Kur'an ve sünneti talim etti ğ ini 

zikreder. 2  İ bn Ebi Zi'b, Ahmed b. Hanbel ve Yahya b. Ma'in onu tevsik 

etmiş lerdir.' Süfyan es-Seyri, tefsiri ş u dört ş ahı stan almam ız ı  tavsiye 

etmektedir. Bunlar da, Said b. Cübeyr, İ krime, Mücâhid ve ed-Dahhak'- 
tı r. 4  Sallâm b. Miskin ve Katâde de " İ krime tefsirde insanlar ın en âlimi 

idi" demektedirler.' Sa'id b. Cübeyre, senden daha alim bir kimse bilir-

misin diye sorduklar ında, İkrime diye cevap vermi ş ti.6  Yine kendisinin, 

iki kapak aras ındaki Kur'an ı  tefsir ettim; gibi ifadelerinden de anla şı -

lacağı  üzere ve Sa'id b. Cübeyrin de onu medh etmi ş  olmas ı , onun tef-

sirdeki yerini bir kat daha art ı rı r. 

Biraz da aleyhinde olan rivâyetler üzerinde dural ı m. 
Allahın Kitab ını  İ krimeden ba şka iyi bilen kimse kalmad ığı nı  söyler-
ken,' onun yalanc ı  olduğunu ifade edenler de vard ır. Vüheyb'den nak-

ledilen bir haberde, Yahya b. Sa'id el-Ensari, İ krime hakkında "Kezzab" 

demekte, Sâ'id b.Museyyib'de kölesini " İkrimenin, İbn Abbas nam ına 
yalan söyledi ğ i gibi, sen de bana yalan isnâd etme" diye ihtar etmekte 
idi.9  Birisi Sa'id b. Museyyibe bir ayet hakk ında sorunca, Kur'andan ba-
na bir ş ey sorma, soraca ğı n ş eyi, İkrimeyi kastederek kendisine hiç bir 
ş eyin gizli olmadığı nı  zannedene, sor derdi." Abdullah b. el-Haris " İbn 
Abbas ın oğ lu Aliye gitti ğ imde, İ krimeyi kap ı  yanında bağ lanmış  gör-
düm. Mevlanız burada ne yap ıyor diye sordu ğumda, o, babam hakk ında 
yalan söylüyor, dedi ğ ini nakleder.'" İkrime aleyhine söylenen bu sözle-
rin Onun hâricilerin görü ş ünü müdafaa etmi ş  olmas ından ileri geldi ğ i 
zikredilir. İbn Hallikân "o, hal-ki görü ş üne sâhip olduğundan, insanlar 
onun hakkında dedi kodu yapt ılar" demektedir. 12  ez-Zehebi'de onun 

1) Tezkiretu'l-Huffnz, I. 96. 
2) Tezkiretu'l-Huffâz, I. 96, Tabâkatu İbn Sa'd V. 212. 
3) Mu'cemul-Udeba, V. 65; Tdrihu'l-İslam, IV. 158. 
4) Mu'cemu'l-Udebâ V. 64. 
5) Tabakâtu İbn Sa'd II,. 133. 
6) Vefeyât, II. 428. 
7) el-Itkân, II. 225. 
8) el-Itkân II. 225; Mu'cemu'l-Udebâ, V. 64; Tiirihu'l-İslam IV. 156-157. 
9) Mu'cemu'l-Udebâ, V. 63; Mizân, II. 209; Tarihu'l-İslam IV. 159. 

10) Mukaddime fi Usuli't-tefsir, s. 31; Tefsiru'l-Kâsuni, I. 164. 
11) İ bn Kuteybe, el-Mâarif, s. 201. 
12) Mu'cemu'l-Udebâ, V. 63; Târihu'l-İslam, IV. 159. 
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muhtelif fırkalara mensubiyetine dair baz ı  rivâyetleri zikreder.1 İ bn 

Ebi Hâtim, Ali b. el-Mediniden naklen verdi ğ i haberde, İkrime, Amrııı  

babas ı  Abdullaha gelir. Amr'da onun kitablar ından istinsah eder. Daha 

sonra yazd ıkları  ş eylerden İkrimeye sual sormaya ba ş layınca, İkrime 

bu suallerin kendi kitab ından oldu ğunu anlay ınca, görüyorum ki daha 

senin bunlara akl ın ermiyor diye tarizde bulunurdu. 2  Bu haberden, 

onu kitab sahibi oldu ğu anlaşı lmaktad ır.' 

10— ETB:AWT-TAB İ 'İ Nİ N TEFSİ RDEKİ  YERI 

Kur'an]. Kerimin Tefsiri ilmi, islam ın zuhuru ile ba ş lamış , bizzat 

Kur'ânın kendisi, kendinin tefsir edilmesini istemi ş ti. Rivayetle ba ş -

lamış  olan tefsir ilmi, tedvin edilinceye kadar böylece devam etmi ş ti. 
Bu bakımdan ilk asırlarda bu ilmi, hadis ilminin bir kolu olarak görmek-

teyiz. Bidayette ise hadis ilmi bütün dini ma:arife ş amildi. Eğer tefsir 

ilmi sadece rivayete dayan ıp kalmış  olsayd ı , onu hadis ilminin bir cüz'ü 

olarak düş ün ebilirdik. Halbuki rivayet tefsirinin yan ında dirayet tef-
siri de geli şmeye ba ş lamış , hicri ikinci as ırdan itibaren, hadis ilminden 

müstakil olarak, tefsirlerin meydana geldi ğ ini görmekteyiz. Mesela, 

Ali b. Ebi Talha, Süfyan es-Savr ı , Süfyan b. cuyayna, cAbdu'r-Razzak. 
b. Hemmam, Yahyâ b. Sallâm gibi zevat ın tefsirleri. 

Yine biliyoruz ki, Kur'an' Kerimin tefsiri ilmi, gerek cemiyetin ve 

gerekse müfessirinin durumuna göre de ğ iş iklik arzetmiş  ve ilk günlerden 

itibaren içinden çıkı lmaz bir karışı klık arzetmeye ba ş lamış tı . İ slam 

Devletinin s ınırları  arap yar ımadas ını  aşmış , kendi bünyesine yeni ül-

kelerle beraber, ayr ı  ayrı  kültür ve dine salik cemiyetleri de katmaya 

baş lamış tı . Zuhür etmi ş  olan fikri, siyasi ve dini cemiyetler devamlar ını  
sağ layabilmek için, Kur'âna dayanmak mecburiyetini hissetmi ş lerdi. 

Bunların hepsi de kendi fikirlerinin do ğ ruluğunu iddia etmekte idiler. 

Hele ilk asırdan itibaren ziihür etmeye ba ş layan fırkalar, kendi fikirleri-

nin asıl olduğu noktas ından hareket ederek, onlar ı  teyid edecek mahi-

yette Kur'ândan deliller aramaya ba ş lamış lard ı . Ekseriya onlar ı  teyid 

eden naslar bulunam ıyor, baz ı  ayetler zorlanmak suretiyle tevil edilmeye 
çalışı lıyordu. Bu arada pek çok haberlerin de uydurulmas ı  icâb ediyordu. 

Bunlara israiliyat dedi ğ imiz haberler de ilave edilirse, tefsir ilmindeki 

1) Mizân, II. 208; Târihu'l-İslam, IV. 159. 

2) Kitabu'l-Cerh, III , . 244. 

3) Zikri geçen bu 3 tabii hakk ında daha fazla bilgi için bkz. Koçyi ğ it. Talat 

"Hadislerin toplanması  ve yaz ı  ile tesbiti" ilahiyat Fak. kitaplığı  No: 9609. 
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karışı k durum kendili ğ inden ortaya ç ıkacakt ır. Böyle bir durum kar şı -

sında, baz ı  ciddi ilim adamlar ının tefsire kar şı  olan itimad ı  sars ılmış tı . 

Mesela, İ mam eş -Ş afi'i (Ö. 204 /819) " İ bn Abbâs'dan bize tefsire dâir 

yüz kadar hadisten ba şka bir şey gelmemi ş tir"1 derken 'Ahmed b. Han-

bal (164-241 /780-855) de "Tefsir, Melâhim ve Megazi gibi üç ş eyin aslı  
yoktur"2  demi ş ti. Meşhûr "Mûsnedinde" tefsire dâir binlerle haber 

toplayan ve Mı sırdaki Ali b. Ebi Talha nüshas ını  medheden bu zât, 

acaba neden dolay ı  tefsire itimat etmemi ş  ve yukarıda zikretti ğ imiz 

sözü söylemi ş tir. Kanaat ımızca, Ahmed b. Hanbel' ın bu sözünde, zi-

hinler için ikaz ve tenbih vard ır. Tefsire dair olan haberlerin sahih 

olmayanlar!, sahihlerine nisbetle çok oldu ğuna i ş aret etmek istemi ş tir. 
Yoksa onun maksad ı  sahih tefsir rivayetlerini nefyetmek de ğ ildir. Bu 
zatın devrinde, fırka fikirleri ve israiliyatla dolu olan tefsirler o kadar ço-
ğ almış tı  ki, böyle bir sözü söylemek mecburiyeti has ıl olduğu anla şı l-

maktad ır. Biz burada, daha ziyade yazma eserler üzerinde duracak, 

Taberiden itibaren tefsir hareketinin ana hatlar ını  ele alarak ve günü-

müze kadar getirmeye çal ış aca ğı z. 

a— Ali b. Ebi Talha'nm Tefsir Sahifesi 

Tefsir rivayetlerinin en eskisi ve en me ş huru, İbn Abbaş 'ınkilerdir. 

Ondan pek çok kimseler çe ş itli tariklerle tefsiri rivayet emi ş lerse de, 

onlardan bir sahife halinde bize kadar ula ş  anı  Ali b. Ebî Talhan ınkidir. 

Tefsir tarihinde mühim bir yer i ş gal eden bu eser, maalesef bu gün tam 

bir sahife halinde elimizde mevcud de ğ ildir. Ahmed b. Hanbel, Mı sırda 

var olduğunu söylediğ i bu eser hakk ında "Mı sırda tefsire ait bir sahife 

vard ır. Bu sahifeyi "Ali b. EbiTalha rivayet etmi ş tir. Bir kimse bu sahife 

için Mı sıra seyahat etse, seyahati bo ş a gitmi ş  say ılmaz". 3  Başka bir ri-

vayettede "Mı s ırda Mu'aviya b Salih'den rivayet edilen Kiteibu't-Te'vil 
mevcuttur. Bir kimse M ısıra giderek bu kitab ı  yaz ıb geri dönse o kim-

senin seyahat ı  benim nazarımda bat ıl sayılmaz"4  demektedir. 

Hakikaten İbn Abbas'tan bir tek isnad zinciriyle üçüncü asra kadar 

gelen ve ravisine izafeten Ali b. Ebi Talha'mn sahifesi olarak tan ınan 

bu tefsire, bu gün malik de ğ iliz. Gayemiz, Kur'an]. Kerim tefsirini temel 
taş larından biri olan bu eseri, girmi ş  olduğu, et-Taberi (Ö. 310 /922), 

1) As-Suyâti, al-ItIcân fi 	 II. 189; ez-Zerkâni, Menâhilu'l-İrfân fi Ulâmi'l- 

Kur'an, Mı sr 1372, I. 485. 
2) Ahmad Emin, Fecru'l-İslam, Mı sr 1374 / 1955. s. 199. 
3) El-Itlain, II. 188. 
4) EM Ca'fer an-Nahhâs, en-Nâsih ve'l-Mansâh fi'l-Kur'âni'l-Kerim, Mı sr 1338, s. 15. 
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İbn Ebi Hatim (Ö. 327 /939) ve İ bnu'l-Munzir (Ö. 318 /930) in tefsir-

leriyle, el-Buhari (Ö. 256 /870) nin el-Camiu's-Sahih'inden taray ıp 

çıkarmak ve mukayeseler yapmak suretiyle yeniden in ş a etmek idi. 

İ bn Ebi Hatim ve İbnu'l-Munzir'in tefsirlerinin tam olarak bulunma-

mamas ı  sebebiyle, yeni bir in ş aya gitmek mümkün olamam ış t ır.i 
Zikretti ğ imiz bu sahife ve onu nakledenler hakk ında, Muhammad Fu-

âd Abdu'l-Bâki'nin ne ş rettiğ i "Mu'cemu Mustahricen 
man Sahihi'l-Buhari"2  adlı  eserde, Dr. Muhammad Kamil Husayn ta-

rafından epeyce bilgi verilmi ş  ise de, biz ona baz ı  ilaveler yapmay ı  da 

uygun gördük. Bu sahifenin mahiyetini iyi anlayabilmemiz için, evvela 

bunu rivayet eden ş ahsiyetleri iyi tan ımamı z icâb eder. Yukar ıda da 

söylediğ imiz gibi bu sahife, İ bn Abbas, Ali b. Ebi Talha-Mu'aviye b. 

Salih- Abdullah b. Salih isnâdiyle yani tek bir isnâd zinciriyle gelmek-

tedir. Ş imdi biraz bu ş ahsiyetler üzerinde dural ım. Yalnı z İ bn Abbas 

me şhur ve ma'rüf oldu ğu için onun üzerinde durulmayacakt ır. 

1) Ali b. Ebi Talha: İ smine izafeten sahifenin sahibi olarak zikre-

dilen bu ş ahıs, Ali b. Ebi Talhâ Salim b el-Muhârik el-Hâ ş imi'dir. Kün-

yesi Ebit'l-Hasen'dir.' Asl ı  Cezirelidir. Hıms'a gelip yerle ş miş  ve ömrü 

boyunca orada kalm ış tır. Hayat ı  ve muhiti hakk ında fazla bir bilgiye 

sahip değ iliz. Baz ı  tarihçiler ve muhaddisler onun İbn Abbasdan do ğ ru-

dan do ğ ruya nakletti ğ ini söylerken,4  baz ıları da onun, İbn Abbas'ı  gör-

mesi mümkün olmad ığı nı , onun tefsiri İbn Abbas'dan bir vas ı ta ile almış  
olduğu fikrini ileri sürmü ş lerdir. Bundan sonra, İ bn Abbas'la, Ali b. Ebi 

Talha aras ında vas ıta olan ş ahsın kim olduğu hususunda ihtilaf edil-

miş tir. Ebu Ca'fer en-Nahhâs,' bu zat ın Mucâhid ve Ikrime olduğunu 

söylerken, es-Suyuti bu vas ıta bazen Mücâhid, bazende Sa'id b. Cu-

bayr'dir der.' El-Hazreci, Mucâhid ve el-Kâs ı m'dır derken,' ez-Zehebi 

ise bu vas ıtanın yalnı zca Mucahid oldu ğunu söyler.' İ bn Hacer ise Mu- 

1) Ancak «Mu İmrkı  suresinin tefsiri yeniden in ş a edilmiş  (Fazla bilgi için bkz. nithiyat Fak. 

Dergisi XVII. sene 1969. s. 74 - 82. 

2) Bu eser 1950 senesinde "Mesâilu Nafi' b. el-Azrak" ile birlikte Mı s ırda bas ı lmış tır. 
3) Ebu Talha diye künyelendiğ i rivayeti de mevcuttur. Bkz. Ez - Zehebi, Tetrihu'l-ıslen 

ve TabakâtiT-Ma ş ahir 	 Mektebetu'l-Kudsi ne şri, VI. 103. 

4) İ bn Sa'd, Kitabu Tabakati'l-Kabir, Leiden 1904 - 1940, VII,. 164, al-Hazreci, Hulasatu Tez-
hibi' 1- Kerneil, s. 232 (mürsel olarak nakletti ğ ini söyler), Ahmed b. Hanbel'de, Ali b. Ebi 

Talha, İ bn Abbas'ı  görmediğ i halde, do ğ rudan do ğ ruya ondan nakletmi ş tir der (bkz. Tari-
hu'l-İslam, VI. 103). 

5) En- Netsih ve'l-Mansith, s. 15. 

6) El-Itkein, II. 188. 

7) Huletsatu 	 Mı sr 1322, s. 232. 

8) Ez-Zehebi, Mizânu'l-ftidal, Mı sır 1382 / 1963. III. 134. 
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cahidden ba şka ş ahısları  da ilave eder.' Ş unu da ilave edelim ki, Ali 

b. Ebi Talha'nın tefsiri İbn Abbas'dan do ğ rudan do ğ ruya almas ı  görü-
ş iyle , bir vas ıta ile alm ış  olduğu görüşünü kat'i bir delille aç ıklamaya 

muvaffak olam ıyoruz. Bu hususta Ali b. Ebi Talha'dan rivayet eden-

ler de bir aç ıklamada bulunmam ış lard ı . Kanaat ımca bu hususu en iyi 

izah eden ez-Zehebi olmu ş tur. Ona göre, 2  Ali b. Ebi Talha, İbn Abbas-

tan tefsiri Mucâhid vas ı tas ıyle almış t ır. Fakat nedense İbn Ebi Talha, 

Mucahid'in ismini zikretmemi ş , ş eyhini atlıyarak (mürsel olarak) İbn Ab-
bas'ı  zikretmesi, kendisine hücum edilmesine sebeb olmu ş sa da, Ebu 

Cafer en-Nahhâs, Ali b. Ebi Talha'y ı  müdafaa sadedinde "O, İbn Abbas'-
dan iş itmedi, O, tefsiri Mucâhid ve Ikrimeden ald ı . Bu söz ona ta'n 
etmeyi icâb ettirmez. Zira nakletmi ş  olduğu iki ş ahı sta sikadand ır"3 

 demektedir. 

Ali b. Ebi Talha'dan, al-Hakem b. Utayba, Davud b. Ebi Amr, Ab-

dullah b. safin', el-Hasen b. Salih, Sevr b.Yezid, Budeyl b. Meysere, Utbe 

b. Temim, ve Mu'aviya b. Salih gibi zevk rivayet etmi ş lerdir. el-Carh 

ve't-Ta'dilciler, hakk ında çe ş itli sözler söylemi ş lerdir. Ahmad b. Hanbel 
"onda münker ş eyler vard ır" derken, Ebu Davud'da "In ş allah hadisi 
doğ rudur, fakat onun kötü bir görü şü vard ır o da k ı lıçt ır"4  diye söz 
eder. Ebils Zur'a ed-D ımaş ki'den rivayet edilen bir habere göre, Ali 
b. Ebi Talha, harbde esir al ınan kad ın ve çocuklar ın dahi katledilmesini 

cevaz verir.' Duheym'de "Ali b. Ebi Talha, tefsiri İ bn 'Abbas'tan i ş it-
memi ş tir" der. 6  Ya'kub b. Sufyan, onun hakk ında "Daifu'l-Hadistir ve 
münkerdir" 7  demekte, en-Nasai ise "beis olmad ı",' İ bn Hibbadda on-
dan "Sikat ında" bahsetmektedir. 9  Ahmed b. Hanbel, Ali b. Ebi Talha 
isminde iki ş ahsın bulunduğunu zikrederek, Mu'aviya b. Salih, Ebi Fu-

dâle ve Daviid b. Ebi Hind'in rivayet ettikleri Ali b. Ebi Talha Ş amlı-
d ır. Süfyân es-Seyri, Hasan b. Salihin rivayet ettikleri ve Haccac al-'A-
var'ın gördüğü Ali b. Ebi Talha ise Kafelidir, demektedir." İ bn Hacer, 

bu rivayeti naklederse de, bu iki ş ahsın aynı  ş ahıs olaca ğı nın daha do ğ - 

1) İ bn Hacer, Tehzibu't-Tehzib, Haydarabat, VII, 339. 
2) Mizânu'l-Itidal, III. 134. 
3) En-Nâsih va'l-Mansith, s. 15. 
4) Mizanu'l-rtidal, III. 134; Târihu'l-Islâm, VI. 103; Tehzibu't-Tehzib, VII. 340. 
5) Miztmu'/-Ptida/, III. 134, Tehzibu't-Tehzib, VII. 340. 
6) Aynı  yer. 
7) Tehzibu't-Tehzib, VII. 340. 
8) Aynı  yer. 
9) Aynı  yer. 

10) Ahmed b. Hanbel, Kittibu'l-Rel va Ma'rifati'r-Rical, Ankara 1963, I. 94; İbn Ebi Hâtim, 
Kitâbu'l-Carh va'ı -Ta'dil, Ilaydarabad 1371 / 1952, III,. 191 Tehzibu't-Tehzib, VII. 340. 
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ru olduğunu zikreder. ı  Her nekadar Süfyân es-Seyri nin ondan rivayet 

ettiğ i söyleniyorsa da, yak ın zamanda Hindistanda ne ş redilen süfyân 

es-Sevri'nin tefsirinde yapt ığı m araş tırmada, Ali b. Ebi Talha'n ın is-

mine rastlayamad ım. el-Aceli, onu tevsik etmi ş tir. el-Buhâri, onun 

tefsirinden Mu'aviya 13-Sâslih vas ı tas ıyle ve İ bn Ebi Talha'n ın ismini 

zikret ıneksizin bol miktarda almu ş tur. Muslim, Sahihinde Ali b. Ebi 

Talhâdan azlin hükmü hakk ındaki haberden ba ş kas ını  nakletmemi ş tir. 
Ali b. Ebi Talha, Ebu'l-Vaddak'tan, o da Ebil Sa'id el-Hudri'den ş öyle 

i ş ittiğ ini haber verdi. "Allah ın Rasulüne azl'den soruldu. Bunun üzerine 

Rasulullah: Her sudan çocuk has ıl olmaz. Allah bir ş eyi yaratmay ı  mu-

rat edince, onu hiç bir ş ey men edemez, buyurdu". 2  

Yukarıda zikretti ğ imiz haberlerden anla şı ldığı na göre, Onun gerek 

mürsel haber nakledi ş inden, ve gerekse ş iaya temayül ve k ı lı cı  muvafık 

görmüş  olmasından dolay ı  onu sika görmek istememi ş lerdir. Şu hususu da 

belirtelim ki, H ıms ikinci asırda mühim bir ilim merkezi de ğ ildi. Genellikle 

ulema oraya seyahat etmiyordu. Bu bak ı mdan ondan, belde ehlinden ba ş -

kası  rivayet etmedi. Bu sahifeyi de H ımı sh bir ş ahı s olan Mu'aviye b. Sa-

lih, ondan da el-Leys' ın kâtibi olan Abdullah b. Salih rivayet etmi ş tir. 
Gerek Ali b. Ebi Talhamn H ıms'dan dış arı  çıkmaması  ve dış arıdan gelen 

kimselerle fazla temas etmemesi, di ğer iki râvinin de Kuzey Afrikal ı  
olu ş u sebebiyle, bu nüsha fazlaca tan ınamamış tı r. 

Yukarıda İbn Hibbân'ın onu "Sikât'inda zikretti ğ ini söylemiş tik, 

yine bu zât" " İbn Abbas' ı  görmediğ i halde ondan rivayet etti" 3  demek-

tedir. O halde Ali b. Ebi Talhanın bu haberlerinde mevcud inkita'dan 

dolayı , isnâd zay ıftır fakat bu haberler, mana yönünden sahihdir ve 

İbn Abbas'dan geldiğ i sabittir. Buna benzer güzel bir örne ğ i İbn Kesir, 

tefsirinde bizlere nakletmektedir. 4  Ebisı  Ubeyd el-Kâs ım b. Sallâm, 

en-Nâsih vcı 'l-Mansâh adl ı  eserinde, 

5  (( Ll.)1 	 V..!U 4-:-$.>;e1A 9  (91, 4.,1.1 ,C),/ 	» 

c) 1 Çjs. ollzp ‘:.)P s.U2P 	 C.7. 1 

4.2 4..)b 	 Sİ:);JI 	l• J31 

1) Tehzibu't-Tehzib, VII. 340. 
2) Muslim b. Haccac al-Ku ş eyri, 	 Mı sr 1374 / 1955, I. 1064. 

3) Tehzibu't-Tehzib, VII. 340. 

4) İ bn Kesir, Tafsird/-Kur'ani'i-Azim, Kahire 1373 / 1953, I. 157. 

5) Sûretu'l-Bakara 115. 
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İ bn Cürayc'in, Ata'dan rivayeti cihetiyle sahib bir isnad kabul edil-

mektedir. Burada zikredilen Ata, Ata b. Ebi Rabah'd ır. Ama isnadda 
bulunan Osman b. Ata, Horasanl ıdır. ve  zay ıf bir kimsedir. Haccac 
b. Muhammad ise İ bn Cüreyc ve Osman b. 'Ata'dan i ş itmiş  tir. Bunlar-

dan biri sika, di ğ eri ise zayıft ır. böyle olmas ı na rağmen böyle bir isnad-

da beis yoktur, denilir al-Hakim'de ayn ı  isnad ı  İ bn Curayc-Ata- 'bn 

Abbas tarikiyle nakleder ve bu hadisin ş eyheynin ş artı  üzerine sahih 

olduğunu söyler.i 

Ali b. Ebi Talha H ımsda ölmü ş tür. Ölüm tarihi hakkında eserlerde 
çe ş itli kayıtlara rastlanmaktad ır.2  Hı ms tarihinin yazar ı  olan Elia Bekr 

b. İ sa, onun hicri 143 tarihinde öldü ğünü söylerken, Halife b. Hayyat 
ise 130 (120) de öldü ğünü zikreder. İbn Hacer, yukar ıdaki tarihleri zik-
rettikten sonra, do ğ ru olanın 143 tarihi oldu ğunu kaydeder. 3  

2) Sahifenin ikinci ş ahsiyeti Mu'aviya b. Salih b. Hudayr b. Sa'id 
el-Hadrami'dir. Künyesi Ebt) Amr, 4  veya ni) OmerS veyahutta Eh() 
Abdirrahman'd ır6  Bu zatta H ı ms'hd ır. As ıl itibariyle Hadramevtlidir. 
Onun da hayat ı  hakkında fazla bir bilgiye sahip de ğ iliz. Mu'aviyanın 
Hıms'dan ç ıkıp Endeluse gittiğ ini biliyoruz. Bu çıkış  tarihi hakkında tam 

bir ittifak yoktur. Bu tarihin hicri 123 oldu ğunu söyleyenler' oldu ğu 

gibi, 125 oldu ğunu söyleyenler' de vard ır ve bunlar daha ekseriyettedir-
ler. Endelüse yerle ş tikten sonra, oran ın kâdi ve ulemas ından olmuş tur. 
İ shak b. Abdillah, Yahya b. Sa'id, El:ya Osman, Abdullah b. Ebi Kays, 

Ali b. Ebi Talha, Rabi'a b. Yazid, Habib b. 'Ubeyd, Buceyr b. Sa'd, 

Abdu'l-Vahhab b. Baht ve daha pek çok kimselerden rivayet etmi ş tir. 
Ondan da, es-Sevri, el-Leys b. Sa'd, İbn Vehb, Ma'n b. İ sa, Zeyd b. el- 

1) Muhammed b Cerir et-Taberi, Câmiu'l-Beyân an Te'vili'l-Kur'ân, Mı sr 1374 / (Ahmed Mu-
hammed Ş akir ne şri), II. 527 - 528 (dip not). 

2) Ölüm tarihi hakkında bkz. Tehzibu't-Tehzib, VII. 341; Mizeınu'l-rtidal, III. 134; Huliisatu 

Tezhibi'l-Kamâl, s. 233; Bağ datlı  İ smail Paş a, Hediyyetu'l,irifin, Esim:1u 1-Muellifin va 

Asaru'l-Musann ıfin, İ stanbul 1364; - 1366, I. 667. Burada ölüm tarihi 123 olarak 
gösterilir. 

3) Tehzibu"t-Tehzib, VII. 341. 
4) Tehzibu't-Tehzib, X. 209; Mizanu'l-Ptidal, IV. 135; el-Carh va't-Ta'dil, IV,. 382. 
5) el-Humeydi, Cezvetu'l-Muktabis fi Zikri Vulati'l-Endelüs. Kahire (Tahkik Muhammed b. Ta-

vit et-Tanel.) s. 320; İ bnu'l-Faradi, Tarihu'l-Ulema ve'r-Ruvat, Mı sr 1374 / 1954, II. 137; 
Târihu'l-İslâm, VI. 291. 

