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ÖNSÖZ 

  

Kur’ân-ı Kerim, her devirde, Müslümanlar tarafından anlaşılmak istenmiştir. 

Bu sebeple Kur’ân, vahyin başlangıcından bu yana İslâm tarihinin her dönemini 

ciddi manada etkilemiştir.  

  

Allah tarafından Hz. Peygamber’e vahyedilen ve insanlık için gönderilmiş 

olan Kur’ân-ı Kerim, Müslümanlar için oldukça önemlidir. İslâm toplumu her 

dönemde, onu anlama çabası içerisinde olmuştur. Tefsir ilmi, Hz. Peygamber 

döneminden bu yana İslâm toplumunda yerini almıştır. Zira asrı saadette, o, gerek 

gördükçe bazı ayetlerin anlamlarını ashabına açıklıyordu. Çünkü Allah Teâlâ, ona 

Kur’ân’ı beyan etme görevini vermişti. İslâm tarihinde, tefsir disiplini sahasında  

belli bir gelenek yerleşmişti. Bu geleneksel tefsir disiplinine göre, Kur’ân, kitap 

sünnet, icma, kıyas ile beraber Kur’ân’dı. Ancak son iki yüzyıldır çağdaşçı İslâmcılık 

diye tarif edebileceğimiz yaklaşım, geleneği reddederek Kur’ân ile diğer disiplinler 

arasındaki bağı kopardı. Modernist İslâmcılara göre, İslâm’ın geri kalmasının sebebi 

gelenekti ve bu yüzden bütün gelenek aşılarak Kur’ân’a gidilmeliydi. İslâm’ın 

ilerlemesinin tek yolu, Protestanlığın yaptığı gibi geleneği bırakıp kutsal kitabın 

kendisine yönelmekti. 

 

Bu çalışmanın ele alınma nedeni, günümüzde, Müslümanların yaşamaya 

devam ettiği sorunlarla yakından ilgili olmasıdır. Çünkü, modernist İslâmcılık 

yabancı kültürle karşılaşmasından sonra ortaya çıkan ve bu kültürün kendine 
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sunduğu sorunlara, Batının aklını ve yöntemini kullanarak çözüm önerdi. Yani 

onların yaptığını yaparsak Müslümanlar gelişir düşüncesinde oldu. 

 

İşte biz, burada, çağdaş dönemdeki Kur’ân’ın tanım değişikliğini, diğer 

kaynaklarla ve Temel İslâmî disiplinlerle münasebetindeki değişmeyi, yeni yorum 

yöntembilim taleplerinin karakterini incelemeye çalıştık. Her şeyden önce 

çalışmamda hiçbir yardımını esirgemeyen danışmanım Prof. Dr. Mehmet Paçacı’ya 

çok teşekkür ederim.  

 Talha Erdem  

Ankara-2007 
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GİRİŞ 

 

ARAŞTIRMANIN KONUSU 

 

 Araştırmamızda, çağdaş dönem tefsir anlayışını incelemeye çalıştık.. Bunun 

için önce, geleneksel dönemde oluşmuş olan tefsir metodolojisini görmemiz 

gerektiğini düşündük. Bilindiği gibi, vahyin başlangıcından beri, Müslümanlar 

Kur’ân’ı anlamakla ilgilenmişlerdir. Hz. Peygamber, Kur’ân’ı tebliği ve tebyîni ile 

görevli olduğu için, gerek gördükçe, âyetlerden lüzum gördüğü yerleri açıklamıştır. 

Peygamberde sonra, tefsir ilmi ile daha çok meşgul olunmuş ve bunun sonucunda 

Kur’ân tefsirinde bir gelenek oluşmuştur. Nitekim, her müfessir, tefsir ameliyesinde, 

önce Kur’ân’ın, sonra Hz. Peygamber ve hadislerinin, daha sonra da sahabe 

tefsirlerinin kaynaklığını göz önüne almıştır. Bu kaynaklar, geleneksel dönemde, 

daima tefsir ilminin temel kaynakları olmuştur.      

 

 Çalışmamızın konusu olan çağdaş dönem tefsir anlayışı, geleneksel olanı 

reddetmiş, onu Müslümanların geri kalmasının nedeni olarak görmüş ve atılması 

gereken bir yük olarak değerlendirmişlerdir. Çağdaş dönemde, tefsire ne olduğu 

konusuna bakıldığında, şunlar görülecektir; Modernist İslâmcılar, Kur’ân ile diğer 

ilimler ve kaynaklar arasındaki ilişkisi zayıflatmıştır. Onlar, sadece Kur’ân’dan ilham 

alarak hareket etmek gerektiğini, Kur’ân’ın, kendi dışındaki malzemeden, kurtulması 

gerektiğini iddia etmiştir. Bu dönemin tefsir açısından diğer özellikleri, bu devirde 

Kur’ân tanımında değişme olmuş, tefsirin işlev alanı genişlemiş, yabancı olan akla 

göre hareket etmek gerektiği ifade edilerek, Kutsal kitap ve din anlayışında 
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oryantalizmin etkisindeki Protestanlık ile paralellik arz eden bir anlayış 

gösterilmiştir. Modernist İslâmcılar, çağdaş dönemde, oryantalizmin kendilerine 

sunduğu sorunlara çözüm bulma gayreti içerisinde olup, çağdaş zamana uygun 

düşecek çözümleri batı aklının yöntemlerini kullanarak  Kur’ân’dan çıkardılar. Hatta 

onlar gibi yapmamız gerektiğini söyleyip, onlara özendiler. İşte biz bu çalışmamızda 

kısaca ifade etmeye çalıştığımız modernist İslâmcılarda tefsir anlayışını incelemeye 

gayret ettik. 

 

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 
 
 Çalışmamızda, çağdaş dönem tefsir anlayışını ana hatlarıyla göstermeye 

çalıştık. Önce, klasik dönem tefsir anlayışını ortaya koyduktan sonra, çağdaş 

dönmede ne değiştiğinin daha iyi görüleceğini düşündük . Bu nedenle, klasik dönem 

tefsir anlayışını ana hatlarıyla göstermeye gayret ettik. Dolayısıyla çalışmamızda, 

hem klasik dönemde hem de çağdaş dönemde tefsirin nasıl bir anlayışla ele alındığını 

ifade etmeye çalıştık.  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

 
 
 Araştırmamızda, çağdaş dönemde, Kutsal Kitap ve din anlayışındaki 

değişimi, bu değişimin meydana gelmesinde tesiri olan kaynağı göstermeye çalıştık. 

Bunu yaparken, önce çağdaş dönem öncesinde oluşmuş olan Kur’ân tanımı 

çerçevesinde teşekkül etmiş olan tefsir yöntemini, tefsir kaynaklarını ve tefsir 

anlayışlarını, çağdaş dönemdeki değişmeyi daha belirgin göstereceğini düşünerek  



 
VIII 

ortaya koymaya çalıştık. Amacımız, Müslümanların yabancılaşma sürecine 

girdiklerini, asırlar boyunca oluşmuş geleneği red ve terk ederek geçmiş mirastan 

uzaklaşıp, yerel olmayan bir kültürün etkisine girdiğini tebaruz  ettirmekti. 

 

 Modernist yaklaşım, geleneği, klasik Temel İslâmî disiplinleri hedef aldı. 

Bunun sonucunda, modernist İslâmcılar, yabancı olan Batı aklına ve yöntemlerine 

tâbi oldular. Bunu yaparken de, geleneği karşılarına alıp sert bir şekilde 

eleştirdiler.Bu çalışmamızda, çağdaş tefsiri etkileyen kaynağı, onların yorum 

yöntembilim taleplerini, duruşunu ortaya koymaya gayret ettik. 

 

 

 

 

   

   



BİRİNCİ BÖLÜM 

 

ÇAĞDAŞ DÖNEMDEN ÖNCE KUR’AN’IN DİĞER TEMEL İSLAMİ 

BİLİMLERLE İLİSKİSİ 

 

1. KUR’AN ve SÜNNET 

 

Kur’ân’ı Kerim, vahiy yoluyla indirilmiş, mushaflarda yazılmış, tevatürle 

nakledilmiş, tilavetiyle taabbüd olunan mu’ciz kelâmdır.1 Allah Teala Kurân’da 

ayetleri, Kur’ân için öngördüğü amaca hizmet edecek şekilde sıralar, konuşlandırır. 

Dolayısıyla, onda, konular, beşer mahsulü normal bir kitapta olduğu gibi belli bir 

sırayı, belli bir içindekiler fihristini takip etmez; aynı anlamı ifade eden ayet veya 

ayetler birden fazla sürede yer alabilir. Mesela, Fatiha suresinin 4. ayeti olan (mâliki 

yevmiddîn) ifadesine, İnfitâr süresinin17-19. ayetlerinde biraz daha açıklanmış 

olarak yer verilmiştir.2 Sonuç olarak Kur’ân, kendine has hususiyetleri olan, kaynağı 

itibariyle ilahîlik özelliği taşıyan,3 kendisinde şüphe olmayan4 ilahî bir kitaptır. 

 

Yukarıda ifade ettiğimiz üzere,  Kur’ân’da, konular, A’dan Z’ye bütün 

teferruatıyla ifade edilmez. Çünkü, Allah Teâlâ’nın bir konuya kitabında yer verdiği 

zaman, onu, orada güttüğü belli bir amaca hizmet edecek şekilde konuşlandırır. 

   
1 Ez-Zerkânî, Menâhilu’l-İrfan fî Ulûmil-Kur’ân, Mısır, 1372, I. 12. 
2 Ez-Zerkeşi, el-Burhan, Mısır, 1376/1378,  c. II. 18-20. 
3 Kadr, 1. 
4 Bakara, 2. 
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Nitekim Kur’ân’da geçen kıssalarda  bu durum açıkça görülebilir.5 Zira Allah 

Teâlâ’nın, Kur’ân’da, kıssalara yer vermedeki amacı, insanlar ibret alsın, ders alsın 

içindir. Bu sebeple de Allah, kıssalarda tafsilata yer vermez. 

 

Sünnet, Hz. Muhammed’in söz, fiil ve takrirleridir.6 Sünnetin en sıkı ilişkide 

olduğu temel İslâmî bilim tefsir ilmidir. Çünkü, Allah Teâlâ’nın tebliğ ve tebyinle 

görevlendirdiği7 Hz. Peygamber, Kur’ân’da, tebyine gerek olan yerlerden maksad-ı 

ilâhînin ne olduğunu ortaya koyacak kimsedir. Diyebiliriz ki, Hz. Peygamber Kur’ân 

tefsirinin esaslarında birisidir. Nitekim, Peygamberliğin  en önemli esası olan tebyin 

görevini ifade eden bir çok Kur’ân ayeti vardır. Mesela, “ Hangi millete peygamber 

gönderdiysek, onu ancak kavmin dili ile gönderdik ki, her şeyi onlara anlatsın.”8 

ayetinde Hz. Muhammed’in risâletinin hududu ifade edilmektedir. Zira 

peygamberlerin ilahî mesajları ulaştıracakları öncelikli muhatap kitle içinde 

bulundukları kavimlerdir. Bu sebepten Hz. Peygamber, risâlet görevini hakkıyla 

yerini getirmiş, tebliği ile vazifeli olduğu ayetleri okumuş, ezberletmiş, gerek 

gördükçe ayetleri tefsir etmiştir.  

 

Hz. Peygamber Allah Teâlâ tarafından kendisine verilmiş olan tebliğ ve 

tebyin görevini ilk günden itibaren yerine getirmiştir. Zira o Kur’ân’ı Kerim’de 

   
5 Meselâ, Adem kıssasının en uzun olarak geçtiği Bakara ve A’raf sûresine 
bakıldığında, cennetin tavsifi, Adem ve zevcesinin yaklaşmaktan men edildiği ağacın 
nev’i gibi teferruat bilgiler görülmez.  
6 Muhammed Accac el-Hatib, es-Sünnetü Kablet-Tedvin, Kahire, 1971, s.15; 
Muhammed Ebu Zehv, el-Hadis ve’l-Muhaddisûn, Beyrut, 1984, s.9. 
7 Nûr, 54; İbrahim, 4; Nahl, 44. 
8 İbrahim, 4; en-Nahl, 44. 
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gerekli gördüğü yerleri ihtiyacı karşılayacak şekilde tefsir etmiştir. Bu kendiliğinden 

ortaya çıkan bir durumdu. 

 

Bir Kur’ân müfessiri ve okuyucusu, o kelâmı ilahîye bakarsa orada 

muhataplarına kendi üzerinde düşünmeyi emrettiğini görür.9 Bu Kur’ân’ı 

anlayabilmek için onu tefsir etmenin gerekliliğini ortaya koyar.  

 

Kapsadığı ilimler ve edebi sanatlar ile Kur’ân, kendisinin tefsir edilmesi 

gerektiğine işaret eder. Netice olarak Kur’ân’ın kendisinden sonra tefsir ilminin en 

önemli kaynağı Hz. Peygamberdir. 

 

Hz.Peygamber’in tefsir ilminin en önemli kaynağı olması ve Kur’ân’ı tefsir 

etmede kesin yetki sahibi bir beşer olması, Kur’ân’ın en önemli tefsir kaynağının 

Hz.Peygamber’in Sünneti olduğunu gösterir. Sünnet’in Kur’ân’ı izah edişi şu şekilde 

formüle edebilir. “ Sünnet Kur’ân’ın umum ve hususunu, mutlak ve mukayyedini 

nassih  ve mensuhunu ve diğer hususlarını “ açıklar.10 

 

Geleneksel kaynaklardan ve geleneksel zihnin temel İslâmî ilimlere 

yaklaşımından, Sünnetin Kur’ân’ı izah etmede çok önemli bir konumu olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Nitekim, “Kur’ân’ın Sünnete olan ihtiyacı, Sünnetinin Kur’ân’a olan 

ihtiyacından daha fazladır.11 “ Bana kitapla beraber, bir misli de verildi”12 “Sünnet 

   
9 En-Nahl, 44. 
10 Cerrahoğlu,İsmail, Tefsir Tarihi, Fecr Yayınları, Ankara, 2005, s. 54. 
11 el-Kurtubî, el-Câmi li Ahkâmi’l- Kur’ân, Mısır, 1369, c. 1. s. 39. 
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Kur’ân’a kâdîdir. (hükmeder). Kitap ise Sünnet’e kâdî değildir. (hükmetmez)” 13 

şeklindeki haberler de Sünnet ile kitap arasında sıkı bir bağ olduğu 

vurgulanmaktadır. Özellikle Yahya b. Ebi Kesir’in (Ö.129-716) son olarak 

verdiğimiz sözü, Sünnet’i kitaba kâdî (hükmeden) tayin ederek oldukça keskin bir 

şekilde öncelemiştir. Ancak bu söz Ahmet b .Hanbel tarafından cesurca bir 

ifadelendirme olarak değerlendirilmiş ve o, “ Böyle bir söz söylemeye cesaret 

edemem, fakat Sünnet kitabı tefsir ve tebyin eder derim.”14 demiştir. Bize göre 

Ahmet b. Hanbel’in bu sözü oldukça uzlaştırıcı, yanlış tarafa çekilmekten uzak ve 

yerindedir. Çünkü, o, bu sözüyle daha açık bir noktaya temas ederek, Sünnet’in 

Kur’ân’ı tefsir ve tebyin edişine dikkat çekmiştir. Ebu Râfi’nin Hz. Peygamberden 

naklettiği; “ sizlerden hiç birinizi emrettiğim veya nehyettiğim hususlarda bir 

talimatın geldiğinde koltuğu üzerine kurularak bilmeyiz biz ancak Allah’ın kitabında 

bulduklarımıza tabi oluruz derken bulmayayım”15 şeklindeki haber de Sünnet’in 

temel bir delil olduğunu belirtir.  

 

Kur’ân, Hz. Peygambere itaat etmeyi ve onun getirdiklerini almayı, onun 

nehyettiklerinden kaçınmayı emreder. Bu konuyu, şu Kur’ân ayetleri açıkça ifade 

eder. “ Peygamber size ne getirdiyse onu alınız, sizi neyden nehyetti ise ondan 

kaçınınız ”  “ Allah ve Peygamberi bir işte hükmettiği zaman gerek mümin olan 

     
12 İbn Teymiye, Mukaddime fI Usûli’t-Tefsir, Dımeşk, 1355, s. 25; el-Kurubî, a.g.e., 
c. 1. s. 38. 
13 El-Kurtubî, a.g.e., c.1. s.39. 
14 el-Kurtubî, a.g.e., c.1. s.39. 
15 Tirmizi, Sünen, Mısır, 1385/1965, c.5, s.199; Ebû Davûd, Sünen, Mısır, 
1371/1952, c.2, s.506. 
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erkek gerek mümine olan bir kadın için (ona aykırı olacak) işlerinde muhayyerlik 

yoktur. Kim Allah’a ve Resulüne isyan ederse muhakkak ki o apaçık bir sapıklık 

yoluna gitmiştir.” Bu ayetlerden anlaşıldığına göre, Hz. Peygamber’in Kur’ân’ı 

tebyin etmede çok önemli bir konumda bulunduğunu bizzat Kur’ân 

temellendirmiştir. Yani, Kur’ân bir yandan kendi kendini tefsir ederken, diğer 

yandan, Kur’ân tefsirinin ikinci ana kaynağını bizlere  göstermiştir ki, o da Hz. 

Peygamber’in söz ve filleridir. Sonuç olarak Kur’ân’ın, sadece kendi kendini tefsir 

etmekle kalmadığını, tefsir ilminin ana kaynaklarına  da işaret ettiğini, müşahade 

etmekteyiz. Zira, daha sonraki bölümde göreceğimiz üzere sahabe ve tâbiun 

kaynaklığı da esasında Hz. Peygambere dayanmaktadır. Çünkü bu iki önemli 

müslüman topluluk, Hz. Peygamber’den aldıkları ile ilmi donanım sahibi 

olmuşlardır. Bu da Hz. Muhammed ‘in bizzat vahiy alıyor olması, aldığı vahyi tebliğ 

ve tebyin ile vazifeli olması nedeniyle gayet tâbiî bir durumdadır. Sonuç olarak temel 

İslâmî ilimlerin en önemli disiplinlerinden biri olan tefsir ilmi kaynakları itibariyle  

de Kur’ân’a dayanır. Çünkü kitap,  Sünnet,  icma ve kıyas şeklinde formüle ettiğimiz 

temel deliller, esas itibariyle Kur’ân’a müsteniddir.      

 

Sünnet’in Kur’ân’ı beyan şekillerine gelince; Sünnet ilk olarak, hacc 

menassikinin izahı gibi Kitaptaki   mücmeli beyan eder. Hz. Peygamber’in diğer bir 

beyan şekli, Kitapta bulunmayan bir hüküm üzerine eklemede bulunmasıdır . Az 

önce yukarıda değindiğimiz Hz. Peygamber’e  itaati, onun getirdiklerini almayı onun 

yasakladıklarından kaçınmayı emreden Kur’ân ayetleri, Kitap’da bulunmayan bir 

mesele hakkında, onun Sünneti varsa, bu Sünnetin o meseleyi farz veya haram 

kılabileceğine işaret etmiştir. Örneğin, “kadınla halasını veya teyzesini bir nikah 
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altında toplamanın haram oluşu” Hz. Peygamber’in  hadisi iledir. Aynı şekilde “sizi 

emziren (süt) analarınız, süt kardeşleriniz” ayetine, Sünnet ile, hala, teyze, erkek 

kardeş kızı, kız kardeş kızı gibi diğer süt akrabaları da eklenmiştir. 

 

Şu halde Hz. Peygamber’in tefsirini “şeriat ve ahkamda murâd-ı ilahîyi 

beyan” şeklinde terkip edebiliriz. Terkipten, Hz. Peygamber’in tefsirinin 

müteahhirûn nezdinde bilinen tefsir gibi olmadığı ortaya çıkar. Zira, Peygamber’in 

Kur’ân tefsirini içeren çeşitli hadis mecmualarında, kendisine kadar ulaşan isnadlarla 

gelen rivayetlerde görüldüğü üzere, onun tefsirinde,  müteahhirûn tefsirlerde aranan 

lugat, belagat vb. pek çok özellik yoktur. Hadis mecmualarında yer alan 

Peygamber’in Kur’ân tefsirini örnekleyen hadislerde, onun tefsirinde teferruatın 

olmadığını, Kur’ân’ın çeşitli ayetlerini veya sahabenin anlayamadıkları noktaları izah 

ettiği görülür. Sonuç olarak, onun tefsirini, “ahkamı beyan, mekârimi ahlaki şerh ve 

ona teşvik”16 şeklinde daha öz bir şekilde formüle ederek ifadelendirebiliriz.  

 

Hz. Peygamber’in Kur’ân tefsirinde takip ettiği metoda gelince, o, ayetteki 

kelime manalarını ayetin bütün manasını göz önüne alarak verirdi. Yani o, ayetteki 

bütün anlamı gözeterek, ona vasıl olmak gayesiyle ayetleri tefsir ederdi.  Bu 

sebepten, Hz. Peygamber, kelime manalarını vermekten kasd-ı ilahî hasıl 

olmayacağına da işaret ederek, kelime anlamlarını, ayetin “ bütün anlam”ı için murâd 

ederdi. Zira kelime bilgisi asgari düzeyde bir açıklamadır. Netice olarak Peygamber, 

ayeti kerimeleri tefsir edişinde ayetin bütün anlamını gözetmiştir. 

 

   
16 Cerrahoğlu, İsmail, a.g.e., s. 55.  
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Hz. Peygamber’in tefsir de takip ettiği yollardan biriside, gerek beşeri 

yönüyle gerekse bir peygamber olarak  “ muhataplarını ikna etme” dir. O, Allah 

Teâlâ’nın murâd ettiği şeyi belirtmiştir. Bu cümleden olarak, o, tahsis, takyid, tavzih 

gibi değişik şekillerde, Kur’ân tefsiri açısından çok önemli beyanlarda bulunmuştur. 

Bundan dolayı, onun tefsir ilmi için önemli olan, bu açıklamaları, bazen geneli 

tahsis, mücmel ve müphemi beyan, mutlakı takyid, müşkili tavzih etme ve ayeti 

ameli ve takriri olarak izah etme, bazen geniş anlamı tahdid, bazen kelimenin arap 

dilindeki anlamını teyid, bazen şahısların durumunu ve o zamanki edebi sanatları 

açıklama, bazen beyan ve tatbik, bazen temsil, tasvir ve tavsif, remz ve işaret, bazen 

intibaha davet ve muhatabın psikolojik durumundan yararlanarak tefsir şekilerinde 

ortaya çıkmıştır.  

 

Kur’ân ve Sünnet hususunda hassasiyet sahibi olmak, Kur’ân’ı doğru anlama 

açısından oldukça önemlidir. Çünkü, İslâm şeriatının birinci temel kaynağı olan 

Kur’ân, hükümleri itibariyle genel ifadelerle kendini göstermiş, Sünnet de bu 

hükümleri beyan etmiştir. Bunun sonucunda,  ashab ders hakları oluşturarak, Sünneti 

öğrenmeye, hıfzetmeye ehemmiyet vermişlerdir. Onlar, Kur’ân’ı ve Sünneti 

öğrenmek ve öğretmekle meşgul olmuşlar, bu konuda  ciddi manada teşyiki mesai 

yapmışlardır. Ashab’ın bu davranışları, onların Kur’ân ve Sünnet konusunda çok 

özenli olduklarını göstermektedir. 

 

Şimdi Hz. Peygamber kimdir? Sorusunu cevaplandırmak, onun Kur’ân 

tefsirindeki rolünü anlamamız açısından yararlı olacaktır. Öncelikle Hz. Peygamber 

bir filozof değildir. Hz. Peygamber  belli bir eğitim-öğretim sürecinden geçmemiş 
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olup ümmidir. O, Allah Teâlâ’dan aldığı vahyi aynen tebliğ etmek ve tebyin etmekle 

görevlidir. Bu sebepten o, konuştuğu, açıkladığı her konuda vahye bağlıdır. Zaten 

onun bazı konularda Allah Teâlâ’nın ikazına maruz kalması onun vahyin 

kontrolünde olduğunu gösterir. Filozof kendi aklı gücü ile sınırlı iken, Peygamber 

Allah Teâlâ’nın vahyi ile sınırlar ötesine dair konular hakkında kelâm eder.  

Peygamber programla ders veren öğretmen de değildir. Çünkü, onun bir peygamber 

olarak, zaman, zemin ve muhataplarına göre, söz ve hükümleri dağınık bir karakter 

arz edebilir. Onun muhatapları nezdinde lugat yönüyle bilinen bazı tabirleri, dini 

açıdan açıklarken temsil yoluna gitmesi muhatapların akli seviyelerini  dikkate 

alarak, açıklamalarını onların akıllarına yakınlaştırdığını gösterir. Sonuç itibariyle, 

Hz. Peygamber, bir filozof olmadığı gibi bir programa tabi olarak ders veren bir 

öğretmen de değildir. O, Allah Teâlâ’dan aldığı ilahî hükümleri tebliğ ve tebyinle 

vazifeli son peygamberdir. 

 

Hz. Muhammed, sahabenin akli seviyeleri ve pratik ihtiyaçlarının 

gerektirdiği, ayeti kerimelerle ilgili sorularına, onların seviyelerine münasip gelecek  

cevaplar vermiş ve bu cevaplar neticesinde, Hz. Peygamber’in Kur’ân tefsiri 

meydana gelmiştir. Hz. Peygamber’in miktarı ne olursa olsun  Kur’ân ayetlerini 

tefsir etmiş olması, esasen tefsir disiplini açısından çok önemli bir değerdir. Çünkü o, 

Allah Teâlâ’dan çeşitli şekillerde vahiy alan, vahyin kontrolünde olan bir beşerdir. 

Hz. Muhammed, mutlak anlamda “Kur’ân’ın bazı ayetlerini tefsir etmiştir. “ demek 

önemli olduktan sonra, onun “ tefsirde bir yol takip “ etmesi daha da önem arz eder. 

Netice olarak,  Hz. Peygamber’den, Kur’ân ayetlerini açıklayıcı mahiyette gelen 

haberler bir müfessir ve Kur’ân okuyucusu için çok değerlidir. Nitekim sahabeler 



 
9 

ders hakları oluşturup Hz. Peygamber’in Kur’ân ayetleri hakkındaki açıklamalarını 

öğrenmeleri, hıfzetmeleri, Hz. Peygamber’in ayetler hakkındaki açıklamalarına 

ehemmiyet vermemiz gerektiğini gösterir. 

 

2. KUR’AN ve FIKIH 

 

Müslüman araştırmacılara göre, Kur’ân ile fıkıh arasındaki ilgi Kur’ân ile 

başlamıştır. Zira, Kur’ân, en başından bu yana fıkhın esasını oluşturmuş ve fıkıh 

usûlü şeklinde formüle ettiğimiz Kitap, Sünnet, icma ve kıyas, bu sıralamayla hemen 

hemen baştan beri var olmuştur.17 Müslümanım ama Hz. Peygamber’in fiilerine 

ittibâ etmiyorum, onun fiilleri beni ilgilendirmez diyemeyiz.18  

 

İbn Haldun, icmayı bir yerde ‘sabit bir delile dayanmadan gerçekleşemeyecek 

bir ittifak” olarak zikreder.19 Bu husus iki ayrı icma anlayışı değil, ilk dönemlerde 

gerçekleşen ve tevatür ile eşanlamlı olan icma ve daha sonraki dönemlerde sırf 

müctehidler arasında gerçekleşeceği varsayılan anlamıyla bir kavramı ifade 

etmektedir. 

 

Hz. Peygamber’e ittibâ, esas olarak onun  fiillerini ittibâ olduğu için, bu ittibâ 

benzer şartlarda benzer şekillerde davranmakla gerçekleşmektedir. Hz. Peygamber’in 

   
17 Ebu Zehra, Muhammed, İslâmda Fıkhî Mezhepler Tarihi, Ter. A. Şener, İstanbul, 
1983, s. 19, vd.; Abdülvehhâb Hallâf, Hulâsatü Tarihü’t-Teşrîi’l-İslâmî, Kahire, 
1956(7. baskı); Hasan Ali eş-Şazelî, el-Medhal li’l-Fıkhî’l-İslâmI-Tarîhu’t-Teşrîi’l-
İslâmî, Kahire, 1988, s. 32, 268. 
18 El-Cevziyye, İbnü’l-Kayyım, bu husus ilgili Ahmed b. Hanbel’den yaptığı bir 
rivayet için bkz. İ’lam, c. 2, s. 257. 
19 İbn-i Haldun, Mukaddime(Vafî Neşri), c. 3, s. 1062; Mukaddime, c. 3, s. 1049. 
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emrine ittibâ ile onun fillerine ittibâ özellikleri açısından ayrılmakla beraber, ilk 

dönemlerde, genellikle ayrılmamış, ancak bu husus ilk dönemlerdeki algılandığı 

şekliyle devam etmemiş, daha sonra Hz. Peygamber’in emirleri diğer fiillerinden 

ayrılarak, fıkhî istidlallerde, bunlardan yararlanılmıştır.20 

 

Molla Hüsrev’in ifadesiyle, Yüce Allah,  Kur’ân ile insanları, kendi ifadeleri 

ile kendinde hayırlara sevk eden dinin esaslarını ihkâm etmiş ve bunu insanların 

kendi gayretleriyle bulamayacağı füru ile kuvvetlendirmiş, bunun üzerine de  bir 

hayat tarzı olarak Hz.Peygamber’in Sünnetlerini ikame etmiştir.21 

 

Bir yönden, fıkıh ve fıkıh usûlü, geriye doğru bakıldığında bir vak‘anın 

tesbiti, ileri  doğru bakıldığında da ittibâ edilmiş ve ittibâ edenleri muvaffak kalmış 

olana tabi olma imkanını ve yolunu gösteren olarak tebellür etmiştir. Fıkıh usûlü 

ilmi, daha sonra “ öncekilere ittibâ”,  “ el-iktidaü bi’l- eimmeti’l-mütekaddimîn” 

ilkesi üzerinde sistematik olarak düşünme sonucunda bir bilim olarak ortaya 

çıkmıştır. 22 

 

   
20 Serahsi, bu meseleyi, fıkıh usûlünün en önemli meselesi olarak görmektedir. Usûl, 
Beyrut, 1973, s. 11.  
21 Mirârtü’l-Usûl fî Şerh-i Mirkâti’l-Vâsûl, İstanbul, Fazilet Neşriyat Yay., s. 8-9; 
benzer bir açıklama için bkz. Şevkî ale’l-Fenârî, İstanbul, 1302, s. 2. 
22 Serahsî, Usûl, s. 9. 
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Kur’ân, İslâm Hukuku analizcileri tarafından sık sık vurgulandığı üzere, bir 

hukuk kitabı gibi içeriğini hukuka adamaz. Hatta Kur’ân’daki hukuki ayetlerin sayısı 

Kur’ân’ın tamamının onda birini bile bulmaz.23 

 

Bilindiği gibi, İslâm Hukuku, Medine ve Kûfe olmak üzere başlangıçta iki 

merkezde ortaya çıkmıştı. Ve hicri ilk yüzyılın sonunda ancak filizlenmeye 

başlamıştı. Teknik anlamda bir İslâm Hukukundan bahsetmek ise hicri II. Yüzyılın 

ilk on yıllarından bahsetmek demekti. Kur’ân’ın otoritesi ise daha önce Hz. 

Peygamber zamanında kurulmuştu. Ancak gündelik hayatta gerek dini bilgileri ve 

gerekse siyasi konumları itibariyle toplumda temayüz eden sahabelerin İslâmî 

yaşayış biçimleri toplum geneli için ciddi bir referans niteliğindeydi. 

 

Gerek sahabenin ve gerekse tâbiîn’in Hz. Peygamber döneminde çözümüne 

rastlanmayan bazı hukuki sorunlara karşı çözüm önerdiklerini görmek mümkündür. 

Özellikle Hz. Ömer örneğinde, ilk dönemde, Müslümanların her şeye rağmen Kur’ân 

hükümlerini harfî ve literal anlamda tatbik etmek istediklerini söylemek kolay 

değildir. Hz. Ömer’in kıtlık dönemleri için el kesme cezasını kaldırması bunun 

göstergelerinden biridir.24 

 

Klasik dönemde, fıkıh disiplininin kural koyucu bir özellik arz ettiği görülür. 

Mesela, “Boşanmış olan kadınlar üç kurû bekler...” ayetindeki kurû sözü, hem 

   
23 Kemâlî, M. H.,Principles of İslâmic Jurispuridence, Gözden  geçirilmiş baskı, 
İslâmic Text Society, Cambridge, V.K., 1991, s. 19-20. 
 
24 Fazlur Rahman, İslâmic Metodolgy İn History, İslâmic Research İnstitute, 
İslâmabad, 1984, s.179-182.  
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ayhali(hayız) hem de iki ay hali arasındaki temizlik müddeti anlamına gelir. 

Dolayısıyla bazı fakihler bu kelimenin ayhali manasına geldiğini, bazıları da iki 

ayhali arasındaki temizlik müddeti anlamına geldiğini tercih etmişlerdir. Şüphesizdir 

ki, kurû sözü, hem ayhali hem de iki ayhali arasındaki temizlik müddeti anlamına 

gelir. Elbette kurû sözünün bu iki anlamdan birine delaleti zannîdir; eğer böyle 

olmasaydı ihtilaf çıkmazdı. Keza, yemin keffaretiyle ilgili olan şu ayet de böyledir: 

“Allah size lağv olan yeminlerinizden dolayı hesap sorar. Yeminin keffâreti, ailenize 

yedirdiğinizin ortalamasından on düşkünü doyurmak, yahut giydirmek, ya da bir köle 

âzâd etmektir. (Bunları) bulamayan üç gün oruç tutmalıdır.” Bu ayetteki ‘lağv’ 

sözünün anlamı üzerinde fakihler anlaşamamışlardır. Kimisi, bunu zan üzerine 

yapılan ve ortaya aksi çıkan (yani gerçekle bağdaşmayan) yemin diye tarif etmiştir 

ki, Hanefîler bu görüştedir. Kimisi de onu, sözü pekiştirme kasdı olmadan rastgele 

yapılan yemin diye açıklamıştır ki, insan söz arasında ‘Vallahi yok’, ‘evet, Vallahi’ 

gibi farkında olmadan böyle yeminler edip durur. Görülüyor ki ‘lağv’ sözünün 

delalet ettiği mana zannîdir.25 

 

Sonuç olarak, klasik dönemde, fıkıh disiplini, kural koyucu bir özelliğe 

sahipti. Zira bu dönemde, Kur’ân, bir Kur’ân yorum şekli olan fıkıhtan ayrı 

görülmüyor, ahkâma dair ayetler yorumlanıyordu. Hatta bu alanda yazılmış özel 

tefsirler de vardır. 

 

 

   
25 Ebu Zehra, Muhammed, İslâm Hukuku Metodolojisi, çev. Abdülkâdîr Şener, 
Ankara, 1997, Fecr Yayınları, 7. baskı, s. 89. 
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3. KUR’AN ve KELAM 

 

Bilindiği gibi, Hz. Peygamber, tebliğ vazifesini ifa ederken sadece mesaj 

tebliği ile yetinmeyip, Kur’ân ayetlerini açıklamış, ilahî mesajın hayata geçirilmesini 

sağlamıştır. 

 

Nitekim İmam Şafii (ö. 204/819) Hz. Peygamber’in bu fonksiyonuna işaret 

ederek, kullar tarafından yerine getirilmesi gerekli olan ahkamın Allah tarafından 

beyanını birkaç bölüme ayırmıştı, Kur’ân’da belirtilen bazı hükümlerin şekil ve 

mahiyetinin Resül-i Ekrem’in Sünnetiyle açıklandığını belirtmiştir.26 Peygamber’in 

Allah Teâlâ ile vahye muhatap olma açısından ilişkisinin sadece Kur’ân’la sınırlı 

olmadığı yine Kur’ân’dan  bazı ifadelerle bilindiğine göre27 onun ilahî kelâmın vahiy 

desteğiyle anlaşılmasını sağlayıp, pratiğe yansıtılmasına dönük bir örneklik 

oluşturduğu açıktır. Kur’ân’ın anlaşılması, dil seviyesinde iman etmek, lafızların 

anlamlarının bilinmesi, ilahî kelâmın ortaya koyup, Hz. Peygamber’in tebliğiyle 

teşekkül etmiş olan zihniyetin ürettiği ve oldukça zengin olan Kur’ân’î  kavramların 

akledilmesi ve hayata geçirilmesi, safhalarından oluşmuştur. Zira, Kur’ân, bütünsel 

anlamda müeyyidesi olan ve onun muhteviyatıyla hareket edildiğinde mana 

zenginliğini ortaya çıkaran bir nitelik arz eder. Bu nedenle, o, anlaşılma sürecinde 

muhatabı sevk edici bir işlevi yerine getirir. 

 

 

   
26 Şâfiî, Muhammed İdris, er-Risale (neşr. Ahmed Muhammed Şâkir), 
Kahire,1359/1940, s. 26-53. 
27 Kırbaşoğlu, M. Hayri, İslâm Düşüncesinde Sünnet, Ankara, 1993, s. 275-278. 
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İslâmî toplumu, Hz. Peygamber’in tebliğ ve tebyin ettiği ilahî kelâmın 

muharrik kuvvetiyle, çok yönlü olarak “ köklü bir zihniyet değişimi “ yaşamıştır. 

Ancak, İslâm tarihinde, Hz. Peygamber’in vefatından sonra, İslâm toplumunda, 

siyasi ve sosyal nitelik arz eden birtakım gelişmeler zuhur etmiştir. Örneğin, henüz 

“ashab döneminde”  “Havâric” ve “ Şia” gibi siyasi ve itikâdî gruplaşmalar ortaya 

çıkmıştır. Bu zamanda, Müslümanlar arasında bazı olaylar ortaya çıkmış ve daha 

sonra fetih hareketleri sonucunda karşılaşılan farklı din ve medeniyetlerle ilişkilerin 

de tesiriyle “Allah’ın sıfatları”, “irade hürriyeti “ ve “büyük günah ”  gibi konularda 

farklı görüşler meydana gelmiştir. 