6) Tehzibu't-Tehzib, X. 209. 
7) Ebu'l-Hasen en-Nubahi, Târihu Kudâti'l-Endeliis, Kölure 1948, s. 43; Tarihu'l-Ulema 

ve'r-Ruvât, II. 138. 
8) Ahmed b. Yahya ed-Dabbi, Buğyetu'l-Multemis fi Târihi Rzeâli Ehli'l-Endelüs, Madrid 

1884, s. 443; Cezvetu'l-Muktabis, s. 318; Tehzibu't-Tehzib, X. 210; Tarihu'l-İslâm, VI. 291; 
Hayruddin ez-Zrikli, el-A'lam, VIII. 172. 
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Hubab, Abdurrahman b. Mehdi, Hammad b. Hâlid 	 Bi ş r 
b. es-S ırri, Esad b. Musa, Ebu Salih Katibu'l-Lays ve di ğerleri rivâyet 
etmi ş lerdir. 

Mu'aviya b. Salih Endelüse geçince Malaga ş ehrine yerle ş ti 
ve orada kendine nisbet edilen bir mescid in ş a etti. Bu mescidin VIII. 
ci  asra kadar kendi ismiyle bilindi ğ ini tarihçiler kaydetmektedirler.1 
Sonra İş biliyyeye geçti ve orada yerle ş ti. Abdurrahman b. Mu'aviye 
ile tanış tı  ve onun baz ı  iş lerini ifa etmek için Ş ama gönderildi. Ş amdan 

döndükten sonra kendisine Endelüs Kadd ığı  verildi. Böyle bir müka-
faata nâil oldu ğuna göre, daha evvel kendisine verilen vazifeyi hakk ıyle 
yerine getirmi ş  olduğu anlaşı lmaktad ır. Abdurrahman ın vermi ş  olduğu 

bu gizli vazifeyi Abbasilerden saklayabilmek için, onun hac mevsiminde 
hacılarla yola çıkmış  olması  muhtemeldir. Zaten bir çok eserler onun 
hayatında bir kerre haccetti ğ ini söylemektedirler. 2  Abdullah b. Salih'- 

de "Mu'aviya b. Salih hicri 154 senesinde hac ılarla bize u ğ radı , Mı sır 
ve Medine Ehli ondan yazd ı " demektedir. 3  Onun gizli bir vazife ile 
çıkışı nın da bu tarihte olmas ı  muhtemeldir. O, hac esas ında Medineye de 
uğ ramış , Orada Irak ehli ile de görü şmüş  ve Abdurrahman b. Mandi, 

Zayd b. El-Hubab el-Ukali, Muhammad b. Omer Hammad 

b. Halid el-Hayyât ve Ma'n b. İ sa gibi zevata mülâki olmu ş tur. 4  

Muaviye b. Salih hakkında tarihçiler ve muhaddisler müsbet ve 
menfi ş eyler söylemi ş lerdir. Ebû Hâtim "onunla ihticac olunmaz, bu 

sebebten al-Buhari ondan tahriç etmedi" 5  demekte, Ali b. el-Medini, 

Mu'aviya b. Salih'i, Yahya b. Sa'id el-Kattân'dan sordum, bana "biz 
şu anda ondan bir harf bile al ır olmad ık"6  diye söylemi ş tir. Abdurrah-

man b. Mandi onu tevsik eder, Ebü. Zur'a'da onu sika görür.' Malik b. 

Enesin ondan bir hadis rivayet etti ğ i söylenir.' En-Nubahi" O, ilim eh-

lindendir, hadis ravilerinin ileri gelenlerindendir, Zeyd b. el-Hubâb 

ondan ilim almak için Kilfeden geldi. Endelüsde pek çok kimse ondan 

hadis i ş itti" demektedir. 9  İbn Sa'id O, sikad ır ve kesiru'l-Hadis'tir, İbn 

Harraş , onu sada görür," İ bn Adiy "onun hadisi sahihdir, hadisinde 

1) Tarihu Kudâti'l-Endelüs, s. 43. 
2) Tabakâtu ibn Sa'd, VII2. 207; Tezkiratu'l-Huffâz, I. 176; Cezvatu'l-Muktabis, s. 319. 
3) Tehzibu't-Tehzib, X. 210. 
4) Tabakâtu b. Sa'd, VII2. 207. 
5) Mizanu'l-rtidal, IV. 135. 
6) el-Carh va't-Ta'dil, IV, 382. 
7) Aynı  eser, IV, 383; Mizanu'l-İ 'tidal, IV. 135. 
8) Tarihu Kudati'l-Endelüs, s. 43. 
9) Aynı  yer. 

10) Tehzibu't-Tehzib, X. 210. 
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beis görmüyorum. 0 benim indimde sadûktur, ancak hadisinde ifradat 
vaki olur" demektedir.1 Sa'id b. Meryem day ı sı  Musa b. Seleme'den ş u 
haberi nakleder" Hadis yazmak için Mu'aviyeye geldim, yan ında e ğ -

lence aletleri gördüm. Bunlar nedir diye sordu ğumda, Endelüs Meli-
kine hediye edilece ğ ini söyledi. Bunun üzerine onu terkettim ve ondan 
bir ş ey yazmad ı m, demektedir". 2  Ca'far et-Tayalisi, 3  Abdurrahmân 
b. Mandi,4  İ bn Sa'd, 5  ve Ahmad b. Hanbel, 6  onun Sika görürler. 

Hakkında ne söylenirse söylensin,Mu'aviye b Salih'in ismi,Ali b.Ebi 
Talhanın tefsir sahifesini muhafaza için ebedile ş miş tir. Yalnı z Mu'aviye 
bu sahifeyi Ali b. Ebi Talhadan ne zaman alm ış tır? bunu tesbitte biraz 
güçlük çekmekteyiz. Bildi ğ imiz baz ı  hakikatler de ğerlendirilecek olursa 

tahmini bir neticeye ula ş abiliriz. Biliyoruz ki Ali b. Ebi Talha, H ıms'dan 
hiç dış arıya ç ıkmamış tır. Mu'aviye b. Salih'in ise H ıms'dan ayr ılışı  

125 (veya 123) senesidir Elimizdeki kaynaklarda, Mu'aviyan ın Hıms'-
dan ayrıld ıktan sonra, tekrar oraya döndü ğüne dâir bir i ş arete rastlan-
mamaktad ır. O halde Mu'aviyenin bu sahifeyi, H ıms'dan ayrılmadan 
evvel almış  olmas ı  laz ım gelir. 

Tarihçiler, bu zat ın vefat ı  hususunda da ihtilaf etmi ş lerdir. en-
Nubahi onun 168 de Kurtubada öldü ğünü ve Emir Hi ş am b. Abdirrah-
man'ın cenaze namaz ı ''ı  kı lıp, mezarlığ a kadar yaya te ş yi' ettiğ ini söy-

lerken,' İbn Yunus el-Mı sri 158 tarihinde öldüğünü zikreder. 8  Endelüs 
Tarihi sahibi Ebtıs Marvan b. Hibban 172 de vefat etti ğ ini söyler.9  Baz ı  
kaynaklarda onun 168 tarihinde haccetti ğ ini kaydetmektedir." Bu ha-
berlerden en do ğ ru olanı , bu zatın 158 tarihinde ölmüş  olmasıdır. Zira, 

Muhammad b. İ smail es-Sülemi, Ebu Salihten naklen "Muaviya b. 

Salih 157 senesinde geldi ve 158 senesinde de öldü" demektedir. Keza 

1) Tehzibu't-Tehzib, X. 210, Mizanu'l-Ptidal, IV. 135; Târiku'l-İslam, VI. 293. 
2) Tehzibu't-Tehzib, X. 211. 
3) Buğyetu'l-Multemis, s. 446. 

4) Aynı  yer; Cazvatu'l-Muktabis, s. 321; al-Buhâri, Kitâbu't-Târihi'l-Kabir, Haydarabad 1362 
IV, 1. 335. 

5) Tabâkatu ibn Sa'd, VI1 2 . 207. 
6) el-Cerh va't-Ta'dil, IV,. 382, Tezkiretu'l-Huffâz, I. 176; Mizânu'/-ttida/, IV. 135; Tari-

hu'l-İslam, VI. 292. 
7) Târihu Kudâti'l-Endelüs, s. 43; Tririllu'l-Ulema va'r-Ruvât, II. 138. 

8) Târthu'l-Ulema ve'r-Ruvât, II. 139; Tazkiratu'l-Huffâz, I. 176; Hulâsatu Tezhibi'l-Kemal. 

s. 362. 
9) Tehzibu't-Tehzib, X. 212. 

10) Cezvatu'l-Muktabis, s. 320. 
11) Titriltu'l-İslam, VI. 293. 
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Mu'aviya hacdan k ı sa bir müddet sonra 158 tari-
hinde vefat etti delinmesi, yukarki haberi teyid eder mahiyettedir. 

3) Sahifemizin üçüncü ş ahsi, Mı sırın islami ve fikri hareket tari-
hinde me şhur olan Abdullah b. Salih b. Muhammad b. Muslim el-Cu-
heni, Ebu Sâlih'dir. Me şhur Mı s ır fakihi el-Leys b. Sa'd (Ö. 175 /791) ın 
kâtibidir. Bu zât, daha evvel geçen iki ş ahsa nisbetle ş arkta daha fazla 
tanınmaktad ır. Takvas ı  ve ilmiyle marufdur. ez-Zehebi, onun 137 tari-
hinde do ğduğunu söyler. 2  Mu'aviya b. Salih , Musa b. Ali b. Rabah, 
Harmele b. Imrân, Sa'id b. Abdilaziz, al - Leys b. Sad, el-Mufaddal 
b. Fudâle, İbn Lehia , İbn Vehb, Bi ş r b. er-S ırri, Yahya b. Eyyub, 
Abdurrahmân b. Ş ureyh, Abdulaziz b. Abdillah gibi ve daha pek çok 
kimselerden rivâyet etmi ş tir. Ondan da, el-Hasan b. Ali, Abdullah ad-
Darimi, Muhammad b. Yahya, Ali b. Davud, Muhammad b. Ebi'l-Hu-
sayn, Ebû Hatim er-Râzi, Ebu'l-Ezher en-Naysaburi, Ebû Ubayd 
al-Kas ım b. Sallâm, Yahya b. Ma'in, Ahmed b. el-Hasen, Humeyd 
b. Zencuye, er-Rabi' b. Suleymân, Duhaym, Muhammad b. İ sma'il, 
Muhammad b. İ shak, Muhammad b. Muslim, Ya'kub b. Süfyan, İ smail' 
b. Abdillah, Ebû Zur'a ed-D ıma ş ki, Yahya b. Osman, Ali b. Abdirrah-
man, Anan, Ebu'l-Hasen Muhammad b. Osman ve di ğerleri rivâyet 
etmi ş lerdir. Kendisinin ş eyhi olan, el-Leys ve İbn Vehb de ondan haber 
nakletmi ş lerdir. 3  Bir çok ulema onu medh ve tevsik etmi ş tir. Elia Ha-
tim der ki: "Muhammad b. Abdillah b. Abdilhakem (Ö. 268 / 881) den, 

Eha Salihi sordum, bana, el-Leys b. Sa'd'a en yak ın olanı  mı ? soruyor-
sun, o, onun hazerde ve seferde daima yan ında bulunurdu" dedi. 4  Ab-
dulmalik b. Ş u'ayb, onun hakk ında "sika ve emindir", 5  Ebû Hatim" 
O sadaktur, emindir", 6  Ebu Zur'a "O, benim indimde kizbe kasdeden-
lerden de ğ ildir , hadisi iyidir"; Yakub b. Süfyan da "Salih bir kimse 
idi" s  demektedir. İ bn Main'de onu tevsik etmektedir. 9  

1) Mizânu'l-İ 'tidal IV. 135. 

2) Tezkiratu/-Huffaz, I. 388. 

3) Tehzibu't-Tehzib, V. 256 - 261; Tezkiretu'l-Huffiiz, I. 389; Mizânu'l-Ptidal, II. 440 - 445: 
el-Carh ve't-Ta'dil, II,. 86 - 87. 

4) Mu'eemu Garibi'l-Kur'ân, Mukaddime. 

5) Tehzibu't-Tehzib, V. 257. 

6) Ibn Hacer, Hedyu's-Stiri Mukaddimatu Fethi'l-Bâri, Mı sr, 1347, II. 137, 

7) Tehzibu't-Tehzib, V. 258; Hulfisatu 	 s. 171. 

8) Hedyu's-Sâri, II. 137 - 138. 

9) Tezkiratu'l-Huffaz, I. 390; Hedyu's-Stiri, II. 137, Tehzibu't-Tehzib, V. 257. 
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Baz ıları  da onu sika görmezler. An-Nesail "o, sika de ğ ildir" Ali b. 

al-Medini "hadisi darbolunur",2  İ bn Adiy "O, Müstakimu'l-Hadisdir, 

ancak onun metinlerinde ve isnadlar ında galat has ıl olur ki, onlarla 

kizb kastolunmaz" 3  demektedirler. İbn Hibban "cidden Münkerü'l-

Hadis'tir" der. 4  Ahmed b. Henbel'e onun hakk ında soruldu ğunda "ilk 

baş larda mütemessik bir kimse idi, sonralar ı  ise ona fesad duçar oldu" 

demi ş tir. 5  Keza Abdullah b. Ahmed b. Henbel, babama Ebû Salih'den 

bahsettim" babam onu kerih gördü ve o, el-Leys'den, al-Lays'de İ bn 

Ebi Zi'b'den rivayet etti. Halbuki, el-Leys, İ bn Ebi Zi'b'den i ş itmemi ş -

tir. dedi. 6  Zikretti ğ imiz diğer iki ş ahsiyet hakk ında oldu ğu gibi, ulema 

bu ş ahı s hakkında da ihtilaf etmi ş tir. Onlar ın hemen hemen ittifak 

ettikleri nokta, Ebu Sâlihin bidayette müstakim ve onun kizbi kasted-
memi ş  olmasıdır. Onun bidayette iyi olup, sonradan hataya dü şüş üne 

ait mühim bir örnek te verilmektedir. Bu örnekte, onun hadis uydu-

ran bir kom ş usu olduğu söylenir. Bu kom şu hadisler yaz' eder ve 

yaz ı sını  Ebû Sâlihin yaz ı sına benzer bir ş ekilde yazard ı . Sonra bu yaz-

d ıklarını  Ebû Sâlih'in evine atard ı . Ebû Salih, bu yaz ıların kendi yaz ı s ı  
olup olmadığı nda ş üpheye dü ş er, fakat onlar ı  yine rivayet ederdi, denil-

mektedir.° Bu sebebten dolay ı  muhaddisler, onun rivayetini ancak Yah-

ya b. Ma'in, al-Buhari, Ebû Zur'a ve Ebû Hâtim gibi sa ğ lam kimselerden 

gelirse kabul edeceklerini zikrederler. Nedense, Ahmed b. Hanbel, Ebû 

Salih kerih görmesine ra ğmen, yine bu zât elinde bulunan Ali b. Abi 

Talha'nın tefsir nüshas ını , yukarıda zikretti ğ imiz gibi, medhetmekten 

kendini alamaz. 

Bu sahifeninin, Mu'aviye b. Salih'den, Abdullah b Sâlih'e intikalinin 

zamanım tesbitte güçlük çekmekteyiz. Biliyoruz ki, Mu'aviye b. Salih, 

Mı s ırı  İ ki defa ziyaret etmi ş tir.Birincisi 125 (veyal23)de H ıms'adan ayr ı -

lıp Endelüse giderken, İ kincisi ise 154 senesinde hac ve kendisine verilen 

diğer vazifeyi ifa etmeye giderkendir. Acaba zikretti ğ imiz bu sahife, 

Abdullah b. Salihe bu seyahatlar ın hangisinde intikal etti. Mant ık ve 

kronolojik durum, bu intikalin ikinci seyahatta oldu ğunu söyleme ğ e 

hak kazand ıracak durumdad ır. Zaten Abdullah b. Salih, Mu'aviyenin 

1) Hedyus-Sâri, II. 137 - 138; Tazkiretu'l-Huffâz, I. 390; Tehzibu't-Tehzib, V. 257. 

2) Tehzibu't-Tehzib, V. 257. 

3) Tezkiretu'l-Huffâz, I. 390; Tahzibu't-Tahzib, V. 259; Huleisatu Tezhib, s. 170. 

4) Tehdibu't-Tehdib, V. 257; İ bn 1-libban, Kitabu'l-Mecruhin (Yazma, Ayasofya ktp. 496). 

137. b. 

5) Hedyu's-Seiri, II. 137-138, Tehzibu't-Tehzib, V. 257. 

6) Tehzibu't-Tehzib, V. 257. 

7) Tehzibu't-Tehzib, V. 260-261, Hedyu's-Seiri; II. 137-138; Kitnbu'l-Mecruhin, s. 137 b. 
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birinci seyahat ından bahsetmemekte, onun 154 senesindeki ikinci seya-
hat ından bahsetmektedir. Abdullah ın 137 senesinde do ğuşu, Ş eyhi 

olan İbn Vehb'in bile 125 senesinde do ğub, Mu'aviyeden nakletme im-

kanına sahip olamamas ı , yukarıda arzetti ğ imiz görüşü kuvvetlendirmek-

tedir. Abdullah b. Salih 223 /838 senesi Muharrem ay ının Aş ura günün-

*de vefat etmi ş tir.1 

Sahifenin Muhtelif eserlere İntikali: 

Kur'âm Kerimin Tefsiri tarihinde büyük bir ehemmiyet kazanm ış  
olan Ali b. Ebi Talha'n ın bu sahifesi, esrar ını  tarihin derinlikleri içeri-

sinde halen muhafaza etmektedir. Bidayetten beri zikredegeldi ğ imiz 

haberler, bu nüshan ın, İ bn Abbas'dan tedvin edilenlerin en eskisi ve 

ve ondan gelen tefsir tariklerinin en do ğ rusu olduğunu göstermektedir. 

bu tefsir, bütün tefsirciler indinde me şhur olmam ış , baz ı  mandut kimseler 

onu görmek ş erefine nâil olmu ş lard ı r. İ lk devirlerde tefsir te'lif edenlerin 

isimlerini veren İbnu'n-Nedim, al-Fihrist adlı  eserinde, bu sahifeden 

bahsetmemektedir. 2  Bu sahifenin me şhur olmama sebeblerinden biri 

de, onun râvilerinin, garbl ı  oluşudur. Nedense ş ark ulemas ı , mağ rib 

ulemasına gereken yeri vermemi ş , dâima onları  kendilerinin talebeleri 

olarak görmü ş ler ve kendilerini onlardan üstün tutmu ş lard ır. Bu yön 

de onun me şhur olmamas ının sebebi olabilir. İ snadının yaygın olmamas ı , 

haberlerin garib kalmas ına sebeb olmu ş tur. E ğ er Ş arklı  olan al-Buhâri 

ve at-Tabari, M ı sıra gelmemi ş  olsalard ı , o sahifeyi göremiyecekler, ve 

belki de bu sahifede kaybolan di ğer eserler gibi yok olup gidecekti. 

Ş imdiye kadar, İbn Abbas'dan, Ali b. Ebi Talha-Mu'aviye b. Sa-

lih-Abdullah b. Salih isnadıyle, yani tek bir isnadla gelen nakli gör-

dük. Ş imdide elimizde tam bir kitab halinde bulunmayan bu sahife-

den, alınmış  kı sımların diğer eserlere intikali üzerinde dural ım. Kay-

nakların beyanına göre bu sahife, daha ziyade el-Buhâri'nin al-Câmiu's-

Sahih'inde, et Taberi, İbn Ebi Hâtim ve İbnu'l-Munzir'in tefsirlerinde 

yer almaktad ır. Acaba ş u zikrettiğ imiz kaynaklar, bu sahifeyi nas ıl 
almış lard ı r ?. 

1) Al-Câmiu's-Sahih• Biliyoruz ki el-Buhâri 194 /810 senesinde do ğ  
muş tur. Yine İbn Hacerin ifadesine göre, o iki defa M ı sıra gelmiş tir. İ lk 

Mı sır seyahati, hac münasebetiyle 210 senesinde olmu ş tur. Dr. Muham- 

1) Tabakâtu İbn Sa`d VII 2 . 205 Tezkiretu'l-Huffâz, I. 390; Tahzibu't-Tahzib V. 260; Huld-

satu 	 s. 171; Hedyu's - Sâri, II. 138. 

2) İ bnu'n-Nedim, 	 Mı sr (Matbaatur-Rahmaniyye), s. 50-51. 
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med Kamil Husayn, elimizdeki kaynaklar, onun M ı s ıra geli ş ini zikret-
memektedirler, der ve arkas ından biz onun iki defa M ı sıra geldiğ ini ve 
bunların birinde Abdullah b. Salih'e mülakil oldu ğunu ve ondan bu sahi-
feyi almış  olduğunu söyleyebiliriz demekte bu seyahatlar ın da 210 sene-
siyle 223 seneleri aras ında olabilece ğ ini kaydetmektedir. 2  Halbuki, 

Prof. Fuad Sezgin, al-Buhari'nin bu sahifden muhakkak istifade etti ğ ini, 

fakat bu istifadenin, M ı sıra yapt ığı  217 senesinde mi, yoksa ba ş ka bir yer-

den mi? intikal edip, istifade etti ğ ini bilemiyoruz, demektedir. 3  Buhâ-

rinin bu seyahat ında, sahifenin son râvisi olan Abdullah b. Salih ha-
yatta idi. Al-Buhari bu sahifeden "kale İbn Abbas" veya "va yuzkaru'an 
İbn Abbas" ş eklinde talikan rivâyet etmektedir. Fuad Sezgin, Bu ve 
aynı  zamanda nadiren diğ er rivayetler için, ismini zikretti ğ i Ebu Salih'-
den aldıklarımn hepsi, el-Buharinin ondan bir ş ey dinlemediğ ini ve onun 

huzurunda bir ş ey okumad ığı nı  göstermektedir. Hatta Sahih'inde Ebu 
Salih'in ş eyhini kastederek "va kale el-Leys" diye ald ıklarımn da hepsi 

Ebu Salih'den gelmektedir. Bunun bizzat el-Buhari taraf ından ifade 
edildiğ i naklolunur. el-Buharinin, yan ında bulunduğu ihtilafs ı z olarak 

kabul edilen bu sahifenin ne kadar ını  es-Sahihine ithal etti ğ i münaka ş a 

mevzuudur", demektedir. 4  Yukarıda zikretti ğ imiz , Dr. Muhammad 
Kamil Husayn'in görü şü ile Prof. Fuad Sezginin görü ş ü aras ında bâriz 
bir fark oldu ğu görülmektedir. el-Buhari, Ebû Salih'le görü şmüş  olabilir 

ve sahifeyi de ondan rivayet etmemi ş  olabilir. Bizim için mühim olan, 
el-Buhar ı .' niçin sahifenin isnad ında bulunan ş ahı sları  zikretmemi ş  de 
taliken İbn Abbâs'a ula ş mış tı , Acaba, el-Buhari, sahifeyi nakleden bu 

ricali sahih görmemektemiydi. Sonra el-Buharrnin, bu sahifeden nak-

lettikleri tetkik edilirse görülür ki, onlar Kur'a= garib kelimelerinden 

daha ileri gidemez. Hatta es-Suyüti, el-Buharrnin bu sahifeyi tamamen 
nakletmi ş  olmas ı  vahmine kap ı lmış tı  Yine o, İbn Hacer'den naklen bu 

sahifenin, el-Buhari'nin elinde bulundu ğunu ve Ebu Salih'den nakledil-
diğ ini ve bu sahifeye itimad etti ğ ini söyler. 5  

2— Tefsiru't-Tabari: Muhammad b. Cerir et-Taberi (Ö. 310 /922), 

Ali b. Ebi Talha'nın bu sahifesinden bol bol istifade etmi ş  ve eserinde 

hemen hemen onun büyük kısmını  zikretmi ş tir. İ lk bakış ta et-Taberi'nin 
bu sahifeyi tam olarak tefsirine ald ığı  düş ünülebilirse de, böyle bir 

1) Ebu Salih'in, el-Buhari'ye mülaki olduğunu gösteren delil için bkz. Hedyu's-Sari, II. 137-138 
Tezkiratu'l-Huffaz, I. 338. 

2) Mu'camu Garibi'l-Kur'ân, 

3) M. Fuad Sezgin, Buhârinin Kaynakları  Hakk ında Araş t ırmalar, İ stanbul 1956, s. 123. 
4) Buhârinin Kaynakları , s. 122. 
5) el-Itkân, II. 188. 
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düşüncenin hatal ı  olduğunu biraz sonra gösterece ğ iz, et-Taberi, bu sahi-
feyi Abdullah b Salihten muba ş ereten almas ına imkan yoktur. Çünkü 

et-Tabari, Abu Sâlih'in ölümünden bir sene sonra dünyaya gelmi ş tir. 
et-Taberi 253 ve 256 senelerinde M ı sı rı  ziyaret etmi ş  ve Safi'i eshab ın-
dan er-Rebi' b. Süleyman' ın yanında kalmış tı . İş te o ziyareti esnas ında, 
Abdullah b. Salih'i i ş itmiş  olan, el-Musanna b. İbrahim,' Ali b. Davud, 2 

 Yahya b. Osman' vasıtasiyle almış  ve ald ıklarını  tefsirine dercetmi ş tir. 
Aldığı  bu haberlerin herbirinde muttas ı l bir isnad sistemi kullanm ış tır, 
el-Buhâri, bu sahifeden sadece filolojik veya garib kelimelerin tefsir-
lerini aldığı  halde, et-Taberi, ondan garib kelimelerin izahlar ıyle birlik-

te, ahkâm, sabeb-i ünzül , nâsih ve mensah gibi hususlara ait haberleri 

de almış tır. Bazen de, bu sahifeden al ınan bir haber, et-Taberi tarafından 
bir kaç kerre tekrarlanmaktad ır. Mesela, K ıblenin tahvili meselesinde, 

el-Bakara suresinin 115. ci âyetinde, Ali b. Ebi Talha'dan zikredilen ri-
vayet, aynen yine ayn ı  sürenin 142 ve 144. cü âyetlerinde de tekrarlan-
mış t ır. Bu hususta örnekler daha ço ğalt ılabilir. 

3) Tefsiru İbn Ebi Hâtim: Ali b. Ebi Talha'nın tefsir sahifesinin 
en mühim kaynaklar ından biri de Abdurrahman b. Ebi Hâtim (Ö. 327 

939) in tefsiridir. İ stanbul Ayasofya Kütüphanesinde' 175 numarada 

noksan olarak bulunan bu tefsirin tamam ını  elde edemedik. 4  Ayasofya 

Kütüphanesinde sadece ikinci cüz'ü bulunan bu tefsir, Mu İmran ve en-

Nisa sûrelerini ihtiva etmektedir. İbn Ebi Hâtim, bu tefsirini babas ı  va-

sıtas ıyla almış  olduğunu verdi ğ i senedlerden ö ğ renmekteyiz. Bu da 
isnadlarını  et-Tabari gibi tam olarak verir. Yine çok iyi bir tesadüf 

ki, Ayasofya kütüphanesinde noksan olarak mevcud olan bu tefsirin ke- 

1) el-Musenna b. İ brahim al-Ubulli. 

2) Ali b. Dâvud b. Yezid at-Temimi al-Kantari, Abul-esasen al-Ba ğ dâdi, Sa'id b. Ebi Meryem, 

Ebfı  Salih Katibu'l-Lays, Nuaym b. Hammâd al-Marvazi, Adem b. Ebi Iyas gibi zeyüttan 

hadis almış tır Ondan da, İ bn Mâce, İ bn Cerir at-Taberi, İbrahim b İ shük al-Harbi, Abdullah 

b. Muhammad al-Begavi, Yahya b. sa'id, Muhammad b. Ahmad, İ sma'il b. Muhammad 

as-Saffar nakletmi ş lerdir. El-Hatib el-Ba ğdadi onu sika görür, İ bn Hibbân da onu "sikat'- 

ında kaydeder. 272 / 885 senesinde vefat etmi ş tir. (bkz. Tdrihu Bağdad, XI, 424-425, Teh-

zibu't-Tehzib, VII. 317; Huliisatu 	 s. 231. 