 

İlk büyük kelâm mezhebi olan Mu’tezile Müslümanlar arasındaki itikâdî 

tartışmalarda düşüncelerini “ beş esas” (el-usûlü’l-hamse) etrafında temellendirirken, 

İslâm coğrafyasında bulunan ve eski felsefi geleneklere mensup insanlara İslâm’ı 

ispat ve izah ederken akla da yer vermiş, bunu bir metot olarak da geliştirmiştir. 

Fakat onların akılcılığı vahyi dışlamamıştır. Nitekim Kâdî Abdülcebbar, el-Muğni 

adlı eserinde sem’i konuların akli istidlalle bilinmesinin caiz olmadığına dair 

müstakil bir bölüm ayırmış, tafsili meselelerde sem’i delile başvurulacağını 

bildirmiştir.28 

 

Kâdî Abdülcebbar’ın Kur’ân’ı tefsir etmek için sadece Arapça’yı bilmenin 

yeterli olmayacağını, nahvin, rivayet ilminin, şer’i hükümler ve sebeplerin ilmi 

demek olan fıkhın ve usûlünün, Allah Teâlâ’nın tevhid ve adaletinin, Allah için vacip 

   
28 Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî fî Ebvabi’t-Tevhîd, neşr. M. el-Hudayrî-M. M. 
Kasım, Kahire, 1385/1965, c. 15, s. 26-29, 44. 
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ve müstahil olan sıfatlarının, O’nun hakkında iyi ve kötü olan fiillerin bilinmesinin 

gerekli olduğunu, bunları bilen kimsenin müteşabihi muhkeme hamledebileceği ve 

Allah’ın kitabını tefsir etmekle meşgul olabileceğini bunun yalnızca dil, nahv ve 

rivayet ilmiyle mümkün olmayacağını29 dile getirmiştir. 

 

 Öte yandan Mu’tezile, aklı, teorik prensiplerin ispatına hasredip, büyük 

ölçüde hukuk ve diğer ahkamı da şeriata bırakmıştır.30 Bununla birlikte “ kıyasü’l 

gaip ale’ş-şahid” metoduyla fizik alemden örnekler vererek Allah’ın sıfat ve fiillerini 

açıklarken, iyilik ve kötülüğün (husün-kubuh) bizzat eşya ya da fiilin kendisinde 

bulunduğunu, dolayısıyla bu özelliklerin akılla bilineceğini ileri sürmüşler  

Kur’ân’da Allah’a nispet edilen bazı antropomorfik sıfatları da mecazi kabul edip dil 

kaidelerine dayanarak yorumlamışlardır. Yine sem’i konularda akli te’viller yapmak 

ve Allah’a akılla bazı vecibeler yüklemek gibi hatalara düşmüşlerse de neticede bu 

mezhebin vahiyle gelen hakikatleri akli metotlar kullanarak yayma hizmetini takdir 

etmek gerekmektedir.31 

 

Mu’tezile’nin takip ettiği kelâm metodu Ashabü’l-hadis olarak isimlendirilen 

Kur’ân ve Sünnet’e dayalı “ Selef” inancına sahip bir grup alim tarafından tenkid 

edildi. Söz konusu gruba göre Kur’ân ve Sünnet içinde yer almayan herhangi bir 

meselenin dine ve itikada taşınması caiz değildir. Ancak nasslar çerçevesinde akli 

   
29 Kâdî Abdülcebbar, Şerhu Usûli’l-Hamse, neşr. Abdülkerim Osman, Kahire, 
1408/1988, s. 606-607.  
30 Ebu’l-Hüseyn el-Basrî, el-Mu’temed fî Usûli’l-Fıkıh, c.2, s. 327,328. 
31 Özvarlı, M Sait, Kelâm’da Yenilik Arayışları (19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı), 
İstanbul, 1998, s. 8. 
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yorum ve çıkarımlarda bulunmakta da bir mahzur görmemişlerdir.32 Ne var ki farklı 

kültürlerin atmosferinde yetişen Müslümanlar zihinlerindeki problemleri çözmekte 

bu metodu yeterli bulmamışlardır. 

 

Bu gelişmeler üzerine IV. yüzyılın başlarından itibaren Selef’in görüşlerini 

korumakla birlikte bunları daha iyi savunmak için Mu’tezile’nin diyalektik akılcı 

anlayışını da kullanan Ehl-i Sünnet kelâmı doğdu. Akıl, nakil ve duyuları ilmin 

kaynakları olarak belirleyen Ehl-i Sünnet kelâmcıları her ne kadar Mu’tezile’nin 

metoduna uyarak Allah’ın varlığı ve tabiatla ilgili konularda aklı kullanmaya devam 

etmiş ve hatta bu konularda nazarın vücubuna hükmetmişlerse de akıl-nakil ilişkisine 

onlardan farklı bir bakış getirmişlerdir. Nitekim sem’iyyatta önce nakil esas alınmış 

ayrıca münferit nasslar yerine bütünlük gözetilmiş, o yüzden bazı sıfatlar, rü’yetullah 

ve kebire gibi konularda Mu’tezile’den farklı sonuçlara varılmıştır.33 

 

 Kelâmcıların Kur’ân’a yaklaşımlarını düzenleyen bir başka husus da delil 

anlayışlarıdır. Onların delilleri aklî ve naklî olmak üzere ikiye ayırmışlar, birincisini 

kat’î ve zannî şeklinde tasnif etmişlerdir. Aklî delil için genellikle iki mevcudu 

birbirine benzetme (kıyasü’t-temsil), görünmeyeni görünene benzetme (kıyasü’l-gaib 

ale’ş-şahid), hasmı kendi delilleriyle çürütme (ilzam), başkasını gerektirme (telazüm) 

gibi metotları kullanmışlardır.34 Naklî  delil olarak ise, temelde Kur’ân’ı esas alıp 

   
32 Ahmed b. Hanbel, er-Red ale’z-Zenâdika ve’l-Cehmiyye, Akâidü’s-Selelef, neşr. 
Ali Sâmî en-Neşşâr-Ammâr Cem’î et-Tâlibî, İskenderiye, 1971, s. 72, 80. 
33 Özvarlı, M. Sait, a.g.e., s. 10-11. 
34 Mâturîdî, Ebû Mansur,Kitâbü’t-Tevhîd, neşr. Fethullah Huleyf, Beyrut, 1970, s. 
27-29; Bâkıllânî Kâdî Ebû Bekr Muhammed b. Tayyip,  Temhîdü’l-Evâil ve 
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mütevatir veya meşhurların dışındaki hadisleri kaynak kabul etmişler, te’vili 

kullanmak suretiyle nassları aklî yorumlara tabi tutmuşlardır.35 

 

 Hicri V. Yüzyıldan itibaren kelâmcıların nasssa yaklaşımlarına tesir eden en 

önemli gelişme Aristo mantığının dini ilimlere ihtimali olmuştur. İbn Hazm ve 

İmamü’l-Haremeyn el-Cüveyni (ö. 478/1085) kelâmcıların önceleri rağbet etmediği 

Aristo mantığına kelâmda zemin hazırlamışlar, nihayet Cüveynî’nin öğrencisi Ebu 

Hamid el-Gazzâli de (ö. 505/1111) mantık kurallarını kullanmanın bir mahzur teşkil 

etmediğini, bunların kelâmın bir parçası olduğunu ve daha önce kelâmcıların 

delillerinde farklı ibare ve ıstılahlarla yer aldığını belirterek,36 mantığı dini ilimlere 

dahil etmiştir. Gazzâli, kullandıkları mantık kurallarına olumlu yaklaşırken 

filozofların ilahîyat konularındaki görüşlerine karşı çıkmıştır.  

Gazzâli’den sonra VI. ve VII. yüzyıllarda kaleme alınan kelâm eserlerinde 

filozofların görüşlerine yer verilmiş, özellikle bilgi ve varlık konuları üzerinde 

genişçe durulmuştur. Gazzâli’den itibaren naklin hücciyyetini de aklın içinde 

tasavvur eden Mu’tezilî tez rağbet kazanmış, Râzî’de zirvesini bulan bu yaklaşım  

aklı, naklin aslı kabul eden ve nassların çoğunlukla delalet ettikleri manalar itibariyle 

zan ifade ettikleri görüşünü benimsemeye devam etmiştir.37 

 

     
TEhlîbü’d-Delâil, Beyrut, 1407/1987, s. 32; Gazâlî, Ebû Hamid Muhammed b. 
Muhammed, el-İktisad fî’l-İtikad, Beyrut, 1403/1983, s. 24. 
35 Özvarlı, M. Sait, a.g.e., s. 12. 
36 Gazzâlî, İhyâ-ü Ulûmi’d-Dîn, c. 1, s.36; el-Müstasfâ min ilmi’l-Usûl, Beyrut, s. 40. 
37 Özvarlı, M. Sait, a.g.e., s. 14. 
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 Yukarıda belirtildiği gibi, Kur’ânî ifadelerdeki muhkem-müteşabih, mücmel 

mübeyyen, has-âm, nâsih-mensûh, hakikat-mecaz, takdim-te’hir ve iştirak gibi dil 

özelliklerinin farklı anlamlara sebep olmasına dikkat çekilmektedir.38 

 

 Kur’ân’da, ilgili ayetler bir bütünlük içinde değerlendirildiğinde 

peygamberlerin korunmuş oldukları açıkça ortaya çıkmaktadır. Ancak Kur’ân’da 

onların kendilerine nübüvvet görevi verilmeden önce korunmuş olduklarını belirten 

ifadelere rastlanmamaktadır. Bu dönemle ilgili olarak peygamberler hakkında 

Kur’ân’ın üzerinde durduğu husus, onların yaşadıkları toplumda güvenilir ve saygın 

insanlar olduklarıdır.39 

Kelâm mezheplerinin bu dönemle ilgili olarak peygamberlerin 

korunmuşluğuna dair görüşlerinde aşırı hassas davrandıkları gözlenmektedir. 

Örneğin, Mu’tezile, nübüvetten önce peygamberi mutlak manada büyük ve küçük 

günahlardan korunmuş saymıştır. Bu kelâm akımının böyle bir görüşe sahip 

olmasını, Kur’ân’î verilerden ziyade, kendi kelâm sistemlerinin gereği olarak 

değerlendirmek lazımdır. Nitekim, peygamberlerin günah işlemlerini, “nübüvvet 

öncesi” dönemde bile, onların gönderilişlerindeki hikmet ve gayeye ters düşmesi ve 

muhatap kitlenin nefretini çekme nedenini oluşturması açısından uygun 

görmemişlerdir. 

 

   
38 Celaleddîn es-Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’ân, terc. Sâkıp Yıldız, H. Avni Çelik, 
İstanbul, 1987. 
39 Yunus, 10/15; Hûd, 11/62; el-Kasas, 28/26. 
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Kur’ân, “nübüvetten sonra” öncelikle peygamberlerin tebliğiyle görevli 

oldukları konularda hakikat dışı açıklamalarda bulunmaktan, vahyi gizlemekten ve 

tevhid anlayışından sapıp şirke kaymaktan kesinlikle korunmuşlardır.  

 

Kur’ân’ın evvel emirde üzerinde durduğu ve peygamberlerin kesinlikle 

korunmuş olduğu bu konuların ötesinde, onların “güvenirliklerine zarar verecek 

özelliklerden ve tebliğ ettikleri vahiy ile tenakuza düşüp, muhataplarının kendilerine 

yönelmelerine mani olacak davranışlarından da uzak oldukları müşahade 

edilmektedir. 

 

Rü’yetullah, halku’l- Kur’ân, kebire, ef’alü’l-ibad gibi konularda mezhepler 

arasındaki ihtilaflar verilebilecek diğer örneklerdir. 

 

Öte yandan ferdin bilgi birikimi, içinde bulunduğu kültür havzasının 

karakteristikleri, eğilimleri, yaşadığı dönemin şartları, iktidar-toplum ilişkileri 

nassların anlaşılmasında etkin olan diğer hususlar arasındadır. 

 

Geleneksel dönemde, kelâm disiplininin en önemli işlevi, Kur’ân metnini 

öznel eğilimlere karşı koruması olmuştur. Klasik dönemdeki kelâmî duruş, İslâm 

geleneğinde, herhangi bir bilimsel ürüne meşrûiyet kazandıran unsur olmuştur. 

Nitekim Zerkeşî, Kur’ân ilimlerinin anası olarak en başta ‘tevhîd’ alanını sayar.40 

Bundan, Kur’ân yorumunun, İslâm geleneğindeki ilk muhataba ve nesle kadar 

uzanan dünya görüşü, meşrû kelâmî duruş bağlamında yapılması gerektiği ortaya 

   
40 Ez-Zerkeşî, a.g.e., s. 17. 
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çıkmaktadır. Örneğin, Pezdevî, ikiye ayırdığı ilimlerin başında, ‘ilmu’t-tevhîdu ve’s 

sıfat’ olduğunu ifade etmiştir. Bu ilmin ise bir kelâmî duruşu ifade ettiği ortadadır. 

Zira Pezdevî bu ilmi, kitap ve Sünnete sarılmak, bid’atlerden uzak kalarak, ashab 

tâbiûn ve daha sonraki salih kimselerin uyduğu Ehl-i Sünnet yoluna uymak olduğunu 

ifade etmiştir.41 Bu bakımdan Kur’ân tefsiri, öncüllerini, meşrû kelâmî paradigmadan 

almayan rey ile tefsiri kabul etmemiştir.  

 

Sonuç olarak, klasik dönemde kelâm disiplini, oldukça fonksiyonel ve kural 

koyucu özelliğiyle, Kur’ân yorumunda oldukça etkili olmuş, öncüllerini meşrû 

kelâmî paradigmanın dışından alan aklın tefsire girmesini önlemiştir. Böylece tefsir 

ameliyesinde kullanılacak aklın meşrû dünya görüşünden olması gerektiğini ortaya 

koymuştur.  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

   
41 Pezdevî, Keşfü’l-Esrar, c.1, s. 29-34; ayrıca bkz. Paçacı, Mehmet, Çağdaş 
Dönemde Kur’âna ve Tefsîre Ne Oldu?, s. 91.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

 

ÇAĞDAŞ DÖNEMDEN ÖNCE TEFSİR ANLAYIŞI 

 

1. HİCRİ İKİNCİ ASRA KADAR TEFSİR ANLAYIŞI 

 

Hicri   ikinci asra   kadar,  Kur’ân, insanoğlunun ilgisini çekmiş ve onlar 

tarafından anlaşılmak istenmiştir. Kur’ân’da, açıkça anlaşılan ayetler olmakla 

beraber, açıkça anlaşılamayan, müphem ayetler de vardır. Bunlarla beraber, yüksek 

edebi sanatlar vardır onda. Bunlar ancak onları iyi bilenler tarafından açıklanmakla 

anlaşılır. Öte yandan, Kur’ân’daki dini hakikatleri bilimsel kurallarla ve lojik 

açıklamalarla ihata edemeyiz. Çünkü böyle olsaydı din ilahî bir karakter arz etmez ve 

biz onu örgün ve yaygın eğitim-öğretim yoluyla öğrendiğimiz bilimler gibi 

öğrenirdik. Ancak Kur’ân, Allah’dan Peygamberi Hz. Muhammed'e vahyedilmiş 

ilahî karakterini en belirgin hissettiren mukaddes bir kitaptır. Dolayısıyla onun tefsiri 

diğer bilimsel eserlere nazaran daha çok gereklidir. 

 

Kur’ân, ilmî ve felsefî eserlerde olduğu gibi konuları teker teker sıralamaz. 

Onda meseleler, bölümler, alt bölümler şeklinde ayrılan yerlerde görülmez. O 

tamamen kendine has bir usluba sahiptir. Bu da gösteriyor ki, Kur’ân, ilim ve felsefe 

kitabı değildir. Böylece anlaşılmaktadır ki, ilmî ve felsefî kitaplardan farklı olan  

ilahî karakter arz eden Allah kelâmı olan Kur’ân’ı tefsir işi de kendine has olacaktır. 

Yani Kur’ân’ı tefsir ameliyesi kendine has metodolojiyle yapılır. Şimdi, Kur’ân 

tefsirinin nerden doğduğunu, tefsiru’l- Kur’ân’ın ne şekilde gerçekleştiğini ve hangi 
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değişimleri yaşayarak günümüze kadar geldiğini zikredelim. Yani Kur’ân’ı tefsir 

faaliyetinin kaynaklarını zikredelim. 

 

1.1.Kur’an’ın Kur’an’la Tefsiri 

 

Öncelikle Kur’ân’ın ilk tefsiri yine Kur’ân’ın kendisidir. Yani, Kur’ân, kendi 

kendini tefsir eder, tefsirin ilk ve en sağlam kaynağıdır. Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri 

diğer bir ifadeyle onun kendi bütünlüğü içinde anlaşılması, İslâm'ın başlangıcından 

beri bilinen ve yeri geldikçe alimler tarafından vurgulanan bir konudur. Peygamberin 

bu önemli konuyla ilgili verdiği örneklerden Kur’ân’ı, Kur’ân’la anlamanın gereğini 

fark ediyoruz. Örneğin, En’am süresi 82. ayette bu hususu, yani Kur’ân’ın Kur’ân’la 

tefsir edildiğini bariz olarak müşahede ediyoruz. Bu ayette Cenabı Hakk mealen 

şöyle buyuruyor: "İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık (zulüm) 

bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır." 

Buradaki "zulüm" ifadesi Lokman süresinin 13.ayetindeki "doğrusu şirk büyük bir 

zulümdür" ifadesiyle açıklanmıştır. Başta sahabi müfessirler olmak üzere her Kur’ân 

müfessiri ve araştırıcısı, Kur’ân’ı yine kendisiyle tefsir etmişler, bundan kendini 

alamamışlardır.42 Çünkü, Kur’ân’ın kendisi üzerinde düşünmeye, tedebbüre, taakkule 

davet etmesi43 bu neticeyi doğurmuştur. Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere Kur’ân’ın 

kendine has üslubu ve bilinen tertibi vardır. Bu husus göz ardı edilerek yapılacak 

Kur’ân tefsiri eksiklikten hali olmayacaktır. Bu sebeplerden, bir Kur’ân müfessirinin 

ve araştırıcısının Kur’ân’da, bir meseleyi inceleyeceği zaman o konuyla ilgili bütün 

   
42 Ez-Zerkeşî, a.g.e., c. 2, 186-187; es-Suyûtî, Celaleddîni el-İtkân, c.2, s. 182. 
43 Nahl, 44; Haşr, 21; Bakara, 219, 265; A’raf, 176.  
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ayetleri değerlendirmesi, nazarı dikkate alması gerekir. Bu gereklilik yukarıda 

zikrettiğimiz hem Kur’ân’ın Kur’ân’la hem de peygamberin Kur’ân’ı tefsirine örnek 

olarak ifade edilen ayetleri mülahaza ettiğimizde de görülür. Eğer Lokman süresinin 

13.ayetine bakmadan doğrudan En’am suresinin 82. ayetine bakarak yorum 

yapsaydık belki sahabeye içerik itibariyle ağır gelen söz konusu ayet bize de ağır 

gelir ve biz de onlar gibi "kim nefsine zulmetmez? derdik. Nitekim bu ayet nazil 

olduğunda ihtivası bakımından ayet sahabeye ağır gelmiş ve Hz. Peygamber’e: "Ey 

Allah’ın Rasulü, kim nefsine zulmetmez? demişler Hz. Peygamber de onlara cevaben 

o kastettiğiniz şey değildir. Siz Hz. Lokmanın oğlu için "Doğrusu Allah’a eş koşmak 

büyük bir zulümdür" dediğini işitmediniz mi?44 Diyerek ayette geçen zulmün "şirk" 

anlamında olduğunu açıklamıştır. Bu gösteriyor ki, Kur’ân’da geçen bir konuyu 

anlamada, Kur’ân’ı baştan sona dikkate almak çok mühimdir. Şimdi, konuyla ilgili 

örneklere bakamamız faydalı olacaktır.  

 

Mesela, Bakara süresi 87. ayette geçen "mine'l-fecr" lafzının "siyah ipliğin 

beyaz iplikten ayırt edilmesi" şeklinde geçen mücmel ifadeyi açıklayan bir fonksiyon 

icra etmesi güzel bir örnektir. Yine aynı şekilde Al-i İmran süresi 97. ayetteki "orada 

açık ayetler vardır" lafzı aynı ayetteki "İbrahim'in makamı, oraya kim girerse 

güvendedir." lafzıyla açığa kavuşmuştur.45 Keza Nisa süresi 25. ayette yer alan 

"Ellerinizin altında bulunan" şeklinde umum ifade eden ibare, "mü’min 

kızlarınızdan" ifadesiyle "mü’minâtın" kastedildiği açıklanarak ve kafirler dışta 

   
44 Buhârî, Sahîhu’l-Buhârî, c.6, 143, 144; Kurtubî, a.g.e., c.7 s. 30.  
45 ez-Zerkeşî, a.g.e., c. 2, s.186. 
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bırakılarak tahsis edilmiştir.46 Bu örneklerde, tefsir eden ayet, tefsir edilenle aynı 

yerde yer almıştır. Bundan ayrı olarak tefsir eden ayetle, tefsir edilen ayet aynı 

sürede olabilir. İhlas süresindeki "Allah sameddir." İfadesini Muhammed b.Ka’b el 

Kurezi, hemen ardından gelen, "O ne doğmuştur ne de doğurmuştur. O’nun eşi ve 

dengi yoktur" ifadesiyle tefsir etmiştir.47 Yine aynı şekilde Meâric süresinin 19.ayeti 

olan “innel insâne hulika helûâ” ibaresi Ebu’l-Aliye tarafından bu ayetten sonra 

gelen "izâ messehu’-şerru cezûâ ve izâ messehu'l-hayru menûâ" ayetiyle tefsir 

edilmiştir. Bu tefsirin aynısını Sa’leb de yapmıştır. Şöyle ki, Muhammed b. Tahir 

Sa'leb'e “el-hel’” nedir? diye sormuş, onun da, kendisine “Allah Teâlâ bu ayeti tefsir 

etti.” dediğini söylemiştir. Buradan anlaşılıyor ki, sahabi Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir 

eder, onu tefsirin ilk kaynağı addederdi. Mâide süresinin 1. ayetinde "Haram kılınan 

hayvanların neler olduğu aynı sürenin 3. ayetinde “Kendiliğinden ölen hayvan, kan 

domuz eti, Allah’tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, vurulup öldürülmüş, 

yuvarlanıp ölmüş, canavarların parçaladığı hayvanlar haram kılındı.” şeklinde beyan 

edilmiştir. Ayrıca, ayrı ayrı sürelerdeki iki ayetten biri müfessir olabilir. Nitekim 

Fatiha suresi 4. ayette “din (ceza ) günün sahibi” ifadesi İnfitar suresi 17-19. 

ayetlerinde şöyle açıklanmıştır : “Din (ceza) günü nedir bilir misin? Nedir acaba o 

din (ceza) günü? O gün hiçbir kimse başkası için bir şey yapamaz. O gün iş  Allah’a 

kalmıştır.” KonumuzIa ilgili bir başka misal, En’am süresi 103.ayetin, Kıyamet 22-

23 ile beyan edilmesidir. Buradaki tefsir edilen ayette “Gözler O’nu görmez 

(hakkıyla idrak edemez)” ifadesi, tefsir eden ayetlerde de “Ogün birtakım yüzler 

Rablerine bakıp parlayacaktır.” ifadesiyle açıklanmıştır. Bu ayetler Allah’ın 

   
46 ez-Zerkeşî, a.g.e., c. 2, s. 187. 
47 ez-Zerkaşî, a.g.e., c. 2, s. 186. 
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görülmesinin caiz olduğunu ortaya koyarak itikâdî bir noktaya açıklık getirmesi 

bakımından önemlidir. Çünkü “Gözler, O’nu görmez” ifadesi, Allah’ın rü’yetini mi 

reddediyor yoksa O’nu ihata edemezsiniz, kapsayamazsınız mı demek istiyor belli 

değildir. Kıyamet süresi 22-23. ayette geçen “O gün birtakım yüzler Rablerine bakıp 

parlayacaktır” ifadesi, kıyamette Allah’ın görülmesini caiz görerek açıklıyor. 

  

 

Bütün bunlardan, yukarıda da ifade edilen, bir Kur’ân müfessiri ve araştırıcısı 

Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsirini göz ardı edemez sonucuna ulaşırız. Netice itibariyle 

Kur’an tefsirinin ilk ve en sağlam kaynağı yine Kur’ân'ın kendisidir. Bütün 

bunlardan, Kur’ân müfessiri ve araştırıcısının ayetleri baştan sona dikkatlice 

okumasının gerekliliği ortaya çıkıyor. Zira, Kur’ân’ı Mübîn’de bir ayette yer alan bir 

ifade, ibare, başka bir kelime ve ibareyle açıklanmaktadır. Keza, bir müfessir ve 

araştırıcı bir ayette kapalı görünen, açıklanmaya ihtiyaç gösteren bir yer gördüğünde 

benzer konuyu işleyen başka sürelerdeki ayetlere dikkatle bakmalıdır. Çünkü bir 

süredeki bir ifade başka bir sürede açıklığa kavuşturulmaktadır. Yine aynı şekilde, 

Kur’ân, bize kendisinin tekrar tekrar okunmasının, kendi üzerinde tefekkür ve 

tedebbür edilmesinin gerekliliğini vurguluyor. Sonuç olarak, bir Kur’ân müfessirinin 

ve araştırıcısının ilk ve en sağlam kaynağı Kur’ân’ın kendisidir. 

 

1.2.Hz. Peygamber ve Onun Kur’an'ı Açıklaması 

 

 Hz. Peygamber, Allah tarafından, Kurân’ı tebliğ ve tebyinle 

görevlendirilmiştir. Bu sebeple, o, Kur’ân’ı, gerek gördükçe, ashabın durumunu da 
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dikkate alarak değişik şekillerde tefsir etmiştir. Şimdi, bunlara dair örneklere 

bakalım. 

 

Hz. Peygamber, Bakara 238. ayette geçen ‘salâtu’l-vustâ’dan orta 

namazından maksadın ne olduğunu beyan etmiştir. Onun bu açıklamasına göre, geniş 

anlamı ifade eden bu orta namazı, ikindi namazıdır. O böylece, bu şekilde geniş 

anlam ifade eden bir ibareyi belli bir manaya hasretmiştir. Hz. Peygamber, Araplarca 

adet olana karşı durmuştur. Elbette müphem olan bu namazın hangisi olduğunu, Hz. 

Peygamber’in açıklaması gerekirdi. Eğer açıklanmamış olsaydı, onların adetince, bu 

sabah namazı olabilirdi.İşte, Hz. Peygamber, onları, böyle bir yanlışlıktan kurtarmak 

için o namazın ikindi namazı olduğunu izah etmiştir. Hz. Peygamber’in, bunu 

ikindiye tahsis etmesinin sebebi, ikindi namazının insanlar için meşguliyet zamanına 

tesadüf etmesinden olabilir. Netice olarak şöyle söyleyebiliriz: Hz. Peygamber 

Kur’ân’da müphem olan ve genişlik  ifade eden bazı ayetleri, tahsis ederek 

açıklayabiliyordu.48 

 

Hz. Peygamber’in bir başka tefsir şekli de, tahsis edilebilecek bir ifadenin 

anlam alanını genişletmesi (teşmîl) etmesidir.Bu meyanda, o, Kur’ân’daki “ Menn” 

lafzının sadece kudret helvasına tahsis edilemeyeceğini, bu kelimenin insan gayreti 

gerektirmeden yetişen her şeye teşmil edilebileceğini, ifade etmiştir.49  

 

 

   
48 Tirmîzî, Sunenu’t-Tirmizi, c. 5, s. 217. 
49 Buhârî, Sahihu’l 1-Buhari, c. 6,s. 22, 75 ; Müslim, Sahihu Muslim, c. 4, s. 2312. 
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Hz. Muhammed’in, Kur’ân’ı, bir diğer tefsir ediş biçimine gelince, o da 

Kur’ân’da mevcut olan edebi sanatları anlamayan sahabeye, bu sanatlardan murâd-ı 

ilâhînin ne olduğunu açıklıyordu. Bunun muhtelif sebepleri olabilir. Fakat onlar 

öğrenmek için soruyorlar, Hz. Peygamber de, Allah’ın murâdının ne olduğunu onlara 

izah ediyordu.50  

 

Allah Resûlünün Kur’ân’ı tefsir ediş biçimlerinden birisi de, içinde yaşadığı 

toplumun psikolojik hallerini dikkate alarak onların psikolojilerini tatmin etmesidir. 

Çünkü,  Kur’ân, Araplar arasında her şeyi maddiyatla ölçme anlayışını tatmin etmek 

bir şeyin az veya çokluğunu, kolaylık veya zorluğunu ifade etmek için bu gibi 

miktarları kullanmıştır. Burada, Hz. Peygamber, Arapların psikolojik hallerini de 

nazarı dikkate almakta ve onları tatmin etmektedir.51  

 

Hz.Peygamber’in tebyîn görevinin bir gereği olarak bir başka tefsir ediş şekli 

de mutlâkı takyîd etmesidir. Örneğin, o, Bakara süresinin 223. “( Kadınlar sizin 

tarlanızdır, tarlanıza istediğiniz gibi gelin” ayetini okumuş ve ( ilave ederek) “Ama 

tek yerden” sözleriyle itlakı takyîd etmiştir.52  

Hz. Peygamber’in en önemli açıklama biçimi de Kur’ân ayetlerini amelî 

olarak tefsîr etmiştir. Mesela, Hz. Peygamber Bakara 125. ayeti amelî olarak tefsir 

etmektedir. Ekseriyetle Hz. Peygamber, ayetlerde emredilen hususları, bizzat 

uygulayarak gösterir ve o ayetlerden murâd-ı ilâhînin ne olduğunu açıklardı. Nitekim 

   
50 Buhârî, Sahihu'l -Buhari, c. 6, s. 31; Tirmîzî, Sunenu't-Tirmizi, c.5, s. 211; Fethu'r-
Rabbani, c. 18, s. 81-82. 
51 Tirmîzî, a.g.e., c. 5, s. 401. 
52 Tirmîzî, a.g.e., c. 5, s. 215; Ahmed b. Hanbel, a.g.e., c. 6, s. 305. 
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hac menasikini anlatan uzun hadisin bir yerinde Cafer b.Abdullah, Peygamber’den 

naklen şöyle demektedir: “Nihayet onunla birlikte Allah’ın evine geldik. Haceri 

esvedi istilam etti .Üç defa koşar adımlarla, dört defa yürüyüşle tavaf etti. Sonra 

makam-ı İbrahim’e geçti ve hemen ‘İbrahim'in mekanını namaz yeri edinin’53 ayetini 

okudu. Makamı kendisi ile Beyt arasına alarak iki rekat namaz kıldı.” Bu tatbikattan 

ayette kasdedilmiş şeyin veya murâdı ilahînin ne olduğunu anlamış oluyoruz.54  

 

Hz. Peygamber’in, Enfal süresinin 60. ayetindeki “kuvvet” kelimesinin 

manasını “atmak”la izah etmesi, onun ayetleri çok geniş manada yorumladığını 

gösterir. 55  

 

Bütün bunlardan, Sünnetin, yani Hz. Peygamber’in Kur’ân’ın umûmunu ve 

husûsunu, mutlak ve mukayyedini, nâsıh ve mensûhunu beyan ettiğini açıkça 

müşahede ettik. Netice olarak, Sünnetin Kur’ân’ı beyan ettiği son derece açıktır. 

 

1.3.Sahabe ve Onların Kur’an’ı Açıklamaları 

 

Hz.Peygamber’in vefatından sonra sahabe, tefsirde dört kaynağa dayanmıştır. 

Bunlar; Kur’ân, Hz. Peygamber, ictihad ve re’y, diğer ilâhî kitaplar ve Ehl-i Kitaba 

müracaat şeklinde formüle edilebilir. Şimdi, burada, bazı örnekler üzerinden 

   
53 Bakara, 125. 
54 Müslim, a.g.e., c. 2, s. 287; Ahned b. Hanbel, a.g.e., c. 1, s. 221, 225; c. 2, s. 13, 
14; c. 3, s. 320. 
55 Müslim, a.g.e., c. 3, s. 1522; Tirmîzî, c. 5, s. 270; İbn-i Mace, Sünen, c. 2, s. 940; 
Ebî Dâvûd, c. 2, s. 13; Fethu’r-Rabbânî, c. 18, s. 152. 
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sahabenin Kur’ân’ı açıklama şekillerini görelim.  İbn Abbas, Bakara 183. ayeti 

ihtiyarlamış erkek ve kadına tahsis yoluyla hamlederken, İbn Ömer bu ayetteki 

anlayışın istismar edildiğini ve ayetin tarihi yönden durumunu göz önünde 

bulundurarak, neshedilmiş olduğunu ileri sürmüştür. Yani burada bir hakikatin 

beyanı, tahsis edilerek ya da tarihi bir yolla anlatılmaktadır. Kısaca iki sahabe, aynı 

gayeye ayrı yollardan ulaşabilmektedirler.56 Enfal 22. ayette, “yeryüzünde canlıların 

Allah nazarında en kötüsü, sağır ve dilsiz olup aklı ve idrâki olmayanlardır.” 

denilmektedir. İbn Abbas, ayetteki şahısları, Kureyşin bir kolu olan Abdu’d-Dâr 

oğullarından bir gruba tahsis etmiştir. Enfal süresi, Bedir savaşını tasvir ettiğinden 

Abdu’d-Dâr oğullarının bedirde oynadıkları rolün ehemmiyetini bildirmektedir. Bu 

hususta başka rivayetler varsa da, Taberî, siyak itibari ile İbn Abbas’ın sözünü tercih 

etmektedir. Hülasa, İbn Abbas, ayette umum ifade eden ve müphem olan bir ibareyi 

tahsis etmek suretiyle açıklamıştır.57 İsra 60. ayette “Sana gösterdiğimiz rüyayı da, 

Kur’ân'da mel'un olan ağacı da insanları denemek için vesile yaptık”58 ifadesinideki 

görmek lafzını, İbn Abbas, gözle görmek şeklinde tefsir etmiştir ve bu açıklama, 

daha uygun düşmektedir. İbn İcî de, “insanları denemek için vesile yaptık” ifadesini 

dini olarak izah etmektedir. İbn Mesud’un, “içinizde ona uğramayacak yoktur 

Allah’ın olup bitmiş hükmü budur” ayetinde geçen “el- Vurud” kelimesini “ed-

Duhul” manasına almadığını görmekteyiz. Kanaatimizce bu söz hem delil hem 

lugavi bakımdan daha uygundur. El-Hasan ve Katade gibi seçkin Tâbiîler bu sözü 

tercih etmişlerdir. Çünkü Kur’ân'da birkaç yerde geçen bu kelimenin,duhul 

   
56 Buhârî, a.g.e., c. 6, s. 30; Neseî, Sünen, c. 6, s. 190-191. 
57 Buhârî, a.g.e., c. 6, s. 77; Taberî, Câmiu’l-Beyân an Te’vîli’l-Kur’ân, c.11, s. 212; 
Tefsîru ibn Kesir, c.2, 297. 
58 İsra, 60. 
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manassına gelmediğini, lugat manasında kullanıldığını görmekteyiz. el- Vurud 

kelimesinin ed-Duhul manasında olmadığı icma ile sabittir. Bu örnekte, dini bir 

müşkilin lügat ve dini bakımdan halledilme yoluna gidildiğini ve lugat manasını 

anlayıp anlamama bakımından bazı ufak ihtilafların zuhur ettiğini müşahade 

etmekteyiz.59  

 

Aynı sahibenin aynı ayet hakkında muhtelif rivayetleri olunca, çeşitli 

sahabeden çeşitli rivayetlerin olması tâbiî karşılanabilir. Taberi’nin tefsiri bu gibi 

misallerle doludur. Onda, kuvvet ve tercih bakımından hangi haber daha uygunsa, o 

haber kabul edilir. İsmail Cerrahoğlu, ayetler hakkında çeşitli rivayetler olmasını 

şöyle açıklamıştır: “Acaba, böyle bir hal neden ileri gelmektedir? Onlar, Peygamber 

zamanında olduğu gibi, zaman, mekan ve şahsın durumunu nazari dikkate alarak mı 

hareket ediyorlardı? Bunun böyle olduğunu düşünebilirsek de,  bu gibi haberler 

genellikle genç olan sahabeden zuhur etmektedir. Hz. Peygamber’in vefatından sonra 

uzun müddet yaşamış yaşlı sahabe bu alemden çekildikten sonra, sahabenin bütün 

yükü bu genç sahabelerin omuzlarına yüklenmiştir. İslâm, kısa zaman içerisinde çok 

genişlemiş bünyesine çeşitli, din, dil, kültür ve örflere sahip insanlar katmış, bu 

sebeple İslâm’ın sosyal yapısında ve görüşlerinde bazı değişiklikler olmuştur. Bu 

genç sahabeler, İslâm’a yeni giren muhtelif din ve kültür sahiplerinin görüşlerinden 

yararlanmış ve neticede yeni görüşler ortaya çıkmaya başlamıştır. Müctehid olan bu 

genç sahabeler,  (Mesela, Abâdile) eski görüşlerinden vazgeçip, yeni görüşler 

serdetmiş olabilirler. Bu gibi ahvalde,isnada varid olabilecek hataları da göz önünde 

bulundurmak gerekir. Bu konuda, vaaz edilen uydurma hadislerin varlığını da 

   
59 Tirmîzî, a.g.e., c. 5, s. 317. 
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unutmamak lazımdır. Zaten, Hz. Ömer takip ettiği siyasetle, sahabenin gelişi güzel 

muhtelif şehirlere dağılmalarını istememiş ve onları bir arada bulunmaya teşvik 

etmiştir.  

Hz. Ömer, böylece ileride zuhur edebilecek ihtilaflara mani olmaya  

çalışmıştır. Hz. Ömer, Kureyş’in  ileri gelen muhacirlerinin başka beldelere 

gitmelerine izin vermemiş, bu gitme işi, ancak izinle veya muayyen bir müddet için 

olabilmişti. Hz. Osman devrinde, Hz. Ömer’in bu husustaki tedbiri kalkmış 

Osman’dan fazla musamaha gören sahabe etrafa dağılmış, onlar, bir müddet sonra 

zuhur edecek fitne hareketlerinde mühim rol oynamışlardır.”60 

 

Sahabenin kültür bakımından farklı olmaları, Kuran’ın kendine has bazı 

özellikleri ihtiva etmesi, Arap dilinin konuşma dili olarak zenginliği fakat yazı dili 

olarak nokta ve harekeden mahrum oluşu gibi sebeplerle,  tefsir hususunda bazı 

ihtilafların vuku bulduğu bir gerçektir.  Şunu da söyleyelim ki, daha sonraki 

devirlerde husûle gelecek ihtilaflara nispetle, sahabe arasında ihtilaf gayet azdı. İbn 

Teymiye’nin de dediği gibi bu ihtilaf tefsirden ziyade, hükümlerde idi. Diğer bir 

deyimle bu ihtilaflar, zıtlık (tezat) ihtilaflarında ziyade, bir nevi ihtilafi idi. Bu da 

genellikle şu şekilde mutalaa edilebilir:61 

 

Bir musemmaya başka başka isimler verilmesinden doğan ihtilaflar. Mesela, 

kılıç için bir musemma olduğu halde, onun muhtelif nevileri için “es-Seyf”, “el 

Muhammed”, “es-Sarim” diye isimler verilmesi gibi. Keza, Kur’ân-i Kerîm’de 

   
60 Cerrahoğlu, a.g.e., s. 71. 
61 Cerrahoğlu, a.g.e., s.71. 
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Allah’ın “el-Esmâu’l-Husnâ” sı ve Hz. Peygamber’in çeşitli isimlerinin olması gibi.  

 

Sahabe arasındaki kültür farklılığı, ayetleri anlayışta içtihad ve görüş 

ayrılıkları meydana getirdiği gibi, nakilden doğan ihtilaflar da, bu hususta mühim rol 

oynamaktaydı. Ayrıca sahabenin kültür ve anlayış seviyelerinin farklı oluşu  

bazısının Hz. Peygamber’in daima yanımda bulunmaları ve bu nedenle nüzûl 

sebeplerini bilmeleri, örf adetleri iyi bilenlerle bilmeyenlerin durumlarındaki 

farklılıklar, onlar arasında bazı ufak ihtilaflara sebep olmuştur. 

 

Netice olarak, sahabenin tefsirini şu şekilde özetleyebiliriz; Sahabe arasında 

yapılan tefsir tedvin edilmemiştir; sahabe, Kur’ân’ı tamamen sıra ile tefsir 

etmemiştir; aralarındaki ihtilaf tezat ihtilafı değil, nev’i ihtilafıdır; icmâlî mânâ ile 

iktifa edilmiştir; ahkâm ayetlerinden istinbatlar fazla yapılmamıştır. 

 

1.4.Tabiiler ve Onların Kur’an’ı Açıklamaları                        

 

Tâbiîler döneminde, insanların, Hz. Peygamber ve sahabe devrinden 

uzaklaşmasının bir sonucu olarak halledilmesi gereken müşküller daha da çoğalmış 

tefsirle uğraşacak kişilere daha fazla ihtiyaç duyulmuştur. 

Bu dönemde tefsir ameliyesi, önce Kur’ân’a, sonra Hz. Peygamber’in 

hadislerine ve daha sonra da bizzat sahabelerin yaptığı tefsirlere güvenerek Kur’ân’ı 

anlamak şeklinde gerçekleşmişti. Dolayısıyla, tâbiîlerin, tefsirde izledikleri yol 

Kur’ân’ın Kur’ân’la, Kur’ân’ın Sünnetle, Kur’ân’ın sahabe kavliyle tefsiri şeklinde 

olmuştur. 
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Tâbiîler döneminde, muhtelif şehirlere ve beldelere giden sahabenin 

Peygamberden öğrendiklerini  hıfzettiklerini, etrafında toplanan talebelerine 

öğrettikleri görülür. Bu durumun bir neticesi olarak, bu dönemde, çeşitli şehirlerde  

öğretmenleri sahabe, talebeleri ise tâbiîler olan ilim medreselerinin kurulduğu 

müşahede edilir .62  

 

Özellikle, Mekke, Medine ve Irak ‘ta bulunan Medreseler, tefsir ilminde 

şöhret kazanmışlardır. Mekke Medresesinin başında tefsir ilminin önde gelen 

sahabelerinden Abdullah b. Abbas bulunmaktaydı .Medine Medresesinin başında 

Ubeyy  b.Ka’b,  Irak Medresesinde ise Abdullah b. Mesud  vardı. 

 

 

Şimdi, bazı tâbiîlerin tefsir örneklerinden, bu dönemdeki tefsir anlayışını 

görmeye çalışalım; tâbiî alimlerin en önde gelen simalarından biri olan ve aynı 

zamanda Abdullah b. Abbas’ın en meşhur talebesi olan Said b. Cübeyr ( Ö. 95/713 ) 

öğrenimine küçük yaşlarda başlamıştır . Said b. Cübeyr’e dayanan  bir haberde İbn 

Abbas’ın   yanında evleninceye kadar öğrenimini sürdürmüştür.63 Tâbîler neslinin 

İslâmî  ilimlerdeki en önemli temsilcisi olan Said b. Cübeyr hakkında hocaları  ve 

zamanın alimleri, Said hakkında övücü ifadelerde bulunmuşlardır. İbn Abbas  

kendisine fıkhî meseleler sormak için Küfelilere Said b. Cübeyr’i kastederek 

   
62 ez-Zehebi, Muhammed Huseyin, et-Tefsir ve’l-Müfessirun, Kahire,  1381/1961, 
c.1, s.100. 
63 Taberi, a.g.e., a.11, s.570. 
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aranızda İbn Ummu’d-Dehmâ yok mu? Niye benden fetva istiyorsunuz ? derdi.64 

Yine Said b. Cübeyr’in İslâmî ilimlerdeki bilgi ve yeteneğini ortaya koyan bir 

haberde de tâbiîlerden, talak konusunda en alim olan kişi Said b.el-Müseyyeb, Hacc 

konusunda Ata b. Ebi  Rabah, helal ve haramda, Tavus, tefsirde Mücahid, bütün 

bunların hepsinde ilim sahibi olan Said b.Cübeyr idi denilmektedir .65  

  

Tâbiîler devrinin karakteristik özelliklerini, tefsir hadis ve fıkha ait bilgilerin  

toplanmaya başlanması, takip ettikleri prensiplerde, sahabe devri ile aynı usûlü 

paylaşmakla beraber, yani tefsir ameliyesinde, Kur’ân’a, sonra Sünnet’e, sonra bizzat 

sahabe tefsirine  itimad etmelerinin yanı sıra tefsir medreselerinin de ortak özelliği 

olan ehli kitaptan gelen haberleri de almaları ve kendi ictihadları ile eklemede 

bulunmaları, -ki  kendi re’y ve ictihadlarına dayanan tefsir  nakilleri bulunmaktadır. 

Son olarak,  İslâm’ın yayılması ve İslâm topraklarının genişlemesinin bir sonucu 

olarak daha müşkül meselelerin çözümlerinin aranması şeklinde ifade edebiliriz. 

  

Fıkhî  açıdan İbn Ömer’in, tefsir yönünden İbn Abbas’ın etkisi altında kalan 

Said İbn Cübeyr, her müfessir gibi kapalı, mulak, müphem ve mücmel ayetleri  

onları beyan eden mufassal ayetlerle izah etmiş, tefsirde ikinci kaynak olarak hadise 

evvelemirde müracaat etmiş, bazen aradaki vasıtayı atlayarak, hadis dinlediği 

kişilerden nakillerde bulunmuştur. Nakil esasına göre yapılan tefsirlerin 

nedenlerinden biri olan bu isnadı düşürme işi, onun tefsirinde de görülür. Tefsir 

sahasında meşhur olan diğer tâbiî müfessir  Mücahid ( Ö. 103-104 / 721-722 ) de 

   
64 Tehzib, c.4, s.12; el-Hudari, Tarihu’t-Teşrii’l-İslâmî, Mısır, s373, c.5, 
s.158;Tabaka’tu İbn Sa’d, c.6, s.179. 
65 Vefayat, c.2, s.113. 
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tefsirde aynı yolu takip etmiştir.   

 

Her iki tâbiîn, müfessiri de, tefsirde ayetlerin nüzûl sebeplerini açıklama 

yoluna gitmişler, özellikle Mücahid, lugat yönüne önem vererek garip ve mulak 

kelimelerin beyanlarını Arap şiirinden istişhad ederek, kelimerin kaynağını Arap dışı 

bir dilde arayarak tefsir faaliyetinde bulunmuştur . Mücahidde bulunan bir başka 

hususiyette, onun Ehl-i Kitab’a sormuş olmasından dolayı, çok olmasa da bazı isrâilî  

haberler nakletmiş olmasıdır . Mücahid’in tefsirinde bulunan bir diğer özellik de, 

bazı Kur’ân ayetlerini, ayetin zahiri anlamından uzak bir anlayışla açıklaması ve  

geniş bir akıl hürriyeti ile ayetlere yaklaşmasıdır. Bu münassebetle onu, re’y 

ekolünün ilk mensuplarından biri olarak kabül edebiliriz .66  

 

Bir başka tâbiî müfessir olan, İkrime (Ö. 107/725 )  de muasır ve aynı ekole 

mensup olduğu, Said b. Cübeyr ve Mücahid’de bulunan  tefsir özelliklerine sahiptir. 

Bu önemli tâbiî müfessirlerin tefsirlerine Taberi’de rastlamak mümkündür. 

 

Sa’id b.Cübeyr, nüzûl sebebi belli olan ayetlerden yaralanmış, bir olayı 

anlattıktan veya bir ayetin sebebi nüzûlunu ardından meydana gelen bir vak’a’dan 

sonra “fe nezelet”, “fe enzele’l-lahü” ibareleriyle inen ayeti ifade etmektedir. 

Örneğin, o, Yasin Suresi’nin 77-78 ayetlerinde “el-As b.Vail’in” kastedildiğini 

zikrederek ayetin anlaşılmasına açıklık getirmiştir.67 Hocasının yanında bulunurken 

kendisine fetva izni verilmiş olan ve tefsirinde fıkhî hükümler üzerinde duran, Said, 

   
66 Cerrahoğlu, İsmail, Tefsir Tarihi, Fecr yayınları, Ank., 2005, s.122. 
67 Taberi, a.g.e., c.23, s.30-31.  
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sadece sahabe görüşlerini nakletmemiş, kendi re’y ve ictihadı ile fıkhî ayetleri tefsir 

etmiştir . Mesela, o, yol için yeterli yiyeceği ve bineği olan kimseye, hacc ibadetinin 

vacip olduğunu belirtmiştir .68 Yine benzer bir örnekte, Sa’id, “ve in küntüm merda ” 

(Nisa,43) ayetini açıklarken suyun bulunmadığı zaman teyemmümü caiz gören 

ibareye ek olarak, zarar vereceği için, yara çıbanların bulunması halinde de 

teyemmümü caiz görmüştür .69 

 

 Tâbiîler döneminin tefsir sahasının önde gelenlerinden bir başka isim olan 

Mücahid’in tefsir örnekleri olarak şunları kaydedebiliriz: Onun                                         

Kur’ân ayetlerini açıklarken, ayetlerin zahiri anlamlarından uzak bir şekilde, akla 

geniş bir serbestlik verdiğini  görmekteyiz . Mücahid, sadece İbn Abbas ve diğer 

sahabeden nakletmenin yanı sıra, dini açıdan münasip olup olmayacağını, fazla 

düşünmeden yaşadığı toplumun düşüncelerini ve eğilimlerini yansıtan görüşler 

serdetmiştir .    

 

Mesela, o, Kıyamet süresinin 23. ayetindeki “ilâ rabbihâ nâzirah” 

ifadesindeki bakışı intizar manasına hamletmiş, rü’yetullah’ın olmayacağını 

belirtmiştir. Halbuki Ehl-i Sünnet, bu bakışı rü’yet manasıyla anlayarak ahirette 

inananların cemalullâhı görmelerinin ispatı olarak görmüştür. Görüldüğü üzere 

Mücahid, genel selefin görüşüne muvafık olmayan bir görüşte bulunmuştur .70 Bir 

başka örnek olan Bakara Suresi’nin 65. ayetindeki “kıradeten hâsiîn”(sefil 

maymunlar) ibaresindeki “mesh” “değişimi” manevi mesh olarak tabir etmiştir. 

   
68 Taberi, a.g.e., c.6,s.16. 
69 Taberi, a.g.e., c.5, s.100. 
70 Taberi, a.g.e., c.23, s.192. 
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Yani, o, bu  ayette söz konusu edilen “maymun olma”dan maksadı, kalplerdeki 

değişiklik olup, buradakilerin maymun nefisli insanlar olarak kaldıkları şeklinde izah 

etmiştir.71 Taberi ise, bu görüşü, Kur’ân’ın zahirine ters olduğu için reddeder.72 

Müşahede edildiği üzere, Mücahid, bazı ayetleri akla geniş bir hürriyet tanıyarak, bu 

ayetlerin zahiri anlamından uzak olarak açıklamıştır. Bu da onun, re’yci bir anlayışa 

sahip olduğunu gösterir . Nitekim, o, “ibadetin efdali  isabetli rey’dir” diyerek, re’y 

girişimini haklı göstermek istemiştir.73  

 

Tabiîlerin önde gelen müfessirlerinden birisi de İkrime’dir. Onun etfsir 

örneklerinden bazıları şunlardır: Yasin sûresi 13. ayette geçen “ve onlara o karye 

sahiplerini temsil getir.” ibaresindeki karyenin Antakya olduğunu belirtir.74  

 

Onun ilgi çekici bir başka tefsiri de “ felâ tecalû lillâhi endâden” “Allah’a 

ortak koşmayın” meâlindeki ifadeyle ilgili olarak “ eğer köpeğimiz olmasaydı 

muhakkak eve hırsız girerdi.” gibi sözlerin bile şirk olarak düşünülebileceği tarzında 

bir açılamada bulunmasıdır.75  

 

Özetle Tabiîler döneminde, tefsir faaliyetinin ana özelliklerinin şunlar olduğu 

anlaşılmaktadır. Birinci olarak, bu dönemde, tefsir hareketi, Kur’ân’ın bütününe 

doğru genişletilir duruma gelmeye başlamıştır. İkinci olarak, bu dönemde, tefsirde 

ihtilaflar çoğalmıştır. Üçüncü olarak, her ayet ve her kelime için tefsirler yapılmaya 

   
71 Taberi, a.g.e., c.1, s.332. 
72 Taberi, a.g.e., c.1, s.332. 
73 Te’vilu Muhtelifi’l-Hadis, 1326, s.69. 
74 Taberi. a.g.e., c.22, s.155. 
75 Taberi, a.g.e., c.1, s.369. 



 
38 

başlanmıştır. Dördüncü olarak, mezhebî ihtilaflar çoğalmıştır. Örneğin, Hasan el 

Basrî ile Katâde tefsirlerinde kader etrafında yapılan tartışmalar görülür. Beşinci 

olarak, bu dönemde, tefsir, tedvin edilmeye başlanmıştır. Altıncı olarak, her ne kadar 

hadis rivayeti şeklinde yapılmışsa da, müstakil tefsir kitapları da te’lif edilmiştir. Son 

olarak, Ehl-i Kitaba başvurma çoğalmış, isrâiliyâttan pek çok şey tefsire girmiştir.76  

 

Sonuç olarak, tabiî dönemi müfessirleri, her müfessir gibi, Kur’ân’ın yine 

Kur’ân’ın kendisiyle tefsiri, sonra hadis ile izahı, daha sonra sahabe görüşüne 

başvurma şeklinde bir usûl takip etmişlerdir. Bunlarla beraber, Arap dilinin 

özelliklerine göre, Arap şiirinden istişhad ederek bazı ayetleri açıklamışlardır. 

Ayrıca, onlar, kitap ehline müracaat etmişler, böylece, isrâiliyâta dair pek çok haber  

tefsire girmiştir. Nitekim Ahmed b. Hanbel, bu nedenle, bir ikaz olarak “Tefsir 

melâhim ve megâzî gibi üç şeyin aslı yoktur.” demiştir.77 Bunların yanı sıra bu 

dönemde, tefsirde re’y’e başvurulduğunu görmekteyiz. Bu devirde görülen bir başka 

özellik, mezhebî ihtilafları yansıtan tefsirlerin yapılmasıdır. Dönemin diğer önemli 

bir özelliği, tefsirde müstakil eserlerin te’lifidir.78 Kısacası, bu dönemde, İslâmiyetin 

başka ülkelere ve beldelere doğru genişlemesinin bir sonucu olarak ortaya çıkan daha 

karmaşık problemlere çözüm bulmak arayışında olan müfessirler, kendinden önceki 

tefsir usûlüne genel anlamda bağlı kalmakla beraber, Arap diline başvurma, re’y’e 

başvurma, Ehl-i Kitaba müracaat gibi ilave yoları takip ederek tefsir yapmışlardır.  

   

   
76 Cerrahoğlu, a.g.e., s.131,132. 
77 Fecru’l-İslâm, s.199. 
78 Cerrahoğlu, a.g.e., s.133,135. 
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2. HİCRİ İKİNCİ ASIRDAN ON DOKUZUNCU ASRA KADAR ANA 

HATLARIYLA TEFSİR HAREKETLERİ 

 

Tefsir ilmi, tedvin edilinceye kadar, rivayet şeklinde sürmüştür. Bu sebeple, 

tefsiri ilk asırlarda hadis ilminin bir kolu olarak görmekteyiz. Hicri ikinci yüzyıldan 

itibaren hadis ilminden bağımsız olarak tefsirler meydana gelmiştir. Bunlar Ali b. Ebî 

Talha, Mukâtil b. Süleyman, Süfyan es-Sevri, Süfyan b. Uyeyne, Abdurrazzak b. 

Hemmam, Yahya b. Sallâm gibi zatların tefsirleridir. 

 

 Taberî (Ö.310/ 922), İbn Ebî Hatim (Ö. 327/ 939), ve İbnu’l-Munzir (Ö. 318/ 

930) in tefsirleri ile Buhârî’nin el-Camiu’s-Sahîh’ine intikal eden Ali b. Ebî  Talha 

sahifesi, Kur’ân’ı Kerim tefsirinin en önemli eserlerinden biridir. Zira, bu tefsir 

sahifesi İbn Abbas’a dayanmaktadır. Onun, İbn Abbas’tan kimin vasıtasıyla aldığı 

yolunda çeşitli görüşler olmakla beraber, bu görüşlerden en açıklayıcı olanı 

Zehebî’nin beyanı olduğu görülmektedir. Nitekim, o, Ali b. Ebî Talha’nın, İbn 

Abbas’tan, Mücâhid vasıtasıyla aldığını, her nedense onu atlayıp mürsel olarak İbn 

Abbas’tan rivayet ettiğini belirtmiştir.79 Bu durum, aynı zamanda, Ali b.Ebî Talha’ın 

hücûma uğrama sebeplerinden birisidir. Fakat Ebû Ca’fer en-Nahhas, onun İbn 

Abbas’tan işitmeyip Mücâhid’den ve İkrime’den almasının, bu iki zat sika olduğu 

için, ona hücûm etmeyi gerektirmediğini ifade ederek, onu savunmuştur.80 Şia’ya 

eğilimli olması ve kılıcı muvafık görmesi nedenleriyle onu sika görmeyenler 

   
79 Mizan’ul-İ’tidal, c.3, s.134. 
80 en-Nassih ve’l-Mensuh, s.15. 
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olmuştur.81 Sonuç itibariyla, bugün elimizde bulunmayan Ali b. Ebî Talha’nın 

tefsirinin İbn Abbas’a dayanan bir sahife olması onu önemli kılmaktadır. 

 

 Mukâtil b. Süleyman, Etbeu’t-tabiîn döneminin bir başka önemli tefsircisi 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun, ayet sırasına göre Kur’ân’ı baştan sonuna kadar 

tefsiri, vücûh ve nezâir konusunda bir eseri ve ahkam ayetlerini açıkladığı tefsiri 

bugün elimizde mevcuttur. O, Kur’ân’ı tamamen tefsir ettiği “Kitabu’t-Tefsiri’l-

Kebîr” inde ayet sırasını gözetmiş, ayetlerin anlaşılabilmesi için, muğlak kelimelerin 

izahlarını yapmış, kelimelerin müradiflerine, vucûh ve nezâire yer vermiştir. Ayrıca 

o, tefsirinde bazı ayetlerin nüzul sebeplerini ve zamanını, bu ayetlerden kimlerin 

kasdolunduğunu açıklayarak bazı tarihî konuları aydınlatmada yardımcı olmuştur. 

Örneğin, o, Mâûn süresinin ilk ayetinde kimlerin kasdolunduğunu ifade etmiştir. Bir 

başka örnekte de Nasr süresinin sebeb-i nüzûlü ve nüzûl tarihini zikretmiştir.82 

 

Bu dönemin bir başka önemli müfessiri, Süfyan es-Sevrî’dir. Onun 

Hindistan’ın Rampor şehrinde bulunarak bir cilt olarak basılan tefsirinde, ayetleri 

tam bir sıra ile takip etmediği, çoğunu atladığı görülmektedir. Onda, süreler  

Osman’ın mushafındaki tertipte olup, rivayetlerin çoğu Mekkeli müfessirlerden 

gelmektedir. Bu haberler arasında Hz. Peygamber’e kadar yükselen merfu isnadlara 

rastlanır. Mesela, “ Süfyan an Abdillah b.Dinar an İbn Ömer kâle, kâle rsûlüllah” 

isnadla mugayyâbat-ı hamse hakkında bilgi vermiştir. Ayrıca onun tefsirinde Ebu 

Bekir, Ömer, Ali b. Ebî Tâlip, Abdullah b. Mes’ud, İbn Abbas, Übeyy b. Ka’b, İbn 

   
81 Mizanu’l-İ’tidal, c.3, s.134. 
82 Cerrahoğlu, a.g.e., 166,169. 
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Ömer, Enes b. Mâlik, Ebu Sa’id el-Hudrî, Ebû Hureyre, Câbir b. Adillah ve daha bir 

çok sahabeye ulaşan mevkûf rivayetler vardır. Örneğin, “Süfyan an Abdilmelik b. 

Ebî Süleymen an Mücâhid kâle, kâle Ömer ibn el Hattab” isnadıyla mevkûf bir 

rivayette bulunmuştur.83  

 

Süfyan es-Sevrî bu tefsirinde, Arap dilinin filolojik inceliklerini ortaya koyan 

lügat, tefsir, kıraat gibi konularla beraber fıkıh, sebeb-i nüzûl, nesh gibi hususlara da 

bol miktarda rastlanır.84 

 

Bu devirin en önemli  tefsircilerinden bir diğeri, Yahya b. Sallâm’dır. Onun 

hayatı ve eselerine vâkıf olamamamız üzüntü vericidir. Onun asırlarca Kuzey 

Afrika’da geçerli olup, sonraki müfesssirlere etki edecek bir tefsire sahip olduğunu 

biliyoruz.85 Kendisi, oğlu ve torunu ilim alanında eserler meydana getirmişler ve bu 

aile 150 yıl boyunca Kayravan’da Irak re’y ekolünün görüşünü müdafaa etmiştir. 

 

Yahya b. Sallâm’ın, tefsirinin bugün tam olarak elimizde olmayıp varakalar 

şeklinde çeşitli yerlerde bulunması, bazısının zamanın etkisiyle okunmaz hale 

gelmesi,  bu tefsirle ilgili zorlukları artıran sebeplerdir. Sonuç olarak, eldeki nüshalar 

ile üçte birine ulaşılan tefsirinden onun metodu hakkında şunları söyleyebiliriz. Onun 

tefsiri, ilk asırdaki ilimler ve kültürleri toplayan bir ansiklopedi mahiyetindedir. 

Sahabe, tâbiîlerin  ve selef âlimlerinin bir çoklarının fikirlerini ve şehadetlerini ihtiva 

   
83Cerrahoğlu, a.g.e., s.184. 
84 Cerrahoğlu, a.g.e., s.185. 
85 Cerrahoğlu, İsmail, Yahya b.Sallam ve Tefsirdeki Metodu, Ank., 1970. 
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eder. İlk tefsirlerden olan ve bazı orijinal özellikleri olan bu eserin, İslâm dünyasında 

gereği gibi tanınmaması üzüntü vericidir.86  

 

Yahya’nın meydana getirdiği tefsirde, nakil, ayetin lügat anlamını açıklama 

ve bazen de haberleri tenkit süzgecinden geçirerek tercihte bulunma gibi özellikler 

bulunmaktadır. Taberî, onun izlediği yolun en iyi örneğini  vermiş ve onun eksik 

bıraktığı kısımları tamamlamıştır. Yöntem açısından yakınlık bulunan bu iki 

müfessirden, bir asırlık önceliği olan Yahya’yı, Taberî görmemiş ve onun eserinde 

zikri geçmemiştir.87 

 

Etbeu’t-tâbiîn’nin diğer önemli tefsircilerinden birisi de Abdurrazzak b. 

Hemmâm’dır. Onu zamanında tefsir ilmi, hadisten ayrılmış müstakil bir ilim olma 

çabasındadır. Onun kaynaklarının bütün naklî kaynaklardaki gibi, Kur’ân’ı Kerîm 

Sünnet, sahabe, tâbiîn, etbeu’t-tâbiîn ve Ehl-i Kitab’ın rivayetleridir.88  

 

 Bilindiği gibi, ayetleri sıra ile tefsir işi tedricî olarak tâbiîler devrinde 

gelişmeye başlamış, ikinci asrın sonlarına doğru kemale ermiştir. Abdurrazzak da 

Kur’ân  ayetlerini tam bir sıra gözeterek tefsir etmeyip bazı ayetleri atlamıştır. 

Tefsirindeki nakd, tercih, re’y ve Arap dilinin filolojik incelilerine dayanan özellikler 

görülmemektedir. O, sahabe, tabiî ve daha sonrakiler tarafından nakledilen sözlere,  

bir ön fikir olmaksızın ve yorumsuz olarak zikrettiğinden, tefsiri, bir orijinalliğe 

sahiptir. Onun tefsirinde, re’y tefsirine delalet edecek bir hususa rastlanmamış, cahilî 

   
86 Cerrahoğlu, a.g.e., s.188,189. 
87 Cerrahoğlu, a.g.e., s.189. 
88 Cerrahoğlu, a.g.e., s.203. 
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Arap şiirinden yaralanma şeklin bir yola gitmediği de görülmektedir. Tefsiri, merfu, 

mevkûf ve maktu haberlerden oluşmuştur. O, naklettiği haberlerin bazısını tam bir 

isnadla verirken, çoğunu inkitalı olarak vermişitr. Eserde bu şekil rivayetler sıkça 

geçmektedir.89  

 

Anlaşıldığı üzere, bu dönemde, genel olarak, tâbiîn metodu takip edilerek 

tefsir yapılmıştır. Etbeu’t-tâbiîn’ın kaynakları her müfessirde olduğu gibi, Kur’ân 

Sünnet ve sahabe sözleridir. Bu dönemde de İsrâiliyât yönünde rivayetlerde 

bulunulmuş, onların rivayetlerinden faydalanılmıştır. Bu dönemin en önemli özelliği 

tefsir ilminin hadis ilminden ayrılıp müstakil olmaya çalışmasıdır. Ali b. Ebî Talha 

sahifesi, İbn Abbas’a dayandığı, Mükâtil b. Süleyman’ın tefsiri, ayet sırasını takip 

ederek Kur’ân’ı baştan sona tefsir ettiği, Yahya b. Sallâm’ın tefsiri, Taberî metoduna 

yakın bir şekilde geçmiş bilgileri içeren bir ansiklopedi mahiyetinde olduğu  ve 

Abdurrazzak’ın tefsirinde bir ön fikir ve yorum olmaksızın nakillere yer verildiği,  bu 

nedenle de orijinallik arz ettiği için önemli eserler olarak görülmektedir. 

 

Naklî tefsirde tercih metodunu ilk kullanan tefsirci olarak Yahya b. Sallâm’ı 

kabul edersek, Muhammed b. Cerir et-Taberî ( Ö. 310/ 932 )nin tefsirinin, bu 

yöntemi izleyerek bu alanda ekilen emeklerin ilk ürünü olduğunu zikredebiliriz. O 

“Câmiu’l-Beyân an Te’vili’l-Kur’ân” adlı eserinde Kur’ân elfâzını kelime kelime, 

ayet ayet ele almış, bunları açıklayan bütün delilleri toplamış ve onlardan tercih 

ettiğini göstermiştir. O, tercihte bulunurken ve eleştiri yaparken yorumlarda bulunur. 

Onun tefsiri, Hz. Peygamber, sahabe, tâbiûn ve kendisine kadar gelen tefsir 

   
89 Cerrahoğlu, a.g.e., s.204. 
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görüşlerini toplayan bir ansiklopedidir. Bu nedenle onun tefsiri, müfessirler arasında 

önemli bir konuma sahip olmuştur. Selefin görüşlerini incelemek isteyenler öncelikle 

bu esere başvururlar. Bu eserde, Taberî, bütün tefsir yönleri için bir kaynaktır. Zira  

eseri, lügat ve nahiv,90 tarih, fıkıh,91 kelâm,92 kıraat,93 İslâmî ve câhilî şiirleri94 için 

bir kaynak hüviyetindedir. Onun, sadece kaynakları toplayıp, tescil ederek,95 

kaybolmalarını sağlamakla yetinmeyip, özellikle o tescillere kendi görüşünü96 koyup 

delillerini göstermesi, ilmî gücünü açıkça göstermektedir. Tefsirinde, bugün elimizde 

bulunan veya bulunmayan eski tefsirleri barındırması sebebiyle, eseri, tefsir ilmi 

açısından çok önemli temel kaynaktır. 

 

İkinci asırla, üçüncü asırda, mutezile ifrat derecesinde yunan felsefesine 

güvenmiş ve yunana felsefesinin etkisindeki mutezilî düşünce  bütün ilimlere 

egemen olmuştur. Dördüncü asra gelindiğinde, mutezile hızını kaybetmiştir. Bu 

dönemde, el-Eş’arî ( Ö. 324/ 936 ) tefsir ilmini sünnî yöntemle ele aldı. Ebû Bekr el 

Bakıllanî, İmamu’l-Haremeyn ( Ö.478/ 1085 ), İmam el-Gazalî ( 505/ 1111 ) gibi 

zatlar da düşüncelerini, fıkıh ve kelâm  etrafında toplayarak şeriat ile hikmeti 

birleştirmişlerdir. Hicrî altıncı asrın ortasında, Fahruddin er-Râzî ( Ö. 606/ 1209 ) 

hidayet olan Kur’ân’daki hikmetleri göstermiş, insanları Kur’ân’a yönlendirmiştir. O 

Fatiha süresinde göstermiş olduğu metoduyla, çeşitli bahisler altında ayetleri 

açıklamıştır. Er-Râzî, sürelerin başında, o süreden çıkan faydaları ifade eder. 

   
90 Taberî, a.g.e., c.2, s.259, c.5, s.110. 
91 Taberî, a.g.e (132 tab’ı), c.14, s.57,58; Taberî, a.g.e. (Ahmet Şâkir), c.3, s.243. 
92 Taberî, a.g.e. (Ahmet Şâkir), c.10, s.450-456. 
93 Taberî, a.g.e. (Ahmet Şâkir), c.4, s. 252,253,328,329. 
94 Taberî, a.g.e., c.1, s.368. 
95 Taberî, a.g.e. (132 tab’ı), c.5, s.11,33,34.; Taberî, a.g.e. (Ahmet Şâkir), c.5, s.226. 
96 Taberî, a.g.e. (Ahmet Şâkir), c.12, s.20. 
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Tefsirinde, ilmî konular, hikmetler, terbiye, belagât nükteleri, arapça kurallardan 

yararlanarak terkiplerden çıkarımlar, manaların birbirini takip etmesi, konularına yer 

verir. O, tefsirinde, Kur’ân ve Hadis,97 sebeb-i nüzûl,98 kıraat,99 muhkem ve 

müteşabih,100 ayatlerde tertip,101 akaid ve kelâm,102 fıkıh ve usûlü,103 i’caz,104 

tasavvuf ve fırkalar,105 şeklinde oldukça yönlere yer vermiştir. Onun bu yönlere yer 

vererek oluşturduğu tefsirinde kendi görüşleri106 de bulunmaktadır. Tefsirinde, ilmî 

konular, hikmetler, terbiye, belagât nükteleri, arapça kurallardan yararlanarak 

terkiplerden çıkarımlar, manaların birbirini takip etmesi, konularına yer verir. Onun 

tefsirinin bir başka önemli özelliği, tefsirinde aklî metodu kullandığı ve mantığa 

uygun olmayı gözettiği için isrâiliyâtı tenkit ve terk etmesidir.107 Dirayet tefsirinin en 

önemlilerinden birisi olan  eserinde, her süre, başlı başına kitap sayılabilir. 

 

Er-Râzî’den sonra, Tebriz’de, Şâfiî olan el-Kâdî Nâsiruddin el-Beydâvî ( Ö. 

685/ 1286 ), er-Râzî’nin takipçisi olmuş, islâmî kültürü cem etme yöntemiyle hareket 

etmiştir. O, usûlu’d-din ile usûlü fıkhı birleştirmiş, şeriat ilimlerine hikmeti ve edebi 

de eklemiştir. Beydâvi, tefsirinde, filolojik mevzular, ayetin, ayetle, hadisle ve nüzûl  

   
97 Râzî, Fahruddin, Mefâtihu’l-Gayb, c.5, s.138; c.8, s.14,15.(es) 
98 Râzî, a.g.e., c.6, s.5. 
99 Râzî, a.g.e., c.3, s.90, c.5, s.163, c.19, s.7. 
100 Râzî, a.g.e., c.2, s.154,155. 
101 Râzî, a.g.e., c.2, s.153, c.25, s.25, c.28, s.145. 
102 Râzî, a.g.e., c.4, s.21, c.24, s.24,25,68,71. 
103 Râzı,a.g.e., c.4, s,133, c.9, s.195,196. 
104 Râzî, a.g.e., c.7, s.138, c.11, s.61,62. 
105 Râzî, a.g.e., c.17, s.117, c.19, s.117, c.30, s.178. 
106 Râzî, a.g.e., c.3, s.26 
107 Râzî, a.g.e., c.18, s.108,109. 
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sebebleri ile tefsirine yer vermiştir.108 Tefsirde, lafızların ve terkipleirn beyanı, 

analizleri ve manalardan nükteler çıkarmakta109 ez-Zemahşerî’ye, Kur’ânî hikmetler 

felsefî teoriler, usûlu’d-din ve usûlü fıkıh kurallarını koymada er-Râzî’ye dayanır. 

Tefsirinde, fıkhî ve kelâmî konulara yer vermiş, kelâmî konularda ehl-i Sünnet 

inancına, fıkhî meselelerde Şafiî mezhebine göre izahlarda bulunmuştur.110 Bunların 

dışında, tefsirinde nükteler için, er-Râgıp el-İsfahâni ( Ö. 503/ 1109 )nin 

“Müfredâtu’l-Kur’ân” adlı eserinden yararlanır. Onun bu tefsiri, Kur’ân tefsir 

ilminde, ilmi metodunun yüksek mertebesinin bir örneği sayılır. Tefsirinin adı 

“Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl”dir. 

 

Onuncu asırda Osmanlı Şeyhulİslâmı Ebu’s-Suûd ( Ö. 982/ 1574 )  efendi  

Zemahşerî, Râzî ve Beydâvî’nin yolundan giderek onların tefsirdeki yöntemini 

fevkalade uygulamıştır. Tefsirindeki değerlendirmeler, sağlam olup, açıklamalar 

incedir. Tefsirine güvenildiğinden, kısa zamanda İslâm dünyasına yayılmış ve 

medreselerde okutulmuştur. O, tefsirinde kaynaklarının “Keşşâf”,  “Envaru’t-Tenzîl” 

ve “Mefâtihu’l-Gayb” olduğunu belirtir. Tefsirinin ismi, “İrşâdu’l-Akli’s-Selîm ila 

Mezâye’l-Kur’ân’i’l-Kerîm” dir. Eserinde onlardan nakillerde bulunurken nadiren 

isimlerini zikredip, çoğunlukla zikretmez. Bazen de onların görüşlerini eleştirir. 

Tefsiri, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsir, Kur’ân’ın hadislerle tefsiri, sebeb-i nüzûl, nesh 

fıkıh, kelâm  lügât, nahiv, kıraat, isrâilîyat, muhkem ve müteşâbih, şiirle isitişhad 

   
108 Beydâvi, el-Kâdî Nâsiruddin, Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl, c.1, 
s.37,114,158,181, c.2 s.41,262.(yer) 
109 Beydâvi, a.g.e., c.1, s.12,59,72,77,147. 
110 Beydâvi, a.g.e., c.1 s.158,161,277,348, c2, s.50. 
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belâgat ve i’câz, ayetler arasındaki münâsebet ve insicâm gibi konulara yer verir. 

Görüldüğü gibi, o, Kur’ân’ı hemen hemen bütün yönleriyle tefsir etmiştir. 

 

 Görüldüğü gibi, Kur’ân-ı Kerim’i tefsir faaliyeti, bu ameliyenin yapıldığı 

toplum ve tefsir gayretinde olan müfessirin durumuna göre değişiklik göstermiştir. 

Özellikle, İslâm Devleti’nin Sınırları Arap Yarımadası’nı aşıp, İslâm toplumuna yeni 

ülkelerle, farklı kültür, dil ve dinlere sahip cemiyetler katılınca, tefsir hareketi, ortaya 

çıkan fikri, siyasi ve dini grupların, düşünce sistemlerini onaylatma ve meşrutiyetini 

sağlama gayretinde olanlardan etkilenme olmuştur. Dolayısıyla, tefsir hareketinde 

karışıklık arz eden yapılanmalar olmuştur. Örneğin, ilk asırda ortaya çıkmaya 

başlayan fırkalar, kendi düşünce sistemlerinin doğru olduğu noktasında hareket 

ederek, kendi düşüncelerini destekleyecek delilleri Kur’ân’da aramaya 

başlamışlardır. Ancak, onlar, çoğunlukla, kendi fikirlerini te’yid  edecek nassları 

bulamıyor, zorlama yorumlara girişerek, ayetleri tevil ediyorlardı. Bu zorlama 

tevillere isrâilîyat dediğimiz haberlerde eklenince, tefsir disiplinindeki karışık 

durumun sebebi ortaya çıkmaktadır. 