3) Yahya b. Osman b. Sâlih b. Safvan al-Kura ş i as-Sehmi, Ebü Salih Abdulgaffar b. Davüd 

al-Harrâni, Ebü Salih al-M ısri, Said b. Abi Meryam, Amr b. Rebi', Amr. b. Halid gibi ze-

vattan hadis rivâyet etti. İ bn Mace, İ shak b. İbrahim b Sâlih, Ali b. Huseyn, Ebu'l-Kas ım 

at-Tabarâni de ondan rivâyet etmi ş lerdir. İbn Ebi Hatim, onun hakkında konu şulduğu hal-

de, ben ve babam ondan yazd ık demekte, İbn Yunus, o, belde, haberleri, alimlerin ölümleri 

hakkında âlim ve hadiste de hühz idi, demektedir. Ş iaya temayülü olduğu da söylenir. 282 

/ 895 senesinde vefat etmi ş tir. (bkz. Tehzibu't-Tehzib, XI. 257). 

4) Ayrı ca bkz. Brock. S. I. 278-279 da bu tefsirin Kairo I, 139 da mevcud oldu ğu zikrediliyorsa 

da, orada tefsirin tam m ı  yoksa eksik mi olduğunu tahkik edemedik. 
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narında, İ bnu'l-Munzir (Ö. 318 /930) ve Abd b. Humayd (Ö. 249 /863) 
den nakiller vard ır. İbn Ebi Hâtim'de bu tefsirinde et-Taberi gibi, 
ayetlerin tefsirinin çe ş itli yönlerini ele alm ış t ır. 

4) Tefsiru İ bni'l-Munzir: Ali b. Ebi Talha'n ın tefsir nüshas ından 

nakiller yapan eserlerden biri de Muhammad b. İbrahim ibni'l-Munzir 

al-Munziri en-Naysâburi, Ebû Bakr (Ö. 318 / 930) in tefsiridir. C. Broc-

kelmann' ıni beyanına göre, onun tefsirinin el-Bakara suresinin 27. ci 

âyetinden an-Nisa süresinin 94. eli âyetine kadar olan bir bölüm Gotha 

Kütüphanesinde 521 No. da mevcuttur. Bu eseri görmek veya mikro-
filmini getirtmek fırsatını  bulamad ık. Yalnı z, ibnu'l-Munzir'in bu tef-
siri hakkında bilgi edinmek ve mukayeseler yapmak için, İ bn Ebi Hâtim 
tefsirinin kenar ında bulunan İ bnu'l-Munzir rivâyetlerinden istifade ettik. 
İbn Ebi Hatim tefsirinin kenar ındaki İbnu'l-Munzir rivâyetleri Allan 

b. el-Mugire vas ı tasiyle gelmektedir. Allan'da Abdullah b Salih'den ri-
vâyet etmektedir.' 

b— Mukâtil b. Süleymân (Ö 150 /767) ve Tefsiri 

İkinci asrm ortalar ında, hakkındaki dedikodularla me şhur olan, 

Ebu'l-Hasen Mukâtil b. Süleyman el-Ezdi, Kur'ân tefsirinde tan ınmış  
bir ş ahsiyettir. Tefsire dair eserleri İ stanul kütüphanelerinde bulunmak-
tad ır.' Bu ş ahsın yaş adığı  devir nazar ı  dikkate al ınacak olursa elbette 
ona baz ı  itikkli mezheb ceryanlarm ın tesir edece ğ i â ş ikârd ır. Cebr aki-

desini, Horasan ve Maveraünnehr taraflar ında yaymaya ba ş layan 

Cehm b. Safvân (Ö. 129 /746), Belh'de Mukâtil ile mubaheselerde bu-
lunmuş  ve Mukâtil'de bir fikir aksülameli do ğmasına sebeb olmu ş tur. 

Cehmin tenzih akidesine kar şı , te şbih akidesini müdafaa ederek, ileride 

do ğ acak olan Mücessime ve Kerrâmilerin esas ını  hazırlamış  oldu.' Hatta 

Mücessimeden Hi ş am b. el-Hakem'in "Allah cisimdir, eti, kan ı  vard ır, 
boyu kendi kar ışı yle yedi karış tır"5  sözünü el-Makdisi, Mukatiliyye 

mezhebinden bahsederken, Mukâtilin söyledi ğ ini zannetmi ş tir. 6  Halbuki 

1) Brock. G. I. 191. 

2) Ali b. Ebi Talhâ'nuı  Tefsir sahifesinin muhtelif eserlere intikâline ait örnekler ve Sahifenin 

Mu İ mran sûresini ihtiva eden k ı s ım için bkz. Ali b. Ebi Talhan ı n Tefsir sahifesi (İ lâhiyat 

Fak. Dergisi . XVII. sene 1969. s. 75 - 82 

3) İ stanbul, Feyzullah ef. Ktp. No. 79; Saray Ktp. No. 74; Umumi Ktp. No. 561; Hamidiye 

Ktp. No. 58; Hasan Hüsni p ş . Ktp. No 17 

4) ıldhiyiit Fak. Dergisi, yıl. 1952, say ı  IV. 72-73. 

5) el-Farku Beyne'l-Fı rak, s. 41. 

6) liahiyiit Fak. Dergisi, Sene 1952, IV. 72-73; el-Farku Beyne'l-Fırak, s. 139 (Zahit el-Kevserr-

nin notu). 
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Mücessime ve müş ebbihe mezheblerinin, Allah ın sıfatlar ının insanların-

kine benzediğ ine veyahutta cismani oldu ğunu iddia etmelerine sebeb 

olan, istiva, vech, yed ayeteri Mukâtilin tefsiriyle kar şı la ş tı rıldığı nda, 

te ş bih akidesini teyid edecek hiç bir ş ey bulamay ı z. ı  Hakkında söyleni-

len başka ş eylere de bu tefsirde rastlanmamaktad ır. Bu bakımdan Mukâ-

tilin müşebbiheden olmas ı  şüpheli görülebilir. Hatta es-Sekseki böyle 

bir ş üpheye düş müş , mü ş ebbiheden olan Mukatilin, müfessir Mukâtil 

olmadığı nı  söylemiş tir. Bu fikri Zâhid el-Kevseri reddetmektedir. 2  

Mukâtile ait oldu ğu söylenen bu tefsirde, te ş bih akidesinin bulun-

mar şı , Mukâtilin o akideye sahip olmad ığı nın kat'i delilini te ş kil etmez. 

Belki o, umilmi olan bu tefsirinde akidesini belirtmek istememi ş tir. 
Belki de bu tefsiri yazd ıktan sonra, Cehmin fikirlerine aks ölamel olarak 

te şbih akidesine kil olmu ş  olabilir. Zira cehm, Horasan havalisinde fikir-

lerini yayarken Mukâtilin, Belh'de me ş hur bir müfessir oldu ğu söylen-

mektedir. 3  

Mukatil hakkında gelen haberler o kadar de ğ iş iktir ki, insan ister 

istemez ş üpheye düş mektedir. Onun Müş ebbiheden oldu ğu söylenirken, 

İbnu'n-Nedim, Mukâtilin Zeydi oldu ğunu kaydetmektedir. 4  Kası m b. Ah-

med, İbrahim el-Harbi'ye(Ö. 285/898) İnsanlar ın Mukâtile ta'n etmelerin-

deki sebeb nedir diye sordu ğumda, Mukâtile hasedleri yüzündendir diye 

cevap verdi ğ ini nakletmektedir. 5  Bu, ona kar şı  olan itirazlar ın sebebini 

göstermesi bak ımından çok ehemmiyetlidir. Ahmed b. Hanbelin, Mukâ-

tilin ilmine vakıf oldu ğunu beyân etmesi,6  tefsirde mü-

racaat edilecek kimsenin Mukatil oldu ğunu söylemesi,' onun itimada sa-

yan bir yönü bulundu ğunu aç ıkça göstermektedir. Mukatilin, hadiste de 

ş ayanı  itimad bir ş ahıs olmad ığı  söylenmektedir. 8  Mukâtil bu ceryanlar-

dan daha önce müfessir oldu ğundan, tefsiri de makbul bir tefsir adde-

dilebilir. Her ne kadar Mukâtil, zaman ında haberlerin nakli hususunda 

uyulan yola aykı rı  bir yol takib etmi ş se de, onun meydana getirdi ğ i 

tefsir, zaman ında ki tefsir kitablar ımn bir halitas ı  olmas ı  bakımından 

ehemmiyeti haizdir. 

1) Bkz. Feyzullah ef. Nüshas ı , 236 a-b, 397 a, 415 a. 308, b. 
2) el-Fark, s. 139 (el-Kevserinin notu). 
3) Dâhiyât Fak. Dergisi, Sene 1952, IV. 72-73. 
4) el-Fihrist, s. 253. 
5) Târihu Bağdat, XIII. 162-163. 
6) Tehzibu't-Tehzib, X. 279. 
7) Vefeyât, IV. 341; Târihu Bağdat, XIII. 161. 
8) Kitâbu'l-Cerh ve't-Ta'dil IVı . 354; Târihu Bağdat, XIII. 168. 
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Yukardaki haberler gösteriyor ki her nekadar Mukâtilin tefsiri, 

haberlerin nakli ve isrâiliyata mütemayil olmas ı  bakımından müslü-

manlar aras ında iyi kar şı lanmıyorsa da, zaman ındaki fikir ceryanlar ı na 

karşı  onda delil aramak ve ondan yard ım taleb etmek gibi hususlarda 

müracaat edilecek bir kaynak oluyordu. 

Mukâtilin bu tefsirinde isrâiliyat hariç, itham edilmi ş  olduğu diğ er 
hususlar vârid de ğ ildir. Ekseriya ehli kitab ı  tavsif eden ayetlerde, izâh 

veya sebebi nüzül olarak, ş ah ı slar' bol bol zikretti ğ ini görürüz.1 Bu tefsir 

de hiç bir mezhep mücadelesi göze çarpmamaktad ır. Mukâtilin sebebi 

nüzüller ve ayetin izahlar ıyle beraber kelimelerin manalar ını  da bildir-

mek gibi bir yol takib etti ğ ini de görüyoruz. Tefsirde isnad zinciri 

pek seyrek geçmektedir. Acaba bu isnad ın her ayette zikredilmeyip 

te baz ı  ayetlerde bulunmas ının sebebi nedir ?. Öyle zannediyorum ki bu 

tefsir sema olmaks ı z ın doğ rudan do ğ ruya Mukâtilin tefsirinden istinsah 
edilmiş tir. Pek seyrek olarak rastlanan isnad ise, semaen gelen haberlere 

ait olduğunu tahmin etmekteyim. Bazen ayetin tefsiri, Mukâtilin kita-

b ından do ğ rudan do ğ ruya al ındığı , aynı  ayetin semâen de nakledildi ğ i 

görülmektedir. 2  Bu tefsirdeki baz ı  rivayetlerin, Mukâtilden gelmedi ğ i 
aç ıkça zikredilmektedir. 3  Mukâtilin bu tefsiri, Kur'an' Kerimin terti-
bine göre ayet s ıras ıyle izah edilmi ş , ekseriya kelime manalar ı  ve sebebi 

nüzülleri belirtilmi ş  ve ayetlerin f ıkhı  yönleri de gösterilmi ş tir. 

e— Yahya b. Sallâm'ın Tefsiri 

Yahya b. Sallam b. Sa'lebe et-Teymi, islam ın ilk asırlarındaki aklî 
hayat ın mühim merkezlerinden biri olan Küfe'de 124 /741 senesinde do ğ -

du. 182 /798 senesinde el-Kayravana yerle ş ti. 200 /815 senesinde hac 

vazifesini ifa edip memleketine dönerken Fustat'ta hastalan ıp vefat 
etmiş tir. Hayat ı  hakkında tabakât kitablar ında ayrıntılı  malumat 
hemen hemen yok denecek kadar azd ır4  

Bütün tabaka-t kitablar ı , Yahyanın musannafat sâhibi oldu ğunu 
kaydetmektedirler. 5  Esefle söyleyelim ki, hayatı  gibi, eserlerine de vak ıf 

1) Bkz. Tefsiru Mukâtil, 40. b; 48, b; 53, a; 134 a. 

2) Aynı  eser, 15. b. 

3) Aynı  eser 53 b 

4) Yahyanın hayat ı  ve Tefsirdeki metodu hakk ında fazla bilgi için bkz. Doç. Dr. İ smail Cer-

rahoğ lu, Yahya b. Sallâm ve Tefsirdeki Metodu (Ilahiyat Fak. Yayınları  LXXXIX, Ankara 

1970). 

5) Tabakâtu Ebi'l-Arab, s. 37; Tabakatu'l-Kurra, II. 373; Tabakatu'l-Müfessirin 202, a; Mati-

/imu'i- İmiin, I. 243; Tefsiru'l-Kurtubi, I. 22. 

280 



de ğ iliz. Kuzey Afrikada as ırlar boyunca geçerli olup, sonraki müfessir-

lere tesir edecek bir tefsire sahib oldu ğunu bilmekteyiz.) Kendisi, o ğ lu 
ve torunu, ilim alan ında eserler meydana getirmi ş ler, bu aile 150 sene 

müddetle el-Kayravanda, Irak re'y ekolünün görü şünü savunmuş tu. 
Zaten müellifimizin hayat ı  hakkında bildiklerimiz, el-Kayravana yer-
leştikten sonraki k ı sma âittir. 

Yahyan ın meydana getirdi ğ i tefsir eserinin tam olmamas ı  ve Muh-
telif yerlerde varaklar halinde bulunmas ı , baz ı sının zamanın tesiriyle 
okunmaz hale gelmesi, zorluklar ı  artıran sebeblerden olmu ş tur. Mev-
cıld olan eksik tefsir nüshalar ı  ya o ğ lu Muhammed b. Yahya (Ö. 262 /876) 
tarafından (Hasan Hüsni nüshas ı), veyahutta talebesi olan Ebil Davud 

Ahmed b. Musâ b. Cerir (Ö. 244 /858) taraf ından (Abdeliyye nüshas ı) 
nakledilmi ş tir. el-Kayravan'da. ki Ukbe b. Nâfi camiinde bulunan çe ş it-
li da ğı nık varaklar ise, yukar ıda ad ı  geçen iki zat ın rivayetiyle gelmek-

tedir. Hepsi bir araya gelse dahi, Kur'a= takriben 1 /3 k ısmının tefsiri 
elde edilebilmektedir. Mevc ıld olan bu k ı sımlar, müellifin tefsirdeki 
ınetodu hakk ında belirli bir bilgi vermeye yeterli olacakt ı r. 

Yahyanın tefsiri, islami ilimleri ve islami kültürü toplayan bir an-

siklopedi mahiyetindedir. Selef alimlerinin bir çoklar ının ş ahadetlerini 
ve fikirlerini ihtiva eder. İ lk tefsirlerden olan ve baz ı  orijinal vas ıfları  
bulunan bu tefsir, maalesef, ilim âleminde gere ğ i gibi tanınmamaktad ır. 
Nakl, nakd ve tercihi ihtiva etmesi bakı mından et-Taberinin tefsirine 

nisbetle bir öncelik kazanmakta ve nev'inin ilkini te ş kil etmektedir. 

Yahya, eserinde Hz. Peygamber sahabe ve tabiilerin tefsirlerine istinat 
etmekte, bunlar haricinde k ıraat, lügât, nahiv, târih ve ş er'i ahkama 

dayanarak re'yi ile hareket eder. Bu tefsirde, et-Taberininkinde oldu ğu 
gibi, islam kültürü ile imtizac eden, mant ık, felsefe, t ı b, tabiat ve riya-
ziyye gibi, yabanc ı  kültürlere istinad eden ilimler görülmemektedir. 
Onun tefsirinde ş iirle isti ş hada da yer verilmemi ş tir. Bu tefsirde kelâmi 
meseleler üzerinde fazla durulmam ış , cemiyetin durumuna göre hareket 
edilmiş tir. Bilhassa nahiv, k ıraat ve ş er'i ahkam ı  izah yönünden geniş  
izahlarda bulunmu ş , bu hususta toplad ığı  haberleri bazen aynen nakl, 

bazen tercih ederek bazen de bu haberleri izah etmek suretiyle neticeye 
ulaş maktad ır. Tefsir usülüne dair eserlerde nakl ve nakdi bir arada be-
raberce yürüten ilk ş ahs ın et-Taberi oldu ğu ileri sürülmektedir. Belki 
et-Taberi bu ustilü en iyi ve en mükemmel bir ş ekilde kullanm ış  olabilir. 
Fakat bu metodu ilk defa kullanan de ğ ildir. Bu metodun basit ve ilkel 

1) Bu tefsirin nüshalar ı  ve vasıfları  hakkında bkz. Yahya b. Sallam ve Tefsirdeki Metodu, s. 

22-50. 
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ş eklini Yahya da görmekteyiz. Bu usulü Yahya'dan evvel kullananlar da 

olabilir. Muüs ırı  olan Abdurrazzâk b. Hemmân (Ö. 211 /826), Ebü U-

beyde (Ö. 210 /825), el-Ferrâ (Ö. 207 /822 gibi zevât ın usülleriyle, Yahya-

usulü aras ında bir benzerlik olmad ığı  da Müş ahade edilmektedir. 

Yahyanın tefsiri ş u anda nev'inin ilki olarak görülmesi ve zaman ında 

ki islâmi kültür ve ilimleri toplamas ı  ve bilhassa tenkid ve tercih gibi yön-

leri ihtiva etmesi bak ımından ehemmiyeti hâizdir. 

d— Abdurrazzâk b. Henunâm' ın Tefsiri 

Ebu' Bekr Abdurrazzâk b. Hemmâm b. Nâfi' es-San'âni (126-211 

743-827) Yemenin yeti ş tirdiğ i me ş hur müfessir ve muhaddislerden biri-

dir. Muaviyeden ho ş lanmadığı  ve Aliye kar şı  sevgi d.uydu ğundan ş iilikle 

itham edilmiş se de, Ahmed b. Hanbel ondan bu hususa dâir bir ş ey iş it-

mediğ ini söylemektedir.1 Bu iddia sonraki nesillere de intikal etmi ş , 

yalnız Nüs ıruddin onu sika görmü ş tür. 2  Hemen hemen bütün kaynaklar 

onun bir tefsir sahibi oldu ğunda ittifak halindedirler. et-Taberi, el-

Hasen b. Yahya vas ıtas ıyle bu tefsirden bol bol nakillerde bulunmu ş tur. 

Zamanım ı za kadar intikal eden bu tefsirin, bugün iki nüshas ı  bilin-

mektedir. Biri, M ı sırda Düru'l-Kutubil-M ısriyyede bulunmaktad ır,3 

 Kur'ânı  Kerimi re'y ile tefsir etme hakk ında bir mukaddimeyi ihtiva eden 
bu nüsha 724 senelerinde istinsah edilmi ş tir. İ kinci nüsha, Ankara Dil 
ve Tarih-Co ğ rafya Fakültesi Ktp. İ smâil Sâib Sencer Kolleksiyonunda 

4216 numarada bulunmaktad ır. 110 varaktan ibaret olan bu eserin her 

sahifesi 27 sat ırdan ibaret olup 250x175, 210x135 mm. ebad ındad ır. 
İ stinsah tarihi zikredilmiyorsa da, M ı s ırdaki nüshadan daha eski oldu ğu 

anlaşı lmaktad ır. Mağ rıbi hatt ı  ile yaz ılmış t ır. Eserin mukaddimesi, 

Fâtiha süresi ve el-Bakara süresinin 142. ci âyetine kadar olan k ı s ım nok-
sand ır. Sonunda da Muavizetân sureleri eksiktir. 

Abdurrazzâk, tefsirin ekserisini Ma'mer b. Ra ş it (Ö. 154 /770) vas ı -

tas ıyle Katade (Ö. 117 /735) den alm ış tır. Haberlerin ekserisi bu isnadla 

geldiğ i gibi, geriye kalan kı sı mlar, Ma'merin Katadeden gayr ı  ve Abdur-

razzak ın Ma'merden ba ş ka kimselerden i ş ittikleri vas ıtas ıyle tamam ol-

maktad ır. Bu tefsirin isnad ında kimlerin bulundu ğunu ş öyle bir ş ama ile 

gösterebiliriz. 

I) Mu'remu'l-Bulddr ı , III. 429. 

2) Sezertuu'z-Zeheb, II. 27. 

3) Brock. Suppl, I. 333 ve Ahmed Halil, Ne ş 'etu't-Tefsir, s. 44. 
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-İbn Tavus - Ebuhu - Ebu Hureyre 

- Muksem ibn Abbas 
- Salim- İbn Ömer. 

- ez-Zühri- 	- Urve- Ai ş e, 
- Kabisa ibn Zueyb. 
- Ebu Bekr ibn Abdirrahman 
- Said ibn Musayyib. 

- Ata ibn Ebi Rabah. 
-İ bn Ebi Necih- 

- Mucahid 

- Ebû Kilâbe 
- İ bn Sirin-Ubeyde es-Selmâni 

-Eyyub- 	- İ krime 
- Mücahid 
- Süleyman ibn Yesar 
- Nâfi' ibn Ömer 

- İ smail ibn Ş ems- İ krime 
-el-Hasep el-Basri. 
-Hiş am ibn Urve- Ebuhu 

- EM Ubeyde ibn Abdillah 
-Zeyd ibn Refi'- 

- Ma'bed el-Cüheni 

-Süleyman et-Teymi -Nuaym ibn Hind 
-Hemmâm ibn Münebbih-Ebu Hureyre 
-İbn Ebi Müleyke -Ai ş e 
-Davud ibn Hind- e ş 'Ş abi 
-Abdulkerim el-Cezeri -Said ibn Cübeyr. 

- Ibrahim 

- Ebû Salih -Ebû Hureyre 

- ibnul-Musayyili 

- İbn Tavus-Ebuhu 

-el-A'me ş - 

Atâ el-Horasâni- 

- Said ibn Cübeyr 
- el-Leys- 

- Mücahid 

- Ebû Bi ş r -Said ibn Cübeyr. 

- Mugire - İbrahim 
-Hu ş eym- 
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- Zeyd-Murre ibn Abdillah-Abdullah ibnMes'- 
ud 

- Muhammed-Said İbn Cübeyr 
- Ab dulmelik-e ş  - Ş  a'bi 

- İ bn Tavus-Ebuhu 
- ibn Abbas 

-Sufyan ibn Uyeyne- 

- Amr ibn Dinar 
- Ata ibn Ebi Rabah 

- Abdullah ibn Ebi Yezid-ibnu'z-Zubeyr. 

-İ srail- Simâk ibn Harb - İ krime 

- el-Mugire - İbrahim 
- eş -Ş a'bi 

-Süfyan es-Sevri- 	- Huseyf- 
- Miksem -Ibn Abbas 

- Mansur-ibrühim 

- Ata 
-İbn Cüreyc - Amr ibn Dinar - İ krime 

- Muhammed ibn Abbâd ibn Ca'fer -Ebü Amr mevla 
Ai ş e 

-Ca'fer ibn Süleyman -Avf -el-Hasen el-Basri. 

-Huseyn ibn Ukeyl el-Horasani -Dahhak ibn Müzâhim. 

Abdurrazzak ın bu tefsiri k ısa ve vecizdir. İ lk günlerdeki tefsir an-
layışı nda görüldüğü gibi, bütün ayetler s ıra ile tefsir edilmemektedir. 
Son taraflardaki k ısa süreler, ekseriya ba ş langı ç âyetleriyle isimlendiril-
miş lerdir Bu tefsirde nakd, tercih re'y ve arab dilinin filolojik incelik-

lerine dayanan hususlara rastlanmamaktad ır. Ekseri nakiller, ayetlerin 
nüzül sebeblerini aç ıklamaktad ır. Sahabe ve tâbiinin sözleri, bir ön fikre 
sahib olmaks ız ın ve te'vilsiz olarak nakledildi ğ inden orijinalliğ i hâizdir. 
Sebebi nüzfil, nesh, k ıraüt, lügât, fıkıh, isrüiliyüt yönlerinden müfessirin 
ve cemiyetin saf ve temiz anlay ışı nı  aksettirmesi bak ımından itimat 
telkin etmektedir. Tefsirde re'y izhar ı  görülmediğ i gibi, cahili arab ş ii-
rinden isti ş had gibi bir misale de rastlanmamaktad ır. 

Bu tefsir, tamamen Abdurrazzak ın ş eyhlerinin rivayetlerine dayan-
makta, müellif bir nakil vazifesi görmekte ve kendi ş ahsi fikirlerini or-
taya koymamaktad ı r. Ş iilikle itham edilen müellifin, eserinde bu hususa 
delâlet edecek bir ize tesâdüf olunmamaktad ır. Lisan inceliklerinden zi-
yade, Allah ın murad etti ğ i ş eyin anla şı lmas ına mâtuf olan, manan ın 
hâkim olduğu bu tefsirde ilk devirdeki Kur'ân tefsiri anlay ışı  sade ve 
saf bir ş ekilde nakledilmektedir.1 

1) Müfessirin hayat ı  ve tefsiri hakkında fazla bilgi için bkz. Doç. Dr. İ smail Cerrahoğ lu, Ab-
durrazzak b. Hemmâm ve Tefsiri, s. 99-111 (Ilahiyat Fakültesi Dergisi , yı l. 1967, cilt XV.) 

N 
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11— ZAMANIMIZA KADAR TEFS İ R HAREKETLERINE 

KISA B İ R BAKIŞ  

Zaman ve mekanla de ğ iş iklik arzeden tefsir ilmi, insan tefekkürü 

geli ş tikçe ve hadiseler ço ğ ald ıkça, bütün bunları  bünyesine almaya ça-

lış acak, tabiat ıyle hacmi de geniş liyecektir. Zamanla müfessirler, mü-

tekellimlerden ve mutezileden fikir hürriyetini iktibas edecekler ve Kur'- 

am Kerimin tefsirinde yeni ufuklar açacaklard ı . Nakli tefsirin yan ında, 

aklî tefsir de yer alacakt ı . Artık bir tarafta tedvin hareketi en geni ş  bir 

ş ekilde faaliyet gösterirken, di ğer tarafta fıkhi , itikadi ve siyâsi fırkalar 

te ş ekkül etmi ş , her fırka bir hüküm için laz ım olan nass ı  aramaya koyul-

muş , onlar kendilerini teyid edecek bir delil ya bulmu ş lar veya bula-

mamış lard ır. Bu hareketler, Hz. Peygamber, sahabe ve tabi -andan gelen 

çe ş itli konulardaki haberleri toplamak gibi bir vecheye bürünmü ş , bu 

arada aslen muhaddis olan kimseler de tefsir hakk ında söylenenleri, 

müstakil eserler halinde toplamış lard ı . Mesela, Süfyân es-Seyri (O. 161 

777), Şu'be b. el-Haccac (Ö. 160 /776), Süfyân b. Uyayne (Ö. 198 /813), 

Veki' b. el-Cerrah (Ö. 196 /811), İ shak b. Rahuye (Ö. 238 /852) gibi 

ş ahsiyetler bu alanda mühim rol oynam ış lard ır. Art ık bir yönden müslü-

manların ibadat ve muamelatlarm ı  tayin edecek şekilde, Kur'ândaki 

ahkam âyetlerinden istinbatlar yap ıldığı nı  ve ahkamu'l-kur'an ad ı  al-

tında müstakil eserler meydana gelirken, di ğ er yandan da fırka mensab-

ları  kendi görü ş lerini teyid edecek fikirleri ihtiva eden tefsirler telif 
etmekte idiler. Lugâtç ılar da Kur'an ı  filolojik yönden incelemi ş ler ve 

i'rabu'l-Kur'ân, Garibu'l-Kur'ân ve Meani'l-Kur'an gibi eserler meydana 

getirmiş lerdi. 