 

Bütün bunlardan sonra, ilk tefsirlerden çoğunun kaybolmuş ve bize kadar 

ulaşmamış olduğunu söylemek gerekir. Bu nedenle, Taberi(Ö.310/922) tefsiri  

burada ifade ettiğimiz eski tefsirleri muhtevi olması açısından bir “tefsirler 

koleksiyon”u sayılır. 

 

Sonuç itibariyle, Müslümanlar için, İslâmî ilimlerin ilk ve temel kaynağı olan, 

ilahî vahiy ürünü olan, Kurân-ı Kerim, her asırda önemli olmuştur. Bu sebeple 
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Kurân’ı, her asırda, özellikle Müslümanlar tarafından anlaşılmaya, açıklanmaya 

çalışılmıştır. Fakat, ilk asırda, zuhûr etmeye başlayan fırkaların, Kur’ân’ı kendi 

düşünce sistemlerine uydurarak te’vîl etmeleri ve isrâilîyat denilen haberlerin tefsir 

eserlerine girmesi, Kurân’ı tefsir ameliyesinin olumsuz sonuçları olmuşlardır. 

 

Bu bakımdan, bu olumsuz gelişmelerin farkında olarak tefsir eserlerinden 

yararlanmak ve maksad-ı ilâhiye en uygun olan yorumları tercih etmede bu tarihî 

vakıâyı göz önüne almak gerekmektedir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ÇAĞDAŞ DÖNEMDE  KUR’AN’IN DİĞER TEMEL  İSLAMİ BİLİMLERLE 

İLİŞKİSİ 

 

1. KUR’AN ve SÜNNET 

 

Bilindiği gibi, geleneksel  tefsir anlayışında, Kur’ân ile Sünnet arasındaki 

münasebet “Sünnet Kur’ân’ı beyan eder” seklinde formüle edilmişti. Yani, Sünnet 

Kur’ân’da bulunan umum, mutlak, ifadeleri tahsis, takyit ederek, Kur’ân’ın en 

önemli yardımcı kaynağı olmuştu.  

 

Buradaki konumsuz açısından, Cemalettin Afgani’nin etkisinde Muhammed 

Abduh-Reşit Rıza ikilisinin geliştirdiği ve sadece Kur’ân’dan ilham alma 

tutumunda111 olan yeni tefsir hareketi için Sünnetin ne ifade ettiği üzerinde durmaya 

çalışacağız. 

 

Abduh ve Rıza’nın başlattığı yeni tefsir cereyanının, yeni Kur’ân tanımına 

göre gelenek ve onun vasıtası olan klasik akıl red ve terk edilmeliydi. Bu tarife 

paralel olarak Kur’ân’ın, gelenekte olduğu şekliyle diğer temel İslâmî disiplinler ile 

münasebeti çok zayıfladı ya da tamamen koptu. Zira gelenekte, Kur’ân, Sünnet  

icma, kıyas ve kelâm ilmi ile birlikte Kur’ân’dı. İşte biz, araştırmamızın bu kısmında 

   
111 Mehmet Akif de Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alıp ilhamı , 
 Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâmı,             ifadeleriyle bu 
anlayışı ortaya koymuştur. 
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çağdaş İslâmcılarda, Kur’ân ile Sünnet arasındaki ilişkiyi incelemeye gayret 

edeceğiz.  

 

Abduh-Rıza ikilisinin tefsir anlayışını ortaya koyan "Menâr” adlı tefsir 

çalışmalarına bakldığında, tefsirler hakkındaki görüşlerinden, rivayet tefsirlerine 

yönelik sert eleştirilerinden, onların Sünnet hakkındaki görüşleri ve tefsir ilmindeki 

yerine müteallik düşüncelerini görülebilir. Ayrıca Abduh’un hadis konusundaki 

düşüncelerini serdettiği “ Risaletu’t-tevhid” adlı eserinde de bu konuyla ilgili 

açıklamalar müşahede edilebilir.  

 

Abduh’un ve onun metodunu takip eden Rıza’nın, konuyla ilgli görüşlerine 

nazar ettiğimizde, onların, geleneksel tefsir  kaynaklarında  yer alan, kıssalar  

kıyamet vakti konularında açıklamalar üzerinde Sünnet ve hadisin tefsiriyle olan 

yakın bağını zayıflatmıştı.Zira, onların, “Tefsirler, Peygamber kıssalarını, kıyamet 

vaktini, bir çok hurafeler ve iftiralarla dolu bir içerikle anlatmıştı.”112 “Rivayet 

tefsirleri okuyanlar Kur’ân’ın maksadından uzaklaşırlar. Çünkü bu çeşit tefsirler 

Kur’ân’ı  örtmektedir.”113, “müfessirler tefsirleri güvenilmez bilgi ile  dolu  

muhtevaya büründürmüşlerdir”114, “ Müfessirlerin çoğu, Kur’ân  ayetlerini 

açılamada gereksiz teferruata girmişlerdir”115, şeklinde zikrettikleri klasik tefsirlere 

karşı bakışlarının niteliğinden, kendilerini, Kur’ân’ın  dışındaki malzemelerden 

   
112 Reşîd Rızâ, Menâr, Kahire, Matb’atu’l-Menar, 1954, c.1, s.8. 
113 Reşîd Rızâ, a.g.e., c.1, s.10. 
114 Reşîd Rızâ, a.g.e., c.1, s.347. 
115 Reşîd Rızâ, a.g.e., c.1, s.17-19,25. 
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mümkün olduğunca uzak tutma, hatta arındırma anlayışına sahip oldukları ortaya 

çıkmaktadır. 

 

Bunlarla beraber, Reşit Rıza, “Menâr”da takip edilen metodu anlatmış ve bu 

meyanda sîret bilgisinin (el’ilmu bi’s-sîre) sonda yer aldığı beş maddelik tefsirde 

bilinmesi gerekenler listesi çıkarmıştır.116 Abduh, “dinde mütevatir haberler 

bağlayıcıdır,”117 diyerek sadece Kur’ân ile kifayet etme düşüncesini ortaya 

koymuştur.  

 

Modernist İslâmcıların başlangıcı sayılabilecek Abduh-Rızâ ikilisi, Kur’ân 

tefsirinde bilinmesi gerekenler listesini, önem sırasını da bünyesinde barındıran bir 

yapıda sıralayarak, tefsir yaklaşımlarını ortaya koymaktadırlar. Buna göre 

Peygamber’in Sünnet ve hadislerini de kapsayan sîret bilgisine sonda yer 

vermişlerdir. Bu da bize, modernist İslâmcıların başlangıcı addettiğimiz Muhammed 

Abduh ve Reşit Rıza’da, Sünnet ve hadisler ihtiva eden Hz. Peygamber’in sîretinin 

son kalemde yer  verilecek bir öneme haiz olduğunu göstermektedir.Yani, geleneksel 

tefsirde ve şerî ilimler metodolojisinde Kur’ân’ı beyan edici özelliği açıkça 

vurgulanan ve daima Kur’ân’dan sonra ikinci kaynak olarak sıralan  Sünnet ve  

Peygamber’in hadisleri, klasik anlayışta, bu şekilde yakın ilişki içerisinde olmuştur. 

Ancak,çağdaş  dönemde bu ilişkide ciddi anlamda bir zayıflama olduğunu müşahede 

ediyoruz. Tefsirde rivayetlerden kaçınılmasının en önemli nedeni sahabeden itibaren 

başlayıp, tabıîn ve etbeu’t-tabiîn dönemlerinde çoğalan isrâliyât denilen haberlerin 

   
116 Reşîd Rızâ, a.g.e., c.1, s.21-24. 
117 Abduh, Muhammed, Risâletu’t-Tevhîd, Beyrut,  Dâru İbn Hazm, 2001, s.247. 
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tefsir kaynaklarına girmesidir. Nitekim, daha önce de ifade ettiğimiz üzere Ahmed b. 

Hanbel’in tefsiri aslı olmayan üç şeyden birisi olarak saymasının sebebi de bu olsa 

gerektir. 

 

 Hz. Peygamber’in “Beni İsrâilden haber nakletmenizde beis yoktur.”118 

şeklindeki sözlerinde, i’tikad ve ahkama taalluk etmeyen ve yalan olmayan ibret  ve 

va’z mahiyetinde olan rivateleri kasdettiği anlaşılmaktadır. Nitekim, sahabe, yahudi 

asıllı kimselerin sözlerini olduğu gibi kabul etmeyip, onların sözlerinde bir yanlışlık 

varsa onu kabul etmiyorlardı. Ebu Hureyre’den nakledilen bir rivayette, Ka’bu’l 

Ahbâr’ın cevabını hatalı bulup kontrol ettirmiştir. 119 Bunlarla beraber, Allah 

Teâlâ’nın, Kur’ân’da, yahudilerin yalanları üzerine Tevrat’la istişhad ettiğini 

görmekteyiz.120 Hz. Peygamber de, zina hakkındaki sorularına, Tevrat’la istişhad 

ederek cevap vermişti.121 

 

 Sahabe ve Tâbiîn devirlerinde Ehl-i Kitab bilgisine başvurulmasının sebebi  

konusuna baktığımızda şunu müşahede ediyoruz; Arapların başlangıçta yazı ve 

ilimde ileri olmamaları bu  tefsir kaynaklarına ehl-i kitabın bilgisinin girmesinin 

başlıca nedeni olmuştur. Kısaca, isrâiliyâtın tefsire girişinin temel sebebi  arapların 

bidayette yazı ve ilimde ileri olmamalarıdır. 

 

   
118 Ebû Dâvûd, Sünen, c.2, s.289; Buhârî, Sahihu’l Buhârî, c.4, s.207. 
119 el-Kastalâni, İrşâdu’s Sâri, Bulak, 1304, c.2, s.190,191; 
120 Âl-i İmrân, 93. 
121 Ebû Dâvûd, a.g.e.,c.2, s.263; Tefsiru’l-Kâsımî, c.1, s.45,46. 
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Onların, nakillerin makbul olanını, gayrı kabil olanından ayırt edecek güçte 

olmamaları ve göçebe bir hayat sürmeleri bu biçimde kendini göstermiştir. Yani 

onlar, kainatın başlangıcı, yaratılışın başlangıcı gibi öğrenmek istedikleri konularda 

ehl-i kitaptan olan yahudi ve hıristiyanların bilgisine başvurmuşlardır. Nitekim, İbn 

Haldun, bu hususa işaret ederek,  Arapların, kainatın başlangıcı, yaratılışın başlangıcı 

gibi öğrenmek istedikleri meselelerde, ehl-i kitaptan olan yahudi ve hıristiyanların 

bilgisine başvurduklarını belirtilmiştir.122 

 

Bu   kabil rivayetler, zamanla tefsir kitaplarında yer almışlar ve bazı dikkatsiz 

müfessirler, teferruat arzeden, birbiriyle çatışık olan, hikaye türünden olan bu 

bilgileri eserlerine almışlardır.123 Yukarıda da arzettiğimiz gibi, bu rivayetlerin, tefsir 

kitaplarına girmesini, başlangıçta İslâm  kültürünün zayıf olmasında ve diğer 

dinlerden İslâm ‘a giren birtakım kimselerin indi hallerinde aramak gerekir. Çünkü  

sonradan Müslüman olmuş diğer din mensuplarının bazısı kişisel menfaatleri 

sebebiyle, hatta bir kısmı düşmanca bir tutum sergileyerek, İslâm’a zararı olacak 

bilgileri sokma çabasında olmuşlardır. Bazısı  da psikolojik bir şekilde hareket 

ederek, daha önceki dininden kaynaklanan bazı alışkanlıklarından vazgeçemediği 

için, önceki dinin de cazip gördüğü şeyleri yeni dinlerinde de görmeyi 

arzulamışlardır. Yani isrâiliyât’ın girişinin temelinde, bu sonradan İslâm’a giren  

kişilerin şahsi menfaat, düşmanlık, alışkanlıklarından kopamama gibi değişik 

psikolojik duygu hallerinin  olduğunu görüyoruz.124 

 

   
122 İbn Haldun, Mukaddime, c.2, s.505,506. 
123 Tabiın ve etbeuttâbiînden isrâilî nakiller yapanlar 
124 Cerrahoğlu, a.g.e., s.96. 
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  İsrâiliyât karşısında mufessirin tutumu ne olmalıdır? Şeklinde bir soruya 

cevap vermek gerekmektedir. Bu konuda, İsmail Cerrahoğlu’nun şu yaklaşım 

önerisinin uygun bir tutum olduğu kanaatindeyiz; “Sağlam ve zayıfı  ayırt 

edilmeksizin kitap ehlinden alınan pek çok haber dinimize girmiş ve onda tehlikeli 

yaralar açmıştır. Müfessire lazım olan  şey, evvela bu gibi haberlere karşı çok uyanık 

bulunmaktır.Bütün bu isrâilî rivayetleri tenkitten geçirip, kudreti nispetinde, 

Kur’ân’ın ruhuna uygun olanları alması onları, akıl ve nakil süzgecinden geçirmesi 

icap eder. Kur’ân’ın mücmel olan hususlarını açıklarken onu tafsil eden diğer bir 

ayet veya Hz. Peygamber’in Sünneti varken, kitap ehlinden olan nakilleri 

kullanmaması gerekir. Onun  için en hayırlısı mümkün mertebe isrâiliyât’tan 

kaçınmasıdır. Bu da, müfessirin çeşitli bilgilerle mücehhez olmasına bağlı bir 

husustur.”125 Tefsir faaliyetinde metod olarak aklı ve mantığı takip eden önemli 

müfesirlerin isrâiliyâtı tenkit ve reddetmiş olması126 isrâiliyâtın tehlike arz etmediğini 

gösterir. Abduh çizgisindeki modernist yaklaşımın sadece Kur’ân ile yetinme, 

Kur’ân’ı, Kur’ân’ın dışındaki malzemeden kurtarmak şeklindeki çözüm 

önerilerinden ziyade, aslında bu isrâiliyât türünden olup, Kur’ân’a ve İslâm’a 

uymayan haberlere karşı korunmayı sağlayacak en iyi yolun aslında çeşitli bilgilerle 

donanımlı olmak olduğu ortaya çıkmaktadır. 

İsrâiliyât nevinden haberlere bakıldığında bunların şu hususlarla ilgili olduğu 

ortaya çıkıyor; Ashab-ı Kehf’in isimleri, köpeklerinin renkleri, Hz. Musâ’nın 

âsâsının hangi ağaçtan olduğu, Cenab-ı Hakkın Hz. İbrahim için dirilttiği kuşların 

isimleri, kâtilin kim olduğunu belirlemek için ineğin hangi parçasıyla vurmuş 

   
125 Cerrahoğlu, a.g.e., s.102. 
126 Râzî, gibi müfessirler 
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olduklarını belirlemek gibi pek çok İslâm i’tikad ve ahkamı ile ilgisi olmayan 

meseleler olduğu görülmektedir. Sonuç itibariyle, Kur’ân’daki kıssalardan bahseden 

kainatın yaratılışı, insanın yaratılışı ile ilgili ayetleri açıklarken, isrâilî rivayetleri 

kullanmamız bize fayda sağlamaz. Bu şekilde haberler ilmimize bir şey katmaz. 

Çünkü  bu rivayetlerin kesinliği tam olarak belli değildir. Bu  sebepten imkan olduğu 

sürece isrâilî haberlerden kaçmak Kur’ân’ın daha sağlıklı açıklanması açısından  

daha yararla olacaktır. 

 

Modernist yaklaşımın başlangıcı olarak addedebileceğimiz, Muhammed 

Abduh ve Reşîd Rızâ, isrâilî, haberleri tenkit ederek, yalan ve hurafe olan şeyleri 

tefsirlerinde, kaydetmemişlerdir. Bu şekildeki yaklaşımları onların en önemli tasvip 

edilen yönlerinden birisidir. Aynı şekilde onların tasvip edilen bir başka yönü de 

zayıf ve mevzu haberleri kullanmaktan çekinmeleridir. Zaten bu yaklaşımın en 

önemli hedefi, Kur’ân’ı Kerim’i bu şekildeki rivayetlerden temizlemek olmuştur.127  

 

 Abduh ve Rızâ’nın Sünnete ve hadise karşı tutumlarına baktığımızda, onların 

Buhari ve Müslim’in sahihlerinde rivayet ettikleri bazı hadisleri zayıf ve mevzu 

saydıklarını görüyoruz. Onlar, sahihliği sabit olan âhad haberleri, özellikle akaid 

konusunda kabul etmemişlerdir. Oysa, ehl-i Sünnet, sahihliği belirlenen âhad haberin 

dinde hüccet olduğunu ve onunla amel edilebileceğini ortaya koymuştur. Ma’lum 

olduğu gibi, bu yaklaşım her surette âhad haberleri kabul etmeyen Mu’tezile ile 

paralellik arz etmektedir. Onların, sahih hadisleri inkar etmesinin temel nedeninin, bu 

yaklaşımın serbest akılcılığı olduğu müşahede edilmektedir. Nitekim, Abduh’a göre 

   
127 Cerrahoğlu, a.g.e., s.777. 
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âhad haber, ispat ifade etmekten uzak olup, anacak zan ifade eder. Mesela, o  

Peygamber’in, Lebid b. El-Asam tarafından sihirlenmiş olduğuna dair haberleri âhad 

kabul edip, akâid konusunda delil olmayacağını söylemektedir. Bu konuda tevatüren 

gelen Kur'ân’ın, Hz. Peygamber’den sihiri nefyettiğini, bu konudaki hadisin sahih 

olduğu farzedilse bile âhad olduğundan akâid konusunda kullanılamayacağını ifade 

etmişlerdir. Çünkü, ona göre, bu konu, Hz. Peygamber’in ismet sıfatıyla ilgili olduğu 

için, akâid konusudur. Görüldüğü gibi, Abduh, âhad haberin, akâid ile ilgili 

mevzularda kullanılamayacağı görüşündedir. Başka bir örnekte “Meryem ve oğlu 

hariç, tüm beni Adem’i doğduğu günde şeytan messeder.” Hadisi hakkındaki 

te’vilidir. O, bu konuda, “Eğer hadis sahih ise, bu bir hakikat değil temsil 

kabilindendir.”  demektedir.128 İsmail Cerrahoğlu, Abduh’un, sahih hadislere şüphe 

ile bakışını, bazen inkarını, değerlendirirken, âhad haberlerin değeri konusunda ehl-i 

Sünnet alimlerinin görüşleri dikkate alınırsa Allah’ın kitabının en önemli tefsiri olma 

özelliğine sahip, Sünnet’e büyük bir darbe indirdiğini kaydetmiştir.129 

 

 Bütün bunlardan sonra, Abduh(1849-1905) ve Rıza’nın(1865-1935) 

başlattığı çağdaş dönem Kur’ân yorumu, isrâiliyât türünden haberleri kastederek  

“tefsirler peygamber kıssalarını anlatırken, kıyamet saatinden bahsederken bir çok 

hurafe ve iftiralarla dolmuştur.”, “ müsfessirler, “Kur’ân’ı gereksiz bilgilerle 

doldurmuşlardır.”, “müfessirler Kur’ân ayetleri hakkında teferruata girmişlerdir.” 

biçimindeki  tespitlerine biz de katılmakla beraber, bu tür haberlerin adeta “ben  

buradayım ” diye sırıtıyor olmasından, bunları belirleyip, bunlardan  kaçınmak  

   
128 Reşîd Rızâ, a.g.e., c.3 s.290. 
129 Cerrahoğlu, a.g.e., s.793. 
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noktasından bir sorun olmadığı kanaatindeyiz. Ancak, isrâilî haberleri tespit etmek 

için Hz. Peygamber’in isrâilîyat içermeyen Sünneti önemli bir kaynak olduğu bir 

gerçektir. Yani  Kur’ân’ı açıklamak hususunda Sünnetin hissedilir bir değeri olduğu 

kanaatindeyiz. Bununla beraber, modernist yaklaşım bu tür rivayetler söz konusu 

olduğunda geleneğe tepki gösteren, geleneği reddeden bir tavır sergilemeden, bu 

önemli konuya geleneğin içinde kalarak konuşabilirdi. Çünkü aynı gelenek, 

rivayetlerin doğrusunu yanlışından, sahihini, zayıfından tefrik edecek hadis 

metodolojisini bırakmıştır. Bu sebepten, modernistlerin geleneği dışarıda bırakan bir 

söylemede bulunmasına gerek olmadığı düşüncesindeyiz. 

 

2. KUR’AN ve FIKIH 

 

Temel İslâmî bilimlerin en önemli disiplinlerinden birisi olan Fıkıh disiplini 

bir  Kur’ân yorum şekli olarak, İslâm dininin pratik hayata dönük çehresiyle ilgilidir. 

Onun pratik yaşama yönelik olması nedeniyle, son iki yüzyıllık bir zamanı içeren 

çağdaş dönemin daha çok üzerinde durduğu, hatta tefsirden çok bu sahada tenkit 

açıklama ve önerilerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Çünkü, modernist İslâmcılar   

“geleneksel Temel İslâmî disiplinlerin Müslümanların pratik sorunlarına çözüm 

bulma noktasında eski fonksiyon ve tanımlamayla süremeyeceği” iddiasıyla130 yola 

çıkmışlardı. Görüldüğü gibi, modernist İslâmcılar, Müslümanların pratik hayatla 

ilgili problemlerini halletme noktası üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Bu da onları  

fıkıh ilminin kapsadığı konularla daha yakından ilgilenmeye sevk etmiştir. Çağdaş 

   
130 Reşîd Rızâ, Menâr, s.17-19; Paçacı,Mehmet, Oryantalizm ve Çağdaş İslâmcı 
Söylem, islâmiyat 4, 2001, sayı 4, 91-110, s.105. 
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dönem modernist İslâmcılar’ın, fıkıh ilmine ilişkin düşncelerine geçecek olursak bu 

konuda şunlar görülür. 

 

Afgânî’nin, toleranslı bir mezhep mensubiyeti vardır. Zira, o, “Ben mezhep 

imamalarını kendimden büyük görmüyorum ki, birinin yoluna gireyim. Bir meselede 

birine uygun davranıyorum, bir çok meselede onlara muhalif kalıyorum.” ifadesiyle 

mezhep mensubiyetinin nasıl olduğunu göstermiştir.131 O, ictihad kapısının açık 

olduuğu görüşündedir. Ona göre, Arapça bilen, aklı başında olan, sîret, hadis, icma 

ve kıyas konularında yeterli bilgiye sahip bulunan herkes ictihad edebilir. Büyük 

müctehidler, zamanında yapılması gererkeni yapmışlar ve başarılı olmuşlardır; fakat 

Kitap ve Sünnet’ten çıkarılabilecek bilgi ve hükümler yanında onlarınki denizden 

damla kadardır. Bilen ictihad etmeli, ictihad edemeyen şuurlu olarak seçmelidir.132  

Abduh da bu konuda benzer görüşe sahiptir. Ona göre, iananç, aklın ve naklin kesin 

delillerine, ameli hükümler de Kitab’a, Sünet’e ve selef uygulamalarına dayanmalı, 

her iki alanada da âlimler taklit edilmemelidir. Bir hüküm, düşünce, ictihad “filan 

veya falan söyledi  filan kitapta böyle yazıyor” diye değil, delili sağlam ise doğrudur, 

benimsenir. Her müslümanın Kitap ve Sünnet’e bakarak Allah ve Rasulünün ne 

dediğini, ne istesiğini anlama hakkı vardır. Bunun için eski veya yeni bir âlimin 

aracılığı gerekmez. Gerekli olan ilahî hitabı anlamayı sağlayan bigileri edinmektir. 

Bunlar da Arap dili ve edebiyatı, özellikle İslâm’ın geldiği çağdaki Arapların sosyo 

kültürel ve siyasi tarihleri, vahiy gelirken meydana gelen hadiseleri ve haberlerin 

nasih-mensuhunu bilmektir. Bunları bilemeyen ve bu sebeple ilahî hitabı 

   
131 ( Hasaneyn,  ,c.1, s. 106,128; Kutsizade, S. Cemâleddîn Esedâbâdî, Rehnumây-ı 
Kitab, Tahran 1970, c.13, s. 364. 
132 Hatırat, s. 165-167. 
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anlamayanların vazifesi, bilenlere sormak ve söyleyenin delilini istemektir.133 O 

şeriatın hayata geçmesi için, ya dini ve şeriatı hakkıyla bilenlerin olmadığı, yahut da 

bilenlerin bulunduğu yerde, eskilerin kitaplarında yazıp söylediklerinin lafzını aşıp 

maksada ve hikmete geçerek halkın ihtiyacına uygun ve anlayabilecekleri çözümleri 

üretebilecek âlimlerin olmadığı görüşündedir.134 Bu düşüncesinden lafzı aşıp 

maksada ulaşmaya çağrıda bulunduğu görülüyor. Reşîd Rızâ’nın sorusu üzerine onun 

evinde yaptığı açıklamalar, Abduh’un Fıkıh ve Fıkıh Usûlü konusundaki düşncelerini 

yansıtmaktadır. O, kısaca şöyle demiştir. Sonraki fıkıhçılar Kitap ve Sünnet yerine 

müçtehidlerin ve daha sonrakilerin kitaplarını koymuşlar, “Bizim Kitap ve Sünnet’e 

bakmamız gerekmez, fıkıh kitapklarında gördüklerimiz nassalara aykırı görünse de 

onlarala amel etmemiz gerekir” demişlerdir. Nassları yorumlayan fıkıh âlimlerirnin 

bir kısmı, hikmetleri, amaçları göz önüne alacak yerde, lafız ve şekil üzerinde 

durmuşlardır. Örneğin, namazda huzur ve huşû’u (kendini Allah’a yöneltip, ibadet 

şuuru içinde olmayı) gerekli bulacakları yerde niyeti, huzur ve Allah rızası için 

ibadet olarak anlayacakları yerde, namaza başlarken kişinin neleri yapacağını 

söylemesini şart koşmuşlar, niyeti böyle anlamışlardır. Halbuki bu doğaldır, inasan 

yürürken oturma niyetinde olmaz. Bir vakit, Buharalı fıkıhçılar, kendi 

zamanlarındaki zaruretleri göz önüne alarak, ribaya cevaz vermişler ve bu hükmü 

düzene sokmuşlardı. Mısırlılar da aynı sıkıntıya düştüler, ancak fıkıhçılar buna cevaz 

vermediler, bu yüzden parayı Müslümanlardan değil yabancılardan almak zorunda 

kaldılar, bu şekilde servet yabancılara aktı ve Mısır halkı daha fakir hale geldi. 

Şevkâni gibi âlimler, taklidi ve belli zamanların şartalarına göre yazılmış fıkıh 

   
133 el- İslam ve’n-Nasraniyye, nşr. Amâra, c.3, s. 286. 
134 el-İslam ve’n-Nasraniyy,s. 323-324. 
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kitaplarına körükörüne bağlanmayı terk ettikleri zaman, gerçek fıkıh âlimi oldular. 

Aslında fıkıh âlimlerinin belli merkezlerde cemiyetleri olmalı, bir araya gelip 

meseleleri görüşmeli ve hükümleri açıklamlıdırlar, bu arada belli şartlar ve 

zaruretlelere dayalı hükümlerin sebeplerine de işaret etmelidirler.135  

 

Rızâ’nın fıkıh usûlü konusundaki düşünceleri de benzerlik göstermektedir. O 

da taklidi reddetmiş, avamdan olan birisinin bile, âlimlere dini meseleleri sorarken 

anlayabileceği kadarıyla, delilini de öğrenmesi gerektiğini, yetrli ehliyete haiz olan 

birisinin ictihad yapabileceğini, muemelat (hukuk, iktisad,siyaset) kısmına giren 

bilgiler ve hükümlerin herkesi ilgilendirmediği, zaman ve meken şartlarının 

değişmesiyle değişebileceğini, bu nedenle teferruatın kutsal metinlerde 

belirlenmediği, ictihada bırakıldığını zikretmiştir.136  

 

Görüldüğü üzere, çağdaş dönmede, fıkıh ve fıkıh üsulü bağlamında ortaya 

konan görüşlerde, ictihat kapısının açık olup, gerekli bilgi ve ehliyete sahip 

olabilenlerin ictihad yapabileceği, zaman ve mekanın değişmiyle bazı hükümlerin 

deişebileceğinin göz önün alınması ve lafızları aşıp maksad ve hikmete geçme 

noktalarına vurguda bulunulmuştur.  

 

Bilindiği gibi, çağdaş dönemde, modernist İslâmcılar, oryantalizmin 

kendilerine sunduğu ve Fransız İhtilali sonucunda gündeme gelen hürriyet, adalet 

müsâvat, kölelik, şeklinde sıralayabileceğimiz meselelere yoğunlaştılar. Bu durumun 

   
135 Amâra, el-A’mâl, c.3, s. 194-197. 
136 Rızâ, Reşîd, Muhâverât, 3.B.Kahire,1367, s. 127-129. 
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bir neticesi olarak, modernist yaklaşımın önerdiği tefsirin, bu konulara yönelik 

getirdiği yorumların çağdaş zamana uygunluk arz ettiği görülür. Örneğin, özellikle 

Fazlur Rahman’da belirgin olan tarihselci yöntem, Kur’ân’daki çokeşlilik konusunu 

açıklamada, tek eşlilik üzerine oturtulan bir çözüm ortaya koymuştur. Yine aynı 

şekilde, modernist yaklaşım, Kur’ân’daki kölelik konusuna yöneldiğinde, esasen 

köleliğin kaldırılması yönünde bir sürecin bir zemini olduğu şeklinde bir sonuca 

ulaşmıştır.137 Görüldüğü gibi, bu şekil yorumlar, çağdaş dönemdeki özellikle Batı’da 

yaşanan ve istenilen pratiklerdir. Modernist yaklaşım, riba konusunda da benzer 

sonuca varmıştır.138 Halbuki geleneksel yaklaşım, söz konusu ayetleri, zamanının 

toplumsal şartlarını göz önünde tutarak, tarihi toplumsal şartların değişmesi 

durumuna alternatif olacak şekilde tefsir etmişlerdir. Zira, çokeşlilik zamanının tarihi 

şartlarında, beli bir düzenlemesi olan bir  çözümdür. Aynı söz konusu ayet çok 

eşliliğe bir sınırlama getirmiştir. Bu ayet, savaşta şehit düşen kadınların himayesini 

sağlamıştır. Kaldı ki Allah Teâlâ, ayette dörde kadar evlenmeyi şarta bağlamıştır. 

Yani, Kur’ân’da ortaya konan birden fazla kadınla evlenmenin meşruiyeti, kendi 

içinde uygun bir yapıya sahiptir. Kölelik benzer şekilde, zamanının toplumsal 

şartlarında köleliği düzenlemeye yöneliktir. Çünkü, konuyla ilgili Kur’ân ayetlerinde 

kölelere bazı haklar verilmiştir.139 Yani, cahilî dönemde hiçbir hakkı olmayan 

kölelere hak tanınmış,  bir köle hukuku oluşmuş ve onlar bir evin ahalisi gibi 

görülmüştür. Bu durum, modernistlerin, aslında, bu konularda tarihî şartlara 

   
137 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara 
Okulu, Ank.,2000, s.90. 
138 Fazlur Rahman, İslâm’ın İktisat İlkeleri, çev.Ali Rıza Gül, islamiyat, c. 5, sayı, 2, 
nisan-haziran, 2002, 139-146, s. 146.  
139 Nisa, 36,92; Maide, 89; Nûr, 33; Beled, 12,13. 
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bakmadığını, çağdaş zamana uygun düşecek şekilde metin tüketimine gittiğini 

gösterir. 

 

Bu dönemde, Kur’ân-Fıkıh ilişkisi bağlamında, modernist İslâmcıların, Fıkıh 

ilmini bir raikp olarak gördüklerine değinmekte fayda vardır. Abduh ve Rıza ikilisi  

Fıkıh disiplini rakip olarak görüp, ona karşı olmuştur. Nitekim, onların tefsiri olan 

“Menâr” da şu ifadeler yer almaktadır : “Bu asırda bazı kimseler, tefsire ve Kur’ân’ı 

incelemeye gerek yok, zira geçmiş olan imamlar, Kitap ve Sünneti incelediler ve 

onlardan hükümler istinbat ettiler. Bize ancak onların Kitaplarını incelemek, onlarla 

iktifa etmek düşer şeklinde iddia ettiler. Eğer bu sözü söyleyenlerin zannı doğru 

olsaydı, tefsir ile uğraşmak vakti boşa harcamak olacağından beis olurdu. Bu  

Peygamber’den, mü’minlerin son ferdine kadar gelen icma-ı ümmete muhaliftir ve 

bunda fıkhın şanını yükseltme vardır. Müslüman’ın kalbine böyle bir şey nasıl 

gelir.”140 Görüldüğü üzere, burada fıkıh ilmini bir rakip olarak göme söz konusudur. 

Hûlî’ye(1895-1966) göre, geçmişte, müfessirler, değişik fıkıh akımlarını ve kelâmî 

akımları, Kur’ân’da okumuştur.141 Aişe Abdurrahmân’a göre, Arap asıllı olmayan 

tefsircilerin mezhebî kaygılara sahip olmaları nedeniyle, ayetlerle ilgisi olmayan 

yorumlarda bulunmuşlardır.142 Halefullah’a göre de, müfessirler ortaya koydukları 

görüşlerde çelişki içerisinde olup, bir temelden yoksundurlar. Taberî, Razî ve 

Zemahşerî de Kur’ân’ı doğru anlama hususunda hataya düşmüşlerdir.143 Fazlur 

   
140 Reşîd Rızâ, a.g.e., s.17-19. 
141 El- Hûli, Emin, Menâhicu’t-tecdid fi’n-Nahv ve’l-Belâğa ve’t-Tefsir ve’l-Edeb, 
Kahire, Daru’l- Ma’rife, 1961, s.223. 
142 Abdurrahman, Âişe, el-Kur’ân ve Kadâya’l-İnsan, Beyrut, 1982, s.301.  
143 Halefullah, Muhammed Ahmed, Kur’ân’da Anlatım Sanatı, çev. Şaban Karataş, 
Ankara Okulu, Ank., 2002, s.21; Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık, s.70. 
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Rahman da geçmiş ulemanın Kur’ân’ı bir bütün halinde anlayamadığını ve onu 

doğru anlamaya dair bir yöntem geliştiremediği görüşündedir. Onlar sürekli çelişkili 

görüşler ortaya koymuşlardır.144 Hanefî(1935) de, fıkhî tefsirlerin kuru bir şekilciliğe 

büründüğünü ifade etmiştir. Müşahede edildiği üzere, neredeyse aynı cümleler ile 

kendini tekrarlayan modernistler, geçmiş ülemanın tefsirlerde fıkha temas etmesini 

eleştirmişlerdir. Çünkü onlar fıkıh disiplinini, kendilerine rakip görüp, onu hedef  

almışlardır. Sonuç olarak, bu dönemde, Kur’ân ile fıkıh arasındaki bağ kopmuş ve 

fıkıh disiplininin işlevini tefsir üstlenmiştir. Örneğin, Fazlur Rahman’ın(1919-1988) 

teklif ettiği ikili hareket145 daha ziyade bir hüküm çıkarma yöntemidir. Zira o, bu 

yöntemle tekeşlilik, kölelik, faiz vb. konularda hükümler önerebilmiştir. 

 

Klasik tefsir kaynaklarında, Kur’ân ayetleri, geleneksel İslâmî dünya 

görüşüne muvafık bir şekilde yorumlanmaktaydı. Çünkü vahyin başlangıcından 

itibaren ve özellikle de Hz. Peygamber’in, Kur’ân’ı, belli bir metod dairesinde, gerek 

gördükçe beyan etmesi ile, Kur’ân’ı anlamda ve yorumlamada bir gelenek 

oluşmuştur. 

 

Çağdaş dönemde, İslâm, daha ziyade bir kitap dini olarak algılanmaya 

başlanmıştı. Klasik İslâm’da vurgulanan peygamberin modelliği, modernist 

İslâmcılarda pek az vurgulanmıştır. Protestan köktenci İslâmcılığın çağdaş İslâm 

yorumunda, klasik dönemde kaynak metin veya nass olarak birlikte anılan Kitap 

Sünnet bütünlüğü, Kitap lehine bozulmuştur. Çağdaş dönemde beliren bütün İslâm 

   
144 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, s.32 
145 Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık, s.55-59. 
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yorumlarında bu vurgu açıkça görülebilir. Bu vurguya göre, düşünce tarihi ve 

gelenek tümüyle, Kur’ân ile münasebet açısından, çağdaş Kur’ân tanımına göre 

yeniden değerlendirilmiştir. Fıkıh, kelâm, tefsir gibi klasik disiplinler Kur’ânî 

olmamakla eleştirilmiştir. 

 

Geleneğin bu şekildeki tanımını, hemen bütün modernist İslâmcılarda 

görebilmek mümkündür. Mesela, onlar, gelenekte, ribanın lafızcı bir şekilde ele 

alındığını düşünmüşlerdir. Oysa, riba meselesinin, geleneğin kendi ürettiği 

mekanizmalarla aşılabildiğine dair örnekler bulunmaktadır. Osmanlı Şeyhu’l-İslâm’ı 

Ebûssuûd, onaltıncı yüzyılda Osmanlı toplımında yaygın olarak yerleşmiş para 

vakıflarını onaylamıştır. Bunu yaparken onun gerekçesi, binlerce fakir insanın, 

ulemânın, öğrencilerin ve imaretlerin bundan yararlandığı ve para vakfının 

kaldırılması halinde müslüman toplumunun bundan büyük zarar göreceği idi. 

Böylece toplumun faydası ilkesi, para vakıflarının Şeriat tarafından onaylanmasında 

kullanıldı. Oysa, Hanbeli mezhebinden bir âlim, Mehmed Birgivî, para vakıflarının 

ribaya bulaştığı ve dolayısıyla, Şeriat’a aykırı olduğu gerekçesiyle Şeyhulislam’a 

şiddetle saldırdı.146 Mesela, modernistlerin İslâm apolojisinde ciddi bir sorun olarak 

gördükleri  had cezaları, Osmanlı hukuk sisteminde modernistlerin çözüm önerilerine 

benzer şekillerde zaten çözülmüş görünmektedir. Buna göre, Osmanlı şer’î 

mahkemelerinde, zina, adam öldürme, yaralama, kazf ve hırsızlık suçlarına para 

cezası uygulanmıştı. 

 

   
146 İnalcık, Halil, Şeriat ve Kanun, Din ve Devlet, islâmiyât 1998, sayı 4, s.136-142, s. 
136. 
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3. KUR’AN ve KELAM 

 

Çağdaş döneme damgasını vuran modernist yorumcuların üretimleri sonucu  

Temel İslâmî İlimlerin her sahasında olduğu gibi “kelâm” alanında da geleneksel 

anlayışı reddeden ve onu rakip addeden tutum belirmeye başladı. Bu tutumun bir 

neticesi olarak, Kelâm disiplini, kendi sahasına has konularda konuşma salahiyetini 

kaybederek, onun bu yetkisi tefsir ilmine geçti. 

 

İslâm’cı modernistlerin başlangıcı olan Abduh ve Reşîd Rızâ, Kur’ân’ın bir 

hidayet kitabı olma özelliğini tefsirde görmek istiyorlardı. Reşid Rızâ, “Menâr”ın 

yazılış amacının okuyanların doğru yolu bulması, ümmetin ıslahı olduğunu ifade 

etmiştir.147 Modernist İslâmcıların önde gelen simalarından olan Afgânî, Abduh ve 

Rızâ’nın kelâmî konularla ilgili geleneksel bazı anlayışları eleştiren bazı görüşlerine 

temas etmek, yararlı olacaktır.  

 

Afganî’nin, Şiilik ve Hz Ali’nin tarafını tutma konusundaki düşünceleri gayet 

uzlaştırıcıdır. O, bu hususta şunları zikretmiştir. Şî’a çeşitli kolara ayrılmış, onların 

aşırı gidenleri, mutedil oanları vardır. İmam Cafer-i Sadık’ı taklid eden, Ehl-i beyti 

sevmede aşırı giden ve Hz. Ali’yi hilafet konususnda, Ebu Bekr’e tercih eden 

Mufaddile’yi sırf bu inançtan dolayı İslam’dan çıkarmamız, füruda ihitlaflarını 

büyütmemiz, bunu bir tefrika ve kavga konusu yapmamız gerekmez; bunlar 

düşmanların ve müstebitlerin işine yarar. Yaşadıkları çağda İmam Ali’nin tarafını 

tutup, Muaviye’ye karşı savaşmanın yararlı olduğunu farzetsek bile, bugün bunun bize 

   
147 Reşîd Rızâ, Menâr, c.1, s.16. 
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ne faydası vardır? Bugün Sünnîler, Ali b. Ebî Talip hilafete daha layık deseler bu 

Acemleri kalkındırır ve Şî’a’nın durumunu iyileştirir mi? Tersine Şî’a Sünnîlerin 

dediğini dese bunula Sünnîler kalkınır ve güçlenir mi? Yemin ederim ki bugün 

Sünnîlerle Şiîlerin tefrikaya düşüp birbirini vurmalarına ne Ali razı olur, ne de Ebu 

Bekr! Geçen bu kadar nesil ve asırdan sonra, tercih konusu araştırmaya, tartışmaya 

değerse şu söylenebilir. Hz. Ali, halifeler içinde ilk başa geçen halife olsaydı Ebu 

Bekr, Ömer ve Osman halife olmadan ölecek ve İslâm’a sundukları hizmetten ümmet 

mahrum kalacaktı. Allah hepsinden razı olsun, O’nun hikmeti yarattığındadır ve Allah 

nezdinde en iyiniz en fazla takva sahibi olanınızdır.148 Afgânî’ye göre, İslam inancının 

temellerinden biri olan kaza ve kader, yanlış anlaşıldığı zamanlar İslâm medeniyetini 

menfi etkilemiştir. İnsanın iradesini, kesbini ve sorumluluğunu dışlayan inançlar ve 

anlayışlar yanlış olduğu gibi, bütün etkileri ve yönlendiricileri yok sayan anlayışlar da 

yanlıştır. İnsanın sonucundan sorumlu olduğu davranışları az sayıdadır ve bunların 

oluşmasında onun şuur, düşünce ve tercihi olarak araya giren etkisi vardır; insanın 

cüz’i iradesi ve kesbi işte bu tercihidir; bütün iç ve dış etkenlere, yönlendiricilere 

rağmen cüz’i iradenin, sonucu belirleyen etkisi bir vakıadır.149 

 

Abduh inanç konularındaki düşünceleri şunlardır; akıl Allah’ın sıfatlarının 

keyfiyetini ve zat ile bu sıfatlar arasındaki ilişkiyi bilemez. Bu sebeple vahiy  

insanların dikkatini, Allah’ın yarattıkları üzerine çekmiş, buradan O’nun varlığını ve 

kemal sıfatlarına sahip bulunduğunu anlamalarını istemiştir. Sıra zatına ve bu sıfatlarla 

   
148 Mahzumi, Hatırat, s. 168-170. 
149 Hatırat, s.331-340. 
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ilişkisine gelince, kullar bunu bilmek ve araştırmakla yükümlü değillerdir...150 

Sıfatların zattan ayrı olup olmadığı, kelâm sıfatının, semavi kitapların manaları ile 

ilgili bilgiden başka olup olmadığı, işitme ve görme sıfatlarının işitilen ve görülen ile 

ilgili bilgiden ayrı olup olmadığı gibi, düşünürlerin ihtilaf ettikleri ve mezheplere konu 

olan meselelere gelince bunlara dalma ve bunları araştırmak caiz değildir.151 İslâm 

filozofları aklın kavrayabileceği konular üzerinde kafa yorarak kainatın sırlarını 

keşfetmeye çalışacak yerde, felsefeyi din konularına sokmakla, bazı kelâmcılar da 

kelâm ilmine felsefeyi karıştırmakla yanlış yapmış, içinden çıkılmaz tartışmalara yol 

açmışlardır.152 O, ilim ve iradesi ile kulun seçimine dayalı fiillerinin ilişkisi konusu 

kaderin sırrıdır, bu konuyu açmak hem yasaklanmıştır, hem de açılsa bile beşer 

bilgisinin üstünde kaldığı için, bir sonuca varılacak değildir. Bu konulara dalanlar uzun 

i’mali fikir gayretlerinden sonra başladıkları yere dönmüşlerdir. Kimileri “kul fiilinde 

tam hakimiyet ve mıtlak hürriyet sahibidir” diyerek aldanmış, kimileri “ kulun fiilinde 

mecbur olduğunu” açıkça söyleyerek, bazıları da adından kaçındığı halde aynı inancı 

benimseyerek şeriatı yıkma, sorumluluğu ortadan kaldırma ve aklın apaaçık hükümünü 

iptal etme yoluna girmişlerdir. Kulların filleri ile kesblerinde, Allah’ın verdiği irade ve 

gücü sarfetmelerinin bulunduğu inancının, şirk koşmakla hiçbir ilgisi yoktur.153  

 

O, “hasen” (iyi) ve “kabih”i (kötü), faziletlere riayetin farz, rezilliklere 

bulaşmanın haram olduğuna hükmedip, insanları bu inanaç ve hayat tarzına 

çağırabilecek insanların olsa bile oldukça nadir olacağı görüşündedir. O, insanların 

   
150 Abduh, Risalatü’t-Tevhid, s. 41. 
151 Abduh, a.g..e, s.41. 
152 Abduh, a.g.e., s. 14. 
153 Abduh, Risaletu’t-tevhid, Menar neşri, s. 47-49. 
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zekalarıının, karakterlerinin ve muhitlerinin birbirinden farklı olduğunu, aklın çeşitli 

etkiler altında olduğunu ve yanılmaya açık olduğunu, bazı din ve metafizik 

konularında aklın bilgiye ulaşma kabiliyetinin hiç olmadığını bu sebeplerle, aklın iyiyi 

ve kötüyü bilme kabiliyetinin eksik olup, bunu tamamlanak üzere dine ve peygambere 

ihtiyaç olduğunu ifade etmiştir.154 Abduh, mucizeler yerine, Allah’ın âdet ve sünnetine 

(kainatta hakim kıldığı kanunlara) itibar etmek gerektiği görüşündedir. Ona göre 

İslâm’da, peygamberlerden sonra dine davet için olağanüstü olaylara başvurulamaz. 

Allah’ın koyduğu kanunların değişmeyeceğine inanılır. Ayrıca onun bir başka dikkat 

çekici düşüncesi de İslâm’da dini otorite siyasi ve medeni otoriteye çevrilmesi 

şeklideki görüşüdür. Abduh’a göre, hiçbir kimsenin, bir başkası üzerinde dini otoritesi 

yoktur, yani iman ve ibadetin geçerliği hiçbir kimsenin tasdik ve aracılığına bağlı 

değildir. Halife, sultan, devlet başkanı, yetkisini toplumdan alır, onun denetiminde 

vazifesini yapar, kusurlu veya yetersiz olamsı halinde azledilir.155  

 

Reşîd Rızâ’nın da kelâm alanındaki bazı görüşleri şunlardır. Melekler, öldükten 

sonra dirilme, ahiret gibi gayb alemine ait konular; Kur’ân’ın açık ayetleri ile 

mütevatir Sünnete dayanılacaktır, gaybe iman konularının kendilerinde değilse de, her 

birinin detayında, sahih olan vahid haberlere de dayanılabilir.156  

 

İslâm’ın bütününü olduğu gibi, iman konularını da en iyi anlayan ve aktaran 

nesil ilk İslâm nesli, yani sahâbe, tabiûn ve etbau’t-tâbiîn (selef)dir. Onların farklı 

görüşler ileri sürdükleri konularda ise doğru , çoğunluğun görüşünde aranmalıdır. İlk 

   
154 Abduh, e.g.e, s. 58-61. 
155 el-İslam ve’n-Nasraniyye, s. 282-316. 
156 Rızâ, Muhâverât, s. 126. 
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neslin temsil ettikleri Ehl-i Sünnet ve camaat mezhebine göre, sıfatlar mecazidir, dil 

kuralları ve üslub gerekli kıldığında tevil edilir. Nitekim Ahmed b Hanbel beraberlik 

(maiyyet) sıfatını tevil etmiştir. Bazı sıfatları tevil etmek kişiyi, Ehl-i Sünnet olmaktan 

çıkarmaz. Ancak genel olarak selef Ehl-i süneti, sıfatları tevil etmezler. Gazzâlî’nin 

işaret ettiği üzere, kelâm ilmi ve kelâmcıların metodu aslında bid’attır, felsefecilerin ve 

bid’at mezheplerin öne sürdüğü şüpheleri ve bozuk inançları defederek, İslâm 

inancının saflığını koruma zaruretinden doğmuştur. Hacc yolunda yol kesenler 

bulunduğunda, bekçi ve koruyucu da bulundurulur, ancak koruyucu haccın ne farzıdır, 

ne Sünneti, kelâmcılar da böyledir. Koruyucu olarak bulunmuşlardır, dinden 

değildirler. Bunların bir kısmı kelâm fitnesine takılıp kalmışlardır, fakat, en büyükleri 

Örneğin, Eş’arî, İmamu’l-Harameyn, Gazzâlî, Razî gibileri yaşamlarının sonlarına 

doğru selef yoluna dönmüşlerdir. Hasılı, sıfatları kelâmcılar gibi anlayanlar asla tekfir 

edilemezler, Ehl-i Sünnetten sayılmalarına gelince, yukarıdaki anlamda sayılmazlar 

fakat Ehl-i Sünneti selef halef diye ikiye ayıran ve tüm kelâm mezheplerini değil de 

Eş’arîleri ve matürîdîleri halef Ehl-i Sünneti kabına koyanlara göre Ehl-i sünetten de 

sayılırlar.157  

Kur’ân’ın “hidayet” kitabı olduğunu, Fazlur Rahmân da tekrar eder.158 Ona 

göre, tefsir artık akademik bir çalışma olmaktan çıkmalıydı. Halbuki, “hidayet” 

klasik dönemde daha çok bir Kur’ân yorumu olan kelâmın görevi idi. Hasan Hanefî 

önerdiği tabiî tefsiri ile, klasik tasnife göre, esasen bir kelâm oluşturmayı 

hedeflemektedir. Ona göre, nasstan değil olgudan yola çıkmalı, fakirlik, baskı, insan 

hakları gibi  sosyopolitik problemlere  dair konuşmalı, müfessirin önceliği  nassta 

   
157 Feteva, Beyrut, 1971, s. 1431. 
158 Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık, s.223. 
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olguyu görmek olmalıdır.159 Bu şekilde, bir Kur’ân yorum şekli olan kelâmın görevi 

çağdaş dönemde “sadece Kur’ân’ı doğru anlama” işleviyle tefsir ana başlığı altına 

alındı. Fazlur Rahman da, çağın sorunlarına çözüm bulabilmek için yeni yorum 

yöntemine ihtiyaç olduğunu belirterek, yöntem önerisinin, Kur’ân mesajını anlamayı 

amaçladığını ifade etmiştir.160 Netice olarak, yeni dönem, fıkıhı olduğu gibi kelâmı 

da Kur’ân’ın ve tefsirin rakipleri olarak gördüler 

 

Modernist İslâmcıların en başında yer alan Abduh ve Rızâ, klasik dönemde 

kelâmın görevi olan hidayeti, “Kur’ân hidayet içindir.”  şeklinde Kur’ân’ın amaıcnı  

vurgulayan sözleriyle, bu işlevi Kur’ân’a vermişlerdir. Çağdaş dönemde, Kur’ân, bu 

dönemin dünya görüşünü yani kelâmını oluşturacak en iyi vasıta olarak görüldü. 

Nitekim, modernistlerin yaklaşımları Mehmet Paçacı’nın şu değerlendirmelerinin 

içine oturmaktadır  . “Çağdaş olan; yeni bir kelâm, yeni bir ideoloji ve yeni bir 

Kur’ân tanımı ile gelmektedir ve Kur’ân artık eski Kur’ân değildir. Çağdaş olanın 

yapacağı tefsir, bu yeni kelâmın unsurları ile dolu olmalıdır. Yeni kelâm, Kur’ân’ı bir 

hidayet kitabı, bir anayasa, bir bilim başvuru kitabı, siyasal bir doktrin kaynağı ve 

nihayet modernist apalojinin en temel kaynağı olarak tanımlamaktadır. Bu, açıkça 

ideolojik-teolojik bir tanımlamadır.”161  

 

Görüldüğü üzere, çağdaş dönemde, modernistler tarafından bir hidayet kitabı 

olarak  tanımlanan Kur’ân’ın, bu yeni dönemde bütün bir geleneği terk edip sadece 

   
159 Hanefî, Hasan, Kadaya Muasıra, Kahire, Daru’l-Fikri’l-Arabî, s.175; Hanefî, 
Method of Thematic Interpratetation of the Qou’ran, s.203-210. 
160 Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık, s.54. 
161 Paçacı, Mehmet, Oryantalizm ve Çağdaş İslâmcı Söylem, s.106. 
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kutsal  kitaba yönelme, ondan ilham alma ve onunla insanları doğru yola iletme 

şekline özetleyebileceğimiz kelâmın unsurları ile dolu olması gerektiği ifade edildi. 

Bu da modernistlerin yaklaşımının temel belirleyicisinin, onların kelâmî duruşları 

olduğunu ortaya çıkarmaktadır. O halde, İslâm dünyası için kelâmî duruş,  oldukça 

önemli bir mevzu olup, bu konudaki tercihin İslâmî ilimlerin teorilerinin inşasından 

pratik dünyaya, tefekkür dünyasından, duygu dünyasına bir çok önemli temel 

özellikleri belirleyici bir yere sahiptir . Nitekim, modernist islâmcıların, yeni din 

anlayışlarının ana belirleyicisinin, onların kelâmî duruşları olduğu görülüyor.     

 

Burada Mehmet Paçacı’nın modernistlere yönelttiği şu eleştiriyi kaydetmeden 

geçemeyiz; “Eğer çağdaşçıların eski tefsir örneklerine getirdikleri tenkitler doğru ise 

kendilerinin yaptığı da büyük oranda aynı eleştiriyi hak etmektedir.  Böylece 

“tefsir”in aslında geçmiştekine benzer amaçlarla daha da çok kullanılmasına devam 

edilmiştir.”162 Yani bu yeni dönem, tefsiri, modernist ideoloji ve teolojinin temel 

aracı olarak görmüş ve tefsir ilmi, yeni kelâmın meşruiyetini sağlama ve temel 

düşüncelerini tefsire onaylatma tutumunda olduğu anlaşılmaktadır. Kısaca 

modernistler, gelenekte eleştirdikleri tutumları, kendileri daha çok gösterdiler.                                                                                                                                        

 

Kır’ân’ın hidayet olduğunu tekrar vurgulayan Fazlur Rahman da, İslâm 

geleneğinde Kur’ân’ın amaçlarını hayata aktarmak amacıyla kullanılacak metodların 

yeterli bir şekilde geliştirilemediği kanaatindedir. Fıkıh, kelâm ve ona göre bunu 

öncelikle yapması gereken tefsir, bu amacı yeterli bir şekilde başaramamışlardır.163 

   
162 Paçacı, Mehmet, Oryantalizm ve Çağdaş İslâmcı Söylem, S.106,107. 
163 Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık, s.52. 
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Görüldüğü gibi, Fazlur Rahman da Kur’ân’ın “hidayet” olduğuna vurgu yapmış ve 

klasik Temel İslâmî İlimlerin işlevlerini kaybettiğini ifade etmiştir. 

 

 Özellikle, kelâm alanını kapsayan konulara yönelik değerlendirmelerde 

bulunan Hasan Hanefi, İslâm düşüncesi açsından son derece kışkırtıcı yorumlarda 

bulunmuştur. 

 

Hasan Hanefi’nin,  bütün çalışmalarında tefsir ilmi ile ilgili değerlendirmeler 

varsa da biz daha ziyade onun tefsir ilmini de doğrudan ilgilendiren tarihsellik 

konusundaki  görüşlerine yer vermek gerektiğini düşünüyoruz.  Bu konuda “Teoloji 

mi Antropoloji mi” adlı makalesi, 1972 yılında yayımlanmış ve Türkçe’ye çevrilmiştir. 

Hanefi, bu  makalesinde, projesini oldukça veciz ve kışkırtıcı bir tarzda ortaya 

koymuştur. 

 

Hanefi, teoloji araştırmacısının hür bir düşünür olarak değil de, bir devlet 

memuru gibi hareket etmesinin, teolojiyi çağdaş hayattan kopardığı görüşündedir. 

Burada teolojiden kastımız, bugün bile dünyayı anlayış tarzımıza etkisi olan 

davranışlarımıza tesir eden dini üniversitelerimizde okutulan teolojik eserlerden bize 

vasıl olan geçmişin mirasını anlıyoruz. Görüldüğü gibi, Hanefi, dini üniversitelerde 

çalışan akademisyenlerin bir devlet memuru gibi çalışmasını eleştirerek, onların hür bir 

düşünür gibi davranamamasının teolojiyi çağdaş hayattan kopardığı yolunda 

değerlendirmede bulunmuştur. Hanefi, teolojinin bilimselliğini tartışma konusu yapmış 

ve onun bir bilim olamayacağını ifade etmiştir. Onun bu konudaki düşüncesi şöyle 

özetlenebilir; Allah nesne haline getirilip dinamik bir tecrübeyle bilinebilir 
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hissedilebilir. Teolojinin bir metodolojisi yoktur, o dini apoloji, bir belagat, yani bir 

sanat olarak görülebilir. Hanefi bu noktada, insanın Allah’a dair sıfatlamalarının kendi 

yarattığı imajlar olduğu yolunda bir yorumda bulunarak, Allah anlayışına oldukça 

farklı bir bakış açısıyla bakmıştır. Buna göre, Allah vardır, Allah alimdir, Allah 

kadîrdir gibi insan tarafından formüle edilen bu çeşit önermeler gerçekleri değil, 

arzuları bildiren ifadelerdir. İnsan kardeşine karşı merhametli, şefkatli vs. olmak ister. 

Sonra bunun gibi kendisinde en sevgili olan sıfatları taptığı varlığa izafe eder, Allah 

kâmil, alîm, kadîr, merhametli olmuş olur. Burada ifade edilen, insanın kendisinde var 

olmasını istediği özellikleri Allah’a atfetmesi düşüncesi, bazı hataları içermektedir. 

Öncelikle, insan belli oranda güçlüdür, gücü sınırlı olduğu için Allah’a isnat etmesi 

doğru değildir. Zira klasik kelâm açısından insanı Allah yaratmış ve ona kendisinde 

bulunan sıfatlarını sınırlılık hususiyetine sıkıca bağlı olarak vermiştir. Bu sebepten, 

insanın hilkatindeki eksiklik, onun kendisinde bulunan özellikleri Allah’a atfetmesine 

ciddi bir manidir. Hanefi, geleceğin teolojisi olarak gördüğü antropolojinin, dogmatik 

teoloji olarak isimlendirdiği kelâm ilminin yok olmasıyla doğmak durumunda 

olduğunu zikretmiştir. O, antropolojinin, laikleşme ve çağdaş ihtiyaçlar ile uyuşmasını 

antropolojiye geçmek gerektiğini işaret ettiğini dile getirmektedir. Yani Hanefi, çağın 

ihtiyaçlarına çözüm bulmanın yolunu, seküler bakış açısının sonuçlarının getirdiği yere 

laik anlayışla yeni bir teolojiye geçmek, olduğunu ifade etmiştir. Bundan sonra, o 

“Allah öldü” ifadesini, klasik teolojiye uyarlayarak, klasik teolojinin, bilhassa 

dogmatik teolojinin yani kelâmın sonunu dile getirdiğini zikretmiştir. Burada Hanefi, 

“Allah öldü” diyerek oldukça kışkırtıcı bir üslup kullanmıştır. Bu ifade, onun, geleneği 

reddeden, bırakılması gereken yük gören bakış açısını göstermektedir. Çünkü ona 

göre, mükemmel, sonsuz, ezelî gibi klasik Allah anlayışı, insanî bir atıf ve onun zatını 
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şahıslaştırmaktadır. Ona göre kalkınmakta olan halk için Allah, birlik ve kalkınmadır. 

Hürriyetini elde etmek için harp halinde olan halk için Allah, hürriyet ve gücün 

iradesidir. Çağın imajı olarak teoloji, çağımızda bir kalkınma, bir özgürlük 

mücadelesidir. Anlaşıldığına göre, Hanefî, çağın sosyolojik ve politik değişimlerine 

ayak uyduran yaklaşımları Allah olarak görerek, çağın sorunlarına göre şekillenen bir 

Allah tasavvuru ortaya koymuştur. Buna göre, Allah kalkınmadır, özgürlük 

mücadelesidir. Bu açılardan, onun Allah tasavvuru, zaman ve mekan açısından 

değişiklik gösterebilecek bir karaktere sahip olup, tarihseldir. Hasan Hanefî, teolojiyi 

sağ ve sol olmak üzere ikiye ayırır. Buna göre, muhafazakâr ve gelenekçi olan 

dogmatik teoloji (kelâm) sağ teoloji, tarafından temsil edilirken, sol da, liberal ve 

ilerici olup, yeni araştırmalara göre vahiy ürünü metinlerde veya günümüzün 

ihtiyaçlarını dikkate alarak dogmalarda, yeni te’villeri kabul eden teolojidir. Görüldüğü 

kadarıyla Hanefî sağ teolojiyi dogmatik bulup, bu anlayışı kabul etmeyen bir tavır 

sergilemektedir. Ana hatlarıyla sağ teoloji, şöyle özetlenebilir; Sağ teoloji, genel 

olarak, istisnaları hiç hesaba  katmadan aşkın (transcendance) olandır. Sağ teoloji aşkın 

bir şey üzerine oturtulur. Dünyanın dışında Allah’ın varlığı, her yerde her zaman var 

oluşu, hiçbir şeye ihtiyaç duymadan varolması, halk ister bağımsız ister sömürge 

olsun, uyusun veya uyanık olsun sağ teoloji için hiçbir şey fark etmez. Bununla 

beraber, her dikey teoloji sağ bir teolojidir. O, insanı tarihle yatay biri ilişkide değil 

Allah ile dikey bir ilişkide görür. Bu teoloji insanı, yerden uzak, göklere doğru 

düşünür. Sağ teolojinin diğer bir yönü de hiyerarşik bir dünya anlayışı benimseyip 

dünyanın yukarıdan aşağı doğru bir çok dereceye ayrıldığını önceden varsaymasıdır. 

Onun diğer bir veçhesi daha vardır o da dogmaların varlığını şey olarak benimseyip 

“şeyci” olmasıdır. Bunlarla beraber o, Romen katolikliğinde olduğu gibi geleneği 
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seçer. Bu şekilde geleneğe istinad eden bir teoloji geçmişin çözümlerini taklit eder. 

Gelenek teolojisi bir kalkınma teolojisi değildir. Tutucu teoloji de diyebileceğimiz sağ 

teoloji, papazları ve otoriter bir hiyerarşiyi içeren bir ruhbanlık teolojisidir. Dinin ve 

dogmaların müdâfaası, gerçekte bu sınıfın ve otoritelerin kişisel çıkarlarının bir 

müdafaasıdır. Müşahede edildiği üzere, Hanefî, geleneğin temsil ettiği sağ teolojiye 

yönelik son derece olumsuz bakış açısıyla değerlendirmelerde bulunmuştur. Yani o 

tutucu olarak nitelediği sağ teoloji hakkında negatif bir bakış açısına sahiptir. Zira, ona 

göre, bu teoloji, taklitçi, ilerici olmayan, kalkınma teolojisi olmaktan uzak bir 

teolojidir. O, bu değerlendirmeleriyle geleneği reddettiğini, geleneğe karşı olduğunu 

bariz bir şekilde ortaya koymuştur. Sağ teolojiye karşılık, Hanefî’nin benimsediği sol 

teoloji, içkin (immanence)dir. Buna göre, bu teoloji, Allah’ı dünyanın, dünyayı da 

Allah’ın içine koyan devrimci bir teolojidir. Burada, Hanefî’nin teolojisinin 

(Spinoza’da olduğu gibi) Allah’ı yere indirip evrenle bir görmesi, bir panteizm 

olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Sol teoloji, aynı zamanda yatay teolojidir. Çünkü 

o, Allah’ı dünyaya ve insanı da tarih içine koyar, insanın gayreti göklerde değil 

tarlasında çalışmasıyla yani toprağın üstünde gerçekleşir. Bu durumda Allah, “tarih 

içinde gerçekleştirilen ilerleme” veya “toplumun kalkınması” demek olur. Bunlarla 

beraber, bu teoloji, gerçekleri aynı hizaya koyar, uzunluğuna doğru olup, devrimcidir. 

O, her çeşit sınıfsal ayrılığı reddederek, tüm bireylerin tam bir eşitlik içinde 

bulundukları sınıfsız bir toplum, şeklinde siyasal mahalde ifadesini bulur. İlerici olan 

sol teolojinin diğer bir yönü, onun düşünce veyahut mana arayan şuurun teolojisi 

olmasıdır. Onun bizim konumuzla daha çok ilgili olan başka bir veçhesi de bir kitap 

teolojisidir. Buna göre, o, kitabı geleneklerin te’villerinden temizler ve her çeşit 

kalkınmanın esası olan kaynaklara dönmek ister. Anlaşıldığı üzere, Hanefî, teolojisini 
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kalkınmayı önceleyip, ona götüren kaynaklara dönmenin meşruiyetini göstermek 

istemiştir. O, teolojisini geleneğin karşı kutbuna yerleştirerek oluşturmuş, geleneğin 

yaklaşımı, muhteviyatı ile zıt olan bir yaklaşıma ve muhteviyata sahip bir teoloji, tesis 

etmek istemiştir. Öte yandan bu teoloji, bir reddin, bir protestonun veya bir devrimin 

teolojisidir. Bu, bir değişim teolojisi olup, statik teolojiye karşıdır. Bu teolojinin 

geleneksel teoloji ye karşıt oluşu burada da açıkça kendini izhar etmektedir. Son olarak 

o, laik bir teolojidir.164 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
164 Hanefî, Hasan, Teoloji mi Antropoloji mi?, çev. M. Sait Yazıcıoğlu, AÜİFD, sayı 
23, s.520-524. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

ÇAĞDAŞ TEFSİR ANLAYIŞI 

 

 

1. ÇAĞDAŞ TEFSİR HAREKETİNİ ETKİLEYEN KAYNAK 

 

1.1.Protestanlık ve Oryantalizm 

 

Modernistlerin, kutsal kitap ve din anlayışı üzerinde durmamız, çağdaş 

dönemde ortaya çıkan “çağdaş tefsir” anlayışına etki eden kaynağı görmemiz 

açısından yararlı olacaktır. Modernistlerin, kutsal kitap ve din anlayışına 

bakıldığında, onların çağın aklına intisap ederek mazide kalmış geleneği bırakarak 

yalnızca “Kur’ân’dan ilham almak” tutumunu benimsedikleri müşahede edilir. 

Anlaşıldığına göre modernistler, “sadece Kur’ân, İslâm’a kaynaklık etmeye kafidir.” 

anlayışına sahip olmuşlardır. Protestanlığın “kutsal kitap”, “din anlayışına” 

bakıldığında, onda, Katolik geleneği bir tarafa bırakıp, kutsal kitabı, bu geleneğin 

hegamonyasından kurtarmak yaklaşımı görülür. Bilindiği gibi, Protestanlık, Batıda 

reformasyon ile başlayıp, aydınlanma ile süren çağda, belirgin bir din anlayışı 

olmuştur. Protestanlık, bir kurum olan kilise ve gelenek yerine “kutsal kitabı” tek 

hakim ve kurtuluşu sağlayıcı olarak görmekteydi. Protestanlığın kutsal kitap 

anlayışına gelince; İncil, yazarlarının ölmesiyle, vahyin hepsini içeren tek kaynak 

olarak tarif edildi. Bu anlayışa göre, kutsal kitap, muhteviyatı açısından, sıradan bir 

mü’minin kolaylıkla anlayabileceği şekilde yeterliydi. Bu nedenle de ilave 
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kaynaklara ve din bilginlerinin yorumlarına gerek duyulmuyordu. Kitab-ı Mukaddes 

hiçbir beşeri katkıya muhtaç olmayacak kadar mükemmeldi. İnsanları bağlayıcı olan 

tek bilgi de onun öğrettiği bilgi olmalıydı. Modernist İslâmcılarda da Protestan kutsal 

kitap anlayışının aynısını görmeye başladık. Onlar da geleneği dışarıda bırakmayı 

gaye edinen, sadece Kur’ân’ın kaynaklık ettiği bir din anlayışı gösterdiler.  

 

Muhammed Abduh ve Reşîd Rızâ’dan itibaren, Kur’ân’ın biricikliği ve 

geleneğin atılması gereken bir yük olduğu şeklindeki düşünceleri görmeye başladık. 

Çünkü onlara göre gelenek, vahye ait olmayan unsurlara yer vererek tefsirlerde 

Kur’ân’ın kendisinin konuşmasına müsaade etmemiştir. Kur’ân, dünya ve ahiret 

saadeti için gerekli bilgileri havi bir “hidayet” kitabıdır. O, insanları arındırır, akılları 

aydınlatır.165 Hukukçular, kelâmcılar, filologlar tefsirlerde, Kur’ân’ı asıl gayesinden 

uzaklaştırmışlardır. Halbuki Kur’ân, inananlar hidayet olmak için yeterlidir. Kur’ân’ı 

yorumlamada da kendisi dışındaki malzemeye ihtiyacı olmayıp, kendi kendine 

yeterli olduğu görüşündedir.166 Çünkü Kur’ân, herkesin anlayabileceği 

kolaylıktadır.167 

 

Abduh, Kur’ân’daki kapalı gelen ifadelerin, öyle gerektiği için açıklanmadan 

bırakıldığı görüşündedir. Zira o, Kur’ân’ın bu haliyle mükemmel olduğunu benimser. 

Ona göre Allah, Kur’ânda ayrıntıların yararlı olmayacağını dilediği için, teferruata 

   
165 Reşîd Rızâ, Muhammed, Tefsîru’l-Kur’ânil-Hakîm, Kahire, matbaatü’l-menar, 
1954, c. 1, s. 8; Reşîd Rızâ, Muhammed, Menar, c. 1, s. 10. 
166 Reşîd Rızâ, Muhamed, a.g.e., c. 1, s. 17-19, 25, 347.  
167 Reşîd Rızâ, Muhamed, a.g.e., c.1, s. 293. 
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yer vermemiştir.168 Bu sebepten o, Kur’ân’da lafızların açık manalarına zıt 

mucizelerin müdafaası amacı ile Kur’ân’a ilaveler yapmaya gerek olmadığı 

düşüncesindedir. Bu geleneği terk edip, “sadece Kur’ândan ilham alma” söylemi 

sonraki yıllarda ve dönemlerde, diğer modernistler tarafından defaatle tekrar 

edilmiştir. Örneğin, Muhammet İzzet Derveze de, Kur’ân’ın mesajı içinde yer 

almayan mevzuların ayrıntılı ve mübalağalı bir şekilde ele alındığını ve tefsirlerin 

lüzumsuz hikaye ve efsanelerle doldurulduklarını, mezhebi tefsirlerin de kendi 

inançlarını iletmek için Kur’ân ve tefsiri kullandıklarını ifade etmiştir. Görüldüğü 

gibi o, geleneğe yönelik olumsuz bir bakış açısına sahiptir.169 Tantavi Cevheri de 

tefsirin, Müslümanlara çağdaş bilimleri öğreten bir araç olmasını ortaya koyarak 

geleneğin bir tarafa bırakılmasını zımnen işaret etmişti.170 Seyyid Kutup(1906-1966) 

da, Kur’ân, bir rivayet, teselli ve tarih kitabı değildir, diyerek geleneğin, özellikle de 

tefsir geleneğinin atılması gereken bir yük olduğunu göstermişti. Hasan Hanefi de 

geçmişteki kelâm anlayışının bir neticesi olarak, Kur’ân’ı Allah’ın bir sıfatı olarak 

görmesini ve geçmişte Kur’ân’ın raflara konulmuş bir kitap olarak görülmesini 

eleştirmek suretiyle, geleneğin Kur’ân anlayışına itiraz etmiştir. Hanefi, Kur’ân’ı 

insanların menfaati için inmiş Allah kelâmı, Allah’ın hitabı olarak tanımlayarak 

onun, problemlerimizi çözmek, dertlerimizi gidermek ve isteklerimize ulaşmak için 

nazil olduğunu dile getirmiştir. Buna göre bize, vahyi ve vahyi getiren meleğin 

mahiyetini tartışmak yerine, Kur’ân’ı hayatımıza aktarmak gerektiğini ifade etmiştir. 

Bu nedenle o, geleneksel yaklaşıma karşı çıkarak, klasik Kur’ân tefsirinde metnin, 

   
168 Abduh, Muhammed, Tefsîru Cuz’i Amme, el-Matbaatü’l-Emîriyye, 1322, s. 59; 
Reşîd Rızâ, a.g.e., c. 1, s. 344. 
169 Derveze, Muhammed İzzet, el-Kur’ânü’l-Mecîd, s. 251. 
170 Cevherî, Tantâvî, Cevahir, Mısır, 1340/1351, c. 3, s. 19. 
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olgudan ayrı tutulması, metni yoruma ihtiyaç duymayan bir kat’ilikle, yorumun ise 

bir sapma olarak algılanmasını eleştirmiştir. Bu sebeple o, İslâmî ilimlerin en 

merkezine koyduğu metni, yoruma açık bir kaynak olarak telakki etmiştir.171  

 

Ebu Zeyd de, fıkıh, kelâm, sufi İslâm geleneğinde metin(nass) teriminin 

yoruma ihtiyaç duymayan ilahî kelâm olarak algılanmasını eleştirmiştir.172  

 

Fazlur Rahman da, fıkıh, kelâm, tefsir gibi, İslâm geleneğini oluşturan 

disiplinlerin, Kur’ân’ın gayelerini hayata aktarmak amacıyla kullanılacak yöntemleri 

kafi derecede geliştiremediği görüşündedir. O, Kur’ân’ın amaçlarını hayata aktarma 

gayesiyle isti’mal edilecek metotları öncelikle tefsirin yapması gerekliliğini ortaya 

koymuştur.173 Abduh ve Reşîd Rızâ’dan sonra, aşağı yukarı kendisini aynı cümlelerle 

tekrarlayan modernistler, asırlar boyunca süren İslâmî yaşantının oluşturduğu 

geleneksel yöntemsel yapıyı kırıp, terk ettiler. Modernist yaklaşıma baktığımızda; 

onların geleneğin aklını “eski akıl” olarak görüp, bu aklı bırakmak gerektiğini dile 

getirmişlerdir. Onlar, “eski aklı” bırakmak gerektiğini söyledikten sonra, onların 

   
171 Ebû Zeyd, İlâhî Kitabın Tabiatı, çev. M. Emin Maşalı, Kitâbiyât, Ankara, 2001, 
s.33. 
172 Ebû Zeyd, en-Nasss es-Sultan el-Hakîka, el-merkezü’s-sakafiyyeti’l-arabî, Beyrut, 
1995, s. 151-159. 
173 Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık, çev. Alparslan Açıkgenç, Hayri Kırbaşoğlu, 
Ankara Okulu, Ankara, 1999, s. 52. 
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onun yerine “yeni bir akıl “ ihdas etmeleri icap ediyordu. İşte onlar, bu “yeni aklı” 

çağın aklı olarak ortaya koydular.174  

 

Netice itibariyle, Muhammed Abduh ve Reşîd Rızâ’dan sonra aynı söylemle 

tekrar eden modernistler, Protestanlığın, Kutsal Kitap ve din anlayışı ile paralel 

Kutsal Kitap ve din anlayışı ortaya koyup, geleneği bir kenarda bırakılması gereken 

bir yük olarak görmüşlerdir. Yani modernist İslâmcılar, Protestan kaynaklı bir 

harekette bulunarak, Batı kaynaklı bir teşebbüse öykünerek geleneği dışta bırakan bir 

din anlayışıyla, sadece Kur’ân’ın kaynaklığında yeni bir tefsir hareketinde 

bulundular.  