Tefsir, aynaya benzer. Nas ıl ki bir ayna kar şı sındakini aynen yans ı -

tırsa, tefsir de sadece müfessir durum ve tutumunu aksettirmekle kal-

maz, müfessirin ya ş adığı  cemiyetin akliyat ve görü şlerini, örf ve adet-

lerini, medeniyet derecesini, ilmi görü ş lerini, cemiyetin sosyal yap ı sını  
ve daha pek çok hususlarm ı  aksettirir. Onun için, islam cemiyetinin 

bidayetten zamarnm ı za kadar ki geli şmesini ve çe ş itli as ırlardaki duru-

munu bize aksettirecek en mühim kaynak tefsirler olacakt ır. 

islamiyetin ba ş langı cından zamamm ıza kadar, tefsirin tekamüliinü 

tâkip edebilmek için de, as ırlar boyunca yaz ılmış  yüzler ve binlerce tef-

siri tetkik etmek gerekir. Böyle bir tetkikin zorlu ğu düş ünülerek, her 

asırda islam cemaati ş öhret ve orijinallik kazanm ış  baz ı  tefsirleri ele 

alarak, zamann ınza kadar, tefsirdeki bu geli şmeyi kısaca göstermek is-

tiyoruz. Bu tefsirler bas ılmış  olduğundan ve okuyucular onlar ı  bulmakta 
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ve istifade etmekte zahmet çekmeyeceklerinden onlardan -daha evvelce 
bahsettiğ imiz bas ılmamış  eserlerde oldu ğu gibi- geni ş  bir ş ekilde bahset-
miyece ğ iz . 

Tefsirin, Hz. Peygamber, sahabe, tabiller ve hatta tedvin devirlerin-
deki durumuna kısaca temas etmi ş , Yahya b Sana= tefsirinden ve me-
todundan bahsetmi ş tik. Nakli tefsirde tercih metodunu ilk kullanan zât 
olarak bunu kabul edersek, Muhammed b. Cerir et-Taberi (Ö. 310 /923) de 
bu yolun yolcusu ve bu sahada ekilen tohumun ilk meyvesi oldu ğunu 
söyleyebiliriz. "Câmiu'l-Beyan an Te'vili 1-Kur ân"1 adlı  eserinde Kur'ân 
lafızlarımn kelime kelime ve ayet âyet ele almış  ve bunları  aç ıklayan 
bütün delilleri toplam ış  ve daha sonra onlardan tercih etti ğ ini göster-
miş tir. Tercih ve tenkid hususunda tevillere giri şmiş tir. et-Taberinin 
bu tefsiri, Hz. Peygamber, sahabe, tabian ve kendisine kadar gelen tef-
sir görüş lerini toplayan bir ansiklopedidir. Bu bak ımdan tefsiri, müfes-
sirler aras ında temayilz etmi ş tir. Selefin görü ş lerini tetkik etmek isteyen 
araş tırıcı lar, evvela onun bu eserine müracaat ederler. Bu eser, lugat, 
tarih, fıkıh, nahiv, kıraat, islami ve cahili ş iirler için bir kaynak te şkil 
eder. et-Taberinin büyüklü ğü, sadece haberleri ve görü ş leri toplayıp 
tescil ederek kaybolmamalar ını  temin etmekte de ğ il, bilhassa o tescillere 
kendi görüşünü koymas ında ve delillerini göstermesinledir. Nakli tefsir-
lerin en mükemmel misâlini te şkil eden bu tefsir, tefsir tarihinin ba şlan-
gıcı  ile me ş gul olacaklar ve kadim tefsirler üzerinde ara ş t ırma yapacaklar 
için en lüzümlu bir kaynak ve bu gün müstakil vaziyette elimizde bulu-
nan veya bulunmayan eski tefsirlerin muhafaza edildi ğ i bir hazinedir. 
Bu eser, geçmi ş  kıymetli hazinenin kaybolmamas ım sonraki nesillere 
temin etmiş tir. 

Artık tefsir ilmi, hadis ilminin bir kolu olmaktan kurtulmuş , eser 
ehli, te'vil ve re'y ehline çatmaya ba ş lamış , biryandan tefsiri, eseri yön-
den korumaya çah şı rken, diğer yönden de tefsirlerde bulunan isrâili 
haberleri temizlemeye gayret göstermi ş lerdi. Bu gibi haberler, hadis 
ilmi usûlüne göre tenkide tâbi tutuldu. Art ık tefsirde sâlih ve sa ğ lam ha-
berlerin nakli hususu revaç bulmaya ba ş ladı . Mutezile ilmi tefsir yolunu 
müdafaa ediyor, eser ehli ile mücadele halinde bulunuyordu. Kur'ândaki 
müteş abih ayetler hakkında konu ş mayan ehli sünnete mukabil, mutezile 
onları  te'vil ediyordu. IV. cü as ırdan itibaren tefsir ilmi üzerinde mute-
lenin sultas ı  baş lamış tı . e ş -Ş erif el-Murtaza (Ö. 436 /1044) meclisle-
lerinde tefsir ve kelâmla alakas ı  olan belâgat ilmini i ş lemekteydi. Ehli 

1) et-Tabefinin hayat ı  ve Tefsirdeki metodu hakk ında fazla bilgi için bkz. I. Cerraho ğ lu, 

Muhammed b. Cerir et-Taberi ve Tefsiri 	Fak. Dergisi XVI. 79-101, yıl 1968.) 
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sünnet ufkunda Abdu'l-Kahir el-Cürcâni (Ö. 471 /1078) de, arab dili 

nahvini ö ğ renmi ş  ve onun arkas ındaki ilimlere geçerek, arapça cüm-

lelerdeki sinan ö ğ renmeye çal ışı yordu. Kur'ân ın i'caz ı  nazariyyeisi 

III. cü as ırdan itibaren mutezile indinde istikrar bulmaya ba ş lamış , 

el-Câhiz (Ö. 255 /869), el-Vas ı ti (O. 306 /918), er-Rummâni (O. 384 /994) 

gibi mutezili zevât bu alanda çal ış mış lar, baz ıları  ona el-Beyan, baz ıları  
el-Bedi, baz ılar ı  ş iir sanaat ı  ve baz ıları  da yaz ı  sanaat ı  demi ş lerse de, 

bu sanaat ın hakikatini ortaya koyamam ış lard ı . İ 'caz konusunun görü ş  
dâiresini geni ş letib hududlar ını  tayin eden el-Bakillani (O. 403 /1012) 
ise belagatın manasm ın hakikat ının açıklamaya ve i'cazu'l-Kur'ân ı  
anlamak için bir metod ortaya koyma ğ a muvaffak olamad ı . Belagat ın 

güzellik yönlerini ve illetlerini gösterib onun için mazbut kal ıblar va'z 

eden "DelCtilu'l-PcCız" adlı  eserin ınüellifi Abdu'l-Kâhir el-Cürcâni 

olmu ş tur. Muğ lak olan bu kap ı  böylece aç ılmış , V. ci asr ın ikinci yarı -

sında ve VI. c ı  asrı  baş langı cında islam âleminde ez-Zamah ş eri. (O. 

538 /1143) ş öhret kazanm ış tı . Mutezile imamlar ından olan ez-Zamah-

ş eri, Abdulkâhirin verdi ğ i metod üzerinde hareket ederek, terkiblerin 
tahlilini ve onlar ın hususiyetlerini ele alm ış , sahih lugata ittiba ederek 

âyetlerden belâgat yolunun iktizasma göre manalar istihraç etmi ş , 

ayetlerin izâhini ilmi yönden ele alm ış  ve Kur'ân ın i'caz ım incelemiş tir. 
"el-Ke şş af" adını  verdiğ i tefsirinde bir zevk hâkimdir. Eser güzel beyit-
leri ihtiva etmekteir. Belagat ve i'caz bak ımından ve ince manalar yö-

nünden, tefsiri muvafık ve muhalifler için bir kaynak olmu ş  ve kendi-

sinden sonra gelen müfessirlerde onun tesirini görmemek mümkün de-
ğ ildir. 

İ kinci ve üçüncü as ırlarda mutezile müfrit bir ş ekilde, yunan hik-

metine itimat etmi ş  ve bunun sultas ı  bütün maarifde görülmü ş tü. Dör-

düncü as ırda mutezilenin h ı z ı  kesilmiş  el-E ş 'ari (O. 324 /936) tefsiri sünni 

metodla ele alm ış tı . Ebu Bekr 	 İ mamu'l-Haramayn (O. 478 / 

1085) İmam el-Gazali (Ö. 505 /1111) gibi ş ahsiyetler de fikirlerini f ıkıh 

ve kelâm etrafında toplamaya çal ışı yorlard ı . Eserlerinde, ş eriatle hik-

metin ittisali görülür. Yine bu as ırlarda mütekellimlerden olan hadis-

ciler ortaya ç ıkar. Ebu Bekr ibnu'l-Arabi (O. 543 /1148) el-Mazir ı  (Ö. 

536 /1142) ve el-Kadi iyad (O. 544 /1149) gibi ş ahsiyetler, hikemi maarifle 

dini maarifi birle ş tirdiler, felsefe, dine hizmet edecek ş ekilde geliş ti. 
Bu asrın ortas ında bir y ıldız ortaya ç ıkt ı . O, islami kültürden hareket ede-

rek, Kur'âni hikmetleri ve onun vecihlerini ortaya koydu. Bu parlayan 

yıld ız Fahruddin er-Razi (Ö. 606 /1209) dir. Yunan felsefesini, kelâm ı  
ve ş afi'i mezhebi üzere usiılü fıkhı  okumuş , daha sonra tefsir, kelâm, 

fıkıh, nahiv, edeb, felsefe, t ıb, hendese ve felek ilimleri alan ında eserler 
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vermiş ti. er-Razi'ye göre, Kur'âni hikmet, kelâmi yollar ın hepsinden daha 
sağ lamdır. Bu bak ımdan o, tabiatç ılar ve felsefecilerle dâima münazara 
etmi ş  ve onlara meydan okumu ş tu. er-Razi, hidayet ruhu olan Kur'ân-
daki hikmetleri ortaya ç ıkarmış , insanları  Kur'a= menba ına do ğ ru 
sevketmiş tir. Fâtiha süresinin tefsirinde metodun göstermi ş tir. Orada 
çok çe ş itli bahisler mevcuttur. Di ğer süreleri, Fâtihada koydu ğu esaslar 
dairesinde inceler. Sürelerin ba şı nda, o süreden istinbat edilen fâideleri 
zikreder. Orada ilmi meseleler, hikmetler terbiye, belagât nükteleri, 
arapça kâidelerden istifade ederek terkiplerden istihraçlar, manalar ın 
teselsül ahkamı  ve kelâmi meseleler yer ahr. Çok çe ş itli meseleleri ihti-
va etmesi bak ımından baz ı  ilimler "er-Râzinin tefsiri, tefsirden ba şka 
her ş eyi ihtiva eder" derler. Tefsirindeki her süre, ba ş lı  başı na bir kitab 
addedilebilir. "Mefâtihu'l-Gayb" adı  verilen tefsirinin özelliklerinden biri 
de, müfessirin münazaralar ından, seyahatlarmdan ve hususiyetlefinden 
hahsetmiş  olu şudur. 

er-Râzinin açt ığı  çığı r, kendinden sonrakilere tesir etmi ş , Tebriz-
de el-Kadi Nâsiruddin el-Beydayi (O. 685 /1286) onun muakkiblerinden 
olmuş tur. Safi'i mezhebine mensüb olan bu zât, islami kültürü cem etme 
metodu ile hareket etmi ş ti. Usulu'd-din ile useılu fıkhı  cem etmi ş , ş eriat 
ilimlerine hikmeti ve edebi de ilave etmi ş ti. Tefsirde, lafızların ve terkib 
lerin beyanı , tahlilleri ve manalardan nükteler ç ıkarmakta ez-Zamah-
ş eriye, Kur'ânt hikmetler, felsefi nazariyeler, usülu'd-din ve usülü f ıkh 
kaidelerini va'zetmekte er-Raziye istinad eder. Ayr ıca maarif incelikleri 
ve nükteler için er-Rag ıb el-Isfahâni (O. 503 /1109) nin "Müfreclâtu'l-
Kur'an" adlı  eserinden faydalan ır. el-Beydayinin bu tefsiri, Kur'an 
tefsiri ilminde, ilmi metodun en yüksek mertebesinin bir örne ğ i sayılır. 
Eserinin ad ı  "Envânet-Tenzil ve Esrttru't-Te'vil" dir. Müslümanlar ez-
Zamahş eriden daha fazla el-Beydaviye itimad ederler. ez-Zamah ş eri 
mutezili olduğundan, onun tefsirini kullanmakta el-Beyti:iyiye nisbetle 
daha çekimser hareket ediyorlard ı . Bu tefsir, do ğudan batıya kadar bü-
tün islam ülkelerinde tan ınmış  ve okutulmu ş tur. Bu bakımdan pek çok 
haş iyeleri yap ılmış tır. 

ez-Zamah ş eri, er-Razi ve el-Beydavinin muakkibi ve onlar ın tef-
sirdeki metodunu en iyi ş ekilde tatbik eden, Osmanl ı  imparatorlu ğunun 
en haşmetli devrinde yeti ş en ve yeti ş diğ i devlete uzun müddet Ş eyhü-
lislamlık yapan Ebu's-Su ıld (Ö. 982 /1574) efendiyi görürüz. Edebi 
kudreti, tefsir ve fıkıhdaki üstünlüğü ile ş öhret kazanmış tır. Tefsirinde 
sağ lam bir mütalaa ve ince bir beyân vard ır. Tefsirine itimad edildi ğ in-
den, kısa zamanda islam alemine yay ılmış  ve medreselerde tedris edil-
miş tir. Hakl ı  olarak kendisine "Nu' ınanu's-Sani" "Hatibu'l-Mufessirin" 
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"Rilın diyarının Zamahş erisi" gibi ünvanlar verilmi ş tir. Tefsirindeki 

nüktelerin çoklu ğu ve ayetler aras ındaki tenâsüb ve insicâm ın iyi bir 

şekilde açıklanmas ından dolay ı , eserinin, ez-Zamah,ş eri ve el-Beydavinin 

eserlerinden daha üstün oldu ğunu söyleyenler ortaya ç ıkmış t ır. Tefsi-

riMn mukaddimesinde, kendisine kaynak olan eserlerin el-Ke şş âf ve en-

varu't-Tenzil gibi tefsirler oldu ğunu söyler. Eserinin ad ı  " 
Selim ila Meilıye'l-Kur'âni'l-Kerim" dir. Yukar ıda zikretti ğ imiz iki 

eserden ba ş ka, Ebu's-Suûd'un en mühim tefsir kayna ğı  er-Râzinin 

Mefatihu'l-Gayb' ı  olmuş tur. Onlardan nakillerde bulunurken nadiren 
onların isimlerinden bahsederse de ekseriyetle, isimleri zikredilmedi ğ i 

müş ahede edilir Bazen onlar ın görüş lerini tenkid eder. Tefsirinde, 

tefsirin en mühim unsurlar ından olan, Kur'a= Kur'ân ile tefsiri, Kur'-
anın hadislerle tefsiri, sebebi nüzill, nesh, k ı ssalar, fıkıh, kelâm, lugât, 

nahiv, kıraat israiliyat, muhkem ve müte ş abih, ş iirle isti ş hâd, belâgat 

ve i'caz, ayetler aras ındaki münâsebet ve insicâm gibi konulara yer veri-
lir. Daha do ğ rusu bu hususlarda kendi görü ş lerini de belirtmi ş tir. Ebu's-

Sun' d, Osmanl ı  imparatorlu ğunun ihtiş amlı  devrine uygun olarak, kar şı -

mı za filmin alemdar ı  bir ş ahsiyet olarak ç ıkmaktad ır. Pek çok eserler oku-
muş , kendisini yetiş tirmiş  ve arapçadaki kabiliyetini en kuvvetli nesir 

örneklerinden addedilen tefsirinde götermi ş tir. Devrinden zaman ımıza 

kadar tefsir ve islami alimlerle me ş gul olanların elinde, onun bu muaz-

zam eseri bir kaynak olarak kullan ılmakta ve bütün islam ülkelerinde 

ismi takdirle yadedilmektedir.1 

IX. cu  asırdan itibâren islam memleketlerinde telif ve tedris metodu 
birbirine yakla ş tırılmış  ve Osmanlılar idaresinde do ğu ve batı  islam 

alemleri aras ında bir köprü meydana getirilmi ş ti. Osmanlılar zaman ında 

filmin inti ş arı , İ stanbulda kitablar ın toplanmas ı , oranın bir fikir üniver-

sitesi haline gelmesine sebeb olmu ş tu. Ilim merkezlerinde tedris halkalar ı  
meydana gelmi ş , Sünni sofi tarikatler geli şmeye ba ş lamış , tarikatle 

ilim beraber yürümeye devam etmi ş ti. İş te bu yolu beraber yürüten-

lerin en mühim temsilcisi olarak Sihabuddin Mah ınûd b. Abdillah el-

Alfısi (O. 1270 /1854) yi bulmaktay ız. Bağdatta daha evvel inti ş ar eden 

ş ia kültürü muhitinde, yeniden sünni ilim muhiti te ş ekkül etmeye ba ş -

lamış , ise muhitindeki bu kültürü meczederek alm ış tı . Mûsiler 

Safi'i mezheb olmakla beraber, Sihabuddin, Ba ğdatta Hanefi müftüsü 

olmuş  ve mezheb olarak ta Hanefili ğ i seçmi ş ti. Hakikaten bu devir 

1) Ebu's-Suûd Efendinin tefsirdeki metodu hakk ında daha fazla bilgi için bkz. Abdullah Ay-

demir, Ebu's-Surtd efendi ve Tefsirdeki Metodu (eser, Yüksek islâm Enstitüsü asistanl ığı  

için tez olarak haz ırlanmış tır.) 
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ilim ve tasavvuf hareketlerinin beraber yürüdü ğü bir devirdir. İkinci 

Mahmud 'un islahât hareketleriyle, Arif Hikmet'in, din i ş lerini ve idare-

cilerini bir nizama soku ş u, Ibrahim er-Riyahi'nin Tunusda, Hâlid el-

Kürdi'nin Ş amda, ve Aliisinin Ba ğdattaki tasavvuf hareketleri zikre 

ş ayand ır. 

Musinin meydana getirdi ğ i muazzam tefsir, birbirine z ıt menbalar 

ve çe ş itle mecralardan al ınmış  fikri hareketlerle dolu bir tefsirdir. 

Tefsirinde tahlili metodu tercih eden el-Alasi, f ıkıhda hanefi mezhebi 

tesiri alt ında kalm ış tır. Iran ve Türk Edebiyatlar ına da vakıf olduğun-

dan, Mevlana, Hafız, ve Sadinin hikmetli sözlerinden istifade etmi ş tir. 
Ş iânın, ehli sünnet alimlerini iz'ac için giri ş tiği te ş ebbüsleri, ilmi 

dirayetiyle durdurmu ş , fıkhi mütaalalar serdetmi ş , usül ve furu yön-

lerinden Hanefi mezhebi görü şünü zikrederken, bu husustaki Ş affi 

görüşünü de kaydetmekten geri kalmam ış tır. Tefsirinde ayetlerin ter-

kib ve manalar ı , irab edebiyat ından ş ahidler getirilmek suretiyle mu-

kayeseler yapar. Sonra sofi metoduna uygun gelecek ş ekilde ince, dakik 

manalar vermeye çah şı r. Kısacas ı  Osmanlı  devri ilim metodunu tat-

bik eder. O, tefsirde lugavi tefsir meslekine siilûk etmi ş , kelimenin yeri-

ni beyanla veya terkibi izahla i ş e baş lar. İ rab kâidelerinin belâgat bak ı -

mından kullanış lar ını  göz önünde tutarak manalar ın insicamını  Sağ lar, 

ş ahidler getirmek suretiyle murad edilen manay ı  çıkarmaya çalışı r. Ba-

tan irab i ş tikaklar ına dalarak orada adeta bo ğulur kalır. Tefsirinde zay ıf 
hatta mevzu haberlere yer verildi ğ i görülür. Ş iadan olan et-Tabressi 

(Ö. 548 /1153) ye, usfıl kâidelerinde ve belagi terkiblerde itimad eder. 
er-Râzi'den ald ığı  Ş afi'i görüş leri, Hanefilerden ald ıklarıyle mukayese 

ve bunların münaka ş asını  yapar. Bazen selef mezhebini tercih eder. Bazen 

de, felsefi, riyâzi ve tabiat ilimleri meselelerinde islam d ışı ndaki mezhep-

lerle münaka ş alara giri ş ir. Her ayetin tefsirini bitirdikten sonra, hususi 

bir fas ılda ayetin tasavvufi yönden zevki manas ını  vermektedir. Bu 

manaları  verirken bât ınilerin varm ış  olduğu neticelere asla ula şmaz. Bu-

rağmen onun tefsirinden içtinab edenler de mevcuttur. 

Müslümanlar her devirde, Kur'an' Kerime, dünya ve âhiret saa-

detini sağ layan bir ana yasa gözü ile bakm ış lar, onun ta nüziilünün ba ş -

langıcından itibaren, onu iyi anlamak için tefsir etmeye ba şlamış lardı . 

Baş langıçtan zaman ımıza kadar, 11104 belâgat, edeb, nahiv, f ıkıh, mez-

heb, felsefe, tasavvuf ve daha pek çok yönlerde tefsirler meydana getiril-

miş , bu çe ş itli yönlerdeki tefsirlerde çe ş itli usill meseleleri ortaya ç ık-

mış t ı . 1VIüfessirler, kendilerinden evvel gelen alimlerin sözlerini, gerek 

tercih edilecek bir görü ş  veya zor bir yerin izâhi ve gerekse tenkid yönün- 
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den ele alarak, eserlerine kaydetmi şlerdir. Zamanla içtimâi hayatta 

mukallidlikten daha ileri gidemiyen bir durgunlu ğun meydana geli ş i, 

tefsirde de bir donukluk meydana getirecekti. Bir kaç as ırdan beri Avru-
pada meydana gelen fikri ve ilmi hareketler, islam âleminde de bir uyan-
ma hareketi meydana getirmi ş ti. Üçüncü Selim ve İkinci Mahmüd 
devirlerindeki ı slahat, Necitte Vahhâbi, Ma ğ ribde Sultan Süleyman 
el-Alevi, Gülhane hatt ı  ve Islahat ı  Hayriyye gibi hareketlerde, pusula-
nın ke ş fi , matbaa ve ka ğı dın inkiş afı , Descartes'in fikirleri, Galile ve 
Nevtonun ke ş iflerinin tesiri olmu ş , bu hareketler islam aleminin gözünü 
açmış tı . Avrupanın ilhadi ve Dehri felsefe ve fikir ceryanlar ı , Iran ve 
Hindde, bâtıni hareketlerin yeniden zuhüruna sebeb olmu ş tu. Islamın 

bir çok ülkelerinde, bilhassa Mı sır ve Hindistanda ilim adamlar ı  hare-

kete geçmi şler, yeni görü ş  ve anlayış la, filmin de ışığı  alt ındaKur'ân ı  
Kerim tefsirinde yeni ufuklar açm ış lardı . Miladi XIX. cu  as ır, müslü-
manlar aras ında dini hareketlerin canland ığı  bir as ır oldu. Ilim adam-
ları  tefsir ilmindeki durgunlu ğa bir son vermeye çal ış tırlar. Islamın, 
filmin ilerleyi ş ine karşı  bir tutumu olmadığı  noktas ından hareket edi-
lerek yeni yollara tevessül edilmi ş ti Biz burada sebebler üzerinde dur-
mayacak ancak uyam ş  hareketlerinin tesiriyle meydana gelen asr ımı z-

daki tefsir anlay ış larını  tetkik edece ğ iz. 

Asrımızdaki tefsir hareketlerini ve meydana getirdikleri tefsirleri 4 
grupta toplayabiliriz: 

a) Mezhebi tefsirler, 

b) ilhadi tefsirler, 

c) Ilmi tefsirler, 

d) içtimai edebi tefsirler. 

Zamanımızdaki tefsirleri bu 4 grubun içine soktuktan sonra, onlar ın 
gayeleri, takip ettikleri metodlar, ve bu yollar ın önderleri ve mens ab-
lan hakkında fazla teferruata girmeksizin muhtasar ve özlü bilgiler ver-
meye çalış acağı z. 

a) Mezhebi Tefsirler: 

islânun ilk devirlerinde akide ve siyaset yönlerinden zuhür eden 
çe ş itli mezheplerin ço ğu zaman ımıza kadar ula ş mamış tır. Zamanımıza 
ulaş anlar da akidelerini ve talimlerini muhafaza etmi ş ler ve onları  müda-
eden eserler meydana getirmi ş lerdir. Kendilerini savunmak için en kuv-
vetli delilin Kur'ânda olaca ğı na inandıklarından, Onu kendilerini savu-
nacak şekilde tefsir veya te'vil etmi ş lerdir. 

291 



Bunlardan Ehli Sünnet ulemas ı , Kur'an' tefsir ettiler ve akidelerini 

teyid edecek eserler meydana getirdiler. Bunu aç ık bir ş ekilde ileride 

Muhammed Abduh medresesini ele ald ığı mı zda görece ğ iz. 

imamiyyeye gelince (İ sna a ş eriyye) onlar da akidelerini savunan 

tefsirler meydana getirdiler. Mesela bunlar aras ında e ş -Ş eyh Sultan 

Muhammed el-Horasanrnin "Beytinu's-Saâde fi Makamati'l- İbade" 

(L5l.^J1 	 ) adlı  eseriyle, e ş - Ş eyh Muhammed Cavâd 

en-Neeefi (Ö. 1352 /1933) nin "Alau'r-Rahman fi Tefsiri'l-Kur'ân" ;SIT) 

( 	 JJI adlı  eseri göze çarpar.1 Bu tefsirler Bütün Ş ia tef- 

sirleri gibi, ekseriya imamlardan ve ehli beyt'ten menkül olan haberlerle 

doludur. Onlarda Mehdii Muntaz ır, Kur'a= tahrifi, ayetlerin imamlar 
veya dü ş manlar ı  hakk ında nazil oluşu, Ali Beyt, İ mame t, Ric'a, Sahabeye 
karşı  durum, ve fıkhi görü ş lerini ihtiva eden bölümler vard ır ki, bunlar 

da müellifin temayülünü göstermesi bak ımından mühimdir. 2  

Haricilerden zaman ı mı za intikal eden fırka, Onun bir kolu olan İba-

diyye'dir. Bu fırkan ın gerek Mutezile ve gerekse Ş ia gibi tefsirde mühim 
eserleri görülmemi ş tir. Haricilerin ibadiyye f ırkas ı  dışı nda olanların ken-

dileri kalmad ığı  gibi onlardan geriye bir eser de kalmam ış tır. Bunun se-

bebi, onların basit ve bedevi bir hayat ya ş amalarında ve devaml ı  harp 
halinde olu ş larında aranılabilir. ibadilere ait tek tük eserlere rastlanmak-
tad ı r. Zaman ımı zda, Muhammed b. Yustif b. İ sa b Salih İ tfiyyi ş  (Ö. 1332 

/1914) in yazd ığı  "Himyanu'z Zâd ila Dari'l-Maad" ) 

(.5tx11 j1„ adlı  eser 13 cild halinde bas ılmış tır. Bu tefsir hariciler için mühim 

bir kaynaktır. Fakat müellif, ilk as ırlardaki hâricilerin tefsirdeki durumla-

larun tasvir etmez. Bu bak ımdan müellifin ne derecede eskilere sad ık 

kalıp kalmad ığı nı  anlamak mümkün olamamaktad ır. İ mân ın hakikati, 
ashab ı  kebâir, günahların affedilmesi, Ş efaat ve Rü'yatullah hakk ındaki 

görüş leri, eralu-l-ibad, Ş ia, Ali ve Osman hakkındaki görü ş ler ve bütün 

müslümanlara karşı  düş manca hareketlerine ait örneklere bol bol rast-
lanı r. 3  

Ş iânın haddi aş an grubundan ve as ıl gayesi islam ş eriatını  
yıkmak olan bât ıniyye, her zaman ve mekanda çe ş itli isimler altında 

meydana ç ıkmış , ifsad ve melanetini müslümanlar aras ında yaymış  

1) Muhammed Huseyn ez-Zehebi, et-Tefsir ve'l-Müfessirrin, Kahire 1381 / 1961 III. 186. 
2) Fazla bilgi için bkz. ayn ı  eser, II. 199-234. 
3) Fazla bilgi için bkz. et-Tefsir ve'l-Müfessirlin,II. 319 - 336. 
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ve islam aleminde sonu gelmeyen huzursuzluklara sebeb olmu ş tur. Za-

manımı zda da buna benzer hareketler eksik de ğ ildir. Bu hareketler bel-

delere göre çe ş itli isimler alsalar da gaye itibariyle bâtmilikle ayn ı  
paralelde yürüdüklerinden o grubun içine sokulabilmektedirler. Hin-

distan, Pâkistan ve Güney Afrikada A ğa Han ba ş kanlığı ndaki (Ş imdi 

torunu Kerim Han ba ş kandır) ismaililer, Kürdler aras ında Aleviler, 

İ randaki Bâbiler, Filistindeki Bahailer, hatta Hindistandaki Kâdiyâ 

Diler, eski bat ınıyye fırkasının zaman ımı zda ye ş eren filizleridir. Bütün 

bunlar Kur'an ı , zâhiri manay ı  itibar etmeksizin, kendi menfaatlar ını  
gözetir ş ekilde bât ıni bir mana ile tefsir etmektedirler. Bunlardan 
Ağa Hanın riyasetinekt ismaillilerle Alevilerin tefsire dâir maruf bir-

eserleri yoktur. Hindistandaki Ahmedilere gelince, Onlar Kâdiyân 
ş ehrinde do ğan Mirza Gulâm Ahmede tâbi olanlard ır. Faal bir propo-

ganda sayesinde bütün dünyada say ı larını  çoğ altmaktad ırlar. Gulâm 

Ahmedin 1314 / 1896 senesinde bütün islam alimlerine yazd ığı  mektub-
dan anla şı ldığı na göre, O, Mehdi ve Mesihli ğ ini iddia eder. Ahmediler 
cihad ı  silahla yapmaktan imtina ederek muslihane yollarla yapmay ı  
tavsiye ve İngiltere Hükümetine kar şı  sadakat ı  telkin ederler. Hz. 
İ sa hakkındaki görü ş leri de baş kadır. Çarm ıhda ölmeyip öldü zann ı  ile 
mezara konulan İ sanın İncili yaymak için Hindistana geldi ğ ine ve ora-
da 120 yaş larında öldüğüne inan ırlar. M.3hdide, aynı  zamanda hem İ sa 

ve hem de Mahammed te ş ahhus etti ğ i kanaatindedirleri İş te Bu esaslar, 

gayelerinin ne oldu ğunu açıkça göstermektedir. 