 

Oryantalizm, Doğu’nun, din, dil, tarih ve kültürü üezrinde Batı araştırmalarını 

ifade eder. Daha öz bir ifadeyle, Oryantalizm’e, Doğu hakıında bilgi peşinde olma 

diyebiliriz.  Bazıları buna “Doğubilim” Türkçe karşılık bulmaktadırlar. Arapçası 

“istişrâk” olan bu kelime burada görüldüğü üzere Şark’ı talep etme anlamını 

içermektedir.175 Burada, oryantalizmin, araştırmlarında çoğu zaman ındî okuma ve 

yorumlarda bulunduğunu belitmek gerekir. Şimdi, konumuz açısından 

Oryantalistlerin, “Müslümanların geri kalmalarının nedeni dinidir” şeklindeki 

söylemi ile İslamcı modernistlerin, “müsülmanların geri kalmalarının nedeni yanlış 

anlaşılan dindir” demelerini mukayese etmeye çelışacağız.  

 
   
174 Paçacı, Mehmet, Çağdaş Dönemde Kur’ân’a ve Tefsire Ne Oldu?, islâmiyât, 6 
2003, sayı 4, s. 85-104, s. 96 
175 Yıldırım, Suat, Oryantalistlerin Yanılgıları, Ufuk Kitapları, İstanbul, 2002, s. 19. 
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Batı’da geliştiği şekliyle hümanist öğelere bağlı protestan hareketin ve 

ilahîyatçılar, seküler-laik bilim adamları gibi çağın modasına uyup aklı esas aldılar 

ve akıl merkezciliği sonucunda tarihselci-tenkitçi bir hermenötik geliştirdiler. 

Örneğin, Prorestan bir ilahîyatçı olan Salamo Semler’e göre kutsal metinler Allah’ın 

kelâmı olmadıklarından, bunların teolojik okunuşu yersizdir. Bunun yerine, Kutsal 

metin yorumunun, metin yorumu için evrensel yorum ilkelerine göre yapılması 

gerkir. Rasyonalist/kartezyen bir bakış açısıını yansıtan bu görüşler temelinde gelişen 

anlayış, Dinsel Heremenötik ve Kitab-ı Mukaddes Tenkidi disiplinlerin ortaya 

çıkmasının arkasındaki etkendir. Neredeyse batıdaki bütün sosyal bilim bu 

paradigmeleşme temayülünün tesiri altında çalışmaktadır.176 Oryantalistler, Kutsal 

Metinler hakkında bu zihniyete sahiplerdir. Onlar Batı’da geliştiği şekliyle bu seküler 

tarihselci yaklaşımı Kur’ân’a da uyguladılar.177 Çünkü onlar, Kur’ân’ın da Hrıstiyan 

kutsal kitapları gibi peygamberin sözü olduğu kanaatindedirler. Bu sebeple, onlar 

Kur’ân’ı, belli bir tarihin ürünü olduğu faraziyesiyle ele aldılar. Bir oryanyalistin 

olabildiğince tarafsız davranmaya gayret eden, bu nedenle de Müslümanlar 

tarafından ilgi gören Montgomery Watt’ın vahye ilişkin şu değerlendirmeleri 

açıklayıcıdır. “Ben şahsen Muhammed’in kendisine vahiy olarak gelen şeeyin kendi 

bilincnin ürünü olmadığına inanmakta samimi olduğuna kâni oldum. Hz. 

Muhammed’in gerçekten bir peygamber olduğuna inanıyor ve biz hıristiyanların 

prensibi gereğince bunu kabul etmeleri gerektiğini düşnüyorum. Çünkü asırlar 

boyunca, bir çok üstün ve zühd sahibi insan yetişmiştir. Eğer o (Muhammed) bir 

peygamberse, o zaman kutsal ruhun vasıtasıyla konuştuğuna dair hıristiyan 

   
176 Kotan, Şevket, Kur’ân ve Tarihselcilik, Beyan Yayınları s. 168,169. 
177 Paçacı, Mehmet, Kur’ân ve Ben Nekadar Tarihseliz?, Ankara Okulu Yayınları, 
Ankara, 2000, 55-56. 
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doktirinine uygun olarak da Kur’ân’ın ilâhî kaynaklı olduğu kabul edilmelidir. 

Binaenalyh, bunu söylerken, Tanrı’nın vahyini bir şahsın bilinçaltı yoluyla 

göndermesi ihtimalini de gözardı etmiyorum; kuşkusuz bu tür bir şey, tüm hadiseleri 

yeterli bir şekilde açıklayabilmemizde gerekli bir unsur olarak görünmektedir.”178 

Görüldüğü gibi, Watt, vahyin beşerî kaynaklı olduğuna vurguda bulunmuştur. Yani 

oryantalist zihniyetin Kur’ân araştırmalarındaki en büyük hedefi olan Kur’ân’ın 

vahiy kaynaklı olmayıp, beşerî kaynaklı olduğunu ortaya koyma gayreti, açıkca 

kenidini gösteriyor. Bu türden oryantalist geyretlere misal sadedinde şunları da 

kaydedebiliriz. 

 

C. Brockelman, bu mevzuda şunları söylemiştir. “İlk defa Hiradağında 

şahsına has bir hads şüphesini giderdi. Orada bir gün, kendisinin sonradan melek 

Cebrail olarak kabul ettiği bir hayal göründü. İçindeki, kendisinin Tanrı’nın elçisi 

olduğuna dair beliren sesi, buna isnad etti. Bu hallerde iken işittiğine inandığı şeyleri 

bunlar kaybolur olmaz, vahiy olarak bildirmeyi adet edindi.”179 Gibb de “Kur’ân 

Muhhammed ve takipçilerinin doğrudan doğruya ilham olarak kabul ettikleri 

nutuklarının ve şeklî ifadelerinin tescil edilmiş şeklidir. Son zamanlardaki 

araştırmalar, kesin olarak ispat etmiştir ki, ondaki dış etkiler, Ahd-i Atik 

malzemelerini ihtiva eden hıristiyan süryanî menşeine ulaşır.”180  

   
178 Watt, Montgomery, Muhammed’in Mekkesi, çev. Mehmet Akif Ersin, Ankara, 
1995, s. 12.  
179 Brockelman, İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi, çev. Neşet Çağatay, Ankara 
1964, s. 14. 
180 Gibb, Mohammedanizm An Historical Survay, oxfard University Press 1953 
second edition p. 35-45. 
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Oryantalizm, Müslümanların geri kalmalarının nedeninin, onların dini 

olduğunu söylemiştir. Çağdaş dönem yorumcuları da, Oryantalizmin bu söylemine 

cavap ver gayretine girişmişlerdir. Bu meyanda, Afgânî’in, şu değerlendirmeleri 

dikkat çekicidir. O, İlk asırlarda ilim, kültür ve medeniyet alanında alınan mesafeyi 

örnek göstererek, gerilemede “doğru anlaşılan din”in etkili olmadığını ifade etmiş ve 

duraklama ve gerilemenin sebeplerini şu şekilde belirtmiştir. Hilafetin saltanata 

dönüşmesi, din ve kavmiyet bağının zayıflayıp, halifelerin yabancıları devlet 

hizmetinde istihdam etmeleri, hicri üçüncü ve dördüncü asırlarda zındıkların ve 

batınîlerin ümmete soktuğu batıl inançlar, cebir inancının yaygınlaşıp Müslümanların 

heyecan ve hamlelerini durdurması, Hz. Peygamber’e nispet edilen uydurma 

hadislerin ve isrâiliyâtın, din  kisvesine girmiş hainler tarafından kitaplara sokulması 

ve Müslümanların temiz inançlarını kirletmesi, eğititm ve öğretimin bu olumsuz ve 

geriletici etkileri izale edecek çapta olmaması, Doğudan Moğol, Batı’dan Haçlı 

istilalarının getirdiği zararlar, ilim ve amel bakımlarıından İslam’dan uzaklaşan 

Müslümanların bölünüp parçalanmaları, alimlerin birbirinden kopmaları 

toplulukların kardeşlik duygusuna bağlı tesanüt ve yardımlaşmayı terk etmeleri 

şeklinde saymıştır.181 Abduh da, Müslümanların  gerilemelerinin nedenin dinlerinden 

uzaklaşmaları olduğunu belirtmişir.182  

 

Müslümanlar, oryantalizmin İslâm’a ilişkin söylemi karşısında, bugün de 

canlılığını koruyan bir dizi cevap verebilme sürecine girdiler. Cemaleddin Afgânî ile 

   
181 el-Urve, s. 28,30; Hatırat, s. 239,279,351 
182 Risale, s. 155-156 
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başlatılan modernist İslâm çizgisi oryantalizme, başka bir noktaya vurgu yaparak 

cevap vermişti. Bu cevap, İslâm’ın en temel kaynağı olan Kur’ân’a vurgu yapmıştır. 

Tamamen geleneği bir kenara bırakarak, sadece, Kur’ân’ın kaynaklığında hareket 

etmek, modernist İslâm’ın temel tutumu olmuştur. 

 

Oryantalizm, İslâm’ın geri kalmasının nedeni olarak dini göstermesinde, onun 

Protestan duruşu ve akılcılık devrimini yaşamış olması yer almaktadır. Oryantalizm 

aynı arka planı İslâm’a da yansıtmıştır. Nitekim Edward Said’in “İslâm, eski bir 

tecrübe olan Hristiyanlığın yeni ve kaçak görüntüsü sayılmıştır.”183 şeklinde 

ifadesinden Oryantalizmin İslâm’a genel bakışı ortaya çıkmaktadır. Yani 

Protestanlığın yaptığı gibi geleneği dışta bırakıp, sadece Kutsal kitabın kaynaklık 

ettiği bir din anlayışının Müslümanlarda da belirmeye başlamasını istedikleri 

anlaşılmaktadır. Sonuç olarak, modernist İslâmcılar, arka planında Protestanlığın 

Kutsal Kitap ve din anlayışı olan Oryantalist söyleme karşı, savunmacı bir şekilde 

cevap verme gayretine girişerek Oryantalist söylemden etkilenmiş oldu. 

 

1.2.Modernizm ve Aydınlanma Felsefesi  

 

Batıda aydınlanma teşebbüslerinin esas felsefi temayüllerini ve ana çizgilerini 

adlandıran modernizmden de bahsetmemiz, son iki yüzyılda, kavram dünyamıza ve 

meselelere yaklaşımlarımızda neyin tesiri olduğunu görmemizde yararlı olacaktır. 

   
183 Said, Edward, Oryantalizm, s. 107. 
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Latince bir kökene sahip olan “modern” kelimesi, içnde bulunan zamanı ifade 

etmeyi amaçlayan “bu zamanda” anlamına gelmektedir. Bu anlamıyla “çağdaş” 

(contemporary) kavramı “klasik ve ortaçağdan kopuş”u barındıracak biçimde 

kullanılmıştır.184 

  

Oluşan genel kanaate göre, Batı düşüncesinde, felsefi manada modernliğe 

geçiş, F. Bacon ve R. Descartes’in savundukları temel yöntem ve öndeyilerle 

başlamıştır. Bilindiği gibi, Bacon “deneyciliği”, Descartes ise, “akılcılığı” temsil 

etmekteydi. Muhtemelen bu iki filozof, her ikisinin de “insan”ı bir anlamda “bilginin 

özgür ve sınır tanımaz sujesi” olarak  görmeleri ile felsefe ve akla ilişkin tutumlarının 

“yöntemsel” ve “araçsal” olmaları, bu iki filozofu “modernlik” bağlamında bir araya 

getirmiştir. Bu iki filozofla başlayan modern felsefe, bir yandan daha önceki 

gelenekten, en azından yöntemsel bir kopuşu ifade ederken diğer yandan 

“modernizm” ismi verilen ve Aydınlanma felsefesiyle bir bakıma daha açıklık 

kazanan entelektüel bir dönüşüme kaynaklık etmiştir. Dolayısıyla, modernizm 

olgusuyla Aydınlanma felsefesinin aynı şeyler olmadığı dikkate alınsa da onları 

birbirinden ayırmak pek olanaklı görünmemektedir. Bu nedenden, “çağdaş durum”  

olarak adlandırdığımız olgunun tarihsel arka planını anlayabilmek için Aydınlanma 

felsefesinin ana dinamiklerini göz önüne almak gerekir.185  

   
184 Kolb, David, The Critique of Pure Modernity: Hegel, Heidegger and After, 
Chicago: The University of Chicago Press, 1986, s.1-2. 
185 Reçber, Mehmet Sait, İslam, Din ve Çağdaş Durum, islamiyat 7 2004, sayı 4, 
s.22,23. 
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Aydınlama felsefesinin önde gelen savunucularından Kant, bu felsefenin en 

temel düşüncesinin, bilmek noktasında insanı, aklını/ anlığını kullanma cesaretine 

davet etmesi olduğunu belirtmiştir. Bu temel düşünceyi gerçekleştirmek için 

öncelikle, kişinin kendi kendisi için koyduğu bazı sınırlandırmalardan kurtulması 

gerekir. Bu anlayışa göre, “Aydınlanma” ancak insanın kendi kendini yetersiz görme 

düşüncesinden ve başkasının rehberliğinden kurtulmasıyla imkan bulabilir. 

Dolayısıyla, Aydınlanmacı anlayışa göre, insan, aklının, vicdanının ve iradesinin 

kullanım hakkını başkasına devretmemelidir.186  

 

Aydınlanmanın, bilgi, Tanrı’nın varlığının bilgisel temeli, konularındaki 

düşüncelerine temas etmekte, modernite ve aydınlanma felsefesinin, din ve metafizik 

konularına yaklaşımını görmek açısından faydalı olcaktır. Kant, dinle ilgili konularda 

insan aklına büyük vurgu yapmıştır. Fakat,  geleneksel metafiziğe olan güvensizliği 

onu, Tanrı’nın varlığının bilgisel bir temeli olmayacağını söyleyerek, Tanrı’yı 

yalnızca pratik aklın ahlak metafiziği bağlamında bir postülası olarak görmeye 

sevketmiştir. Dolayısıyla, o, bilgiyi, sadece zaman ve mekan çerçevesinde duyusal 

tecrübeyle sınırlandırmıştır.187 

 

Bilindiği üzere modernizm, evren, kültür ve insan eylemlerinin 

“akılcılaştırılmasına” yönelik etraflı bir proje olmuştur. Öte yandan, modernitenin 

   
186 Reçber, a.g.m., s. 23.   
187 Reçber, a.g.m., s. 25. 
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ortaçağ kültür ve düşünce mirasından radikal bir kopuşu temsil eden veya bir başka 

görüşe göre ise, bu mirasın sekülerizasyonunu ifade eden bir felsefi anlamı vardır. 

Ancak sonuç itibariyle, “modern çağ” adıyla anılan tarihi dönemin hakim olaylarının 

altında yatan felsefi yönelimler bütününe modernizm diyebiliriz. Afgani ile 

başlatılıp, Abduh, Reşîd Rızâ ve onların tesirinde kalan modernist İslâmcılar  

oldukça serbest bir “akıl” anlayışı ortaya koyarak, olgudan nassa gitme anlayışını 

taşıyarak, seküler çizgiye yaklaşmışlardır. Yani modernist İslâmcıların, modernizmin 

etkisinde kaldığı ortaya çıkmaktadır.  

 

Batı düüncesi, modernizm ve Aydınlanma’nın insan tabiatını/aklını kendi 

kendine yeten188 aşkın bir aydınlanmaya/vahye ihtiyacı olmayan bir şey olarak 

tasavvur etmesi ve buna paralel olarak, daha sonraki dönemlerde, pozitivisit bilm 

iddialarını mutlaklaştırarak söz konusu bilimsel yöntemin insanın bilişsel bütün 

faaliyetleri için yegâne kıstasa dönüştürmesindeki ifrat ile insanın bütün bilişsel 

faaliyetlerine toptan ve kökten güvensizliği ifade eden, nesnel bütün anlam ve 

doğruluk iddalarını reddeden ve bu noktada adeta ölçüsüzlüğü ölçü yapan post-

modernist düşüncenin “tefrit”i arasında sıkışmış ve bunalmış durumdadır. Fakat 

gerek modern gerekse postmodern düşnce metafiziksel/ aşkın unsurların ve 

boyutların insan düşüncesindeki menfi dönüşümü ve kimi zamanda, dışlanması 

noktasında hemfikir görünmektedir. Batı düşüncesinin özünde barındırdığı bunalımın 

kaynağı bu olsa gerekir. İnsan düşncesinin varlık, bilgi, ahlak, estetik vb.  bütün 

   
188 Kant, Immanuel, An Answer to the Questiıon: What is Enlightment?, İng. çev. Ted 
Humphrey, Readings on Human Nature, ed. Peter Loptson Ontario: Broadview Press 
1998, s. 121,122. 
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alanlarındaki gözlemlenebilecek kötü dönüşümün “din” olgusu üzerinde ciddi 

manada etkisi olmuştur.189  

 

Btütün bunlarla beraber, İslâm’ın sunduğu dünya görüşünün çağdaş egemen 

kültürün dinî ve felsefî bunalımı için bir kurtuluş olabileceği ve bunu 

gerçekleştirmek için İslâm’ın tarihsel arka planın  zengin olduğu ifade 

edilmektedir.190 Gerçekten de, İslâm’ın dünya görüşü manevi boyutu eksik olan Batı 

kültürünün oluşturduğu bu zihinsel bunalımı ve çağın ortaya çıkardığı manevî 

olumsuz krizleri aşmada, sahip olduğu tarihî zenginliği ve manevî değerleriyle etkili 

bir alternatif olabilir. Bu meyanda, dile getirilen bir başka husus da sahih bir düşünce 

ve inanç paradigmasının temel dinamiklerinin bir kültürün yatay anlamdaki 

hakimiyetinden ziyade dikey anlamda ihtiva ettiği dinamiklerde aranması gerektiği 

ve İslâm’ın dikey anlamda insanlığa, varlık, anlam, hakikat, bilgi ve değere ilişkin 

olarak arzettiği referans çerçevesinin bu dinamiklere kaynaklık edebileceğini 

düşünmek için hiçbir ma’nînin görünmediğidir.191 Hakikaten, İslâm bu şekilde 

kaynakalık edebilir  ve bu  potansiyel onda vardır, diye düşünüyoruz 

 

 

 

 

   
189 Reçber, Mehmet Sait, İslam, Din ve Çağdaş Durum, islâmiyât 7 2004, sayı 4, s. 
17-32, s. 28. 
190 Reçber, a.g.m., s.31. 
191 Reçber, a.g.m., s.32. 
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1.3.Muhafazakarlık ve Modernistlik Açısından Çağdaş Dönemde İslamcı 

Yorumcular 

 

Müslümanların dünyasında modernlik, kendine has kapsamı içinde objektif 

olarak muhasebe edilememiş, aksine, geleneklerimizde, yaşam, düşünme 

şekillerimizde meydana getirdiği travmalı değişimlere göre değerlendirilmiştir.192  

 

Ali Bulaç’a göre, Müslümanların, modernlik, modernite, kavramıyla 

tanışmalarına bir ölçüde Fazlur Rahman (Ö.1998) vesile olmuştur. Çünkü, Fazlur 

Rahman, “İslam and Modernity (İslam ve Çağdaşlık/Modernite) adlı eserinde 

modernistlik, İslâm eğitim tarihinde fikri bir geleneğin değişimi olarak 

görülmüştür.193  

 

Abduh furkan rütbesi vererek, kıssaları en belirgin şekilde yorumlamada aklı 

işlevsel kılmıştır. Mucizenin imkanını reddetmemekle beraber, Kur’ân’da  aklın 

verileriyle bağdaşmaz görünen ifadeleri, mecaz, temsil gibi yorum araçlarıyla 

azaltmaya gayret eder. Adem’in Cennetteki yaşamı, yasak ağaca yaklaşması ve 

Cennetten kovulmasını ise insan hayatındaki çocukluk, gençlik ve olgunluk 

dönemlerine işaret addederek ilgili kıssayı bir nevi demitolojize eder.194  

   
192 Shagegan, Daryush,“Yaralı Bilinç” Geleneksel Toplumlarda Kültürel Şizofreni, 
çev. Haldun Bayrı, İstanbul 1993, s.10-11. 
193 Bulaç, Ali, Modern Dünya ile ç Çatışma ve Uyumdan Modernitiyi Aşma, Bilgi ve 
Hikmet,Güz –1994 sayı 8, s.4. 
194 Abduh-Rıza, Menâr, c.1.s.282-283. 
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Menar tefsirine bakıldığında, ahkam ayetlerinin savunmacı bir üslup ile 

yorumlandığı görülür. Daha açık bir ifadeyle, çokeşlililik, kadının şahitliği, kocası 

tarafından dövülmesi gibi konuları ifade eden ayetler, ustaca tevillerle çağdaş 

değerler sistemine uyarlanmaya çalışır. Kur’ân’ı, mutlak değer addetmekle birlikte 

insanlığın bugün ulaştığı seviyeyi gelişme saymak, böyle savunmacı bir uslubu 

ortaya çıkarmıştır. Bu üslup, aynı zamanda, Kur’ân’ın her yönüyle tarih-üstü bir 

nitelik taşıdığı inancından kaynaklanmaktadır. Zira, Abduh ve Rıza, Kur’ân’daki 

türlü kaynakların tarih–üstü geçerliliğine inanır ve buna bağlı olarak, “Kur’ân’da 

miadı dolmuş  hiçbir buyruk yoktur.Bilakis her ayetin her zaman ve zeminde 

söyleyecek bir sözü vardır” fikrini hararetle savunurlar.Kur’ân’ı özgür vahiy 

ortamından koparmak suretiyle, onu her asrın kendi tarihselliği içinde 

yorumlanmasını salık veren bu tarih-üstülük düşüncesi, Muhammet Esed’in meal 

tefsirine damgasını vuran anakronik zihniyeti de epeyce şekillendirmiş 

gözükmektedir. 

Netice itibariyle, Abduh-Rıza ikilisi, klasik tefsir anlayışına çok sert 

eleştirilerde bulunmuş olsalar da, bu ikilinin ortak eseri olan “Menar” tefsirinin  

ihtiva ettiği bilgiler açısından geleneksel bilgi kalıbından çok farklı olmadığı görülür. 

Abduh-Rıza ikilisinin ortaya koyduğu yeni tefsir telakkisinde, aklı mümkün 

olduğunca fonksiyonel kılmasının belirgin farklardan birisi olduğu söylenebilir. 

“Menar”ın mukaddimesinde en güzel tefsir yöntemi olarak Kur’ân’ın Kur’ ân’la 

tefsiri olduğu ifade edilmiştir. Ancak, bunun, hangi ayetin hangi ayetle açıklandığı 

açık bir şekilde müfessirin dirayetine bağlı olduğu için adı var kendi yok bir formül 
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olduğunu belirtmek gerekir. Kur’ân’daki tüm  beyanların tarih-üstü görülmesinin ise 

apolojetik ve anokronistik  yaklaşımı elzem kılması gibi ciddi problemleri vardır. 

Abduh ve Rıza’nın yaptıkları, kıssalardaki akılla bağdaşmaz görünen hususları, Arap 

dilindeki temsil, teşbih ve mecaz gibi araçlar ile mitolojiden arındırıp, bunları 

aklileştirmeye çalışmak ve Kur’ân’da ahkama taalluk eden ayetleri savunucu bir 

şekilde çağdaş anlayışa uyumlu hale getirmektir. Burada, Seyyid Ahmed Han’ın da 

demitolojizasyona başvurduğunu zikretmek gerekir. 

 

Hindistan’da ve özellikle Mısır merkezli Kur’ân yorumlarında dikkati 

celbeden bir başka husus bilimselcilik, daha açıkçası, Kur’ân’ın modern bilimleri 

öncelediği,  varsayımını kanıtlama çabasıdır.Ahmet Han ve takipçilerinin mucizeyi 

inkar etme bağlamında ürettikleri yorumlardan bazılarında bilimsel tefsir hüviyeti 

vardır.195 Bununla beraber, Kur’ân’ı bilimselci bakışla yorumlayan, literatür 

seviyesinde ilk meyveler, Mısır’da gözükmüştür.  

 

Bu alandaki ilk eser, asıl mesleği hekimlik olan Muhammed b.Ahmed el-

İskenderani’nin (Ö.1889) “Keşfü’Esrari’n-Nuraniyyeti’l-Kur’âniyye’sidir.” Nitekim 

o bu tefsirinin girişinde, taşkömürünün oluşumundan bahsetmiştir. Daha sonra 

Abdurrahman el-Kevakibi(Ö.1902) “Taba’i’u’l-istibtad ve mesa’riu’l-isti’bad”adlı 

   
195 J.M.S. Baljon, Kur’ân’ın Yorumunda Çağdaş Yönelimler, çev. Şaban Ali Düzgün, 
Ankara 1994, 113-124. 
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bir eser yazmıştır. Yine aynı dönemde, Abduh, Fil Suresi 3.ayetindeki “tayran 

ebabil” ifadesine “mikroplar” manası verdiği görülür.196  

 

İlmi tefsir literatürüne Tantavi Cevheri (Ö.1940 ) “el-Cevahir” adlı 

ansiklopedik esriyle büyük katkıda bulunmuştur.197 

  

Bunlardan anlaşıldığına göre, çağdaş dönemin, klasik tefsir bakış açısından 

farklı bir perspektif, Kur’ân’ın modern bilimlere öncelik verdiğini ispatlamanın 

gayretidir. Nitekim, az önce ifade ettiğimiz üzere, bu nevi, tefsirlerde, taşkömürünün 

oluşumu, Fil Suresi’ndeki “tayran ebabil” lafzının “mikroplar” şeklinde 

anlamlandırılması, Kur’ân’ı bilimsel olarak tefsir etme gayretlerinden neşet etmiştir. 

 

Mısır’daki bilimsel tefsir yöneliminin, devrin Türkiye’sinde de yansımaları 

olmuş, Gazi Ahmet Muhtar Paşa( Ö.1918), Elmalılı M.Hamdi Yazır(Ö.1942) ve Said 

Nursi(Ö.1960) gibi zatlar, bilimsel tefsir ekolünü Türkiye’de temsil etmişlerdir. 

Nitekim, Elmalılı M.Hamdi Yazır, Abduh’un az önce zikrettiğimiz yorumunu tahrif 

olarak nitelemesine rağmen,198 Kendisi, Kur’ân’daki çeşitli ayetlerin taşkömürü 

   
196 Abduh, Muhammed, Tefsiru Cuz’i, Amme,Kahire 1994 s.120. 
197 J.J.G.Jansen, Kur’ân’a Bilimsel Filolojik-Pratik Yaklaşımlar, çev.Halilrahman 
Açar, Ankara 1993, s.69-103. 
198 Hamdi Yazır,Elmalılı Muhammed , Hak Dini Kur’ân Dili ,İstanbul1979, 9 s. 
6134. 
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elektrik, yerçekimi kanunu, vapur, otomobil, bisiklet, lokomotif ve diğer aletlere199 

delalet durumlarına değinir.200  

 

Said Nursi de, benzer şekilde bilimsel tefsir anlayışına muvafık 

değerlendirmelerde bulunmuştur. O, bu meyanda, Kur’ân’da geçen mucizelerin 

gelişmeler için ölçü ve örnek olduğuna inanır. O, “Sözler” adlı eserinde, yer alan şu 

ifadeleriyle bilimselci bir tarzda tefsir yapmıştır. 

“Beşerin sanat ve fen cihetindeki terakkiyatlarının neticesi olan havarik’i 

san’at ve garaib-i fen olarak tayyare, elektrik, şimendifer, telgraf gibi şeyler vücuda 

gelmiş ve beşerin hayat-ı maddiyesinde en büyük mevki almıştır.Elbette, nev-i 

beşere hitap eden Kur’ân-ı Hakîm şunları muhmel bırakmaz.Elbet bırakmamış.”201 

O, başka bir eserinde de, uçak, santrafuj aleti ve radyo gibi teknolojik aletlerin 

Kur’ân’î dayanaklarını gösterir.202 

 

Bütün bunlarla birlikte, bilimsel tefsier ekolünün cddi manada eleştirilere 

maruz kaldığını belirtmek gerekir. Nitekim, İzmirli İsmail Hakkı (Ö. 1946), M. 

Hüseyin ez-Zehebî (Ö. 1978) ve Emin el-Hûlî (Ö. 1946) gibi zatlar, bu çaşit tefsiri 

ciddi anlamda eleştirmişlerdir. Bu ciddi eleştrilere rağman, bilim üretme çabaları pek 

yavaşlamamış, aksine, yakın geçmişte, Murice Bucaille, Afif Abdulfettah Tabbara 

   
199 87. A’lâ, 4-5; 36. Yâsîn, 80; 13. Ra’d, 2; 11. Hûd, 40; 27. Neml, 82. 
200 Yazır,a.g.e, 4. 2781,2945; 5.3701; 6. 4042; 7. 5751-5758 
201 Nursi, Said, Sözler, İstanbul 1993, s.246. 
202 Nursî, Said, İşârâtü’l-İ’câz, s.238-240. 
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Haluk Nurbaki ve Süleyman Ateş gibi ilim adamlarının eserleriyle daha da 

aktüelleşmiştir.203  

 

Görüldüğü üzere, son iki asırdır devam eden savunma psiklojisi ile ortaya 

çıkan bir başka ürün de bilmsel tefsir eğilimidir. Zira bu temayül, Kur’ân’ın çok yüce 

olduğunu göstermek şeklinde bir isteği içermekteydi. Ama, bu tefsir anlayışı, bazı 

fiyaskolarla neticelendi. Mesela, Reşat Halife’nin on dokuz mucizesi neticesinde 

Tevbe süresinin son iki ayetini on dokuza uymuyor diye Kur’ân’a sonradan 

eklendiğini ileri sürmesi bu fiyaskolardan biridir.204  

 

Anlaşıldığına göre, çağdaş dönemdeki, müslüman yorumcular, bazı yönlerden 

Batı modernitesinin etkisinde kalmış ve bu etkiyle bazı konulara savunmacı bir 

tarzda yaklaşmışlardır. Bunun dışında, onların bilgi malzemeleri, geleneksel/klasik 

muhtevadan çok farklı değildir. 

 

Çağdaş dönemde, dinî alanda açıklamalarda bulunan şahsiyetler, geç asırda 

görülen, ma’lûmü i’lâm, donukluk, taklitçilik şeklinde nitelendirilen, dinî ilimlere 

yönelik bakış açısının değişmesi gerektiğini ve dinî tefekkür, dinî ilimler geleneğinde 

görülen dokunulmazlık anlayışının kalkması gerektiğini dile getirmişlerdir. Aslında 

bu şekildeki bir yaklaşım yeni bir eğilim değildir. Çünkü onlar, bu yaklaşımlarıyla 

aslında ilk asırlardaki dinamik ve tenkitçi düşünceye dönüşü ve bu düşünceyi 
   
203Öztürk, Mıstafa,  Çağdaşlık ve Çağdaş Dönem Kur’ân Yorumlarına Bir Bakış, 
islâmiyât 7, 2004, sayı, 4, s.71-94, s. 89,90. 
204 Öztürk, a.g.m., s. 89,90. 
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yeniden canlandırmayı talep etmişlerdir. Bu meyanda, çağdaş dönemde İslâmî 

ilimlere müteallik yorumlarda bulunanlar, İslâmî ilimleri ve geleneksel İslâmî 

ürünleri, yalnızca bilimsel inceleme objesi olarak, yani, kabul veya reddi mümkün 

birere ictihad gayreti olarak görmüşlerdir. Ancak, böyle bir yaklaşımın yeni 

olmadığını, gelenekte bu tarz bir yaklaşımın olduğunu söylemekte fayda vardır. 

Öneğin, Hz. Ömer reyci çizginin en önemli temsilcisidir. 

 

Çağdaş yaklaşımın, “kaynaklara dönüş” çağrısı da klasik İslâmî düşünceye ve 

İslâmî ilimler geleneğine vücut veren “Kur’ân ve Sünnet”e dönüş anlamına gelen bu 

çağrı da, ilk asırlarda mevcut olan bir yaklaşımın yeniden üretilmesine işaret 

etmektedir. Dolayısıyla, yeni yaklaşımın kökeni, aslında geleneğe işaret etmektedir. 

Nitekim, bu yeni yaklaşımın ortaya koydukları eserlerin, klasik geleneğe sayısız 

atıflarda bulunması bu durumu göstermektedir. Örneğin, çağdaş dönem yorumcuları, 

maslahat merkezli bir yorumdan bahsederken, Hz. Ömer’in ganîmetlerin 

dağıtılmasına dair ayetin hükmüne rağmen, buna aykırı bir uygulamada bulunmasına, 

müellefe-i kulûbe verilmesi gereken payı vermemesi gibi olaylara atıfta 

bulunmuşlardır. Ayrıca, onların, Kur’ân’daki ayetlerin ardında yatan amaçları ve 

hedefleri (makâsıd), belirlemek için teklif ettikleri, Kır’ân’ın muradı araştırılırken 

mutlaka “bütünlük” ilkesine riayet edilmesi gerektiği şeklindeki yaklaşımları, Şatıbî 

tarafından ifade edilmiştir.205 Kur’ân’ın bütünlüğüne Hz. Peygamberden itibaren bir 

çok müfessirin yer verdiğini ifade etmekte fayda var.206  

   
205 Şatıbî, a.g.e., c.1, s.13. 
206 Albayrak, Halis, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yayınları, İstanbul, 1996, s. 
11. 
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Çağdaş dönem yorumcularının, çokeşlilik, kölelik, kadının statüsü ve riba 

gibi konularda, İslâm’ın gelişmişliğini ortaya koymak gibi savunmacı bir uslüpla 

maydana getirilen ve Batı ile uyumlu şekilde açıklmarda bulunmaları, onların, bazı 

hususlarda Batı’dan etkilendiğini göstermektedir. Bu sebeple, onların bu sayılan 

konularda, İslâmî anlamda bir modernite ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Yani 

onlar, bu konularda, kendilerince oluşturdukları modernist bir bakış açısı 

gerçekleştirmişlerdir. Kısaca, onların, burada zikredilen konularda modenist olduğu 

ifade edilebilir. Zira, Batı modernitesinin ürettiği kavramlar kendi dünyalarının 

izlerini taşır. Mesela, onların özgürlük kavramının içinde bireysellik olup, bu 

anlayışa göre birey dünyayı kendi menfaatlerine göre değerlendirir. Önemli olan 

bireyin kendi istekelrini başkalarını düşünmeden yaşamasıdır. Batı modernitesi ve 

Aydınlanma felsefesi, sadece kendi zevklerini yaşayan, yalnızlaşan, manevi anlamda 

boşlukta yaşayan insanı üretti. Çağdaş dönem İslamcı düşünürlere gelince, onlar, bir 

taraftan Kur’ân’ın mutlaklığını kabul edip öbür taraftan, Kur’ân’ın terakkiyi ifade 

eden yönlerini ortaya koymaya gayret ediyorlardı. Bu durum, onların, önlerine 

sunulan sorunlara çözüm üretirken savunmacı bir tarz sergilemeleri neticesini 

doğurdu. Sonuç olarak, onların aslında belli bir takım konularda -ki bu konuları 

onların önlerine getiren Batı olmuştur- çağdaş telakkiye muvafık yorumlar yaptıkları 

ve dolayısıyla, onların, bazı hususlara yaklaşımları açısından modernist oldukları 

söylenebilir.  
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Batı modernitesine, onun ortaya çıkardığı düyevîleşmeye ve Aydınlanma 

felsefesine yakınlık bağlamında, çağdaş dönem İslamcı yorumcularda, İslâm 

modernizmi olarak adlandırılan tezahürler, Batı’nın gelişmişliğini kabul, bazı Batı’lı 

yazar ve akımlardan etkilenme, Fransız ihtilalinin meydana getirdiği hürriyet, eşitlik 

ve adalet kavramlarına münasip düşecek yorumlarda bulunma şeklinde olduğu 

müşahede edilmektedir. İslâm modernizmi olarak isimlendirilen görünümlere belli 

başlı örnekler vermek konuya biraz daha açıklık getirecektir. 

 

Afgânî, sömürgeci Batılıların, Şark milletlerinden daha zeki ve kabiliyetli 

olmadığını, fakat onların, başında düzen, sabır ve sebat gelen, gücün ve hakimiyetin 

sırlarını keşfettiğini, bunları yerli yerinde kullandığını ifade etmişitr. Bununla 

birlikte, sömürgeci Batılıların Doğu milletlerin kapılarını çalarken ve zorlarken 

hakları korumak, kargaşayı bastırmak gibi aldatıcı gerçekler ileri sürdüklerini, ama 

amaçlarının aslında sömürmek, parçalamak ve yutmak olduğunu belirtmiştir.207 

Ayrıca, o, kendi özünden uzaklaşmadan, Batıdan yararlanarak, gelişmenin ve 

kalkınmanın yolunu bulmuş örnek toplumun Japonlar olduğunu zikretmiştir.208 

 

Afgânî, asabiyetin başka milletlerde zülum ve baskıya dönüştüğünü, fakat 

İslâm’a ve ümmet birliğine zarar vermeden kavim değerlerine sımsıkı sarılmada 

   
207 Hatırat, s. 122-125; el-Urve, s.154, 368. 
208Hatırat, 299-315  
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sakınca olmadığına ve kavim asabiyetinin din bağına ve ümmetin birliğine zarar 

verdiği zaman meşrûiyetini kaybedeceğini belirtmiştir.209  

 

Afgânî, gerilemenin etkenlerini ifade ettikten sonra, tedavi hakkındaki 

düşüncelerini ifade etmiştir. O, tedavide bu etkenlerin göz önüne alınması gerektiğini 

zikretmiş, gazete ve dergi çıkarma, her yerde okullar açma, gelişmiş ülkelerin ilim ve 

medeniyetlerini yetişenlere aktarma, şehircilik, mimari, kılık kıyafet gibi konularda 

Batıyı taklit şeklinde ortya konan reçeteleri yanlış ve yetersiz bulur. Çözümün 

ümmetin zihniyet, inanç ve ahlakında olduğunu düşünür. Afgânî, bunun için 

zihniyette, inançta ve ahlakta, Müslümanları dünyaya hakim ve önder kılan çağlara 

yani saf İslâm’a dönmek gerektiği kanaatindedir. Bu dönüşün, kadın ve aileden 

başlayan, fedakar kişiler ve kurumlarca yürütülecek olan yaygın bir eğitimle 

olacağını ifade etmişitir. O, bu bağlamda milli eğitimin gerekliliğini, dil, edebiyat 

tarih ve geçmişini aktaracak insanı olamayan bir kavmin tarihinin olmayacağını ifade 

etmiştir.210 

 

Muhammed İkbal ve Fazlur Rahman, Cemâleddin-i Afgânî’yi ilk müslüman 

modernist olarak zikretmişlerdir. Nitekim, İkbal şunları kaydetmiştir; “geçmişle 

bağını koparmadan baştan başa gözden geçirme vazifesi vardir... Bu vazifenin 

ehemmiyet ve azametini bihakkın idrak etmiş, İslam ve hayat tarihinin bâtinî 

manasına derinden nüfuz etmiş ve aynı zamanda, insan ve insanın adet ve hasletleri 

   
209 el-Urve, s. 5,9,45-49; Hatırat, s. 307,354-361 
210 Hatırat, 125,129,133,301-310; el-Urve, s.21 
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sahasında büyük vukûfundan mütevellid şümullu rü’yeti kendisinin mâzi ve 

istikbalin canlı bir bağ haline getirebilecek adam, Seyyid Cemâleddîn-i Afgânî idi. 

Eğer bu zatın yorulmak bilmeyen fakat dağılmış enerjisi, kendini beşer nev’i için 

iman ve amel sistemi olarak müslümanlığa bütün bütün hasretmiş olabilse idi, İslam 

alemi, entelektüel bakımdan, bugün çok daha sağlam bir zemin üstünde olurdu. Her 

halükarda şimdi önümüzde açık bulunan yegane yol, hürmetkar fakat müstakil bir 

tavırla modern ilme gitmek ve bu ilmin ışığında İslâmî ta’lim ve telkinleri 

değerlendirmektir; bunu, bizden yaşayıp göçmüş olan eslâfımızla ihtilafa düşsek bile 

yapmamız lazımdır.”211 Fazlur Rahman’da şunları ifade etmiştir; “ Batı’nın istila 

hareketini durdurmak gayesiyle fikrî ve ahlâkî standartların yükseltilmesi için İslâm 

toplumuna genel bir çağrıda bulunan ilk hakiki müslüman modernist Cemâleddîn 

Afgânî olmuştur.”212 Burada, Münir Şefik’in, Cemaleddîn Afgânî, Abduh, (el 

Urvetu’l-vuska’dan sonra) Rızâ ve İkbal’i temel İslamî esaslara bağlı olmakla 

beraber, bazı noktalarda, Batı düşüncesiyle uyuşan ve ona yönelen eğilim içinde 

zikrettiğini ifade etmek gerekir.213 

 

Muhammed Abduh da, asırların katkılarından arındırılarak ilk dönem 

saflığına döndürülmüş bir İslam’ı ve bu dinin aklın rehberi olmasını, bu iki mürşidin 

ele ele vererek ümmeti kalkındırıp geliştireceğini düşnmekteydi. Aynı zamanda, o 

Batının müsbet ilmi ve teknolojisinin alınmasını, İslâm’a ters düşen ahlak ve 

   
211 İkbal, Muhammed, İslâm’da Dini Tefekkürün Yeniden Teşekkülü, çev. Sofi 
Huri,Kırkambar Yayınları, İstanbul, 1999, s. 114,115. 
212 Fazlur Rahman, İslâm, İstanbul, 1981, s. 271. 
213Şefik, Münir, Çağdaş Düüncesi –Hareketler, Devrimler, Eserler-, İstanbul 1991, s. 
32-33.  
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adetlerinden uzak durulmasını istemiştir. Abduh, ilerlemeyi, Kur’ân hükümleri 

çerçevesinde açıklayarak, dine soğuk bakan aydınların elinden silahlarını almıştır. 

Zira bu aydınlar, aydınlanma dönemi yazarlarını hayranlıkla okuyup izliyor, İslâm’ı 

ve bütün dinleri, bugünün problemlerini çözmek konusunda aciz görüyorlardı. 

Abduh, her durumda, İslâm’ın hem ilerleme amili olabileceğine, hem Müslümanları, 

günümüz medeniyetinde doğru ve faydalıyı kabul etme hususunda 

güçlendirebileceğine, bu arada da onları, Batı medeniyetnin zararlı unsur ve 

etkilerinden koruyacağına inanıyordu.214 Abduh, H. Spencer ile yaptığı sohbet 

üzerine düştüğü notta, insanların refahını arttıran bir çok keşif ve icatta buluınan 

Avrupalı filozof ve âlimlerin insan tabiatını keşfedemediğini kaydetmiştir. O, bunun 

üzerine ilacın dine dönmek olduğunu, çünkü dinin her devirde insan tabiatını 

keşfedip, ortaya koyduğunu ifade etmiştir.215 Abduh da, eğitim ve öğretimin toplum 

için önemine dikkat çekmiş özellikle, kızların eğitime katılmalarının gerekliliğini 

İslâm’ın kadınları eğitim ve öğretim ile sorumlu kıldığını dile getirmiştir. Çünkü, ona 

göre, çocuklar ilk eğitimlerini ailede, özellikle de annelerinden almaktadırlar. Bu 

sebeple, faziletli bir toplumun oluşabilmesi için kızların eğitime katılmaları 

gerekir.216 Batı etkisi bağlamında zikretmemiz gereken bir husus da, Afgânî ve 

Abduh’un, önceleri, Fransız ihtilalinin ortaya çıkardığı hürriyet, eşitlik ve adalet gibi 

kavramlara işerlik kazandırmak için çalıştığı için bir müddet masonluğa 

katılmalarına, Fransız ihtilalinin İslâm dünyasına tesirini göstermesi açısından  

dikkat çekmekte fayda vardır. Reşîd Rızâ, Abduh’tan, Abduh ile Afgânî’nin sosyal 

ve politik amaçlarına ulaşmak için cemiyeti kullanmak için , yani İslâm aleminin ve 

   
214 el-İslam ve’n-Nasraniyye, nşr. Amâra, c. 3, s. 329-334; H. İnayet, s. 168-170. 
215 Amâra, Muhammed, Kahire, 1979-1980, c. 3, s. 492-495 
216 Amâra, c. 3, s. 109,156-158. 
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Müslümanların yararı için girdiklerini nakletmiştir.217 Muhammed Amâra da, Afgânî 

ile Abduh’un masonluğunun iyi bir şöhreti olduğu, ortaçağ Avrupa istibdadına ve 

papaların otoritelerine karşı çıktığı, ilmi araştırma merkezleri üzerinden kilisenin 

gerici baskısını uzaklaştırdığı, bilim admlarıının akılllarını, mufazakar din 

adamlarının baskısından kurtardığı, Fransız ihtilalinin, “hürriyet, eşitlik ve 

kardeşlik”ten ibaret olan ilkelerini bayrak gibi kullandıkları tarihlerde masonluğa 

girdiklerini, cemiyetin istibdat ile işbirliği yaptıklarını, yabancıların, bilhassa 

İngilizlerin Doğuya nüfuzları ile ilişki içinde olduklaırnı görünce, bu cemiyetten 

ümitlerini kestiklerini ifade etmiştir.218 O, akılla ve bilimle çatışmama, höşgörü 

gelişme ve medenileşmeye katkı bakımlarından Hristiyanlıkla müslümanlığa ait 

ilkeler doğrudan kitapklarına bakılarak mukayese edildiği zaman iman için aklın 

tefekkürü, Akıl ile vahiy çatışdığında aklın öne geçirilmesi, sahih olan nakil 

karşısında ya nakle inanıp doğrusunu Allah bilir demek ile dilin izin verdiği ölçüde 

naklin te’vil edilerek aklın hükmü ile uyumlu hale getirmek şeklinde iki yolun 

bulunduğunu, tekfirden kaçınmak, mucizeler yerine Allah’ın adet ve Sünnetine itibar 

etmek, İslâm’da hiç kimsenin, bir başkası üzerinde dini otorotisenin olmaması 

İslam’da savaşın insanları kılıç yoluyla dine kazanmak için değil, hak ve hürriyetlere 

yapılan tecavüzü engellemek için olduğu, farklı dinden ve inançtan olanlara sevgi 

şefkat ve merhamet, dünya ile ahiret arasında denge kurmak, şeklinde sıraladığı 

ilkeler açısından Müslümanlığın daha ileri düzeyde olduğunu ortaya koymuş 

geçmişte bu ilkeleri hayata geçirmek suretiyle bir İslâm Medeniyeti doğduğunu 

tarihin bazı dönemlerinde ve günümüzde bu ilkelerle bağdaştırılması mümkün 

   
217 Rızâ, Reşîd, Siratu’l-Üstaz, Mecelletu’l-Menar, s. 402-403. 
218 Amârâ, el- A’mâlu’l-Kâmile, c. 2, s.22,35-36. 
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olmayan hallerin ortaya çıktığını, fakat bunun sebebinin din olmayıp, siyaset, cehalet 

ve bu ikisi yüzünden dinden uzaklaşma olduğunu dile getirmiştir. O, İslâm’ın 

ilkelerine karşılık, Hıristiyanlığın ilkelrini, imanın temelinin mucizeler olması, din 

adamlarının kutsal otoriteleri ve aracılıkları, dünyayı terkedip yaşamını ahirete 

vakfetmek, akıl ile çelişen şeylere de inanma mecburiyeti, din ve din dışı bütün 

bilgilerin mukaddes kitaplarda bulunduğu, Hıristiyanlar ile olmayanları ayırmak 

akraba bile olsa Hıristiyan olmayanlara karışı barış ve sevgi yerine kılıcı getirmek 

şeklinde ifade etmiştir.219 

 

Reşîd Rızâ da, Batının, Doğunun zenginliklerini batıya aktarmak gayesiyle 

çalıştığını ifade ederek sömürgeci olduğunu ortaya koymuştur. O, Batının, bir kısım 

malların zayi olmasına neden olacağı için hile ve politika yoluna başvurarak 

sömürdüğünü belirtmiştir. Rızâ, Batı’nın bunun için, Doğu’ya ve İslâm ülkelerine, 

içkiyi, kumarı, faizi, fuhuhşu ve ticareti soktuğunu ifade ettikten sonra, Batı’nın bu 

hareketinin iç yüzünde din taassubunun etkisinin görüleceğini zikretmiştir. Onların 

sömürürken, Dünyaya ve sömürgelerde yaşayan bazı hayranlarına, bunu buralara 

medeniyet getirmek için yaptıklarını söyleyerek hileye başvurduklarını belirtmiştir. 

Rızâ, bunun aksine müsülümanların kendi değerlerine sarıldıklarında ve 

birleştiklerinde ilerlemek için Batıya muhtaç olmadıkları düşüncesindedir.220 

Hûlî’nin beşeriliğe yaptığı vurguya da değinmekte fayda görüyoruz.. O, bu konuda 

şunları zikretmiştir. Kur’ân’ın insanîliğe yaptığı vurgu, insanların basîretlerini örten, 

duygularını saptıran, duyularını körelten mucizelerden insanları uzak tutmak gayesi 

   
219 el-İslam ve’n-Nasraniyye, s. 282-316,260-276. 
 220Rızâ, Menâr, c.1, s. 507; c.2, s. 152. 
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ile irtibatlıdır. Bu sebeple Kur’ân evvla insanın aklına hitap eder.221 İnsanın gücü 

onun sorumluluğunun sınırını da belirler. Bunun için, usûlcüler, “Aklın verilerine 

açıkca aykırı olan her haber te’vil edilemiyorsa batıldır.” prensibini getirmiştir.222 

Kur’ân’ın insanın insanlığını takdir etmesiyle eşyayı aklın kavrama ve tedbir 

sahasına bırakması arasında bir ilişki vardır. Kur’ân, akıl ve bilgi sahiplerine 

düşünenlere ve anlayanlara hitap etmekte, insanlara da nazarı, tedebbürü, taakkülü ve 

ibret almayı emretmektedir.223 Beşerîliğe yapılan vurgu, insanın yeryüzü ile ilşkisini 

kuvvetlendirmekte, onun motivasyonunu arttırmatadır.224 Kur’ân, peygamberlerin 

beşerîliğine vurgu yaparken akıl ve düşüncenin özgürleştirilmesini 

hedeflemektedir.225  

 

Tecdid konusunda ise, o, şunları kaydeder. O, çağdaş İslâm düşncesinin 

temellerini Abduh’un attığını ifade ettikten sonra, konuyla ilgili kendi düüşncelerini 

serdetmektedir. Ona göre, tecdidin ilk aşaması eskiyi anlayış olarak öldürmektir.226 

Hûlî despot bir maziye sahip olmasına rağmen Batı’yı Doğu’nun ayağa kalkaması 

için bir kaynak olarak görmektedir.227 Ancak o, ıslahın içten olamsı gerektiği 

düşüncesindedir. Dolayısıyla, o, Batı’yı taklit etmeye de karşdır. Toplumun hafızası 

olan kültüre sırt çevirmek yanlıştır. Kusur, kültürde değil, onu yanlış anlamakta 

   
221Hûlî, Rmadân., s. 20.  
222 Hûlî, Rmadân., s. 20. 
223 Hûlî, a.g.e., s. 21. 
224 Hûlî, a.g.e., s. 11. 
225 Hûlî, a.g.e., s. 10. 
226 Hûlî, Manâhicu Tecdit, Kahire, 1995, s.98,229. 
227 el-Müntedâ, s. 16. 
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yatmaktadır. Ona göre, tecdit redd-i miras değil, yeniden inşâ(reconstruction)dır.228 

Benzer bir yaklaşımı İkbal’de de görüyoruz. Zira, o, kitabına, “İslâm’da Dinî 

Tefekkürün Yeniden İnşâsı” adını vermiştir. Aslında, Afgânî, Abduh ve Rızâ olmak 

üzere, müslüman modernistlerde, geçmişe dönüş, saf İslâm’a dönüş çağrısı 

bulunmakla birlikte, gelenek içinde yanlış anlaşılan yönlerin olduğunu ifade ederek 

bu yönleri reddettikleri görülmeltedir. Fakat, maalesef bu konular, arkasında 

protestan duruş olan oryantalistlerin sundukları konular olmuştur. Yani, bu yeni 

anlayışın bir yandan Kur’ân’ın mutlaklığını kabul edip diğer yandan, Batı’nın 

mevcut durumunu gelişmişlik olarak kabul etmeleri, onları, İslâm’ın gelişmişliğini, 

hoşgörüsünü, adaletini, eşitliğini savunan yorumlar yapmaya yöneltmişir. Halbuki, 

oryantalistler tarafından gerilemenin sebebi olarak sunulan bunlar İslâm’ın yerleşik 

anlayışlarıydı. Onlar, aslında bunlar yanlış anlaşılmıştır doğrusu şunlardır demişler, 

fakat, doğru olarak ortaya koydukları yorumlar Batı anlayışıyla paralellik 

göstermiştir. Örneğin, çokeşlilik konusunu ele aldıklarında tek eşlilik, kölelik 

konusunu ele aldıklarında İslâm’da köleliğin olmadığı sonucuna ulaşmışladır. Hûlî, 

tecdit için, bilimsel bakış açısından başka bir yol olamdığı ve köklü bir Kur’ân 

anlayışı olmadan da bu bakışın doğru yolu bulamayacağı düşüncesindedir. O, Arap 

dilinin zevkine erememiş birinin bu düzeye ulaşmasını mümkün görmemektedir. 

Bunun içn oryantalistller ne kadar yoğun çaba gösterirlerse göstersinler, Kur’ân’ın 

cevherine nüfüz edemezler.229 Hûlî’nin, Alman oryantalist Carl Henrich 

Becker’in(Ö.1933), bir konferansında230 Arap(İslam) dünyasını bir “ustûre”den 

   
228 Irakî, Atıf, Emin el-Hûlî ve Nemuzec Fî Fikrihi’t-Tecdîd, el-Müntedâ, s. S.20. 
229 Hûlî, Yumnâ Tarîf, s. 27. 
230 Bedevî, et-Turasu’l-Yunânî fi’l-Hadârati’l-İslamiyye, Kahire,  1965, s. 3. 
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ibaret gören yakalşımını231 uslüp olarak katı ve aşırı bulmakla birlikte fikrî 

muhtevada katıldığını dile getirmiştir. Çünkü, o, yaşamda değişmez yasaların 

bulunduğunu kabul eden, sürprizlerin gerçekleştiği bir sahne telakki etmeyen tarihçi, 

İslâm’ın Arap toplumunu alıp bir hamlede geçmişinden koparıp bambaşka bir toplum 

haline getirdiği tezini benimseyemez. İslâm ile İslâm’a muhatap olanlar arasında her 

zaman bir etki-etkilenme ilişkisi olmuştur.232 Onun, oryantalistleri Kur’ân’ın 

cevherine nüfüz edemezler diye değerlendirip, “Muhammed ahiret günüyle ilgili 

sözlerinde Nasturî hıristiyanlara yakındır.”233 diyerek İslâm’ı farklı bir yere 

konumlamak isteyen bir oryantalistle fikrî muhtevada birleşmesi dikkat çekicidir. 

 

Hûlî’nin, teğayyür, aklın ve bilimin özgürlüğü ile ilgili düşüncelerine yer 

vermek, konuya açıklık kazandıracaktır. Hulî’ye göre, Kur’ân, sosyal 

düzenlemelerde, insanı ıslah etmeye yönelik temel ilkeleri koymuş, bunun dışındaki 

teferruatı dinamik tedrîciliğe ve insan aklının çabasına bırakmıştır. İslâm mesajı, bu 

konuda şartalrın farklılığını ve zamanın değişmini takdir etmektedir.234 O, İslâm’ın, 

her zaman ve mekan için uygunluk niteliği taşıdığını, onun, asırlar öncesine ait tek 

bir zaman ve mekanla tahdit adilemiyeceğini zikretmiştir. Hûlî, Kur’ân’ın genel 

ilkeleri koyup gerisini insanın aklına bıraktığını söylemektedir. Ona göre, insan aklı, 

zaman, toplum, çevre ve kültürler arasındaki farklılıkları dikkate alarak sağlıklı 

önlemleri alabilecek kapasiteye sahiptir. Teferruatlı düzenlemeler ve tikel 

açıklamalar Kur’ân’ın hidayetinden istenmemelidir. Başka bir zaman ve mekanda 

   
231Bedevî, a.g.e., s. 14.  
232 Hûlî, el-Edebu’l-Mısrî, Kahire 1943, s. 40-41. 
233 Bedevî, a.g.e., s. 8. 
234 Hûlî, Ramadân, s. 58-59. 
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ortaya çıkan çözümler bugün için geçerli olmayabilir. Fakat, akıl-vahiy işbirliğinden 

bahsedilebilir. Akıl, dinî düşnceye hakim olan gaybî dayatmadan çekinmeksizin 

Kur’ân’ın hidayetinden yararlanabilir.235 Hûlî’nin öğrencisi Halefullah’ın da 

“Kur’ân, insan aklını özgürleştirmek, din adına vurulan prangalardan ve muhafazakâr 

dinî otoritelerden insanı kurtarmak için nazil olmuştur.”236 şeklindeki ifadeleri ile 

benzer düşnceye sahip olduğu görülüyor. O, Kur’ân mesajının insan fıtratına aykırı 

hiçbir şey getirmediği kanantindedir. O, mal edinme duygusunun bu bağlamda 

zikredilebileceği dişüncesindedir. Ona göre, Kur’ân, mal sevgisini doğal bir olay 

olarak kabul ettikten sonra yönlendirmede bulunmaktadır.237 O, bu mevzudaki 

ayetlerin psikolojik tahlile tâbi tuttulması gerektiği düşncesindedir.238 O, bu konudaki 

düşüncelerini şöyle zikretmektedir. Kur’ân mal konusunda dünya tecrübesinden hür 

akılla yararlanmak ve dindar insanın vicdanını harekete geçirerek derin bir şuur 

oluştumak şekilnde iki yönlü bir proje takdim etmişitir.239 Kur’ân yaşamın 

problemleri karşısında akla tam yetki vermekte ve doğru tecrübeyi 

reddetmemektedir. Gerçek maslahatın icabettirdiği hususları çok rahat kabul 

etmekte, zaman ve mekanın değişiklik göstermesiyle tezahür eden teğayyürü takdir 

etmektedir.240 Hûlî’ye göre, bir din kitabı olarak Kur’ân, insanların gündelik 

ihtiyaçlarına tikel olarak cevap vermez. Tıp, astronomi, mühendislik, kimya gibi 

bilimlerden alacağımız bilgileri Kurân’dan alma imkanımız yoktur. İnsanların pratik 

   
235 Hûlî, Fî Emvâlihim, s. 68-69. 
236 Hûlî, Fî Emvâlihim, s. 68-69. 
237 76.İnsan, 8; 17. İsra, 6; 71. Nuh, 10-12; 18. Kehf, 46; Âli İmran, 14. 
238 Hûlî, Fî Emvâlihim, s. 34-40. 
239 Hûlî, a.g.e., s. 29. 
240 Hûlî, a.g.e., s. 28. 
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ihtiyaçlarına doğrudan cevap arama arayışı Kur’ân’a fayda yerine zarar verir.241 

İslâm bilgi içn mesajdır. Bilimle irtibatı açısından İslâm mesajının geleceği emin 

görünmektedir. Bu gelecek, Müslümanlar, ilme yasak koyan, bilgiye baskı 

uygulayan, aklın hareket alanını kısıtlayan kimi atalarının hatalarının bilncine 

varırlarsa vukû bulabilir. Akla ve bilime mümkün olan en geniş özgürlük alanı 

verilmedikce İslâm’ın istikbali güvende değildir.242 Kur’ân’da, hiçbir şekilde 

ideolojik bakış (mezhebiyye) yoktur. Bu nedenle, Kur’ân’da, kapitalizm veya 

sosyalizm gibi akımları temellendirmeye çalışmak zorlamadır. Kur’ân, belli bir 

ideolojiyi değil, gelişimi esas almıştır. Her şey, biçimsel, kavramsal ve psikolojik 

etki yönünden zamanla birlikte değişmektedir. Kurân’ın da ikrar ettiği üzere 

değişime mahkum olan, değişime uygun davranır.243 Hanefî de nassları (metin) 

yorumlamada aklın mümkün olduğunca işlevsel kılınması düşncesindedir. Onun bu 

konudaki şu sözleri bunu göstermektedir. Aydınlanmacı İslam aklın fonksiyonel 

olmasından gurur duyar... Aydınlanmacı İslam’da yönetim toplum bireylerinin 

sözleşmesine (şûrâ) dayanır. Yönetim ve insanların bu şekilde yapılandığı toplumda 

toplumsal adalet oldukca yaygındır. Bu nedenledir ki, İslâm ortaya çıkışından bu 

yana hep ilerleme, insan, doğa, birey, özgürlük ve akıl dini olmuştur. Dolayısıyla 

aydınlanmacı İslâm daha sonra Batı’da ortaya çıkan  ve Aydınlanma felsefesi olarak 

bilnen şeyin tam karşılığıdır... Mutezili düşünce, kelâm ilminde “tevhid” ve “adalet” 

esaslarına vurgu yapan bir hareket olarak tevhidin adaletsiz, adaletin de tevhidsiz 

düşünülemeyeceğini ısrarla savunmuştur. Adalet, akıl ve özgürlüğü içeren bir 

kavramdır. Zira, kişinin aklının ve özgürlüğünün olamadığı bir yerde adaletten söz 

   
241 Hûlî, Menâhicu Tecdit, s. 222. 
242 Sa’fân, Emin el-Hûlî, Kahire 1982, s. 95. 
243 Hûlî, Yumnâ Tarîf, s. 32. 
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edilemez. Özgürlük, bireyi başkalrından bağımsız ve ayrıcalıklı kılan bir şey olarak 

akıldan önce gelir. Akıl ise, sözü edilen özgürlük kavramına bir dayanak olarak daha 

sonra gelir. Akıl, anlama ve yorumlama gücüne sahip bir yetenektir. Bu nedenledir 

ki, akıl, naklin temelidir.244 Hanefî, bu yazısında, Aydınlanmcı İslâm’ın, modern 

Arap ıslahat (tecdîd) hareketlerinde bilimsel, liberal ve reformist düşnce akımlarının 

her birinde var olmaya devam ettiğini ifade ettikten sonra Afgânî ve Abduh’ta 

Aydınlanmacı İslâm anlayışının uzantılarının devam ettiğini ziretmiştir. Bundan 

sonra, Abduh’un  “Risâletu’t-Tevhid” adlı eserinde, aklı eşyanın güzelliğini ve 

değerini kavrama gücü olan bir yeti ve insan iradesini, bağımsız ve seçim hürriyetine 

sahip olarak değerlendirdiğini ifade etmiştir.245 Ayrıca, Abduh’un, Farah Anton ile 

yaptığı münakaşada, İslâm’ın, toplum, tabiat, medeniyet, ilim ve kültür öğelerinin 

mevcutiyetinin sebebi olduğu şeklindeki görüşüne yer vermiştir.246 Hanefî’nin “nakli 

esas alan görüş (ehlu’l-hadis) sağ, aklı esas alan görüş (ehlu’r-re’y) soldur.”  ve 

“Fârâbî ve İbni Sina’nın işraki felsefesi sağ, İbn Rüşd’ün aklı temel alan yöntemi 

soldur.” şeklindeki düşünceleri de, akla verdiği yeri göstermektedir.247  

 

Görüldüğü gibi,başta Afgânî olamak üzere Abduh, Rızâ, Hanefî, gibi çağdaş 

dönem düşnürleri de, nassları (metin) anlamada aklın işlevsel kılınması, zaman ve 

mekanın değişimiyle değişen şartları dikkate alarak yorumda bulunmak gerektiğine 

dikkat çekmişlerdir. 

   
244 Hanefi, Hasan, Aydınlanmacı İslam,  çev. İbrahin Aslan, İslâmiyât 5 2002, sayı 2, 
s. 38. 
245 Hanefi, a.g.m., s. 39. 
246 Hanefi, a.g.m., s. 39,40. 
247el- Yemîn ve’l-Yesâr fil-Fikri’d-Dînî, c. 7 s. 6.   
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Modernistler, Batıda öne çıkarılan tarihsel eleştirel yaklaşımın, İslâm 

düşüncesinde yerleşmesine çok önem verdiler. Arkoun’un(1928) dini bir yöntemi 

kabul etmeyip “bilim ve teknolojinin”248 yolunu benimsemesi, bunun örneklerinden 

biridir. Arkoun,, Daniel Ros’un Kitab-ı Mıkaddes’e yaptığı tarihsel eleştiriyi 

Kur’ân’a  uygulayarak, Kur’ân’ı çağdaş bilimsel araştırmaların alanına sokmuş 

oldu.249 Muhammed Arkoun, “bizzat Fransız bilim adamlarının” kendi geleneklerine 

uyguladıkları dilbilimsel, tarihsel, antropolojik yöntemin aynısını Arap-İslâm 

geleneğine uygulamıştır. Bunun dışında o, Fransız Annales okulundan çok etkilenmiş 

ancak daha sonra başka bir metod keşfetmek adına “tarihsel psikolojiyi” daha çok 

benimsemiştir. Sonuç olarak o, uygulamalı antropoloji üzerine kurulan bir İslâm 

bilimi teklifinde bulunur.250 

 

Hasan Hanerfi de, “teosantrik bir kültürü antroposantrik bir kültüre 

dönüştürmek” gerektiğini ifade etmiştir. Yani Descartes’in Avrupa kültüründe 

yaptığı dönüştürmeyi yapmnın gerekliliğini dile getirmiştir.251  

 

İslâm modernizmi, Fazlur Rahman’ın, ondokuzuncu yüzyıl  klasik 

modernizmi olarak nitelediği yaklaşım için daha uygundur. Biri ortadoğuda, Afgânî 

   
248 Arkoun, Muhammed, Tarih, Felsefe, Siyaset, s. 37. 
249 Arkoun, a.g.e., s. 72. 
250 Arkoun, a.g.e., s.156-172. 
251 Hanefî, Hasan, Teoloji mi, Antropoloji mi?, çev. M. Sait Yazıcıoğlu, Akara 
Üniversitesi İlahîyat Fakültesi Degisi, Sayı 23, 1978, s. 505-531. 
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ve Abduh diğeri Hindistan’da Seyyid Ahmed Han olmak üzere iki kolu 

bulunmaktadır. Klasik modernizm, ilk ihya hareketlerinden farklı olarak, İslâm 

dünyasının Batı ile karşılaşmasından sonra ve Batı’daki gelişmeleri dikkate alarak 

başlar. Bu iki kol da, Batı’daki gelişmelerin altında akılcı ruh olduğunu isabetli bir 

şekilde belirlemişti. Bu meyanda, klasik modernizm, İslâm tarihindeki akılcı ekolleri 

(Mutezile ve İslam filozofları) geleneğini diriltme çabasında olmuştur. Bu ihya 

çabasını, Batı’daki akılcı ruha, İslâm tarihinden bir temel arama olarak 

değerlendirilebilir. 

Klasik İslâm modernizminin, akılcı gelenekleri yeniden canlandırma 

teşebbüsünü, kendi geleneğindeki akılcı kökenleri harekete geçirme gayreti halinde 

Batı’dan dolaylı bir etkilenme biçimi olrak nitelemek mümkün görünmüyor. Bu tesiri 

daha çok doğrudan etkilenme saymak için bir çok neden vardır. Mesela, her iki kolda 

da görünen bilim tutumu önemli bir nedendir. Zira her iki kolda da Batı’daki ilim ve 

hikmet hemen alınmalıydı, çünkü onlar zaten bizim mirasımızdı. Bundan çekinmeye 

gerek yoktu, çünkü İslâm, ilim ve hikmet öğrenmeyi şart koşuyordu.252 Klasik 

modernizm, bu retorik araçlara başvursa da Batı’da gelişen bilimin vahye dayanan 

bir gelenekle telifinin mümkün olmadığını bir şekilde görüyor; Şark’ın bu yakasında 

bilime yer açamak için, Abduh’un çözümünde olduğu gibi, ya bilim ile dini birbirine 

karışmayacak şekilde tefrik etmeye, ya da Ahmed Han’da olduğu gibi mucizeleri 

inkar ederek dini, doğa yasalarını selamlayan bir çeşit deizme dönüştürmeye 

yöneliyordu.253  

   
252 Aydın, Mehmet S., Fazlur Rahman ve İslam Modernizmi, İslami Araştırmalar, c.4, 
sayı 4 (Fazlur Rahman Özel Sayısı) 1990, s. 273-284, s.  276. 
253 Aydın, a.g.m., 1990, s. 276. 
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Klasik modernizm, Batı’dan alınacak unsurlar ile, İslam geleneğinin unsurları 

arasında eklektik bir “bir araya getirme” şeklinde bir model ortaya koymuştur. 

Batı’daki, gelenekle uzlaşması elverişsiz unsurlar zaten dinimize aykırı, ama her 

nasılsa geleneğe karışmış unsurlar sayılıyor, geleneğin bu unsurları, Batı’lı unsurlarla 

ters düştükleri için değil de, İslâm’a ters düştükleri için ayıklanmış oluyordu. Diğer  

taraftan, bu yaklaşım, Batı’dan alınacak unsurları, geleneğin elverişli unsurlarıyla 

örtüştürerek, bunların İslâm’a yabancı olmadığı duygusunu geliştirdi, bunlar zaten 

bizim yitiğimizdi. Bu şekilde,  İslâm geleneğinin kendine ait hususiyetleri 

kavranamamış, Batı’lı modernizmin derinlikten yoksun bir yerelleştirilmesinden 

öteye gidememiştir. Bu tür bir yerelleştirilme teşebbüsü, Batı’lı modernizmin 

“kutsal”a ve “geleneksel”e bir “öz” olarak meydan okumasını ciddiye almak yerine, 

Renan’ın oryantalistik meydan okumalarını muhatap seçmektedir.254  

 

İslâm modernizim, Renan tarafından varsayılan hıristiyanlığın terakki dini 

olduğu varsayımını verili sayıp, İslâmiyetin de terakki dini olduğunu kanıtlama 

çabasında, modernizmin asıl içeriğini gözden kaçırıp, İslâm modermizminin ne 

ölçüde modernizm olduğu sorusunu göz ardı etmesi, ilahî hakikat gibi kutsala atıfta 

bulunan şeylerin sıırrnı aramak yerine, Batı’nın göz kamaştırıcı üstünlüğünün sırrını 

aramaya koyulması, bunun da, kritik duyarlılığın kutsala değil, tarihsel, beşerî 

   
254 Başer, Vehbi, Modernizm ve Posmodernizm Arasında Kutsalın Yitirilişi, islâmiyât 
6 2001, sayı 3, s. 59-79, s. 66. 
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dünyevî bir sürece odaklanma anlamını ifade ettiği yolundaki değerlendirmelerin 

dikkat çekici oşduğunu belirtmek gerekir.255  

 

Klasik modernizmden sonra, ona bazı eleştirileri olan Fazlur Rahman’ın 

İslam neo-modernizmine kısaca temas etmekte fayda mülahaza ediyoruz. Fazlur 

Rahman, kalsik modernizmin, İslâmî yenilenmeyi (reform) kapsamlı bir girişim 

olarak tasarlamasını ve konum ve anlamını aslında entelektüel atılımdan almasını 

naiflik ima eden bir tutumla fakat takdirle karşılamıştır.256  

 

Klasik modernizm, ilerlemeyi, on dokuzuncu yüzyılın moda anlayışıyla 

uygunluk içinde, bir yandan beşerî ilerleme, diğer yandan, davranışsal ve ekonomik 

determinizm olarak kavramaktaydı. Bu sebeple, kalasik moderniz sığ ve eklektik bir 

özellik taşıyor, bu da modernizmin Kur’ân yorumunda, sakınılması gereken bir 

aşırılık ve sunîlik meydana getiriyordu.257 O, kendi modernist çabasını, klasik 

modernizmde gördüğü yöntem eksikliğini izale etmeye adadı.258  

 

2. ÇAĞDAŞ DÖNEMDE TEFSİRİN YORUM YÖNTEMBİLİM TALEPLERİ  

 

   
255 Başer, a.g..m., s. 67. 
256 Fazlur Rahman, İslamic Modernizm: İts Scope Method and Alternatives, 
İnternational Journal of Middle Eastern Studies, 1970, Vol.:1, ss. 317-333 s. 317. 
257 Rahman, a.g.m., 1970, s. 329. 
258Aydın, a.g.m., 1990, 276.  
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Muhammed İbrahim Şerif, çağdaş tefsir hareketlerini, Kur’ân’ın hidayet 

yönüne ağırlık veren, fen ilimlerinin verlerini esas alan ve edebiyat standartlarına 

dayanan tefsir akımları olarak üçe taksim eder.259  

 

Son iki yüzyıldır modernist İslâmcılar, çağdaş aklı takip ederek, 

Müslümanların sorunlarını çözebilecekleri iddiasında olmuşlardır. Onlar, arka 

planında Protestan duruş olan oryantalizmin sorularına cevap arama çabasıyla bir 

apoloji oluştururken, çağdaş aklın ürettiği yorum yöntemleriyle Kur’ân’ı yorumlama 

yoluna gitmişlerdir. Bu dönemde, akıl ve akılcılık devamlı olarak bir ajanda 

olmuştur. Dolayısıyla, gelenekteki akılcılar olan Mutezile ve filozoflar hususi olarak 

gündeme getirilmiştir.260 

 

Modernist İslâmcılar, çağdaş dönem tefsirini ortaya koyarken, öncelikle, 

geçmiş müfessirlerin Kur’ân’ı açıklamadaki yöntemlerini katı bir şekilde tenkit 

etmiştir. Modernist İslâmcılar, Abduh-Rıza ikilisinden sonra hemen hemen aynı 

cümlelerle kendisini tekrarlayarak, yerleşmiş yöntemsel çerçevesiyle klasik tefsir 

disiplinini hedef almıştır.261  

   

   
259 Şerif, Muhammed İbrahim, İtticâhâtu’t-Tecdîd Fî Tefsîri’l-Kur’âni’l-Kerîm Fî 
Mısr, Kahire1982, s. 305 
260 Fazlur Rahman, Tarih Boyunca İslâm Metodoloji Sorunu, çev. Salih Akdemir, 
Ankara Okulu, Ankara, 1997, s. 87.  
261 Paçacı, Mehmet, Oryantalizm ve Çağdaş İslâmcı Söylem, İslâmiyât, 2001, sayı 4, 
s.105. 
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Afgânî’ye göre, Kur’ân’da, ülkelerin yönrtimi,  dayanışmaya dayalı yönetim, 

yöneticilerin vazife ve sorumluluklarından dünyanın oluşumuna, büyük patlamaya, 

gök cisimleri arasındaki ilşkiye kadar pek çok konu hakkında açık veya kapalı, geniş 

veya özet, genel yahut özel bilgiler, işaretler vardır; bunları doğru anlamak, aklın ve 

ilmin kesin verilerine uygun olarak yorumlamak gerekir.262  

 

Abduh’un, “fil” süresi ile ilgili tefsirinden örnek vererek onun tefsir usûlünü 

görmeye çalışalım. O, önce süreden alınacak dersi ifade ettikten sonra fil vak’asıyla 

ilgili yorumlarda bulunmuştur. Abduh, süreden alınacak dersi “Allah Teala’nın 

kudreti bütün güçlerin üstündedir, bütün güçler onun kudretine baş eğmek 

durumundadır, insanlar maddi güçlerine güvenerek ve dayanarak başkalarına üstün 

gelmek veya zarar vermek istediklerinde bilmelidirler ki, Allah dilerse bütün 

güçlerine rağmen hiçbir şey yapamazlar.” O, daha sonra, sağlam rivayetlere 

dayanarak “Kabeyi yıkmaya gelen ve ordusunda filler bulunan Ebrehe’nin üzerine 

Allah Teala’nın gönderdiği kuş sürüsünün, kurumuş çamur parçaları bıraktığını 

bunun üzerine Ebrehe ordusunda çiçek ve kızıl hastalıkları zuhur ettiğini, askerlerin 

derilerinin delik deşik olduğunu, parçalanarak döküldüğünü ve perişan halde geri 

çekilip gittiklerini” nakletrmiştir. Bundan sonra da “rivayetlerin ittifak ettiği vak’aya 

bu şekilde inanmak sahih ve uygun olduğu gibi, göndrilen kuş sürülerinin sinekler 

olduğuna, sineklerin kondukları nesnelere bu mikjropları bulaştırdıklaırna ve 

hastalığın bu şeklide meydana geldiğine inanmak da caizdir.” demiştir. Daha sonra 

şunu eklemiştir; “Bu da Allah’ın kudretini gösteren bir mucizedir ve bir orduyu, hele 

   
262 Hatırat, s. 149-151. 
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de filleri, çarpıp öldüren taşlarla helek etmeye nisbetle, gözle görülmez mikroplar ve 

küçük sineklerden oluşan Allah’ın askerleri ile helak etmek daha büyük bir 

mucizedir.”263 Abduh, “nâs” süresinde de şu cümlelere yer vermiştir; “Vesvese 

verenler iki gruba ayrılır: Cinler, bunlar ne oldukalrını bilemediğimiz gizli 

varlılardır, ancak kendimizde (nefislerimizde) onlara nisbet edilen etkileri buluruz. 