Bâbiyye ve Bahâiyye ye gelince, Bâb lakab ı  ile lakablanm ış  olan 

Mirzâ Ali Muhammede tâbi olanlara Bâbiler, bâbilerin ikinci reisi olan 
Bahâullah lakabiyle an ılan Mirza Hüseyn Ali ye tâbi olanlara da Bahâiler 

denir. 1260 /1844 senesinde kendisini bâb ilan eden Mirza Muhammedin 
etrafında baz ı  cahiller topland ılar. Mehdi'i Muntaz ırın nâibi manas ına da 
olan bâb fikri, ş ia aras ında bile kerih görülmü ş  ve onlarla s ıkı  bir müca-
deleye giri ş ilmiş tir. Bâbiler çok faal bir çal ış ma ile dünyan ın her tarafına 
dağı lmış lar ve çe ş itli din saliklerinden de kendilerine iltihaklar olmu ş tur. 
Bâbiyyenin daha tekâmül etmi ş  bir ş ekli olan Bahâiyye, eski dinlerin 
görüş lerinden, felsefi fikirlerden ve siyasi ihtilaflardan istifade etmi ş tir. 
Bu hususlar aynen bât ınilerde de görülür. Bâb kendinin resül oldu ğunu 
iddia etmi ş  ve "el- Beyan" isınindeki kitab ının, Allah tarafından indiril-
diğ ini söylemi ş tir. Keza Bahaullah da kendisinin Allah taraf ından gön-
derilmiş  bir rasul olduğunu iddia etmi ş tir. Kendi ş eriat ının islam ş eria- 

1) Muhammed Seyyid Geylânl, Zeylu'l-Milel ve'n-Nihal (Milel ve Nihalin nihayetinde) Mı sır 
1381 / 1961, s. 58-63; M. T. Houtsma, Ahmediye maddesi, islam Ansiklopedisi, I. 221 - 222. 
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tını  neshetti ğ ine kanidir. Ş eriatlar ında namaz gece gündüz 9 rek'att ı r. 
Kadın ve erkek müsavidir. Zina ve h ı rs ızlık için mali cezalar verir. Bir 

kad ından fazla kad ın almay ı  haram k ılmış tır. Verdi ğ imiz şu bir kaç mi-

salden anla şı hyor ki, akide ve talimlerindeki benzerlikler dolay ı s ıyle 

batmiliğ in yeni bir görünü şü olarak ortaya ç ıkmaktad ır. Onlar 

dini ıslah ad ı  altında, islami y ıkmaktan ba şka bir gaye ta şı mamakta-

tad ırlar. 

Babiler ve Bahailer, bat ıl davalar ına ve fâsid mezheblerine ş ahid-

ler getirmek için Kur'ana müracaat etmi ş lerdir. İş te onlardan bir kaç 

örnek: 

Onlar ehli sünnetin yapmış  olduklar ı  tefsirleri ay ıplamış lar ve gü-

lünç bulmu ş lardır. E ğer Kur'an âyetlerinin manas ından zâhir anla şı lmış  
olsayd ı , arap dilini bilen herkesin onu bilmesi, her edibin ondan lezzet 

almas ı  icab ederdi, derler ve Ali İmran suresinin 7 ci ayeti olan ( . . . . 

Onun te'vilini ancak Allah ve ilimde resöh sâhibi olanlar bilir) i okurlar. 

Onların Kur'an ı  ayet ayet tefsir eden bir eseri yoktur. İ lk reislerinin Ba-

kara, Yösuf ve Kevser sürelerini tefsir etti ğ i söylenirse de, bunlara mut-
tali olunamamış t ır. Yalnı z kendi kitablar ında ve makalelerinde, mana-
ları  tahrif edilmi ş  baz ı  âyetlere rastlan ılmaktad ır. Mesela Bâb, Yusuf 

s öresinin 4. eh. ayetin' 	
,9 	

L:41 	 <ili :51 

. 	j t) 	 j  "(Ş / (Allahın burada bizzat Yu- 

sufu zikretmesinden maksad. Huseyn ibn Ali dir. O, babas ına, ben 

onbir yıldız gördüm, güne ş  ve ay ı  hak üzerine ihata etmi ş ler Allah 

güne ş le Fat ımayı , Ayla Muhammedi kastedmiş tir) ş eklindeki teville-

rini ne akıl ve ne de ş eriat kabul eder, ve di ğer âyetleri de bu min-

yal üzere te'vil eder. 

Bahaullah'da, Kur'ândaki s ırat, zekât, oruç, hac, Ka'be, bele-

du'l-Haram gibi lafı zların hakiki manaları  murad edilmemekte, onlardan 

maksad imamlard ır denilmektedir. Onlar ba's ı , cennet ve cehennemi de 

inkara yönelirler. Onlar cennetin röhâni hayatla oldu ğunu, ruhâni ha-

yat ın ölümiyle de cehennemin ba ş ladığı nı  söylerler. Bu ş ekildeki te'- 

villere daha sonra gelen Abdulbaha ve ate ş li dal. Fadlullah el- İ râninin 

eserlerinde, eski bât ıni imamlarının sözlerini and ıran ve onlara muvaf ık 

olan lafızlara rastlamr.1 

1) Bu hususda fazla bilgi için bkz. et-Tefsir 	 II. 255 /279; Cl. Huart, Bahaullah 

maddesi, İslam ansiklopedisi, II. 233 ; Bâb maddesi, II. 163 - 165; Zeylu'l-Milel ve'n-Nihâl, 

s. 41 - 56. 
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Ş ianın bir kolu olan Zeyydiyyenin, son as ırda bir tefsirine mâlik 

değ iliz. Bugün tam muteziliyiz diyen bir fırka yoksa da, onlar ın fikir-
lerinin ekseri mezhebler taraf ından kullanıldığı nı  ve asrımı z tefsirlerin-

deki rolünün küçümsenemiyecek kadar çok oldu ğunu müş ahade etmek-
teyiz. 

b— İ lhâdi Tefsirler: 

Asrımızda baz ı  müslüman müdedkikler, Kur'ân ve İ slamiyet hak-
kında söyledikleri ş eylerle aç ıktan açığ a küfre gitmi ş lerdir. Bunlardan 
baz ıları  bu görüş lerinden rücu ederek islâmiyete dönmüş lerdir. Islam ın 

bidayetinden beri, baz ı  kimseler veya grublar hile ile islami y ıkmak 
istemiş ler ve bu i ş te de en sa ğ lam yol olarak Kur'am kendi heva ve he-
veslerine göre geli ş i güzel te'vil etmede bulmu ş lard ı . Geçmiş  as ırlarda 
olduğu gibi asrımızda da bunlar eksik olmamış lard ır. et-Tefsir ve'l-

Müfessiran sahibi, fitne ve dü ş manlığ a sebeb olmamak için, bunlar ın 
isimlerini vermedi ğ ini söyler ve onlar ın eselerinden bol bol örnekler 
vermek suretiyle onlar ın tefsirdeki tutumlar ını  göstermi ş  olur. Muham-

med Seyyid Geylâni ise gerek ilhad hareketleri bahsinde ve gerekse kü-
fürle iman aras ında kalanlar bahsinde onlar hakk ında bilgi verir. Mesela 
Onlardan Mansür Fehmi (1886-1959) Fransaya doktora yapmak için 
gitmi ş  orada "İslamiyetin Taklid ve Geli ş me devrinde Kad ı nı n Durumu" 

(lt:1 912; 	k 	%d 	51. .)1A .:01,-) 1  adlı  eserinde, Muhammed ş e- 

riâtı  bütün insanlara tatbik etme ğ e çalışı r, fakat kendi nefsini bundan 
istisna eder, der. Muhammed bir gün derin uykuya dalar. Kalk ıp namaz 
kılmağa yöneldiğ inde teharetini ve Abdestini yenilemez. Ama di ğ er 

müslümanlar böyle yapm ış  olsalar abdestlerini tazelemeleri laz ım gelir 

der. Onun "gözlerim uyursada, kalbim asla uykuda de ğ ildir" 	«cjI ) 

( 	 bt;;; demesi kâfi gelire Yine O taaddüdü zeveât nizü- 

mını  tanzim ederken, kendini bu nizâm ın dışı nda bırakmış tır, gibi sözler 
sarfeder. 

İş te Mansür Fehmi bu gibi sözleriyle küfere saplanm ış sa da, daha 
sonra Mı sırda yazd ığı  makalelerde, bu gibi hallerden döndüğüne ve is-
lâma s ıkı  bir ş ekilde sarıldığı na âit deliller pek çoktur.' 

1) La Condition de la femme dans la tradition et l'evolution de l'islamisme. Bu eser 1913 senesinde 

paris'de ne ş redilmi ş tir. 
2) Bkz. Zeylu'l-Milel ve'n-Nihâl, s. 82. 

3) Fazla bilgi için bkz. Zeylu'l-Milel ve'n-Nihal, s. 81 - 83. 
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Tâhâ Huseyn "Fi'ş -Ş i'ri'l-Câhili" adli eserinde, Hazreti İbrahim 
ve Hz. ismailin varl ığı ndan ş üphe ediş i ve Kur'anda geçen k ıssalarının 
ustûre ve bunlar ın muhtelif siyasi ve dini maksatlara mebni oldu ğunu 
söylemesi, Hazreti Peygamberin nesebinin isnad ıııı  Kurayş  eş rafından 
nefyetmesi, 7 kıraatın 7 kabile lehçsi oldu ğu iddias ı  gibi sebeplerle ten-
kid edilmişse de, Tâhâ Huseyn bir mümin ve müslim olarak Kur'andaki 
İbrahim ve İ smail kıssasına inamr, fakat alim ve edip olarak onlar ı  kabul 
edemedi ğ ini söyler. 0 bir vakitte iki ak ılla yaş ar biri Mümin ve müte-
deyyin hal, diğ eri ise âlimlik hali ki, bu hal dini yaş ayışı na küfreder. 
İ slam düş manı  olan müste ş riklerin bu ş ekildeki yaz ıları  da zaten az 
değ ildir. Onun dini müellefat ı  da mevcuttur. "Alei Ilâmi ş i'ş -Sire" ve 
"Mir'âtu'l-İslâm" adlı  eserleri gibi.' 

1928 senesinde M ı sırda Ismail Mazhar taraf ından tesis edilen 
" Mecelletu'l- U sür" adlı  mecmuda ilhad hareketlerinin aç ıktan açığ a mü-
dafaa edilir bir hale geldi ğ i ve halkı  ilhada davet hareketlerinin ba ş la-
dığı nı  görmekteyiz. Asl ında Mı sırda müslümanlar aras ında ilk ilhâda da-
vet hareketinin tarihi 1924 senesinde Mahmûd Azmi nin el-Ehrâm gaze-
tesinde yazd ığı  "Din yükselme ve ilerlemeye mani olan bir ba ğdır onu terk 
edin" makalesiyle ba ş lar. Fakat Ismail Azminin "Usur" adl ı  mecmuas ı , 
ilhadi fikirlerin yay ıldığı  bir mimber olmu ş , orada islâmiyete, arab ak-
liyatına, Asyal ı lık akliyatına çat ılmış , islam, aleminin ve ş arkın geri 
kalış  sebebleri bunlara ba ğ lanmak istenmi ş tir. Hüseyn Mahmûd, Omer 
İnayet ve Kamil Geylâni gibi yazarlar, Ismail Mazhar ın mecmuas ında 
bu fikirleri savunmu ş lardır. 

Ismail Mazharın yazd ığı  "el-Gâyetu Min Viicadi'l-insan" adli maka-
lesinde, S ırlarm s ırrı  olarak vasfetti ğ i bu hususun, karışı klığı n belirttik-
ten sonra, bütün dinler, insan ve cinlerin yarat ıhş  gayesinin Allaha iba-
det etmek oldu ğunu söyler. Bu fikir güzel olmakla beraber sahih 
Eğer bu sahih olmu ş  olsaydı , Allahın insanların ve cinlerin ibadetine 
muhtac olduğuna itikad etmemiz laz ım gelirdi. Böyle bir ş ey de mümkün 
değ ildir. İ tikadımca, İnsanın varlığı  gaye olmaktan en uzak olan ş eydir. 
Yine aynı  mecmuada ne ş retti ğ i istifta adli yaz ılarında baz ı  âyetleri, 
ilimle uygunluk göstermedi ğ ini ileri sürerek, ayetlerin bir k ıymet ifade et-
mediklerini beyan etmektedir. Ş öyle ki: Mülk süresinin 5.ci âyeti (Biz sün- 

ya semas ını  ışı klarla donatt ık)( 	 » hakkında, 

sahih olan ilim seman ın ışı klarla donat ılmadığı nı  söyler. Belki o nâmü- 
tenahi bir fezad ır 	 Keza, Kamer süresinin 11. ci âyetinde (Biz de gök 

1) Fazla bilgi için bkz. Zeyhu'l-Milel ve'n-Nihâl, s. 84 - 86. 
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yüzünün kap ılarını  açıp sular akıttık) ° 
• - 

de, ilim isbat etti ki, seman ın kap ı ları  yoktur. Ve su, arzdaki sular ın te-

bahhuru ve bulutlar ın kesifle ş mesiyle ancak topra ğ a düş er. Bu ş ekilde 
inanmak Allahın nimetine küfürmü dür? veya seman ın kapıları  olduğuna 

onların üstünde denizler bulundu ğu ve bu kap ılar aç ıldığı nda ya ğmur 

yağ ar ş eklinde bir inanç vâcib olurmu ? demektedir. ı  Yine bu zat ın 1929 

senesinde Mı sırda ne ş eretti ğ i "Kıssatu't-rnfan" tto IZ; 	 Z,CL;) 

;t311"i I 	 Cjt5,.;„kA 3V).  j adlı  eserinde, 

Kur'anda, Tevratta, iksûr ve Babil usturelerindeki tûfan olay ını  ele 

almakta ve ilkel kabilelerde mevcüd olan bu gibi anlay ış larla mu-

kayeseler yapmaktad ır. 2  O, bütün mucizeleri, hurâfe kabul etmek-
tedir. Mı sırdaki bu ilhadi harekete kar şı  bir hareket meydana gel-
miş tir. Bu ilhâdi hareketlere di ğer islam ülkelerinde de rastlan ı lı r. 
Gençliğ inde ate ş li ilhâcl taraftarl ığı  yapan Ismail Mazhar, 8 /9 /1961 
tarihinde el-Ahbar gazetesinde yazd ığı  "İslam ve ktimiii nizam an-
layışı " adlı  makalesi islamiyeti ve ş eriat' medhedici mahiyet ta şı -

dığı ndan bu makale, onun islâmiyete tekrar rucu etti ğ ine delalet eder. 

Fitne ve düşmanlığ a sebeb olmamak için ilhad hareketlerinde bulu-
nanların isimlerini gizleyen Muhammed Huseyn ez-Zehebi, onlardan ş öyle 

misaller verir.' Tefsirde bu yolu tutanlardan biri el - Kur'ân vel-Müfes-
sirün adlı  bir tetkik yaz ı sında, Allahın kitab ı  hakkında yaz ılmış  bütün 

müfessirlerin kusurlar ını  arzeder. Onlardan hiç birini istinsna etmeksizin 
hepsini birden ş iddetli bir dille levmeder. Onlar, tefsirlerinde akidelerinin 
tesiri alt ında kalmakla itham edilir. Onlar ın Kur'an âyetlerini, ş ahsi gö-

rüş lerine meylettirdikleri söylenir. 

Bu yöne teveccüh eden di ğer biri de, hadler ve ahkam bak ımından 

islam ş eriatını  darlıkla ithâm tmi ş , bu bakımdan da kendi ve hempa-
larmın heva ve heveslerine göre, âyetleri te'vil etme ğe çalış mış tır." 

ci j(S. J-41 ...),;:i,11)) adl ı  eserde, Mâide süresinin 38-39 

cu âyetlerindeki, sirkat haddi olarak (<1 ..,,,J23U )) ile, Nür süresinin 2. ci 

ayetindeki emirlerinin vilcilb ifade etmedi ğ ini, ibaha ifade 

ettiğ ini söylemektedir. Bütün sirkat hallerinde hâd farz de ğ ildir, Kesme 

fiili en son raddede yap ılmalı d ır. Yazar bu sözleriyle, Allah ın kelâmını  

1) Fazla bilgi için bkz. 	 ve'n-Nihal, s. 91 - 109. 
2) Kıssatu't-Tilfin, Mı s ır 1929. 
3) Bu rnisaller için bkz. et-Tefsir ve'l-Müfessirûn, III. 188-212. 
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aslına muvafık olmayan bir ş ekilde te'vil etmi ş  oluyor. Halbuki bu iki 

ayette vücûbdan ba şka bir ş ey anla şı lmamaktad ır. Gerek ayetlerin siyak 

ve sibakından gerekse Hz. Peygamberin kavli ve fiili s Unnetleri ve geçmi ş  
bütün alimlerin anlay ış ları  bu ayetlerin vücillı  ifade etti ğ ine delâlet 

eder. 

Diğer bir başkas ı  felsefi fikirlerin tesiri alt ında kalarak, sabit olan 

dini hakikatlerden baz ılarını  inkara yönelmi ş tir. Yürüdüğü felsefe yo-

lunda hareket ederek, baz ı  âyetleri tevil eder ve ş eytanın hakikatını  
inkâr eder. Baz ıları  da cin aleminin varlığı nı  inkâr ederler ve bu husustaki 

sarih âyetleri te'vil ederler. Cin suresinin ilk âyetindeki cin lafz ını , arap-

lardan bir kabile olarak ele almaktad ırlar. Bu izah tarz ı , bir çok yerlerde 

Kur'anın serahatına münafidir. 

Pek çok vesvese ve evham ı  bünyesinde toplayan "el-HiclCiye ve'l-
İrfrin fî Tefsiri'l-Kur'an bi'l-Kur'an adlı  eser, ilmi muhitte büyük bir 

gürültü meydana getirmi ş , ezher ş eyhleri onu, Allah ın Kelammı  yerinden 

oynatmak suretiyle dinde ilhad hareketleri ihdas etmekle ithâm etmi ş -

lerdir. Müellif eserinin mukaddimesinde, ayetlerin ve laf ızlarının, açık-

lanması  için, hiç bir delile ihtiyaç duymaks ı z ın, kendi kendine tefsir etmek 

ister, Buradan anla şı lıyorki, Allahın Rasulünün sünneti y ıkılmak isten-

mekte ve tefsirdeki kadru k ıymeti yok edilmektedir. 

Bu zatın, peygamberlerin mucizeleri hakk ındaki tutumu, onu in-

kara yöneltmektedir. Bir çok yerlerde bunu tasrih etmektedir. Insanlara, 

risalet ve siretinin gayr ında, davetinin do ğ ruluğu üzerinde rasülün bir mu-

cizesinin beklemek, lay ık değ ildir, der. Keza, Peygamberlerin âyetleri, 

davetlerini tasdik, risaletlerini islah içindir. Onlar ma'kulun gayr ını  
getirmezler, o ayetler âlemlerdeki nizam ve sünneti de ğ iş tirmezler, söz-

leri, onun inkâri bir tutum ta şı dığı na delâlet eder. Bütün peygam-

berlerin mucizelerini garib ş ekilde te'vil etmi ş lerdir. Alu İ mran sûre-

resinin 46. c ı  ayeti "O be ş ikte iken de yeti ş kin iken de insanlara söz söy-

ler.." :545-_, _411 ci Lj„,t;J1 ....) deki g ,t+1,1 lafz ını , hayatın 

temhid devridir. O da çocukluk devridir. Küçüklükte ki kuvvet ve cür'- 

et alametidir. 	)) ise büyüklük ve ihtiyarl ıkla azametin k ırılmas ı  

alametidir, yani o büyük küçük herkesle konu ş urdu, mütevâzi idi de-

mektedir. Hz. İ saya ait diğer mucizeleri bu ş ekilde te'vil eder. 

El-Araf sûresinin 160. c ı  ayeti " 	 Musanın kavmi ondan su is- 

tedikleri zaman Musaya, asanla ta ş a vur, diye vahyettik. Ta ş tan on iki 

pınar fış kırıp aktı 	" 	."; o U,..,L,41 .151 (..9, 	 . . ) 
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(... 	 öyts 	I. 4:,.. 	 ndeki 

kelimesinin ismi mekan olmas ı  sahih olur. (< 	!I...4,u LJ 

in manas ı , oraya vurdu, oraya gitti, Allanda su bulunan bir mahalde 
onları  sulad ı , demektedir. Yine ayn ı  sûrenin 107-108. ci âyetleri 
(Musa asas ım bırakt ı , O da apa ş ikar bir ejderha oluverdi. Elini de 
çekip ç ıkard ı , bütün görenler onun bembeyaz oldu ğunu gördüler" 

L5P,  1;U *-*. 15, v, . vl L5/4 	01„4.p L 
Bunları , Musa= burhanlar ı  ve hüccetinin kuvvetinden misaldir de-
mektedir. Keza Hazreti İbrahimin ate ş e atı lmasını  ve oradan sâlimen 

kurtulmas ını  inkara yönelir ve âyete hicret ve tedbir manalar ı  vererek 

bunlarla Allah onu kurtard ığı m söyler. Hz. Davad ve Hz. Süleyman 
Peygamberlerin mucizeleri hakk ındaki görü ş leri de bu minval üzeredir. 
O, melâike, cin ve ş eytanı  inkar ederek, melâikeye, nizam rasulleri, ve 
sünnetler alemi demi ş lerdir. Melâikenin Ademe secde etmesini de, âlem-

lerin insana musahhar k ılmmış  olmasıyla tevil etmi ş lerdir. Iblis, Hakka 

karşı  kibirlenenlerin ismi, gibi manalar vermi ş lerdir. 

Zâniye ve hırsıza tatbik edilecek hâd cezalar ı , bunları  âdet haline 

getirmiş  olanlara tatbik edilebilir. Yoksa bir iki defa bu i ş leri yapanlara 

tatbik edilemez der. Taaddüdü zevcat, riba ve zekât ve di ğer husus-

larda da garib ve ş eriatm muvafık görmediğ i fikirler ileri sürmektedirler. 

Bu hususlarda fazla bilgi elde etmek için, Muhammed Huseyn ez-Zehe-
binin et-Tefsir ve'l-Müfessirrı n adli eserine müracaat edilebilir (III. 
200-212). 

e) İ lmi Tefsirler: 

Son zamanlarda en fazla kabül gören tefsir nevilerinden biri de hiç 

ş üphesiz, ilmi tefsirdir. Kur'an ibarelerindeki ilmi ist ılahları  tefsir ve 

oradan çe ş itli ilim ve felsefi görü ş leri istihraç eden bir tefsir nev'idir. Bu 

gibi tefsirlerde, Kur'a= bütün ilimleri ihtiva etti ğ i söylenir. Bu yolu 

tutan kimselerin nazar ında Kur'ân, dini, itikadi ilimlere Ş amil olmakla 

beraber, onun çe ş itli ilmleri de kapsad ığı  fikri revaç bulur. Bu gibi fikir-
ler, asrımı zda zuhar etmi ş  de ğ ildir. Eski devirlerden beri bu fikri savu-

nan kimseler daima mevcuttu. Mesela İ mam el-Gazali de Kur'an tef-

sirinde bu yönü tervic eder. Ayda, Ulftmi'd-Din adlı  eserinin IV. eli 

bab ında, baz ı  alimlerden naklen "Kur'an 77200 ilim ihtiva eder, ondaki 
her bir kelime ilimdir ve her kelime için, zâhir, bat ın, had ve muttala 
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diye dört mana vard ır" 1 Yine İ bn Mes'ud'dan rivayetle " İ lmi evvelini 

vel-Ahirini isteyenler Kur'ân ı  düş ünsünler" 2  denilmektedir. Gazâli, 
İhyâ'dan sonra telif etti ğ i Cevâhiru'l-Kur'ân adlı  eserinde, İ hyada bah-
settiği hususları  daha tafsilatl ı  olarak anlat ır. Bu eserin 4. cü fasl ında, 
ilimlerin ş ubelere ayrı lışı  keyfiyetini ele alır ve onlar ı  Kur'âna dayand ı -

rarak taksim ve beyan eder, ve orada Kur'ân ilimlerini iki k ısma ayırı r. 
Birincisi, kabuk ilmi ki, lügat, nahiv, luraât, mahârici huruf ve zâhiri 
tefsir ilmi gibi hususlard ı r. İ kincisi ise öz ilimdir ki, K ıssalar, kelâm, 
fıkıh, usul-u fıkıh, Allah ve ahireti bilme ve do ğ ru yolu bulma ilimleri-

dir. 3  Be ş inci fas ı lda da, Kur'andan ç ıkan, t ı b, nücûm, astronomi, hay-

vanat, te ş rih, sihir, t ı lsımlara âit ilimleri ele al ır ve sonra, daha bunlar ın 

arkas ında sayılamıyacak kadar ilimlerin oldu ğunu ve onları  ancak ehil 

kimselerin bilebileceklerini söyler. İ nsan akliyat ının hududla oluşu sebe-
biyle, idrakine s ığ amıyan ilimlerin mevcud oldu ğundan bahseder. 4  Gü-
ne ş  ve ayın menzillerinde bir hesabla hareket etmeleri, gece ve gündü-
zün oluş u gibi ş eylerin hakikat ını  en iyi ş ekilde, semâvat ve arz ın terkibi-

ni bilen heyet âlimleri bilebilir. Keza Gazâli, İnfitâr sûresinin 6-8. ci â-

yetleri (Ey insan, seni yaratan düzelten, tamaml ıyan, seni dilediğ i su-

rette terkip eden, keremi engin Rabbine kar şı  nankör davranmaya 

sürükleyen ne?) 	(.5 3J 	 ±.3.) .lA c;)1,-..-.; 

(s1 	 ni, insan azas ının zâhir ve 

bât ın te ş rihini, onların adedini, nevilerini, hikmetlerini ve faydalar ını  
bilen kimseler anlayabilirler. O halde, sen Kur'ânda evvelkilerin ve 

sonrakilerin ilimlerinin mevcudiyetini dü şün,5  demektedir. 

Celâluddin es-Suyüti de, ilmi tefsir hususunda, Gazâl ınin yolunu 

takip etmi ş tir. İ lmi tefsir hakk ındaki görü ş ünü el-Itkân adlı  eserinin 

65. ci nev'inde ve fi İstinbâti't-Tenzil adlı  esrinde ortaya koymu ş -

mu ş tur. zikretti ğ imiz bu yerlerde, çe ş itli ilimleri ihtiva eden âyetleri, 

hadisleri, ve sahabe ve ûlemân ın sözlerini toplamış t ır. En'am süresinin 

38. ci âyeti olan (  Kitabda hiç bir ş eyi ihmâl etmedik...) 

Li 	 » ile, Nahl süresinin 89, cu âye- 

ti ( 	 Biz sana, her ş eyi apaç ık beyân eden kitab ı  indirdik) 

1) Gazi% Ihydu elizmi'd-Din, Mı sır 1356, III. 135. 

2) Aynı  yer. 

3) Gâznli, Ceveihiru'l-Kur'gin, Mı sır 1329, s. 21 - 25. 

4) Aynı  eser, s. 31 - 32. 

5) Aynı  eser, s. 32 - 34. 
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i delil getirir. Daha sonra 

Hazreti Peygamber, sahabe ve tâbiilerin bu hususdaki görü ş lerini, 

Ebu'l-Fadl el-Mûrsi ve Gazülinin fikirlerini tâdâd eder.' 

Verdiğ imiz şu birkaç k ısa örnek, ilimlerin kayana ğı nın Kur'ân 

olduğu, ve bunların ne şekilde çalış tıklarını  göstermektedir. Bu ş ekildeki 

ilmi tefsir çal ış malarının tarihini Gazaliden daha çok evvellere kadar 

indirmek mümkündür. Yani bu hareketi Abb asiler devrinin ilim ve ter-

ceme hareketleri devrine kadar indirebiliriz. Fakat ilmi tefsirin derli 

toplu merkezle ş miş  fikri Gazâlide görülür. Ondan sonra da, Ebu Bekr 

el-Mürsi, ve es-Suyuti bu hareketin bayraktarl ığı nı  yapar-

lar İ lmi tefsir hareketinin tatbik ş ekline ise ilk defa Fahruddini Rüzi-

nin tefsirinde rastlan ı lır. Art ık bundan sonra, Kur'ândan istihraç edilecek 

ilimler müstakil eserlerde toplanmaya ba ş lar. Kur'ânda çe ş itli ilimlere 

âit âyetler bir araya getirilerek yeni ilmi görü ş lerle kar şı laş tı rılmış -

lard ır. Bilhassa bu fikirler zaman ımı zda pek revaç bulmu ş , ve bu saha-

da pek çok eserler meydana getirilmi ş tir. 

Her zaman ve her yerde, meydana gelen bir hareketin tasvibkür-
ları  bulunduğu gibi, o hareketi benimsemiyen hatta ona muhalefet eden 

ceryanlar da meydana gelir. İ lmi tefsir hareketi gerek müteahhirin ve 
gerekse mütekadimin aras ında revaç bulmu ş  ise de, yine baz ı  mütekad-

dimin ve müteahhirin tarafından makbul görülmemi ş  ve tenkide u ğ ra-

mış tır İ lmi tefsire ilk itiraz, Usulu fıkıhcı  Ebû ishük ibrühim b Müsa 
eş -Sâtıbi el-Endelüsi (Ö. 790 /1388) den gelmektedir. el-Muvafakât 
adlı  eserinde, ş üri'in maksad ını  izah etmeye çal ışı r. Yukarıda zikretti-
ğ imiz Nahl sûresinin 89. cu âyeti ile En'am süresinin 38. ci âyetlerini ele 
alır ve bu âyetlerden maksad ın teklif ve teabbüd oldu ğunu ileri sürer ; 

 ve daha sonra, Kur'ânın iktiza etmedi ğ i ş eyleri ona izafe etmek câiz 

değ ildir, iktiza etti ğ i ş eyleri de inkar etmek câiz olmaz, der 2  İ lmi tefsire 

karşı  olan asrımız ın görüş lerini daha sonra zikredece ğ iz. 

Zamanımı zda ilmi tefsire temâyül edenler, bütün ilimlerin men ş eini 

Kur'anda aramaya koyulmu ş lar ve bu sahada çe ş idli eserler meydana 
getirmi ş lerdir. Geçen as ırda bu hususda meydana getirilmi ş  en mühim 

eser, Muhammed b. Ahmed el-iskenderâni'nin "Ke şfu'l-Esrâr el-Nü-
raniyye el-Kur'âniyye," dir. Eser 1297 senesinde M ı sırda üç cild halinde 
basılmış tır. Arz, insan nebatat ve hayvânat ın yarat ılışı  ve onlar ın karek-

terlerinden bahseder. Müellif eserinin telif sebebini ş öyle izah eder. 1290 

1) es-Suyilti, el-Itkân Fi ülâmi'l-Kur'ân, Kahire II. 125 - 131. 
2) es- Ş âtıbi, el-Muvafakât fi Usali' ş -Ş eria, Mı sır II. 80-82. 
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senesinde Ş amda Mesihi tabibler, ta ş  kömüriinün tekevviinü meselesini 
ele alarak, bunu Tevrat ve İ ncillerde aramaya kalkt ılar. Bu hususta 
orada bir ş ey bulamay ınca, bana bunun Kur'ânda olup olmad ığı nı  sor-

dular, bende bu eseri telif ettim demektedir.1 

İ slami ıslah hareketlerine kat ılmış  olan es-Seyyid Abdurrahman el-
Kevakibi'nin "Tabâiu'l-İstibdad ve Masariu'l-Istt'bad" adlı  eseri, bu 
hususta baz ı  gazetelerde yazd ığı  makalelerin topland ığı  bir meemuad ır. 
Orada, Kur'an ın icaz ına muhalif olmayan, ilmi nazariyeleri, Kur'an ın 
ş umulü içinde oldu ğunu zikreder. Orada, arz ın güne ş  sistemine dahil 
olduğu, gemilerin buhar ve elektrikle seyri, mikroblar ın varlığı  gibi daha 

pek çok meseleler üzerinde durulur. 

Mustafa Sad ık er-Rafı 'i de İcazu'l-Kur'an adlı  eserinde, "el-Kur'an 
ve'l-Ulüm" ba şhğı nı  açmış ,2  orada, ilmi tefsire yard ımcı  olacak mahi-
yette sözler etmi ş tir. 

Meşhur tabib Dr. Abdulaziz İ smail "el-İslam ve't-T ı bbu'l-Hadis" 
adlı  eserinde bu yöne teveccüh eder. Bu eser de Mecelletu'l-Ezherde ne ş -
rettiğ i makalelerini toplam ı§ ve 1357 senesinde tabedilmi ş tir. Eserin 

mukaddimesinde Kur'ân bir hendese, bir t ıb veya bir felek kitab ı  değ il-
dir. Fakat O, bazen ş u sayd ığı mız ilimlere i ş aret eder, demektedir. 
Keza ayn ı  müellif' "el-Hayatu Tahte Dav'i'l-Kur'ân" adlı  makalesinde, 
et, balık ve süt gibi g ıdaların, bakla ve buğday gibi maddelerden daha 
faideli olduğunu anlatmış , çe ş itli gıda maddeleri aras ında mukayeseler 
yapmış tır.' 

Bizde de bu sahada çal ış malar olmu ş , Gâzi Ahmed Muhtar Pa ş a, 

Astronomi ile 70 kadar ayeti toplam ış  ve onları  zamanının yeni ilim-
leriyle tefsir etmi ş  ve kitab ına "Serairu'l-Kur'an" adını  vermiş tir. 

Bütün bu sayd ıklarımız bir yana, ilmi tefsirin en mühim lideri e ş -
Ş eyh Tantavi Cevheri (Ö. 1940) dir. "el-Cevahir fi Tefsiri'l-Kur'ân" 
adlı  25 cildlik muazzam eserinde, herkesten daha fazla ilmi tefsir örnek-
lerini vermiş tir. Ş imdi onu bu tefsirindeki usulünü muhtasar olarak ince-
liyelim. 

e ş -Ş eyh Tantavi, tefsirdeki gayesini ş öyle izah eder, Allah ı  kalple-
re a şı lamak, insanlar ı  hidayete ula ş tırmak için onlara kevni ilimleri il-
ham etmektir, der. Telif etti ğ i, Cemalu'l-illem, et-Tacu'l-Murassa, 
Cevahir fi Tefsiri'l-Kur'an, Nizântu'l- Âlem ve'l-ümem, en Nizam ve'l- 

1) el-Iskenderâni, Ke şfu'l-Esrar, I. 3. 
2) er-Rffri. rcetzu'l-Kur'ân, Mısır 1375 / 1956, s. 126 - 144. 
3) et-Tefsir ve'l-Müfessirûn, III. 168. 
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-İslam adh eserlerinde, Kur'an ayetleriyle, kevni acâiblikleri, tabiat 
kanunlarının mutabakat ını  gösterme ğ e çalışı r.' 

Müellif, tefsirinde müslümanlar ın ihtiyac ı  olan, ahlak, ahkâm, 
tabiat kanunlar ı , garib ilimler ve yarat ı lış  acaipliklerini va'z ettikten 
sonra, arz samavat, hayvanat ve nebatât hakk ındaki ayetlerin haki-
katma, müslümanların vukûf peydahetmesi için te şviklerde bulunur. 
Kur'anda 750 âyetin ilim ve fenne taalluk etti ğ ini, buna mukabil fık-

ha ait olan sarih ayetlerin 150 yi geçmedi ğ ini söyler. 2  Ey İ slam milleti, 
feraiz hakk ındaki sayılı  ayetler riyaziye ilminden al ınmış  bir furu'dur. 
sizlere ne oluyor, dünyan ın acâiplikleri hakk ında 700 küs tı r ayet var 
ki, bunlar zaman ımı z ın ilimleridir, bu zaman terakki zamand ır. Ec-
dadımız niçin miras ayetlerini i ş lediler de, kevn âyetlerini i ş lemediler.... 
Sen bu tefsirde ilimlerden bir hulâsa okuyacaks ın. Bunların tetkiki 

ferâiz ilmini tetkikten daha afdald ır. Ferâiz ilmi farz ı  kifayedir bu ise, 
marifetullahı  art ırdığı ndan her muktedir olan kimseye farz ı  ay ınd ı r. 
İş te biz bunlar ı  tefsirimize ithal ettik. İ slamda ufak fukahadan olan ma ğ -
rur cahiller, bunlardan gafil oldular.... 3  

şüphesiz islamın öğ retim nizam ı  yükselmeyi ister. Belagât ilmi, 
Kur'ân ilimlerinin en son mertebesi de ğ ildir, belki onun lafz ının ilmidir. 
Allahın arzda izhâr etti ğ i ilimlerin, Kur'ânla intibak ı , belki onun manas ı -
nın ilmi olabilir... 4  Niçin islam alimleri, islâmî ilimlerden olan, fıkıh ilmi 
sahas ında onbinlerce eser telif ettiler. Halbuki f ıkıh ilmine ait Kur'anda 
ayetler gayet azd ır. hemen hemen 150 y ı  geçmez. Halbuki, Kur'ânda hiç 
bir süre tabiât ilimlerinden hali de ğ ildir. Aç ık olarak onlar ın adedi 
750 ye ula şı r. Bunlardan ba ş ka delâlet tarikiyle olan ayetlerde çoktur. 
Az olan ayetlerde müslümanlar ın mütebahhir olmas ı , çok olan ayetlerde 
de cahil kalmas ı  aklen ve ş er'an caizmi dir ?. Cedlerimiz f ıkıhda alim idi-
ler. Bizlere de kâinât ilimlerinde alim olmak dü ş er. Bunun üzerinde du-
rursak islam milleti terakki edecektir.' 

eş - Ş eyh Tantavi, bu eserinde Kur'an âyetlerini lafzi olarak muh-
tasar bir ş ekilde tefsir eder. Hemen hemen elimizde tedavülde olan tef-
sir kitabları  hâricine ç ıkmaz. Fakat o lafzi kısmını  sür'atle hulâsa ettik-
tikten sonra letâif veya cevahir dedi ğ i faydalı  bahislere dalar. Bu bahis- 

1) Tantâvi Cevheri, el-Cevahir fi Tefsiri'l-Kur'an, Mı sır 1341 - 1351, I. 2. 

2) Aynı  eser, I. 3; Tantavi Cevheri, el-Kur'ân ve'l-Uhlmu'l-Asriyye, Mı sır 1344 / 1926, s. 35; 

et-Tâcu'l-Murassa, Mı sır 1324 / 1906, s. 78. 

3) Aynı  eser III. 19. 

4) Aynı  eser XXV. 40. 

5) Aynı  eser XXV, 53. 
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ler zaman ımı zdaki ş ark ve garb âlimlerinin fikir mecmuas ı  halindedir. 

Tefsirine pek çok nebât hayvan ve tabii manzaralara âit resimleri oku-

yuculara izâh etmek için koymu ş tur. Bernaba inciline itimad ederek 
ondan baz ı  sözler alır. Bazende, Eflâtun ve Ihvan ı  Safa risalelerinden al-

dığı  fikirlerle dini hakikatlar ı  ş erheder. Ebced hesab ından (Cümel he-
'sabları) istifade ederek, istihraçlar da bulunur. Bidayetteki araplar için 

bahis konusu olmayan, yeni ilimleri ve yeni nazariyeleri tefsirine yerle ş -

tirir ve âyetleri onlarla izah etmeye çal ışı r. 

Biraz da tefsirinden alaca ğı mı z örnekler üzerinde dural ım. Bakara 

süresinin 61. ci ayeti (Hani siz, ya Musa, biz bir çe ş it yeme ğe kat-

lanamayız, o halde bizim için Rabbine yalvar da arz ın yeti ş tirdiğ i, 

hıyar, sebze, sar ımsak, mercimek ve so ğ anı  versin"....)" Zl9 ;51 j 

s . cs).4 	 jP 

« . . . lgJ 	14.4 	j 	 .,* 	Lra 1 Ayetinde 

ki t ıbbi fâideleri zikrettikten sonra, t ıb nazariyelerini, Avrupal ı  tabib-

lerin metodlar ını , el-menn ve's-Selvâ'n ın hafif leziz iki taam oldu ğu, 

temiz havada ya ş ayanlar için devaml ı  olarak onlar ı  yemekte bir hasta-

lığı n bahis konusu olam ıyaca ğı  izah edilir. Hür bir hayat, fena bir ş ehir 

hayatından daha iyidir. az  çe ş it yemek yemek, çok çe ş itli yemekten 

daha iyidir,1 der. 

Enbiya süresinin 30. cu ayeti (kafir olanlar görmüyorlar m ı  ki, 

göklerle yer biti ş ik bir halde iken, biz onları  birbirinden ay ırd ık....)" 

( 	 çlj ı  ) 
Kur'an yüzlerce sene evvel arz ve semavât ın, yani güne ş , yıld ı zlar ve 

âlemlerin birle ş ik olduklarını  ve Allah ın onları  ayı rdığı nı  söyler. Bu bir 
mucizedir. Bu hâdise ancak zaman ımızda bilinebilmiş tir. 2  Rahmân 

süresinin 15. ci ayeti (Cinni de yal ın bir ate şten yaratt ı ) 

(( . 	cy4 	 İ ns ve cinnin unsurlar ı  hakkında konu ş - 
, 

tuktan sonra, Maâric kelimesinin ışı ktakı  7 renge i ş aret etti ğ ini söy-
lemektedir. 3  

Zelzele süresinde de, muhtasar lafzi tefsirden sonra, el-Ehrâm gaze-
tesinden ald ığı  İ talyadaki zelzele olay ını  ele alır ve husule gelen mal ve 

1) el-Cevahir fi Tefsiri'l-Kur'ân, 1 . 66-67. 

2) Aynı  eser, X. 199. 

3) Aynı  eser, XXIV. 17. 
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can kayb ından bahseder, sonrada, definelerin arz taraf ından at ılmasun, 

kömür ve petrolün arzdan ç ıkarılmas ı  ş eklinde tefsir eder.' Arz ve se-

mavattaki her ş eyin insan o ğ luna ve bilhassa müslümanlara müsahhar 
kı lınd ığı nı , söyleyerek, suyu, meyvalar ı , denizleri, nehirleri, ay ı , güne ş i, 

gündüz ve geceyi, bizlere musahhar k ılmadı  mi? Müslümanlar kendile-

rini bunlardan müsta ğni mi addediyorlar, diyerek daima müslümanlar ı  
ilim ve fenne te şvik etmektedir.' 

İ lk devirlerde oldu ğu gibi, zaman ımızda da ilmi tefsire muhalefet 

edenler bulunmu ş tur. Onların görüş leri kıymetsiz de ğ il bilakis kendilerine 

hak verdirecek durumdad ır. Muhammed Re ş id Riza, tefsirinin mukad-

dimesinde, Müslümanlar ın kötü talihlerindendir ki, ekseri tefsirler ya 

ilmi yollarla veya, nahiv, fıkıh, maâni, beyan, mütekellimlerin müca-

deleleri, usulcülerin tahricleri, mukallid fakihlerin istinbatlar ı , mutasav-

vıfların te'vilatlar ı , İ srâilî hurafeler gibi ş eylerle me ş gul olup, insanları  
hidayete yönelten Kur'an'n as ıl gayesini uygulayam ıyacaklar, hele 

Fahruddin er-Razi, yukarda say ılanlara ilaveten tefsirine riyazi ve 

tabiat ilimlerini de ilave ederek, insanlar ı  bir parça daha, Kur'an ın ası l 
gayesinden uzakla ş tırmış  oldu, dernekle ilmi tefsire kar şı  tutumunu gös-
termiş  oluyor.' Muhammed Mustafa el-Meragi'de el- İ sliftm 

Hadis adlı  esere yazd ığı  takrizde, tefsirdeki bu mesle ğe rıza göster-

memektedir. Bu kitab ı  medh etmekle beraber, yanl ış  bir anlayış a 

mahal vermemek için, Kur'ân ı  Kerim bütün ilimlere cümle ten ve taf-
silen ş amildir demek istemiyorum, demek suretiyle bu mesle ğe kar şı  
olduğunu ifade eder. 4  

et-Tefsir ve'l-Müfessirün adlı  eserin sahibi Muhammed Huseyn 

ez-Zehebi de, Tefsirde bu mesle ğe muhalif olan e ş -Ş at ıbi'yi haklı  görür ve 

onun yolundan giderek, ilmi tefsiri çe ş itli yönlerden tenkid eder. Ş öyle 

ki: a) Lugavi yönden: Kur'andaki laf ızlar zaman ımıza kadar ayn ı  ma-

nada kullanılmamış lardır. Hayat ın ş artlarının değ işmesiyle lafızlarda 

da değ iş iklikler olmu ş tur. Biz, bir kelimenin muhtelif manalara geli ş i-

nin tarihini ve derecelenmesini bilemiyoruz. Ist ılah manas ını  bildiğ imiz 

bir kelimenin, lugavi, Ş er'i orfi manalar ı  da vard ır. Bütün bu manalar 

aynı  lafızda toplanır. Kur'an lafı zlarının muteber olan tan ımı , onların 

n'azil olduğu devirdeki anla şı lışı dır. 

1) el-Cevahir fi tefsiri'l-Kur'etn, eser, XXV, 249-251. 

2) el-Kur'an 	 s. 33-35. 

3) Tefsiru'l-Menar, I. 7. 

4) et-Tefsir ve'l-Müfessiran, III. 158. 
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b) Belâgât Yönünden: En yüksek belâgâta sahip olan Kur'ân ı  
Kerim, diğ er eserlerle mukayese edilemiyeck bir yüceliktedir. Kelâmm, 
muktezay ı  hale mutabakat ı  ş eklinde tarif etti ğ imiz belâgat ı , ilmi tefsir 
erbâb ımn gittiğ i yola yöneltecek olursak ve yine onlar ın dediğ i gibi, 

Kur'an bütün ilimleri tazammun etti ğ ine göre, Kur'ân ın lafızları , yeni 
ihdas edilecek manalara mütehammil olabilir mi? şeklinde bir sual soru-
labilir. Ve bu ş ekilde tehlikeli bir duruma girmi ş  oluruz. 0 halde, Kur'- 
ânın nüzillü esnas ında araplar, ondaki mevcud olan ilimleri bilmeleri 
laz ı mgelirdi. Eğer böyle bir ş ey olmuş  olsayd ı , onlarda ilk anlardan iti-

baren muhtelif ilim ve fenlerde niçin bir uyanma hareketi meydana gel-
medi? denilebilir. 

İ tikadi Yönden: Kur'an ı  Kerim her zaman ve her mekanda bâki 
faydalı  nizamlar mecmuas ıdır. O, insanların akliyat ına hitab eder. Al-
lah onu son, ş eriat ını  ve din kanunlar ını  ihtiva eden bir kitab k ılmış -
tır. Her müslümanın ona inanmas ı  ve onun emirlerini dinlemesi icâb 
eder. E ğer her ş ey Kur'anda vard ır deyenlerin yolunu takip edersek, 
tıb, hendese, felek, fizik, kimya nazariyelerinin ve bunlardan ba şka ilim-

ler içinde onu kaynak k ılmamız icab eder. E ğer böyle yapacak olursak, 
müslümanlar ın Kur'an hakkındaki akidesine bir ş üphe sokmu ş  oluruz. 
Çünkü ilmi kâideler, nazariyyelere dayan ır Karar ve bekâs ı  bahis konusu 
değ ildir. Zamanımız ın âlimleri ne kadar çok ilmi nazariyeler ortaya at-
mış lar, bir müddet sonra da ondan vazgeçmi ş lerdir. Ş imdikilerle geçmi ş  
ilmi nazariyyeler aras ındaki z ıtl ıklar nazar ı  itibara alınırsa, bütün bu 
tezât halindeki nazariyyelerin Kur'ânda mevcudiyeti dü şünülebilir 
mi? Eğer bu nazaiyyelerin mevcudiyetinin varl ığı  kabul edilirse, bir 
müslümanın bundan sonra Kur'ân ı  tasdik etmesi do ğ ru olur mu ?. Bu 

yolun sâlikleri bilsinler ki, Kur'ân, ne felsefe, ne t ıb ve ne de hendese 
kitab ıd ır. Kur'ân ı  Kerimin insâni hedefi, hayat ı  islâh, hidayet ve Allaha 
rucu yollar ını  göstermesidir.1 

Ş eyh Emin el-H6li de "et-Tefsir Maalimu Hayatihi ve Menhecihi'l-
Yevm" adlı  eserinde, bu meseleye temas eder ve bu yola sül ılk edenleri 

kat'i delillerle reddeder. 2  

İ lmi tefsirin en ş iddetli muarı zlar ından biride muhakkak ki, e ş -
Ş eyh Mahmild Ş eltisıt'dur. "Mecelletu'r-Risetle" de yazd ığı  Kur'an ve 
müslümanlar adl ı  makalesinde, Kur'an tefsiri ile u ğ raş anlardan bir 
grub, âyetleri sadece ilmi yönden ele ald ılar ve orada yeni ilmi nazariy-

yeleri tatbike ba ş lad ılar. Orada kevni kâideleri va'zettiler, onlar ın Kur'- 

1) et-Tefsir ve'l-Miifessirtin, III. 157-160. 
2) Emin el-Hûll, et-Tefsir Maalimu hayatihi ve Menhacuhu'l-Yevm, Mı sır 1944. 
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anla alakalar ı  sadece bu yönden oldu. Bir âyette, ya ğmur, bulut, sinı ek 
ve gök gürültüsü geçse, hemen müjde verip, tabiat alimlerinin bu husus-
ki sözlerini aldılar. Keza Güne ş  ay ve y ıldı zlardan bahsedildikçe de, Kur'- 

ân astronomiden bahsediyor, nihayet Kur'ân her filmin kayna ğı  olan bir 

kitabd ır dediler. Kur'âna bu ş ekilde bakmak ş üphesiz ki hatalıdır. Bu 

yola tevessül edenler, onun i'caz ına münafi olarak âyetleri te'vil etmek 

mecburiyetinde kald ılar. Kur'an ın inzal edili ş inin ası l gayesi, ilmi naza-

riyeleri, ince fenleri ve maarif çe ş itlerini ö ğ retmek de ğ ildir. Ilim, sebât, 

karar ve son görüş ün ne olduğunu bilemez. Onun nazar ında bugün sahih 

olan ş ey, yarın hurafelerden bir hurafe olabilir. Halbuki bütün bu hu-
susların, insanların imanlarını  artırmak için oldu ğunu düşünebilseydik 

daha iyi olurdu. Kur'anın, aldın mutmain olaca ğı  hakikat ilimlerine mu-

halif olmad ığı  ve olmıyacağı nı  bilmek kâfi gelirdi. O her ş eyden evvel 

hidayet, ıslah ve ş eriat kitab ıd ır ve dâima öyle kalacakt ır.' 

d) ietimâi Edebi Tefsirler: 

Zamanımızdaki tefsirlerin ekserisi içtimai edebi mesle ğe temayül 

etmiş lerdir. Bu nev'i ile tefsir, kuruluk ve durgunluktan kurtar ılmaya 

çalışı lmış , Kur'an' Kerimin hidayetinden, insanlar faydalanmaya 

sevkedilmiş lerdir. Tefsirdeki bu yeni hareket tarz ında, naslara ittiba ve 

ve Kur'ândaki ince noktalar ın açıklanmas ını  müş ahade etmekteyiz. 

Bu nevi tefsirde, Kur'an ın as ıl hedefi olan manalar, en yüksek uslabu ile 

ele alınır, sonra bu nasların, olu ş , içtimâiyât ve tekamül kanunlariyle 

olan münasebetleri incelenir. Muhammed Abduh ve talebeleri, Allah ın 

kitab ının tefsirinde büyük gayretler göstermi ş ler ve insanlar ı  dünya ve 

âhiretin hayırlarına ulaş tırmaya çalış mış lard ır. Asrımız müfessirleri ta-
rafından ihdas edilen bu ekolün de tasvib edilen veya edilmeyen yönleri 

vard ır. 

Tasvib edilen yönleri: içtimai edebî tefsir yolunun salilderi, tefsire, 

mezhebler görü ş ünden uzak bir nazarla bakt ılar ve islamda mevcud olan 

mezheblerden hiçbirinin tesiri alt ında kalmama ğa gayret ettiler. Kur'an 

mezhebler için bir vas ıta kılmadılar. Kur'an kendisine muvafık bir ş e-

kilde te'vil ettiler. İ srâilî rivâyetler üzerinde tenkidci bir tav ır takınarak, 

eskilerin tefsirlerinde oldu ğu gibi, yalan ve hurafe olan ş eyleri, tefsir-

lerine kaydetmediler. Daha do ğ rusu Kur'an! Kerim tefsirini bu gibi 
ş eylerden temizlemeyi hedef edindiler. Kur'an tefsirinde bol miktarda 
kullanı lan, zayıf ve mevzu haberleri de kullanmaktan çekindiler. Israi- 

1) Mecelletu't-Risale, Sene 1941, aded 408, s. 579 - 582. 
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fiyat ve mevzuu hadisler hususunda gaflete dü ş medikleri gibi, Kur'an ın 

müphemlerini tayin, ve gaybi ş eyler hakk ında, sahih ş er'i naslardan bi-

linenlerden gayr ı sına cür'et etmediler. Onlar imân mebdei üzerinde dur-

dular, fakat onun tafsilat ve cüz'iyyat ı  üzerinde durmaktan çekindiler. 

Bu ekol mensuplar ı , tefsiri, ilim ve fen ı stılahlarının tesirinden uzak-

la ş t ırmış lard ır. Onlara göre, Kur'ân ın böyle ilmi bir tefsire ihtiyac ı  
yoktur. Yine bu medrese, Kur'an ı  içtimai edebi bir metodla tefsir etmi ş -

ler. Onun belâgat ım, i'caz ını  ve manalar ım meramını  açıklamış lar, ken-

disinde bulunan olu ş  ve içtimâi nizâm kanunlar ın izhâr etmi ş lerdir. 

Münâsib olan yerlerde, islâm milletinin mü ş killerini ve bütün milletlerin 

sıkıntılarına deva olabilecek esaslara, Kur'ân ın işaret etti ğ ini, dünya ve 

ahiret hay ırlarını  bünyesinde toplad ığı nı  açıklamış lard ır. Sağ lam naza-

riyyelere dayanan filmin isbât etti ğ i ş eylerin, Kur'anla mutabakat" üze-
rinde durmu ş lard ır. Tasvib edilebilecek bütün bu hususlar, okuyucular ı  
te şvik ve cezbedici bir üdübla kaleme al ınmış tır. 

Tasvib edilmeyen yönleri: Akla çok geni ş  bir hürriyet bah ş eden bu 

ekol, Kur'ândaki baz ı  ş er'i hakikatlar ı  te'vile yönelmi ş tir. Bazen haki-

katten mecaza ve temsile gitmi ş lerdir. Mutezileden iktibas ettikleri, 

bu geniş  akli hürriyet sebebiyle, bazen Kur'an laf ızlarmın manalarm ı , 

Kur'anın nüzülü esnas ında, araplarca bilinmeyen bir ş ekilde naklet-

miş lerdir. Kur'âm Kerimden sonra en mutemed kitab olan, Buhâri 

ve Müslim'in sahihlerinde, rivayet ettikleri baz ı  hadisleri zay ıf veya 

mevzuu olarak görmü ş lerdir. Sahihliğ i sâbit olan âhâd haberleri, bil-

hassa akâid konusunda, kabul etmemi ş lerdir. Halbuki ehli sünnet, 

haberi âhâdla amel etmenin lüziimu üzerinde ittifak etmi ş lerdir. Sahih 

olduğu tayin edilen âhâd haber dinde hüccet olarak kabul edilmektedir. 

Bu haberlerin yak ın ifade edip etmediğ i konusunda mezhepler aras ında 

çe ş itli görü ş ler varsa da, Mutezile onu her haliyle kabul etmemekte-

dir.1 

Bu medresenin me ş hur ş ahsiyyetlerinin ba şı nda, hiç ş üphesiz bu 

hareketin reisi olan Ş eyh Muhammed Abduh gelir. es-Seyyid Muham-
med Re ş id Rida, e ş -Ş eyh Ahmed Mustafa el-Merâgi, Tefsirlerinde, Ab-

duh'un metodunu takip etmi ş lerdir. Biz burada sadece Muhammed 

Abduh'un tefsirdeki metodu üzerinde durarak bu ekolün yapmak iste-
diğ i ş eyleri, alaca ğı mız örneklerde göstermeye çal ış aca ğı z. Bu kadarla 

iktifa ederek, ayr ıca Muhammed Re ş id Rida ve el-Merâgi'nin tefsir-

lerine temas etmiyece ğ iz. 

1) Abâcl haberlerin de ğeri hakk ında fazla bilgi için bkz. Dr. Talat Koçyi ğ it, Ahâd Haberlerin 

Değ eri, ilâhiyat Fakültesi Dergisi, y ıl 1966, cilt XIV. s. 125-142. 
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Ş eyh Muhammed Abduh (1848-1905), Ma ğ ribde bulunduğu s ırada, 

talebelere bir kolayl ık olmak üzere, 1903 senesinde "Tefsiru Cüz'ü 

Amme" yi ikmal etmiş tir. Yine onun 1903 senesinde Cezayir ş ehrinde 

bir konferans olarak verdi ğ i, "el-Asr" süresinin tefsiri ve Kur'an ın baz ı  
müşkil âyetleri üzerinde tetkikleri vard ır. Meselâ, Nisa süresinin 78 ve 

79. cu âyetlerinde birbirine z ıt görünen hususlar ın uyuş turulmas ı , 
Hâc süresinin 52, 53, 54, 55. ci âyetlerinin izah', ve Garanik vak'as ının 

aslı  olmadığı nı  isbât ı , Ahzâb, süresinin 37. ci âyetinde, Hz. Peygamberi, 

ş ehvaniyetine dü ş kün bir insan olarak gösteren haberlerin bat ıl olduğunu 

göstermi ş tir. Yine Abduh'un, Ezherde ki talebesine verdi ğ i tefsir ders-

leri, talebesi Muhammed Re ş id Riza ile me şveret halinde olmu ş , yine 

bu zât tarafından, üstad ın tefsir hakk ındaki görüş leri, "Tefsiru'l-Kur'- 

ani'l-Azim" veya Tefsiru'l-Meniir adıyle yayınlanmış tır. 1317 senesi 

Muharreminde ba ş ladığı  tefsir derslerine 1323 senesi Muharremi orta-

sına kadar devam etmi ş  ve aynı  sene içinde de vefat etmi ş ti. Bu zat ın 

tefsir sahas ındaki mahsulü az görülürse de, tefsirde böyle bir geli ş meye 

yol açmış  olması  kâfidir. 

Muhammed Abduh, Ezher ulemas ı  aras ında yalnı z başı na, yenilik 

hareketine kalk ış mış , gerek yaz ılarında ve gerekse derslerinde, hür akl ı  
kullanarak taklidden kurtulmay ı , geçmiş lerin donmu ş  fikirlerine sap-

lanmamay ı  tavsiye etmi ş  ve etrafında bir grub toplanm ış , pek çok kim-

selerde ona itiraz etmi ş ti. O, ba ş langıçta eski müfessirlerden baz ılarına 

muhalefet eder. Bu da Kur'âmn İnsanları  dünya ve âhiret saadetine 

ulaş tırma gayesini ön plana alm ış  olmas ından ileri gelmektedir. Zaten 

Kur'âmn da en yüksek gayesi budur. Bunun arkas ında gelenler, onu elde 

etmek için bir vesile veya ona tâbi olan hususlard ır. Abduh, Kur'âmn 

bu ilk gayesini anlatmakta gaflet gösteren gafil müfessirleri levmeder. 

Onlar ondaki hidayet ve ir ş adı  b ırakıp, mâani, nahiv, fıkhi ihtilaflar ve 

bunun gibi ş eylere dald ılar der.1 O tefsiri iki k ı sma ayırır. Birincisi, ku-

ru, Allah ve kitab ından uzakla ş tıran tefsirdir. Aslında bu, lafızların tah-

lili,  i'rab ı  ve bu ibarelerin fenni nüktelerine yap ılan iş aretleri 

aç ıklamaktan ibarettir ki, buna tefsir demek lay ık olmaz. Belki o, nahiv. 

maâni ve buna benzer fenlerde bir nevi al ış t ırmad ı r. İ kincisi, insanlar 

üzerine farz ı  kifaye olan tefsirdir ki, gayesine ula şması  için, ş u ş artlar ın 

cem'ini ister. Bu ş artlarda, müfessirin, (Hüden ve Rahmeten) ve bunlara 

benzer sözlerin tahakkuku için, ruhlar ı  hidayete ve amele sevk ve cez-

bedecek surette hükümler, ahlâk ve akidelerde ş eriatın hikmetlerinden 

1) e ş -Ş eyh Muhammed Abduh, 	 (Tefsiru'l-Menar) Mı sır, 1366 / 1947, 

I. 18. 
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bahsedenin murad ını  anlamas ıdır. Hakiki maksat ş u ş artlar ın ve fen-

lerin arkas ındadır. Bu da Kur'an ın gösterdiğ i yola tâbi olmakla olur. 

İş te tefsir okumakta varmak istedi ğ i ilk hedef budur.' Abduh, bu söz-

leriyle, belagat ve nahiv yönlerinin ihmal edilmesini istememektedir. 

O, müfessirin bunlardan zaruret miktar ınca almas ını , manay ı  beyan ede-

cek ş ekilde belâgat ve i'rab yönünü i ş lemesine, ihtiyactan gayr ıya te-

cavüz edilmemesini kastedmektedir. 

Muhammed Abduh'a göre, Muhakkak Kur'an ı  Kerim akâid mev-

zuunda bir mizünd ır. Bu bak ı mdan Kur'ana, akidenin al ındığı  bir as ıl 
gibi bakılmalı dı r. Akide oradan al ınmalı , re'y oradan istinbat edilmelidir. 

Halbuki pek çok miifessirler bu ş ekilde hareket etmemi ş , akidelerine 

ş ahid getirmek için Kur'an ı  te'vil etmi ş lerdir. O, Kur'âmn, dindeki 

mezhepler ve fikirler için bir as ıl olmasını  ister. Yoksa mezhepler as ıl, 
Kur'ân da onu tevil tarikiyle teyid eden bir tâli unsurmu ş  gibi olmas ını  
istemez. O, tefsir derslerinde hür akla itimad etti ğ i için, diğ er tefsirlere 

müracaat etmez, Mushafdan okur, Allah ın kalbine verdi ğ i feyzle âyet-

leri tefsir ederdi. Onlar ın tesiri alt ında kalmamak için, dersine ba ş la-

madan evvel, tefsir kitablar ına müracaat etmeyi de âdet edinmemi ş ti. 

İ rab ve lugat yönünden garib bir durumla kar şı la şı rsa, bu hususda ne 

denildiğ ini öğ renmek için baz ı  tefsirlere bakard1. 2  Talebesi, Muham-

med Re ş id Rizâ'mn dediğ ine göre, Abduh, tefsir dersleri esnas ında 

tefsirlerin en mucizi olan, Celaleyn tefsirinin ibarelerine dayan ır ve 

okurdu. Bazen onu kabul eder bazende tenkid edilecek noktalar ın ten-

kid ederdi.' Üstad, tefsirlerden müsta ğni oluş  sebebini ş öyle izah eder. 

Allah tâalâ k ıyamet gününde bizden, insanlar ın sözleri ve anlay ış ların-

dan sormaz, ancak bizi hidayet ve ir ş ada sevketmek için indirdi ğ i kita-

bından ve nâzil olan ş eyleri bize aç ıklayan Peygamberin sünnetinden 

sorar "Biz sana Kur'an ı  indirdik, tâki insanlara kendilerine ne indiril-

diğ ini açıkça anlatasm" 4  size risalet vas ıl oldu mu? size tebliğ  edilen 

ş eyi düşündünüz mü? Emr ve Nehyolundu ğunuz ş eyleri taakkül ettiniz 

mi? Kur'âmn ir ş adı  ile amel ettiniz mi? Peygamberin hidayetiyle ihti-

da ve onun sünnetine tâbi oldunuz mu? diye sorar. Kur'andan ve onun 

yol göstermesinden yüz çevirmi ş  olduğumuz halde, bu sualleri bekleme- 

1) Tefsiru'l-Menar, I. 25., Bkz. Keza, Abduh, Tefsiru Stireti'l-Fiitiha, Mı sır 1319, Bu eserin 

Mukaddimesi "Tefsire Mukaddime" ad ı  altında Dr, İ smail Cerraho ğ lu tarafı ndan dilimize 

çevrilmi ş tir. (ilahiyat Fakültesi Dergisi, sene 1956, cild V. say ı , I-IV, s. 183 - 188). 

2) Tefsiru'l-Mendr, I. 14. 

3) Tefsiru'l-Menar, I. 15. (Bkz. I. 320, Suyütiyi müphemata dalm ış  olmakla itham eder.) 

4) Nahl süresi 44. 
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miz acâib de ğ ilmidir. Bu ne gaflet ne gurur. 1  Abduh, Kur'an ın sahih 

anlayışı n ş öyle ifade eder. Anlamaktan maksad ım, Kur'an!'" en üstün 

üslûplarmı  kavrayan, ö ğütleriyle kendini me ş gul eden kimse, ba ş ka her-

hangi bir ş eyle me ş gul olamaz. Burada ben düşünme, anlayış , mütees-

sir olmak ve akıl yormanın dönüm noktas ı  olan saf vicdanla, şuurların 

inceliğ inin tâbi olduğu zevkle beraber olmayan, kitablardan körcesine 

alınmış  kuru bir teslimiyet anlay ışı n kastedmiyorum, demektedir. 2 

 Bazı  kimseler, senin bu dediklerin Cemele-Cemel, Celaleyn tefsirinin 

haş iyelerinden biridir- muvafık değ ildir, dedilderinde, Abduh, ben Celil 

manaya delalet eden beli ğ  kelâm ı  ikrar ediyorum, yoksa onun deveye 

veya e şş eğ e muvafık olmasım kastedmiyorum 3  ş eklinde bir nüktesi de 

de vardır. Bütün bu hususlar, onun Kur'an ı  anlayış ta ve düşüncesinde 

tamamen hür olarak hareket etti ğ ine ve aklı  bağ lı  olduğu kayı tlardan 

s ıyırıp onu donukluktan kurtarmak istedi ğ ini gösterir. 

Kur'an Müphemat ındaki Yeri: Abduh, di ğ er müfessirler gibi, Kur'-

andaki müphemleri aç ıklamak için israiliyata dayanmam ış , belki 

onların aksine ondan nefret edip kaç ınmış tır. Ona göre, Allah Taalâ, 

Kur'andaki müphemlerin cüziyyat ve külliyatlarm ı  tetkik etmeyi bize 

teklif etmemi ş tir. E ğer bunu bizden istemi ş  olsaydı , kitabmda bize iş a-

ret eder veya nebisinin lisan ıyle söylerdi. Oradaki, Müphemat, nasda 

ne ş ekilde ise öyledir. Ondan d ış arı  çıkılmaz. Zaten bundan bir fâide de 

umulmaz ve onun gayri üzerinde de durulmaz. 4  Bu hususa tefsirinden 

örnekler verebiliriz. Mesela, infitar süresinin 10 ve 11. ci âyetleri (Hal-

buki sizin üzerinizde bekçiler vard ır. [bunlar] ş erefli kâtiblerdir) 

t, I f 	 âyetini, bunlar gaybdand ır. On- 
.. 

lara İman etmek vacib olur. Kitabda bize iyilik ve kötülüklerimizi 

yazan muhafızlar oldu ğunu bildiriyor. Fakat bunlar ın hakikatlarını  
tetkik etmek, onlar ın neden yarat ıld ıklarmını , hıfz ve kitabetteki i ş -

lerini, yanlar ında ka ğı d, kalem, mürekkeb gibi ş eylerin bulundu ğunu 

düş ünmek, doğ ru de ğ ildir. Bize onlar ın ilmi teklif edilmiyor. Ancak 

bize olan teklif, bu haberin do ğ ruluğuna imand ır. İş in hakikatını  Al-

laha havale etmek laz ım gelir, demektedir. 5  

Keza, el-Karia süresinin 6, 7, 8, 9. cu âyetleri (O gün kimin tart ı -

ları  ağı r basarsa, ho ş nut olaca ğı  ya ş ayış  içindedir Kimin tart ılar ı  hafif 

1) Tefsiru'l-Menar, I. 26; niihiyat Fakültesi Dergisi, sene 1956, s. 187. 

2) Aynı  eser, I. 27; ı lâhiyat Fakültesi Dergisi, sene 1956. s. 187. 

3) Osmân Emin, Muhammed Abduh, Mı sır 1944. s. 125. 

4) Tefsiru'l-Menar, I. 320. 

5) Muhammed Abduh, Tefsiru Cüz'i Amme, Mı sır 1329, s. 36. 

311 



gelirse onun yata ğı  uçurum olur). 	 j4.i. 

cjA lol , âyetine göre, Allah ın amelleri 

takdir etmesi, Ogünde herkese hakk ını  vermesi ilm yoliyle olur. Bu-

nun yolunu biz bilemeyiz. Biz buna iman etmekle i ş in hakikatını  Alla-

ha havale etmi ş  oluruz. Bu hususda baz ı  müfessirlerin fikirleri çok ga-

ribdir. O iki kefeli ve dili bir terazidir. Kefeleri semavat ve arz ın ta-
babakaları  kadard ır derler ve sonrada onun mahiyetini Allahtan ba ş ka 

kimse bilemez derler. Halbuki, teraziyi iki kefeli ve dilli yapt ıktan 
ve kefelerin büyüklüğünü de tayin ettikten sonra, geriye mahiyeti 

hakkında ne kald ı  ki, onu da Allaha havale ediyorlar. Bu ş ekildeki 

sözler, gaybullah hakk ında cür'etle konu ş madan baş ka bir ş ey de ğ il-

dir. Kitabda da mizân lafz ından ba ş ka onu açıklıyacak bir husus da 

yoktur  O halde ey mü'min sana vacib olan, Allah ın haber verdi ğ i 

kadarına inanmakt ır, Allah amelleri ölçer, her amelin miktar ını  tem-
yiz eder. Ama bunu nas ı l ölçer ve takdir eder bunlar ı  sorma, o, Onun 

gaybındadır, Onu Allah bilir siz bilemezsiniz,1 der. 

İ çtimai Meselelerdeki durumu: Kur'an]. Kerimin münasib âye t-
lerinde yeri geldikçe, içtimâi hastal ıklara ş ifa olabilecek hususlara mu-

hakkak temas eder. Okuyucuya bu hastal ıkların tehlikelerini bildirir, 

ondan kurtulman ın yollarını  ve ilac ını  gösterir. Bunlar ı  sadece müslü-
manlara değ il, bütün insanlığı  sevaba, do ğ ru yola çevirmek için anlat ırdı . 

Asr süresinin 3 cü ayeti olan 	 ly"." deki Sabrın, nefisde 

bir meleke olduğu, onunla baz ı  iş lerin kolayla ş aca ğı , bütün milletlerin 

fertlerinin sab ır yönünden zayıf olduklar ı , pintinin pintiliğ inden, müs-

rifin israf sebeblerinden bahsetdikten sonra, hayra vesile olacak yola 
ş öyle devam etmektedir: klimlere vacib olan ş ey, gerek zaman gerekse 
milletlerin durumlar ındaki ihtilaf halini nazar ı  dikkata alarak, kalk ınma 
yollarını  öğ retmektir. Bu hususda onlara ilk lüzûmlu olan ş ey, do ğ ru 
bir târih, milletlerin olu ş u, tekamülü ve inhitat ı , ahlaki durumlar ını , 

his ve viedanlar ım bilmeleridir. Akılla Hak aras ındaki tevfikyolunu, +dün-

yevi ve uhrevi menfaatler ve lezzetler aras ındaki yakla ş ma yollarını , 
nefisleri kötülüklerden iyiliklere yöneltme çarelerini ö ğ retmek laz ım 

gelir. E ğer alimler bunlar ı  yapamazlarsa, ammenin bütün günah ı  on- 

ların üzerinedir. Keza el- İ nfitar süresinin 13. cü ayeti 	 (:)1 

inde de birr kelimesinin manas ını  ve insanın nas ıl iyilerden olaca ğı  anla- 

1) Tefsiru Cüz'i Amme, s. 149, Bu hususdaki diğ er örnekler için bkz. s. 59, 79. 
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t ı lır. Bir ş ahs ın gerek kendisi gerekse kazanc ından insanlar için bir men-

faat olmuyorsa, o iyi insanlardan addedilemez. Baz ı  kimseler, korkudan 

namaz kılmak, tesbih, tekbir, tahmidatta bulunmak, lay ık olmıyan 

bir ş ekilde acaib sesler ç ıkarmak, malum günlerde oruç tutmakta, di ğ er 

taraftan, mahlukat ın pek ço ğuna eziyet etmekten içtinab etmemekte 
güya kendilerini iyilerden zannetmektedirler. Halbuki onlar asla iyiler-

den olamazlar.i Adiyat sûresinin ilk âyetlerini tefsir ederken, Enfal s ıl-
resinin 61. ci ayetin° istinad ederek, ve hadisler de de, her müslüman 
erke ğ in ata binmesi tavsiye edildi ğ ini söyleyerek, atl ı  müsabakalar tav-

siye edilmektedir. Ilim tahsili için ata binmenin önemi ve lüzûmu an-

latılmaktad ır. "Ulema, Peygamberlerin mirasc ı sı dır" diyenler, i ş leriyle 

itikadlarının kitabdaki ş u hakikate uyup uymad ığı nı  araş tırıyorlar mı ? 

evvela insaf et ve sonra hükmet 2  

Bazen Muhammed Abduh'u, Kur'an âyetlerinin baz ılarını , yeni 

ilmin nazariyyeleriyle ş erh ve izah etti ğ ini görürüz. Mesela, in ş ikak 

suresinin evvelindeki 	 3  » âyetinde, seman ın  inş ikâ- 

kı , infitarı  gibidir. Bu de terkibinin fesad ı  nizamı= bozulmas ı , Allahın 

bu alemi harap etmeyi murad etmesi, y ıld ı zların çarp ış mas ı , güne ş  
sisteminin bozulmas ı  ş eklinde izah eder.' Abduhun bu izah ı  insan ak-

lına uygun ve Kur'an ın manas ına da yakınd ır. Fakat onun tefsirde takip 

ettiğ i metod göz önüne getirilecek olursa, tafsilata giri ş meden, buna 

olduğu gibi iman edilmesi laz ım gelmez miydi? 

Keza, yine o, Fil süresindeki (( 	Tid, 	Dayetini izah 

ederken, bu sûre bize çiçek veya veban ın ordu ferdleri üzerine dü ş en, 

kuru taş lardan, Allah ın rüzgarla beraber gönderdi ğ i ku ş lar fırkas ı  ile 

ne ş et etti ğ ini beyan eder. Bu uçan ş eylerin, sinek veya sivrisinek cinsin-

den oldu ğuna inanmakta caiz olur. Bunlar öyle uçan ş eyler ki baz ı  has-

talık mikroplarını  taşı rlar. Bu mikroplar cesede ula şı nca, bir yara vas ı -

tasiyle cisme girerler, ve eti dü ş ürürler. Bu küçücük mikroplar ufak 

olmalar ına ra ğ men, büyük bir orduyu harap etmi ş ler ve Allah ın kudre-

tini isbât etmi ş lerdir. O, ku ş ların nev'i ne olursa olsun, hepside Allah ın 

ordusudur, demi ş tir. 4  

İş te Abduh, müphemat hakk ında bize tavsiye ettiğ i yoldan ayrı -

larak tafsilat ve cüz'iyyata dald ığı nı  görmekteyiz. Onun verdiğ i mikrop 

1) Tefsiru Cüz'i Amme, s. 37. 

2) Aynı  eser, s. 145. 

3) Aynı  eser, s. 49. 

4) Aynı  eser, s. 160. 
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manas ını  t ı b ilmi bugün ke ş fettmi ş se de, Kur'an ın nüzülü esnas ında a-

raplar böyle bir ş eyi bilmiyorlard ı . O, geni ş  bir akli hürriyetle hareket 

ettiğ i için, va'zetti ğ i kaideleri a şı p parçalamak mecburiyetinde kalm ış -
tır. 

Abduh, Bakara süresinin 34.cü âyetine 	 '&314)3 LL"; 

,_)••••■;k12,1 	 dayanarak iblis, malâikeden bir ferddir. Kehf 

süresinin 50 ci âyetinde ise, iblisin cinnilerden oldu ğu bildirilir. Zaten 

elimizde malâike ve cinnileri ay ıran cevheri bir fas ıl yoktur. Ancak ara-

larında s ınıf ihtilafı  vard ır. Buradan anla şı lır ki, cinnilerde melâikeden-

dir. Kur'anda Melâikeye Cinne lafz ı  ıtlak olunmadığı nı , bütün müfessir-

ler kabul etmi ş lerdir. Ş eytanlar da buraya dahil olur. Bütün bu çe ş itli 
ilimlerle adland ırılan bu müsemmeyat, gayb alemine âittir. Onlar ın ha-
kikatım bilemeyiz, tetkik edemeyiz. Onlar hakk ında nass ın ve masum 

Peygamberin dediğ inden daha fazla bir ş ey söyleyemeyiz.i Daha sonra 

Abduh melâike hakk ında ş u aç ıklamay ı  yapar Melaike gaybi bir yarat ı -
lış tır. hakikat ını  biz bilemeyiz. Ancak Allah ın bize bildirdiğ i kadariyle 

onları  bilir ve onlara iman ederiz. Kur'an Kerim, onlar ın vazifeleri ve 

iş leri olan çe ş itli sınıfları  olduğunu söyler. İ lhamın ve vesvesenin mahalli 
ruhdur. Onlarda o tabiatta yarat ılmış lard ır ki, insanlar ın ruhuna ittisal 

ederler. Melaikenin cismani bir temsille gönderilmesi sahih olmaz. Müs-
lümana vacib olan, nass ın tazammun etti ğ i miktara iman etmektir. 

Bazıları , bu görü ş le Abduh'un melâikenin varl ığı nı  inkar ve onu taakkul 

edilemiyen bir kuvvet olarak göstermek istedi ğ ini ileri sürerek, ona 
itiraz etmi ş lerdir' 2  

Abduh, Falak süresinin 4. eli ayetindeki, sihir hakk ınaki görüş ü 

de enteresand ır. O, esas itibariyle sihir olay ını  inkar etmemekte, Hazreti 

Peygamberi sihirlenmi ş  olmaktan tebrie etmektedir. Peygamberin, 

Lebid b. el-A'sam tarafından sihirlenmi ş  olduğuna dair haberleri ahad 

kabul etmekte, bunun da akâid konusunda delil olam ıyaca ğı nı  söylemek-

tedir. Hazreti Peygamberin sihirlenmi ş  olmasını , onun nübüvvetine en 

büyük ta'n olarak kabul eder. O, Lebidin sihre te ş ebbüs etti ğ ini, fakat 

sihrini yapamadan, onun fiili Peygambere Allah taraf ından bildirilmiş  
ve sihir aletleri de kuyuda bulunmu ş tu, der. Zaten Peygamberin sihirle 

arazlanmamas ı  laz ım gelir. E ğ er arazlan ırsa, mü ş riklerin y I ‘j 	(:)Î 

(( 	 jkavlini tasdik etmemiz icab eder. Araplar indinde "meshtlr" 

1) Tefsiru'l-MenCır, I. 265. 
2) Ayni eser, I. 266-270. 
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aklında karışı klık ve hile olan kimse demektir. Böyle bir durum, vahiy 
gelen ş ahsa yakış amaz. Aksi halde ona vahyolunmamas ı  laz ı m gelir. Nü-
büvvetin mahiyetini dü ş ünmeyen mukallid kimseler onun sihirlendiğ ine 

inamrlar. Halbuki sihir haberi, Peygamberin nefsinde bir tesir meydana 
geldiğ ini vâcib kı lacak mahiyette de ğ ildir. Peygamberin sihirlendi ğ ini 
kabul edersek, onun akhmn ve idrak ınında karış mış  oldu ğunu kabul 

etmek icab eder. Halbuki tevatüren nakledilen ve mutlaka inan ılmas ı  
icab eden Kur'an, Peygamberden sihri nefyeder, o asla meskar olamaz 
der. Hadisin sahih oldu ğu farzedilse bile, had oldu ğundan, akaid ba-
b ında kullan ılamaz. Zira, Peygamberin sihrin tesirinden kurtulu ş u, 
onun ismetine taalluk etti ğ inden, akâidin konusu içine girer.1 

Muhammed Abduh'un nazar ında, haberlerin Buhari ve Müslimin 
sahihlerinde veya di ğer muteber hadis mec ınualarında olu şu bir kıymet 

ifade etmemektedir. Ona göre Ahad haber , isbat ifade etmekten uzakt ır, 
ancak bir zan ifade eder. Ahad haberlerin de ğeri hakkındaki ehli sünnet 
alimlerinin görü ş leri de nazar' dikkate al ınırsa, Allah ın Kitabı  için, en 

büyük tefsir mahiyetinde olan sünnete, büyük bir darbenin indirilmi ş  
olduğunu görmekteyiz. 

Netice: Harici tesirlere lüzum kalmadan, islam ın kendi bünyesi için-
de do ğan, Kur'an' Kerimin tefsiri ilmi, bütün teferruat ıyle zaman-
larındaki ilmi ve kültürel faaliyetleri aksettiren bir ayna vazifesini 
görmüş tür. Türlü sebeblerle ihtiyaçlarm artmas ı , Kur'anı  yeni ihtiyaç-
lara cevap verecek ş ekilde tefsir etmeye sürüklemekteydi Bu bak ım-
dan tefsir ilmi hakk ında her ş ey söylenip bitmi ş  değ ildir. Belki, onun hak-
kında ş imdiye kadar söylenenler, ileride söylenecek olanlar yan ında bir 
hiç mesabesinde kalacakt ı r. 

1) Tefsiru Cüz'i Amme, s. 183 - 185. (Asrımı zdaki tefsir hareketleri hakk ında daha fazla bilgi 

için bkz. I. Goldziher, Meziihibu't-Tefsiri'l- İsliimi, Mı sır 1374 / 1955. s. 337 - 396; Bkz. keza, 

et-Tefsir ve'l-Müfessirtin, 111. 140-277). 
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42, 44, 45, 46, 47, 54, 59, 63, 67, 73, 74, 

93, 96, 97, 111, 112, 114, 116, 117, 118, 

119, 120, 124, 125, 127, 128, 133, 134, 

135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 144, 

147, 149, 151, 159, 160, 163, 164, 165, 

170, 171, 172, 173, 174, 175, 177, 178, 

180, 183, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 

192, 193, 195, 198, 207, 209, 216, 220, 

223, 228, 229, 234, 235, 241, 243, 248, 

252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 

264, 279, 284, 293, 296, 297, 298, 299, 

300, 302, 303, 304, 305, 307, 310, 311, 

312, 313, 314. 

Allân b. el-Mugire 273, 278. 

Alman Ilimler Akademisi 17. 

el-Alusl, Mahmud b. Abdillah 131, 227, 248, 

289, 290. 

Amâlika 12. 

el-A'me ş  106, 260, 261, 263. 

Âmir b. Abdillah 252, 253. 

Âmir b. Cedere 18. 

Âmir b. Fuheyre 50. 

Aran. e ş -Ş a'bi 102. 

Amr 265. 

Amr b. el-Aln 104. 

Amr b. el-As 50, 74, 247. 
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Amr b. Dinar 261. 

Amr b. Habe ş i 237. 

Amr b. Lühey 12, 13. 

Amr b. Ma'dikerib 113. 

Amr b. Rebi' 277. 

Anlı. b. Zürare 19. 

Anadolu 219. 

Anawati 187. 

Ankara 2, 254, 258, 268, 280, 282. 

Ankara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi 187. 

Arabistân 11, 19, 20, 26, 27, 28, 69, 162. 

Arafat 56. 

el-Arâis 168. 

Arat Prof. Re ş it Rahmeti 218. 

Arberry. A. J. 218. 

Archetype 35. 

el-Ardi 50. 

Arif Hikmet 290. 

Aristotales 214. 

Arrâk b. Halid el-Mirri 105. 

el-As b. Vâil 184, 185. 

Ashab ı  Kehf 168. 

Ashabu'l-Fil 168. 

Ashabu'l-Uhdûd 168. 

Asım 109. 

Asım el-Ahvel 263. 

Asûr 297. 

el-A'ş â 25, 27, 156. 

Atâ 104, 269. 

Ata b. Dinâr 260, 261. 

Ata b. Ebi Rabah 239, 240, 257, 260, 270. 

Atâ el-llorasani 240. 

Ata b. es-Sâib 260. 

Atâ b. Yesâr 251. 

Atabetu'l-Hakây ık 218. 

Atay, Dr. Hüseyin 219. 

Atalay, Besim 219, 

Ate ş . Dr. Süleyman 174. 

Atiyye 250. 

Atiyye el-Avfi 260. 

Avf b. Malik 250. 

Avrupa 291, 304. 

Ayasofya Kütüphanesi 277. 

Aydemir, Abdullah 289. 

Ayya ş  b. Ebi Rebia 185. 

Azerbeycan 69. 

Aziz 36, 168. 

B 

Bâb 293. 

Babil 297. 

Bâbiler 293, 294. 

Bâbilliler 16. 

Bâbiyye 293. 

el-13agavl, Ebû Muhammed 177, 212, 225. 

Bağ dat 12, 105, 106, 200, 289, 290. 

Bağdatlı  Ismail Pa ş a 270. 

Bahâiler 293, 294. 

Bahâiyye 293. 

Bahaullah 293, 294. 

Bahreyn 72, 73. 

el-Bahru'l-Muhit 227. 

Bahru'l-U1 'am 225. 

Bekr 164, 287. 

Bakka 18. 

Baltac ıoğ lu, Ismayıl Hakkı  219. 

Bankipore 75, 76, 85. 

Barthold W. 256. 

Basra 72, 107, 108, 236, 239, 240. 

Batıniler 293. 

Batıniyye 292, 293. 

Bauer, H. 141, 142. 

Becker, H. 187. 

el-Bedâ 118, 119. 

Bedir 57, 168. 

Bedruddin b. Cema'a 185. 

Belağ  36. 

el-Belâzûri 18, 19, 20, 232. 

Belh 278, 279. 

Belkı s 168. 

Benu Esed, 14. 

Benu Fihr 239. 

Benu Gıfar 93. 

Benû Israil 56, 242, 243. 

Benû Kaynuka 250. 

Benû Milkân 14 

Benu'n-Nadr 168. 

Benû Valibe 239. 

Beor o ğ lu Belâm 255. 

Berâ 61. 

Berat Gecesi 43. 

Berberi 152. 

Bergstraesser, G. 33, 232. 

Berlin 174. 

Bernâba 304. 

Be şir 36. 
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Beyan 36, 293. 

Beyanu's-Sc ıade fi Makâmâti'Pliı iide 292. 

el-Beydâvi, Kâdi 39, 137, 227, 288, 289. 

Beyhaki 149, 170. 

Beyrût 24, 25, 31, 32, 88, 132, 232, 256. 

Beytu'bizzet 43. 

Beytu'l-Mal 232. 

Beytu'l-Makdis 183. 

Beytu'l-Mukaddes 138, 195, 250. 

el-Bezzar 48. 

el-Bezzi, Ahmed b. Muhammed 104. 

el-Bidaye 236, 237. 

Bilinen, Ömer Nasûhi 219. 

Biset 46. 

Bişr b. Abdilmelik 19. 

Bişr b. es-Sırri 271, 273. 

el-Biy'a 27. 

Bizans 26, 28, 251. 

Bizanslılar 24, 26, 163. 

Blachere, R. 20, 21, 33, 52, 53, 63, 64, 70, 72, 

141, 142, 157, 218, 238. 

Brahman 214. 

Brockelmann, C. 247, 278. 

Brockelmann 153,154, 182, 237, 277, 278, 282. 

Buceyr b. Sa'd 270. 

Budeyl b. Meysere 268. 

Buğyetu'/-Mühernis 270, 272. 

el-Buhari, Muhammed b. Ismail, 36, 42, 49, 

69, 72, 149, 197, 198, 242, 244, 251, 254, 

263, 267, 269, 271, 272, 274, 275, 276, 

277, 308, 315. 

Buldı rinin Kaynakları  hakk ı nda araş t ırmalar 
261, 276. 

Buhtunasr 116 

Buhl, F. 54, 72, 98, 141, 142, 171, 187. 

Bulak 50, 64, 131, 244. 

Bukeyr 116. 

el-Burh ıin fi Ulâmi'l-Kur'ân 31, 32, 35, 43, 

49, 53, 57, 59, 65, 66, 72, 86, 102, 115, 

118, 124, 128, 132, 137, 151, 153, 154, 

158, 164, 171, 174, 177, 181, 182, 183, 

185, 188, 199, 200, 209, 210, 211, 233. 

el-Burhân fi Tenâsubi Suveri'l-Kur'an 203. 

el-Burhân fi Tercihi Müte ş âbihi'l-Kur'ân 129. 

Burhânuddin Ebil-Kas ım el-Kirmâni 129. 

Burhânuddin İbrahim b Omer el-Bikai 203. 

Busra 36. 

Buzurg b. Ş ehri-yar 217. 

Büyük Sahra 11. 

C 

Câbir 254. 

el-Cabiye 251. 

el-Ca'd b. Dirhem 187. 

Ca'fer b. Ebi'l-Mugire 260. 

Ca'fer b. Ebi Tâlib 114. 

Ca'fer Mütevekkil 91. 

Ca'fer es-Sad ık 83, 139. 

Ca'fer et-Teyâlisi 272. 

Ca'feriler 66. 

el-Câhiz, Osman 164, 214, 217, 287. 

el-Câmi li Ahkâmi'l-Kur'ân 43. 

Câmiu'l-Beyân an Te'vili'l-Kur'ân 23, 110, 
270, 286. 

el-Câmiu'l-Muharrer 259. 

el-Câmiu's-Sahih 242, 275, 276. 

Câmiu't-Te'vil li Muhkemi't-Tenzil, 121. 

Carra de Vaux 62. 

Caskel 17. 

Cebr Akidesi 278. 

Cebrail 28, 46, 47, 53, 155, 161. 

Cehm b. Safvân 278, 279. 

Cehm b. es-Salt 50. 

Cehmiyye 187. 

Celaleyn Tefsiri 152, 216, 310. 

Cemâlu'l-Alem 302. 

Cemel 236, 311. 

Cenevre Üniversitesi 214. 

el-Cerh ve't-Ta'dil 66, 270, 271, 272, 273. 

Cerraho ğ lu, Ay şe 2. 

Cerraho ğ lu Ismail 9, 130, 154, 182, 211, 280, 
284, 286, 310. 

Cevad Ali 12, 19, 23, 96, 254. 

el-Cevâhir fi Tefsiri'l-Kur'ân 300, 302, 303, 

304, 305. 

el-Cevâhiru'l-Hisıı n fi Tefsiri'l-Kur'an 226. 

el-Cevaliki 22. 

el-Cevheri, Ismail 211. 

el-Cezâir 182, 309. 

Cezire 267. 

Cezvetu'l-Muktebis 270, 271, 272. 

Châpitre Inconnu du Koran 75. 

Cibril 43, 51, 93, 94, 95, 136, 137, 138, 229. 

Cin 170, 298, 299, 304, 314. 

La Condition de la Femme dans la tradition 

et l' evolution 295. 
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le Coran 53, 143, 214. 

le Coran Poesie et ses lois 174. 

Curci Zeydan 16, 19, 25. 

el-Cuveyni, Abdulmelik b. Ebi Abdillah 127. 

Ç 

Çantay, Hasan Basri 213, 219. 

D 

ed-Dahhâk 115, 135, 136, 248, 264. 

ed-Dahhâk b. Meymûn 106. 

ed-Dahhâk b Muzâhim 248, 260. 

Dalmaçya 217. 

ed-Dâni, Ebû Amr Osman b Said 88, 89, 110, 

233. 

ed-Dârakutni 199. 

Darbı  mesel 170. 

Dârul- Funün İ l âhiyat Fakültesi Mecmuast 

236. 

Daru'l-Kutubil-M ısriyye 282. 

Davud 39, 299. 

Davud b. Ebi Amr 268. 

Davud b. Ebi Hind 263, 268. 

Davud b. Ali b. Halef el-Isbahani, 173. 

Davıid b. Keysan 254. 

Davud ez-Zahiri 178. 

Delâilu'l- I' caz 49, 164, 287. 

Descartes 291. 

Do ğ an, Avni 174. 

Doğ rul, Omer Riza 121, 157, 214, 219. 

Donıinicus 217. 

Donald, Mc. 44. 

Dozy 201. 

D ımaşk 88, 105, 112. 

Dihye 46. 

Dil ve Tarih-Co ğ rafya Fakültesi 282. 

ed-Din fi Nazari'l-Akli's-Sahih 121 

Diyanet Dergisi 75, 130. 

Draz, Dr. M. 62, 75, 93. 

Duha'l-İslam 150, 242, 255. 

Duhaym 268, 273. 

ed-Dûr 105 

Dürretü't-Te'vil fi Mütesabihi't-Tenzil 129. 

ed-Dürrü'l-Mensür fi Tefsiri'l-Me'sür 226. 

E 

Early Islamic Inscription Near Tâif 87. 

Ebân b. Said 50. 

Ebân b. Tağ leb b. Rabah 106, 153. 

Ebân b. Yezid el-Attar 106. 

Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed b. Mu-

tarrif 153. 

Ebû Abdillah Muhammed b. Ali ed-Dâmegani 

182 

Ebû Abdillah Muhammed b. Eyytib 200. 

Ebû Abdillah Muhammed el-Vas ıti 164. 

EM." Abdillah Muhammed b. Yusuf el-Kufur- 

tabi 154. 

Ebû Abdillah ez-Zencâni 88. 

Ebû Abdirrahmân 270 

Ebû Abdirrahmân es-Sülemi 106. 

Ebû Abdirrahmân el-Yezidi 155. 

Ebû Ali Ahmed b. Muhammed el-Merzûki 

154. 

Ebû Ali el-Belma el-Mukri 182. 

Ebû Ali el-Cübbâi 218. 

EM' Ali Muhammed b. Müstemir b Ahmed 

el-Kutrub 177. 

Ebû Amr 108, 109, 270. 

Ebû Amr b. el-alâ 16, 32, 97, 104, 105, 106, 

108. 

Ebû Amr Hafs b. Omer el-Ezdi ed-Dûri 105, 

108. 

Ebû Amr Zeynuddin Muhammed 154. 

Ebû Ammare Hamza b. Habib 107. 

Ebû Biş r 263. 

Ebû Bekr 50, 51, 53, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 

72, 73, 88, 184. 

Ebû Bekr Ahmed b Kamil 154 

Ebû Bekr Ibnul-Arabi 123, 200, 287, 301. 

Ebû Bekr Asım b. Ebi'n-Nedid el-Kfıfi 106. 

107. 

Ebû Bekr b. Ayya ş  106, 261. 

Ebû Bekr el-Enbari 55, 71 123, 151. 

Ebû Bekr b. Isa 270. 

Ebû Bekr b. Milcahid 32, 98, 103, 108, 110. 

Ebû Bekr Muhammed b. Aziz 154. 

Ebû Bekr Muhammed b. el-Hasan en-Nak- 

kas, 182. 

Ebû Bekr en-Neysabûri 200. 

Ebû Bekr es-S ı ddık 132. 

Ebû Bekr Şu'be b. Ayya ş  el-Kfıfi 106. 

Ebû Bekr el-Verrâk 155. 

Ebû Bürde b. Ebi Musa 250. 

Ebû Ca'fer Ahmed b. Ibrahim el-Garnâti 

130, 203. 

331 



Ebû Ca'fer en-Nahhas 55, 123, 266, 267, 268. 

Ebû Ca'fer b. Rüstem et-Taberi 155. 

Ebû Ca'fer Yezid b. el-Ka'ka 

108. 

Ebû Cehl, 156, 185, 189. 

Ebû Cehl Karpuzu 197. 

Ebû Dâvud 47, 199, 242, 253, 268. 

Ebû Dâvud Ahmed b. Musa b. Cerir 281. 

Ebû Dâvud es-Sicistâni 98, 123, 139. 

Ebû Fudâle 268. 

Ebû Hamza 94. 

Ebû Hanife 107, 199, 222, 233. 

Ebû Hâti ın 106, 110, 133, 199, 271, 273, 274. 

Ebû Flâtim er-Razi 273. 

Ebû Hâtim es-Sicistâni 73. 

Ebû Ilayyân 203, 277. 

Ebû Hureyre 141, 170, 242, 244, 245, 246, 

250, 251, 252, 253, 254, 261, 263. 

Ebû Fruzeyme 68. 

Ebû İ mran 236, 247. 

Ebû İ shak İbrahim b Ahmed 164. 

Ebû ishâk el-Isferâyini 176. 

Ebû ishâk Ka'b b. Mati 251. 

Ebû ishâk es-Sebi'i 107. 

Ebû İ shak e ş -Ş irâzi 125. 

Ebû Kays b. Abdimenâf 19. 

Ebû Leheb 62. 

Ebû Mervân b. Hibbân 272. 

Ebû Muhammed Ya'kub b. ishâk 108. 

Ebû Musa el-E ş 'ari 64, 65, 70, 125, 197, 231. 

Ebû Muslim Muhammed b. Bahr el-Isfahâni 

121, 173. 

Ebû Omer 270. 

Ebû Omer Muhammed b. Abdilvâhid 154. 

Ebû Osmân 270. 

Ebû Ravk 224. 

Ebû Sâlih 237, 272, 273, 274, 276, 277. 

Ebû Sâlih Abdulgaffar 277. 

Ebû Said 198, 263. 

Ebû Said el-Hudri 254, 269. 

Ebû Şufyân 185. 

Ebû Talha 267. 

Ebû Ubeyd el-Kas ım b. Sallâm 95, 107, 110, 

123, 152, 153, 154, 200, 269, 273. 

Ebû Ubeyde Ma'mer b. el-Müsenna 138, 

148, 149, 150, 152, 153, 174, 282. 

Ebû Vâil 251. 

Ebû Ya'Ia Hamza el-Huseyni 67. 

Ebû Zerr 252. 

Ebû Zeyd 66. 

EM]. Zeyd el-Belki 155. 

Ebû Zibyân 132. 

Ekiz' Zur'a ed-D ıma şki 106, 254, 268, 271, 

273, 274. 

Ebu'd-Derdâ 66, 95, 96, 105, 250. 

Ebill-Abbas Ahmed et-Taberi 173. 

Ebû'l-Abbas Ca'fer b. Muhammed 200. 

Ebu'l-Aliye 260. 

Ebu'l-Arab 182. 

Ebu'l-Bakâ 86, 131. 

Ebu'l-Celd Geylân b. Ferve 236, 247. 

Ebu'l-Esved ed-Düeli 87, 88, 89, 90. 

Ebu'l-Ezher en-Neysâburi 273. 

Ebu'-Fadl el-Abbas b. el-Fadl 182. 

Ebu'l-Fadl Abdurrahmân b. Ahmed 200. 

Ebu'-Fadl el-Mursi 301. 

Ebisı 'l-Ferec 256. 

Ebu'-Ferec Abdurrahmân b. el-Cevzi 154. 

Ebu'-Haris el-Leys b. Hâlid 108. 

Ebu'l-Hasen 267. 

Ebu'l-Hasen Ali b. Abdillah ez-Zagismi 182. 

Ebu'l-Hasen el-Arnzi 155. 

Ebu'l-Hasen Muhammed b. Osmân 273. 

Ebu'l-Hasen en-Nubâhi 270. 

Ebu'l-Hasen b. Sahr 200. 

Ebu'l-Hasen Said b. Mes'ade al-Ahfe ş  154. 

Ebu'-esasen e ş -Ş ehrabâni 200. 

Ebu'l-Huseyn b. Fâris 182. 

Ebu'l-Huseyn Muhammed b. Abdissamet 182. 

Ebu'-Kas ım Abdurrahmân b. Abdillah 185. 

Ebu'-K5s ım Burhanuddin Mahmud b.Hamza 

b. Nasr el-Kirmâni 135. 

Ebu'l-Kâs ı m et-Tabarâni 277. 

Ebu'l-Leys es-Semerkandi 225. 

Ebu'-Maâli Ahmed b. Ali 35, 127, 154. 

Ebu'l-Veddâk 269. 

Ebu'r-Râfi' 237. 

Ebu's-Suûd 203, 227, 288, 289. 

Ebu's-Suitd Efendi ve Tefsirdeki Metodu 289. 

Evs b. Sâmit 114. 

Eflâtun 304. 

Efnûn et-Taglebi 25, 28. 

Ehli Beyt 72. 

Ehli Kehf 221. 

Ehli Sünnet '186, 187, 290, 292. 

el-Ehrâm 296, 304. 
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Ehvâz 105. 	 el-Ferrâ, Ebû Zekeriyya 31, 110, 137, 150, 

el-Ehvâzi 106. 	 153, 282. 

Ekânim 256. 	 Fethu'l- Bdri bi Ş erhi Sahihi'l-Buldtri, 50, 

Emevi Devleti 256. 	 64, 72, 73, 94, 245. 

Emeviler 89, 91. 	 Fethu'l-Kadir 133. 

Emin 	210, 306. 	 Fethu'r- Rabbiini 99. 

Emiroğ lu Tahsin 117. 	 Fetreti Vahy 42, 46. 

Emsâlu'l-Kur'ân 170. 	 Fevâtihu's-Suver, 139, 144, 147. 

Enbâr 18, 19. 	 el- Fevzu'l-Kebir 123. 

EncyclopMie de l' Islam 37, 141, 210, 236. Feyzullah ef. Kütüphanesi 278, 279. 

Endelüs 110, 248, 259, 270, 271, 272, 274. F ı rat 14, 16. 

Enes b. Mâlik 50, 94, 95. 	 el- Fihrist 18, 64, 66, 67, 88, 110, 153, 154, 

Enseı bu'l-E sr(tf 232. 	 155, 177, 200, 233, 275, 279. 

Ensâr 64, 189. 	 Filistin 293. 

Env(tru't-Tenzil ve Esrliru't- Te'vil 227, 288, el-Firâ ş i 49. 

	

289. 	 Firavn 168, 190. 

Erdoğ an, Abdulkâdir 218. 	 Fi' s-Ş i'riq-Cahili 296. 

Ermenistân 69. 	 The Foreign, Vocabulary of the Qur'an 33, 

Esad b. Musa 271 	 35, 36. 

Esbâbu'n-Nüzül 112, 115, 116, 117, 243, 261. Fransa 295. 

Esed 250. 	 From The World Arabic Papyri 87. 

Eshâb ı  Kehf 249. 	 Fudâle b. Ubeyd 105. 

Eslem b. Sidre 18. 	 Furs 152. 

el-Esmâi 90, 149. 	 Fustat 280. 

Esuıdu'/-Miiellifin 182. 	 el- FutIthâtu'l-Mekkiyye 139. 

el-Esved b. el Muttalib 185. 	 Futâhu'l-Büldân 19, 20, 21. 

Esved b. Ya'fer 27. 
G 

el-Esved b. Yezid 234. 

el-E ş 'ari, Ebul-esasen 32, 125, 187, 287. Galile 291. 

Eş 'as 67. 	 Garanik 309. 

el-Evzâi 257. 	 Gardet 187. 

Eyyfıb 39, 260, 261, 263. 	 Garibu'l-Hadis 150, 152. 

Eyyub b. Temin et-Temimi 105. 	 Garibu'l-Kur'ân 147, 149, 150, 152, 153, 224. 

Ezher 309. 	 el-Garibu'l-Musannaf 153. 

el-Gayetu min Vücildi'l-Insiin 296. 
F Giiyetu'n-Nihtlye fi Tabakliti'l-Kurrli 110, 

el-Fadl b. Ş âzân 108. 	 232. 

Fadlullah el- ı râni 294. 	 el-Gazâli, Ebû Hâmid 147, 173, 175, 252, 

Fahruddin er-Itâzi 129. 	 287, 299, 300, 301. 

el-Farka Beyne'l- Ftrak 278, 279. 	 Gâzi Ahmed Muhtar Pa ş a 302. 

Fasl 36, 187. 	 Geiger, A. 36. 

Fâsıla 53. 	 Georges Sale 214 

Fâtıma 294. 	 Geschichte des Qorans 75, 141. 

Fuat 60. 	 Geylân b. Seleme es-Sakafi 19. 

Fecru'l-İslâm 16, 52, 97, 225, 250, 251, 252, Gog 259. 

	

266. 	 Goldziher, I. 75, 86, 101, 157, 262, 315. 

Fenikeliler 16. 	 Gotha 278. 

el- Fennu'l-Kasasiyyu fi'l-Kur' (an 168. 	Gölpınarlı , Abdülbaki 219. 
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Grimme, IL 36. 

Grohmann, Adolf 87. 

Guillaume, A. 44, 45. 

Gurretu't-Te'vil ve Durretu't-Tenzil 129. 

Gülhâne Hattı  291. 

Güney Afrika 293. 

Habe şistân 26. 

Habe şliler 24, 152. 

Habib b. Ubeyd 270. 

Hâbil 168. 

Hablullah 36. 

Haccâc 89, 260. 

Haccâc b. Muhammed 269, 270. 

el-Haccâc b. Yusuf 217. 

Haccetu'l-Vedâ 48, 49, 227. 

el-Haderi 48. 

Hadislerin Toplanması  ve Yaz ı  ile Tesbiti 
265. 

Hadiste Tercümân 211, 212, 214, 215. 

Hadramevt 270. 

Hâfiz 290. 

Hafsa 20, 68, 69, 70, 73, 99. 

Hafs b. Omer ed-Dâni 107. 

Hafs b. Süleymân el-Esedi el-Kiifi 106, 109 

Hâk Dini, Kur'ân Dili 212, 213, 219. 

Hakk 36. 

el-Hakem b. Uteybe 261, 268. 

el-Hâkim 270. 

Hakim b Ilizâm 239. 

Haleb 14. 

Halef b. Hiş âm el-Bezzar 107, 108, 110. 

, Halef Mezhebi 127, 128. 

Hâlid el-Hazzâ 263. 

Hâlid el-Kürdi 290. 

Hâlid b. Velid 50. 

Halife 184. 

Halife b. Hayyât 270. 

Halil b. Ahmed 88, 89, 104, 106, 107, 

Halku'l-Kur'an 186. 

Hallâd b. Hâlid 	Ebû İ sâ 107. 

Hamâilu'z-Zehr fi Feclaili's-Suver 199. 

Hamduye b. Meymiin 107. 

Hamidiye Kütüphanesi 248, 278. 

Hamidullah, M. 143, 217, 218. 

Hammâd b. Hâlid el-Hayyât 271. 

Hammâd b Seleme 104, 106. 

H 

Hammâd b. ez-Zeberkân 90. 

Hammâd b. Zeyd 106, 257. 

Hamrân b. A'yün 107. 

Hamza 108. 

Hamza b. el-Hasen el-Isbahâni 91. 

Hamza b. el-Kâs ım 108. 

Hamza ez-Zeyyât 91, 106, 107 

Hanefi 289, 290. 

Hanif 15, 27. 

Hanzala b. er-Rebi' 50. 

Harful-Fâs ıla 53. 

Harice b. Zeyd 102. 

Hâriciler 180, 264, 292. 

el-Hâris b. Abdullah 256. 

el-Hâris b. Hi ş âm 46. 

el-Hâris b. Zeyd 185. 

Ilirise b. Lâm et-Tâi 134. 

Harmele b. Imrân 273. 

Hârun 39, 190. 

Hârun er-Re ş id 107, 108. 

Harrân 19, 20. 

Haruriyye 116. 

el-Hasen 262. 

el-Hasen b. Ali 273. 

el-Hasen el-Basri 99, 234, 240, 260, 

el-Hasen ibnu'l-Fadl 172. 

Hasen Hacevi, M. 213. 

Hasen Husni 281. 

Hasan Husni Pa ş a Kütüphanesi 278. 

Hasan b. Sâlih 268. 

el-Hasen b. Yahya 282. 

el-Hasen b. Yesâr 239. 

el-Hasin 250. 

Hassân b. Sâbit 16, 36. 

el-Hatib el-Bağ dâdi 31, 187, 
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