Her insanın bir şeytanı vardır; şeytan kötülüğe çeken bir güçtür, onun tesiriyle 

insanın içine kötülük düşünceleri gelir. Bu vesvese veren cinleri, bazı rivayetlere 

dayanarak tasvir etmeye , bunlara çengeller, hortumlar takmaya gerek yoktur; eğer 

böyle bir tasvir dğru olsa, aynı şeylerin vesvese veren insanlarda da bulunması 

gerekir; çünkü Kur’ân, birini diğerinden ayırmadan vesvese verme işini, hem cinlerin 

hem insanların yaptıklarını açıkca ifade etmektedir. Allah Teala’nın yalnızca 

kendinin bildiğini bildirdiği gayb alemi ile ilgil dayanaksız açıklama ve tasvirlere 

girişmek, olumsuz bir cesarettir... Bunlar sadece Kitap ve Sünneti temel alsalar, dine 

bir bütün olarak baksaalar, Kitab’ın bir bölümünü değil de tümüne inanan bir 

mü’mine yakışır şekilde; Kitab’ı yine kendisi ile ( ayetleri ayetler ile) açıklasalar, ne 

olur sanki! İnsanların kalplerine vesvese verenlerden Allah’a sığınırız.264  

 

Onun vahiy-akıl ilişkisine dair düşünceleri yöntemini anlamda faydalı 

olacaktır. Abduh’a göre, Akıl kendi idrak alanında yetki sahibidir, bu alanın dışında 

vahyi izler, delillere dayanarak onu tasdik eder, vahiy aklın kesin hükümlerine aykırı 

bir bilgi ve hüküm getirmez, böyle bir görüntü bulunursa (böyle bir ayet ve hadisin 

ilk nazarda anlaşılan mansının kasdedilmediğine hükmedecek) aklın önünde iki yol 

   
263 Abduh, Muhammed, Tefsiru Cüz’i Amme, Bulak Müniriyye Matbaası, 1322 s. 158. 
264Abduh, a.g.e., s. 186-187.  
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vardır. Ya vahyin tümünü ( o konuda gelmiş bulunan ayetleri ve hadisleri bütün 

olarak) göz önüne alarak tevil eder veya bu gibi konuların bilgisini Allah’a bırakır. 

Bizim saadete ermiş geçmişimizde iki yola da başvuranlar olmuştur.265 İslâm dini 

aklı din adamlarının baskısından kurtarmış, imanın temeli kılmış ve yapısı 

bakımından yetkili olduğu sahalar da onu tamamen serbest bırakmıştır. Batılı 

medeniyet tarihçilerinin insaflı olanları, İslâm’ın getirdiği bu düşünce hürriyetinin 

Endülüs yoluyla Batı’ya geçtiğini, reforma öncülük ettiğini ve Batı’nın bundan sonra 

gelişme yoluna girdiğini itiraf etmektedirler.266 Peygamberelerin ve dinin görevi 

insanlara, kendi akıllları ve çalışmaları ile bulacakları, geliştirecekleri bilimleri 

teknikleri öğretmek değildir. İlahî kitaplarda yer alan ve ilk bakışta bilim ve teknik 

öğretimi ile ilgili gibi gözüken ayetlerin amacı şunlarıdır; bunlardan hareketle 

Allah’ın ilim ve hikmeti hakkında bilgi ve iman elde etmek ve bu konularda 

derinleşerek bilim ve medeniyeti geliştirmeye teşviktir. Vahiy bu öğretim ve teşviki 

yaparken de muhatabı olan ümmetin ilim ve kültür düzeyini göz önüne almıştır. 

Peygamberler ümmetlerine onların anlayamayacakları ve kafalarının almayacağı 

şeylerden söz etselerdi, asıl amaçalarına iman ve nefis terbiyesine ulaşamazlardı. Bu 

nedenle, az ada olsa ilahî kitaplarda, herkesin anlayacağı dilde ifade edilmiş bazı 

ayetlerin doğru anlamı, âlimlerin yorumlarıyla anlaşılır. Bilhassa âlimlere hitap eden 

bazı ayetler de zaman içinde anlaşılabilir.267 Ancak o, böyle kimselerin tevillerinin 

ölçü olamayacağını, çünkü bu konularda ilahî dinlerin, özel kişileirn akılllarının 

açlığını değil, genel olarak insanların kavrayabileceği hitabı ölçü oarak aldığını, 

imanda ölçünün, peygamberlerin bildirdiklerine saygı gösterme dışında bir kayıt 

   
265 Abduh, Risale, Menar neşri 100-101,62,72,92. 
266 Abduh, a.g.e., s.125, el-İslam ve’n-Nasraniyye, nşr. Amâra, c. 3, s. 326. 
267 Abduh, Risale, s. 95. 



 
118 

bulunmaksızın, Allah’a, peygamberlerine ve ahiret gününe kesin olarak inanmak 

olduğunu ifade etmiştir.268  

 

En başta gelen modern İslâmcılar olan Abduh ve Reşîd Rızâ, bir “hidayet 

kitabı” olarak görülmesini istedikleri Kur’ân’ın bu özelliğini dikkate alan bir tefsirin 

olması gerektiğini belirtmişlerdir. Kur’ân’ın bir “hidayet kitabı” olduğunu daha sonra 

Fazlur Rahman da tekrarlamıştır. Dikkat edilirse, klasik dönemde, bir Kur’ân yorum 

şekli olan kelâm ilminin görev alanı olan “hidayet” tefsire verilmiştir. Yani tefsir, 

Kur’ân’ın işlevini üstlenerek, kelâm sahasında konuşma yetkisi kazanmıştır.269 Bu 

“hidayet” görevi ile tefsir ilminin akademik bir çalışma olmaktan çıkması gerektiği 

belirtiliyordu.270 Reşîd Rızâ da, “Menâr”ın yazılış amacının, okuyanları doğru yola 

iletmek olduğuna işaret ederek, bu hidayet görevinin tefsire ait olduğunu belirtmiştir. 

 

Başka bir çağdaş dönem yöntemi de edebî yöntemdir. Kur’ân’ı edebiyat 

eleştirisi kuaramlarımna göre, dil ve edebiyat perspektifiyle kaleme alan, teorik ve 

pratik tefsir çalışmalşarının izleri -kalsik İslam kültürü içnde görülse de- anlama ve 

anlamlandırma yöntemini esas alarak tefsir faaliyetini temellendirmesi bakımından, 

yirminci yüzyılda Emin el-Hûlî’nin öne çıktığı görülüyor. Hûlî, yöntemini, “Bugün 

tefsirin birinci hedefi, hiçbir tesirden etkilenmeden, yalnızca edebî anlamadan 

ibarettir, hedeflenen diğer amaçların tümü bu amaca bağlıdır.” şeklinde ifade 

   
268 Abduh, Risale, s. 157. 
269 Paçacı, Mehmet, Çağdaş Dönemde Kur’ân’a ve Tefsîre Ne Oldu?, İslâmîyât, 
2003, sayı 4, s. 99.  
270 Jansen, The İnterpratation of the Koran in Modern Egypt, s.18. 
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etmiştir.271 Hûlî, Abduh’un edebî tefsir yönteminin temelini attığını, fakat karşılaştığı 

pratik problemler sebebiyle uygulama olanağı bulamadığını ifade ederek ondan 

ilham aldığını ortaya koymuştur.272  

 

Edebî tefsir yönteminin ana dayanaklarını tamamen ortaya koymamız burada 

mümkün olmadığı için, bu yöntemi anlamamıza yardımcı olacak bazı temel noktaları 

arzetmeye gayret edeceğiz. Hûlî, nüzul döneminin, sosyolojik ve coğrafi muhitin 

araştırılması gerktiğini düşünür. Zira, ona göre, vahiy ile nüzul ortamı arsında 

ayrılmaz bir bağ vardır.273 O, metin içi tetkikin, basit sözlüksel ve gramatk işlem 

olmadığını ifade etmiştir. Bunu, “bir kelime araştırılırken, kelimenin tarihsel gelişimi 

psikolojik, sosyoljik faktörleri sebebiyle kuşaklar arsında geçirdiği anlam 

kaymalarını ve ilk hitap arasında sonradan doğan anlamları bribirinden tefrik ederek 

lafzın delalet alanını saptamak gerekir.” ifadeleiryle belirtir.274 Bu yöntemin diğer 

temel noktalarını şu şekilde sunabiliriz. Terkipleirn araştırılması, metnin belağat ve 

söz sanatı yönünden incelenmesi, üslıup hakkında derinlemesine tefekkür, inasan 

psikolojisiyle ilgili yeterince etüd yapma, toplumların geçirdikleri tarihsel dönemler 

onların kuvvet ve zayıflıklarının arka planlarıyla iman ve küfür, bilgi ve cehalette 

bulunma nedenlerini araştırma son derece önemlidir.275 Yorumlama faliyetine 

geçildiğinde Kur’ân’a belirli bir konu muvacehesinde bakmak ve konuya müteallik 

ayetleri dikkatlice toplamak, bu ayetlerin tarihsel sıralamasını ve sebeb-i nüzullerini 

   
271Sa’fân, Kâmil Alî, el-Menhecu’l-Beyânî Fî’l-Kurâni’l-Kerîm, Kahire 1981, s. 101.  
272 Hûlî, Menâhic, s. 230. 
273 Hûlî, a.g.e., s. 235-236. 
274 Hûlî, Fî Emvalihim, Kahire 2000, s.51. 
275 Sa’fan, Kamil Ali, el-Menhecu’l-Beyânî Fi’l-Kur’âni’l-Kerim, Kahire 1981, s. 11-
112. 
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belirlemek, ayetleri psikolojik açıdan değerlendirmek, lafızların insan psikolojisi 

üzerinde bıraktığı etkiyi de dikkate alarak, edebî duyarlılıkla dilin inceliklerine 

inebilmek lazımdır.276 Kökleri geçmişe dayanan, bilhassa, Abduh ile canlılık kazanan 

ve Rızâ, Abdulkadir el-Mağribî, Muhammed Mustafa el-Merâğî gibi zatların 

katkılarıyla gelişen, geçmişe dayanan ve Hûlî tarafından temelleri belirlenen edebî 

tefsir yöntemi, Hûlî’nin takipiçleri ve diğer araştırmacılar tarafından geliştirilmeye 

uygulanmaya çalışılmıştır. Onun öğrencileri içerisinde eşi Âişe Abdurrahman,277 

Muhammed Şakir Ayyâd, Muhammed Ahmed Halefullah (1998) calibi dikkattir. 

Âişe Abdurrahman “et-Tefsiru’l-Beyânî” adlı çalışmasını Hûlî’nin yöntemine göre 

yazdığını ifade etmiştir.278 Ayrıca “el-İ’câzu’l-Beyânî Fi’l-Kur’ân”279 Kur’ân’ın 

beyan özelliğini araştırırken, Ayyâd vasf alanındaki “Yevmu’d-Dîn ve’l-Hisâb Fi’l 

Kur’ân’il-Kerîm” konulu teziyle Hûlî’nin metodunu uygulamıştır. Halefullah da 

evvela cedel alanında “Cedelu’l-Kur’ân” adlı master teziyle, sonra kıssa sahasında 

“el-Fennu’l-Kasasî Fi’l-Kur’ân’il-Kerim” isimli doktora teziyle, Hûlî’nin yöntemini 

tatbik etmeye gayret etmiştir. 

 

Hûlî ve takipçileri, geçmişteki tefsir anlayışıyla ilgili şu tenkitlerde 

bulunmuşlardır. Hûlî müfessirlerin farklı fıkhî ve kelâmî akımları Kur’ân’dan 

   
276 Hûli, a.g.e., s. 300-301.   
277 Âişe Abdurrahman  ve görüşleri hakıkında bkz. Mehmet Akif Koç, Aişe 
Abdurrahman ve Kur’ân Tefsirindeki Yeri, İstanbul 1998; Hûlî’nin yöntemine intisab 
hakkında bkz. a.g.e., s. 31. 
278 Abdurrahman, Âişe, et-Tefsiru’l-Beyânî, Kahire 1990, s. 5.  
279 Kahire 1966 
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okuduklarına dikkat çekmiştir.280 Bu duruma, Aişe Abdurrahman da “Arap asıllı 

olmayan müfessirler, mezhebi kaygılarla ayetler hakkında ilgisiz yorum yaptılar” 

ifadesinde bulunarak dikkat çekmiştir.281 Halefullah da, aynı hususa dikkat 

celbederek müfessirlerin görüşlerinin çelişkili ve herhangi bir temele dayanmadığına 

işaret etmiştir. Ona göre, geleneksel tefsir disiplininin en önemli kaynakları olan 

Taberî, Râzî, Zemahşerî tefsirleri de “Kur’ân’ı doğru anlama”da hatalara 

düşmüşlerdir.282 Fazlur Rahman’a göre de, geçmiş ulema Kur’ân’ı doğru anlama 

hususunda bir yöntem geliştirememiş, Kur’ân’ı bütünsel olarak değerlendirememiş 

anlayamamışlardır.283 Bunun dışında, geçmiş âlimler, sürekli bir şekilde birbiriyle 

tezat görüşler ortaya koymuşlardır. 

 

O, klasik tefsir disiplininin Kur’ân’a yaklaşımını, “Kur’ân, parçacı lafızlara 

bağlı kalan bir yüzeysellik, ruhsuz bir katılık ve sertlikle ele alma yolundaki herhangi 

bir teşebbüsü, A. J. Arberry’nin “onun narin kanatlarını ezip toz haline getirmek 

demektir” şeklindeki ifadeleriyle eleştirmiştir. Yani o, geçmiş âlimlerin, Kur’ân’ı 

parçacı ve lafızcı bir şekilde yorumladığını ancak Kur’ân’ı bütünsel olarak ele almak 

gerektiğini ifade etmek istemiştir.  

  

   
280 el-Hûlî, Emin, Menâhicu’t-Tecdîd fî’n-Nahv ve’l-Belâğa ve’t-Tefsîr ve’l-Edeb, 
Kahire:Dârü’l-Mârife, 1961, s. 223. 
281 Âişe, Abdurrahman, el-Kur’ân ve Kadâya’l-İnsan, Beyrut, 1982, s. 301. 
282 Halefullah, M. Ahmed, Kur’ânda Anlatım Sanatı, çev. Şaban Karataş, Ankara 
Okulu, Ankara, 2002, s. 32. 
283 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur’ân, çev. Alparslan Açıkgenç, Ankara 
Okulu, Ankara, 2000, s. 21; İslâm ve Çağdaşlık, s. 70. 
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Hasan Hanefi de dilbilimsel, fıkhî, kelâmî, tarihçiler tarafından kaleme alınan 

tefsirleri ayrı ayrı keskin bir şekilde eleştirerek, geleneksel tefsir disiplinini hedef 

almıştır. Nitekim o, dilbilimsel tefsirlerde Kur’ân’ın bir dil kitabı olarak ele 

alındığını, fıkhî tefsirlerde kuru bir şekilcilikle meselelerin ele alındığını, kelâmî 

tefsirlerin kelâm ekollerinin yorumlarını desteklemek için bir araç olarak 

kullanıldığını, tarihçilerin yazdığı tefsirlerin tarih bilgilerini gösterdikleri bir zemin 

olarak müşahede edildiğine işaret etmiştir.284  

 

Görüldüğü üzere, çağdaş dönemde, tefsir, eskiye ait unsurları terk etmeye 

çalışıp, yeniden tanımlanan bir yorum yöntemi kalıbına bürünmüştür. Bu devirde 

Kur’ân, modernist İslâmcılar tarafından, onların, yeniden tanımladıkları tefsir yorum 

yöntembilim kalıbı ile oluşturmayı hedefledikleri paradigmatik çevrelemeyi 

başarmak için en iyi araç olarak görülmüştür. Çağdaş dönemde, elde yalnızca 

İslâm’ın biricik ve saf kaynağı olarak Kur’ân vardı. Kur’ân’a yüklenen yeni tanımla 

tefsirin klasik dönemden farklı bir işlevle vazifelendirilmesi gerekliliği dile 

getirilmiştir. Yani bu yaklaşım, “her şeye yeniden başlamak” şeklinde bir gerekliliğin 

olduğunu dile getirerek, eskiyi bir tarafa bırakmıştır. Bütün çağdaş tefsir 

çalışmalarında açıkça görülen bu yeni tefsir tanımı, akılcı, bilimsel ve ideolojik 

temayüllere zemin oluşturmuştur. Çağdaş dönem tefsiri, bu eğilimlere ortam 

oluşturan örneklerle doludur.285  

 

   
284 Hanefî, Hasan, Method of Thematik İnterpratation of the Qour’an es Text, ed. 
Stefan Wild, Leiden: E. J. Brill, 1996, s. 198. 
285 J. M. S. Baljon, Modern Muslim İnterpratation, Leiden:E. J. Brill, 1968. 
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Mehmet Paçacı’nın belirttiği gibi, Kur’ân kaynaklı çağdaş bir geleneğin 

oluşturulması için yeni disiplinler ve yeni yöntemlere gereksinimi olan modernistler 

tâbiî olarak çağın aklının ürettiği belli başlı eğilimlerden kotarıldı. Böylece, bu 

dönemde, işe yarayabileceği düşünülen yenilerin göreve çağırılmasıyla beraber 

eskiler, yeniye göre yeniden tanımlanmışlardır.286 

 

Ebu Zeyd, Emin el-Huli’yi ve Halefullah’ı takip etmiş, Kur’ân’ı her çeşit 

ideolojiden otonom olarak yorumlamayı sağlayacak bir yöntem olarak gördükleri 

“edebi inceleme yöntemini” benimsemişlerdir. Ona göre, bu şekilde özgür düşünceyi 

savunan, değişimci ve ilerlemeci bilimsel zihniyet, geleneğe hakim olan gerici 

zihniyete karşı mücadele edecektir.287 Fazlur Rahman’a göre de, tarihselci yöntemin 

izlenmesiyle, yorumlardaki keyfilik hemen yok olacaktır.288 

  

Görüldüğü üzere modernistler, eklektik yöntem kotarma teşebbüsünde 

bulunmuşlardır. Bunun yanı sıra, onlar, bir yöntemin daha üzerinde ittifak 

etmişlerdir. Bu temel yöntem, klasik bir kavram olan “makâsıd”, Kur’ân’daki 

evrensel ilkeleri belirlemek üzerine bina edilmiştir. Bu nedenle, onlar, bu kavrama 

çok yer veren Şatıbî’ye sıklıkla atıfta bulunmuşlardır. Çünkü, onlara göre  

“makâsıd”ı belirledikten sonra, metnin zahiri aşılacak, “Kur’ân’ın evrensel 

ilkelerinden” kuralsal yargıda bulunulacaktır.  

   
286 Paçacı, Mehmet, a.g.m., s.100. 
287 Ebû Zeyd, Nassr Hâmid, İlâhî Hitâbın Tabiatı, s. 30, 31, 40.  
288 Fazlur Rahman, İslâm ve Çağdaşlık, s. 209. 
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Fazlur Rahman, Ebu Zeyd, Mağribli Muhanned Abid el-Cabirî gibi çağdaş 

İslâmcılar, “evrensel ilkelere”, dinin maksatlarına ve vahyin hedeflerine göre bir 

yorum yapmayı sağlayacak tarihselcilikle temellendirilmiş bir yolu belirtmişlerdir. 

Buna göre Fazlur Rahman, teklif ettiği ikili hareketle, ayetlerin arka planındaki 

sebepleri bulup, bu sebeplerden genel ilkeler çıkararak Kur’ân’ı yorumlamak 

gerektiğine, ayetlerin arka planına gitmeyi sağladığı için de sebeb-i nüzulun önemine 

işaret eder.289 Yukarıda belirttiğimiz gibi, Ebu Zeyd de, had cezalarının, literal olarak 

ve geçmiş uygulamalara göre pratize edilmesini, yani zinanın cezasının recm 

hırsızlığın cezasının el kesme, içki içeni dövme şeklindeki konulara indirgemenin 

dinin maksatları ve vahyin hedefleri ile münassip olmadığını ifade etmiştir. Ona 

göre, dinin maksatlarına uygun yorum yapabilmek için, vahyin tarihsel bağlamında 

ele alınması gerekmektedir. El-Cabirî de, tarihselcilikle temellendirdiği, maslahat ve 

makâsıd merkezli bir yöntem önermiştir. Zira, o, bu şekilde çağın şartlarının 

karşılanabileceğini düşünmüştür.290 

  

Burada belirtmeye çalıştığımız, modernistlerin önerdikleri, eklektik olan 

yorum yöntemleri, ciddi anlamda keyfilik ve boşluklar taşıdığı noktasında 

eleştirilmiştir. Hatta, bir modernist olan Fazlur Rahman bile bu tenkitte bulunmuş, 

ancak aynı eleştiriye kendisi maruz kalmıştır. Nitekim Hallaq, modernist yaklaşımı 

   
289 Fazlu Rahman, a.g.e., s. 58, 71, 73. 
290 El- Câbirî, Muhammed Âbid, Çağdaş Arap-İslâm Düşüncesinde Yeniden 
Yapılanma, çev. Ali İhsan Pala, Mehmet Şirinçıkar, Ankara, Kitâbiyât, 2001, s. 58-
66. 
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bu noktada eleştirmiştir. Çünkü ona göre, modernistler, söz ettikleri bu maslahatın 

nasıl belirlendiği hususunda kesin ve ikna edici bir yönteme ulaşamamışlardır. 

Ayrıca o, Kur’ân’ın maslahat, yarar ve gereklilik gibi ilkelere atıflarda bulunduğunu 

fakat herhangi bir uygun kuramsal gerekçe göstermeden, diğer hükümleri ve 

öncülleri reddetmenin yalnızca bariz bir keyfiliğin neticesinde olabileceğine dikkat 

çekmiştir.291 Dikkat edilirse, modernistlerin, klasik hükümleri ve öncülleri 

reddetmede uygun bir kuramsal gerekçeye sahip olmadıklarını belirlemiştir. Yani 

modernist yaklaşımın, maslahatı gözetmeyerek ortaya konduğunu söyledikleri 

hükümleri kabul etmemenin münasip bir gerekçesi olmadığını ortaya koymuştur. 

Ona göre, modernistleirn, Abduh ve Reşîd Rızâ’dan yarım asır sonra bile, maslahat 

ve makâsıd kavramını esas alan bir kuram geliştirmede başarısızlığı hala 

sürmektedir. Modernistlerin benimsediği eklektik yöntem, geleneksel kuram ile 

bağlarını koparmış ama anlaşılabilir bir kuramsal temele sahip olmamıştır.292 

 

Netice olarak, modernist İslâmcılarda görülen yeni bir yöntembilim geliştirme 

gayreti, kendisini, gerçekte geleneksel çerçeveyi kırmak, çağdaşçı dünya görüşünün 

öncüllerini yalnızca Kur’ân temelinde doğrulayabilmek ve belli kuralsal sonuçları 

Kur’ân’dan türetebilmek gibi bir hedefle sınırlanmıştır.293 Görüldüğü gibi 

modernistler, hedef açısından sınırlılık arz eden bir yapıdadır. Onlar, Kur’ân’ı “doğru 

anlamak”ı, kadının eşitliği, şahitliği; tekeşlilik, kölelik kurumunun inkarı, faizin 

yeniden tanımı, haddler ve şura konuları gibi Fransız İhtilali’nin eşitlik, kardeşlik, 

   
291 Hallaq, Wael, A Hisrtory of İslâmîc Law, s. 224.  
292 Hallaq, a.g.e., s. 224,226, 229-241. 
293 Hallaq, a.g.e., s. 220.  
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hürriyet ilkeleri altına alınabilecek çok az sayıdaki çağdaş kelâmi problemlere 

indirgemişlerdir. Aslında, modernist İslâmcıların bunun ötesinde ciddi bir talebi 

olmamıştır. Hallaq’a göre, Fazlur Rahma’ın yöntemi zayıftır. Çünkü, yöntemindeki 

genel ilkeleri mevcut durumlara uygulamadaki zayıflığın yanı sıra, onu bütün 

hukuksal konulara değil de, yalnızca devamlı tekrar ettiği oldukça az sayıdaki 

durumlara pratize edebilmiştir. O, Müslümanların değişik mahiyetteki çağdaş 

problemlerini halledebilmek için yeterince kapsamlı bir yöntem sunamamıştır.294 

Anlaşıldığına göre modernist İslâmcılar, genel ilkeleri, mevcut duruma uygulamada 

zayıflık göstermiştir. Bununla beraber, onlar, sözünü ettikleri genel ilkeleri, bütün 

hukuksal konulara değil de, sürekli tekrar ettikleri, oldukça az sayıdaki durumlara 

uygulayabilmiş ve Müslümanların değişik mahiyetteki sorunlarını çözebilecek 

derecede kapsamlı bir yöntem ortaya koyamamışlardır. Yani, onların yöntemi, pratik 

yansımalarının çok az oluşu ve Müslümanların farklı yapılardaki çağdaş 

problemlerini çözebilecek kadar kapsamlı olmayışı sebebiyle oldukça zayıftır. 

 

Çağdaş dönem tefsir anlayıışnın uygulamadaki yansımalarına baktığımızda, 

çokeşlilik, kadının eşitliği, kölelik ve faiz şeklinde konularla ilgili yeni açıklmalar  

olduğu görülür. Abduh’un, çokeşliliği, kadının hasta olup kadınlık vazifelerini yerine 

getirememesi, kısır olup çocuk doğuramamsı şeklinde şartlara bağladığı, bununla 

beraber, bu caiz kılınış kötüye kullanılırsa ve kadınlar bundan zarar görürse,birden 

fazla kadınla evlenme müsadesinin yöneticiler tarafından kaldırılabileceğini belirttiği 

   
294 Hallaq, a.g.e., s. 245. 
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görülür.295 O, ayrıca, İslâm’ın  erkekler gibi kadınları da eğitimle yükümlü tuttuğunu 

belirterek, kızların eğitime katılmaları gerektiğini ifade etmiştir.296 Rızâ bankalara 

belli bir müddet belli bir kâr almak üzere parayı ödünç vermenin açıkca faiz olup, 

caiz olmadığını ifade etmiştir.297 Fazlur Rahman, banka faizini, riba olarak 

görmemiştir. O, bu konuda şunları zikretmiştir. İslam topraklarında banka faizini 

reddeden aşırı görüşü de kabul etmemeliyiz. Eğer sermaye, mal üretiminde bir paya 

sahipse, banka faizi caiz olmalıdır. Caiz olamyan iktisadi sömürüdür (zulm). 

Sermayenin payına gelince, bu konuda iki şey teminat altına alınmalıdır. Birincisi 

ister faiz şeklinde, ister başka şekilde olsun, sermayeye ayrılan payın, tamamen 

toplumdaki ilgil diğer etkenler tarafından düzenlenmesidir; (böylece) net üretimin 

gereğinden fazla bir kısmı talep edilmeyecektir. İkincisi ise, sermayenin sırf tüketim 

amacıyla değil, üretim amacıyla da ödünç verilmesidir. Para yalnızca tüketim 

amacıyla ve aşırı bedel karşılığında ödünç verildiğine, faiz tefeciliğe (usury) 

dönüşür, iktisadi yönden zararlı, ahlak, yönden savunulmaz hale gelir. Kur’ân  

kanuni faizi değil, tefeciliği yasaklamıştır. Bu yasağı, ticari bankacılık için gerekli 

işlemleri kapsayacak şekilde genişletmek, ideolojiktir ve İslam dışıdır. Bu, ahlaklı bir 

davranış değildir, olsa olsa ahlaki bir hastalıktır.298  

 

Hûlî, Kur’ân’ın Ramazan ayında inmesiyle ilgili yerleşmiş bir anlayışa 

katılmamaktadır. Abduh da, Tevrat, İncil ve diğer kutsal kitapların Rmazan ayında 

   
295 Amâra,a.g.e., s. 78,87. 
296Amarâ, el-‘A’malu’l-Kâmile, c. 3, s. 109, 156-158  
297 Rızâ, Fetâvâ, nşr. Slahaddin el-Müneccid, Yusuf Huri, Beyrut, 1970, s. 2446. 
298 Fazlur Rahman, İslâm’ın İktisad İlkeleri, çev. Ali Rıza Gül, islâmyât 5, 2002, sayı 
2, s.139-146, s. 146. 
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indiğine ilişkin rivayetleri, Ramazanın değerini yükseltmek için uydurulduğu 

görüşündedir.299 Hûlî, mevzuyla ilgili, 2. Bakara 185, ayetini, Kur’ân’ın Ramzan 

ayında indiğini değil, Ramazan ayıyla, özellikle bu ayda tutulan oruçla ilgili ayetler 

indiği şeklinde yorumlamaktadır.300 Ona göre, nass-olgu ilşkisi bağlamında, edebî 

eser, yazarın şahsiyetiyle, maddi ve manevi çevrenin ürününden başka bir şey 

değildir. Metnin boyutlarını doğru bir şekilde anlamak, ancak metni çepeçevre 

kuşatan şartların açığa çıkmasıyla mümkün olabilir.301  

 

Abduh’un vurguladığı ve diğer modern İslâmcılar tarafından da vurgulanan 

Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri, Hz. Peygamber’den itibaren uygulanan bir yöntem 

olmuştur.302 Görüldüğü üzere, bu yeni dönemde bu tefsire daha çok vurgu 

yapılmıştır. Ama modernist İslâmcılar’ın bu vurguyla taman yeni  bir tefsir yöntemi 

ortaya koymuş olmadıklarını belirtmek gerekir. 

 

Tarihselci yönteme gelince, özellikle, Fazlur Rahman bağlamında, bu 

yönteme bazı eleştirilerde bulunulduğunu belirtmek gerekir. Bu yönteme ve Fazlur 

Rahman’a yönelik eleştirleri şöyle ifade edebiliriz. Fazlur Rahman, Batı 

modernitesini yeterince sorgulamamıştır. O, tarihselci bakışında, kendi tarihselliğini 

unutarak asırlar öncesine gidip nesnel anlamlara ulaşabileceğini öne sürmüştür. İkili 

   
299 el-A’mâlu’l-Kâmile li’l-İmam Şeyh Muhammed Abduh, haz. Muhammed Amâra, 
Kahire 1993, s. 447-448. 
300 Hûlî, Ramadan, s. 22-23. 
301 Nebil, Ferec, Emin el-Hûlî, fi’z-Zikra’l-Me’viyye, el-Müntedâ, Mart 1996, sayı 
152, s. 15. 
302Albayrak, Halis, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, İstanbul, Şule Yayınları, 1996, s. 
11.  
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hereketiyle ictihad yapabilmeye yol aramış, Hz. Ömer’in uygulamalarını örnek 

göstererek, nassın konuştuğu yerde de ictihad yapılabileceğini ileri sürmüştür. Fakat 

Hz. Ömer’in bir nassı bırakıp başka bir nassla hükmettiği, nassın konuştuğu yerde 

ictihad yapmadığı zikredilerek eleştirilmiştir. Ayrıca, Fazulr Rahman’ın ortaya 

koyduklarının daha önce Mansûrîzade Said tarafından ortaya konulduğu ifade 

edilmiştir.303 

 

Anlaşıldığı üzere, murad-ı ilahîyi ortay koymada, sadece bir metodla hareket 

etmek  yeterli olamaz. Kur’ân’ın bütünlüğü, sebeb-i nüzul gibi husûlar önemli 

olmakla birlikte sadece bunlardan birini temessük ederek murad-ı ilahînin ortaya 

konmuş olduğunu söylememiz eksik kalan bir açıklama olacaktır. O halde bize göre 

Kur’ân’da kasd-ı ilahîye ulaştıracak Kur’ân’ın kendisi, sahih rivayet malzemesi  

Arap dili ve edebiyatı, sebeb-i nüzul şeklinde ifade edilebilecek bütün tefsir 

araçlarını kullnmak gerekmektedir.   

 

Analaşılan bir başka husus da, herhangi bir dünya görüşünün etkisinde 

kalmadan, problemlerimizin yerel olduğunu ortaya koyarak, herhangi bir ön kabulü 

Kur’ân’a onaylatmak gibi bir girişimde bulunmadan, İsrâilîyat gibi sorunlu rivayet 

malzemesini ayıklayarak ve bu meyanda rivayet malzemesini dikkatlice tetkik ederek 

ve belirttiğimiz gibi bütün tefsir araçlarını işe koşarak iyi bir tefsir ürünü ortaya 

çıkacaktır. 

   
303 Kotan, a.g.e., s.200-211;Koşum, Adnan, Nassları Anlama ve Yorumlamada 
Yöntem Sorunu Fazlur Rahman Örneği, İz Yayıncılık, İstanbul 2004, s.56-73. 
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Bu çalışmada anlaşılan bir başka husus da, iyi bir tefsir ürününün, disiplinler 

arası bağın zayıflamasından değil, aksine Temel İslâmî disiplinler arasında iyi bir 

irtibat neticesinde neşet edeceğidir. Bu sebeple, başta Tefsir ve Hadis ilmi olmak 

üzre diğer Temel İslamî disiplinlerin ortaklaşa çalışmasıyla yürütülecek bir tefsir 

çalışmasının oldukça yararlı bir ürün ortaya çıkaracağı görülüyor.  

 

Sonuç olarak, modernist İslâmcıların özgün bir metod ortaya koyamadığı 

görülüyor. Ekelektik bir yöntem ortaya koyan çağadaş dönem yorumcuları, çağın 

problemlerini çözecek bir metod iddiasıyla teoride belirttikleri iddialı ifadeleri çok az 

sayıda konuya uygulamışlardır. Dolayısıyla, onlar, pratik yansımalarına bakıldığında  

kapsamlı bir metod geliştirememişlerdir. 

 

3. ÇAĞDAŞ TEFSİRİN DURUŞU  

 

Cemaleddin Afgânî’nin etkisinde, Muhammed Abduh ile Reşîd Rızâ 

ikilisinin başlattığı modernist İslâmcılar, kendilerine göre, Kur’ân’ın doğru 

anlaşılmasını engelleyen ve atılması gereken bir yük olarak gördükleri geleneği, geri 

kalmışlığın nedeni olarak gösterdiler. Ayrıca oryantalizm de, Müslümanların geri 

kalma nedeninin din olduğunu söylemiştir. Arka planında seküler Protestan duruş 

olan oryantalizme Müslümanların cevap vermesi gerekirdi. İşte bu noktada, bu 

modernist İslâmcı çizgi, İslâm’ın en temel kaynağı üzerine vurguda bulunmuştur.. 

Onlara göre, bütün bir gelenek aşılıp, böylece Kur’ân’a gitmek gerekmektedir. 

Modernist İslâmcılık yorumuna göre, İslâm dünyası maalesef, Batı’nın 
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gerçekleştirdiği dogmatik düşünceden temizlenme ve arılaşma sürecini 

gerçekleştiremediği için Batı’nın gösterdiği gelişmeyi gösterememiştir. Modern 

İslâm düşüncesindeki bu çizgiye doğru ilk ifadeleri ve yönlendirmeleri, daha önce de 

zikrettiğimiz üzere, Afgânî’nin E. Renan’a yazdığı meşhur reddiyesinde müşahede 

etmek mümkündür. Görüldüğü gibi, İslâm dünyası, başından beri, Batı karşısında 

yenilgiye uğradığını kabullenmiş ve savunma durumunda bulunmuştu. Bu savunmacı 

tutum, daha sonra, yaygınlaşmış ve İslâmcılığa hakim olan bir reaksiyon olmuştu. 

Afgânî, Renan’a reddiyesinde, aydınlanmaya özentisini gösteren ifadelerde 

bulunmuş ve Avrupalıların yaptığı gibi, bilgiyi dinin vesayetinden kurtararak  

bilginin her dalında hayret verici gelişmeler gerçekleştirileceğini ifade etmiştir.304 

 

Modernist İslâmcılar, Batı’nın ilerlemesine ilişkin savunmalarda, Batı’nın 

düşünsel ve teorik bir dönüşümü gerçekleştirebildiği ve dine karşı bir arınmayı 

başarabildiği, öne geçen Batı’nın yaptığı gibi, Müslümanların, bu ilerlemeyi 

gerçekleştirebilmek için bu dönüşümü yapması gerektiğini belirtmişlerdir. 

 

Modernist İslâmcıların, arka planında seküler protestan duruş olan 

oryantalizme cevap vermesi bağlamında, son iki yüzyıldır, bir vakıayı tesbit 

sadedinde İslâm dümyasının Batı’dan etkelenmemesinin düşünülemeyeceğini ifade 

etmek gerekir. Nitekim, Mehmet Paçacı bu hususu şöyle belirtmiştir: “Batı’nın etkin 

   
304 Paçacı, Mahmet, Oryantalizm ve Çağdaş İslâmcı Söylem, s.97 
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bir kültür odağı haline gelmesiyle, orada görülen gelişmelerin yenik düşen İslâm 

dünyasını ve düşüncesini etkilememesi düşünülemezdi.”305 

 

Anlaşıldığı üzere son iki yüzyıldır İslâm dünyasındaki savunmacı tutum, 

İslâm dünyasının, Batının etkin kültür odağı haline gelemesinden etkilenmesi 

sonucunda ortaya çıkmıştır. 

 

Son dönem Müslüman düşünürlerin oryantalizme verdiği cevaplar, Batı’nın 

“ileriye çıkması”nı hazırlayan gerçek şartlara yönelik ve bu şartların bilimsel 

çözümlenmesine dayanan cevaplar olmamıştır.306 Nitekim Said Halim Paşa, gerçek 

sebebin ciddi bir şekilde araştırılmadığından şikayet etmiştir.307 Ancak o da, geri 

kalmışlığın nedenini farklı bir platformda aramasına karşın, çok başarılı olamamıştır. 

Sonuçta, o da, zaman zaman İslâm’ın gerileme sebebinin olamayacağı şeklinde 

müdafaanın içine girmekten kendini alamamıştır.308  

 

Burada Mehmet Paçacı’nın, modern İslâmcıların duruşuna ilişkin şu tenkidine 

yer vermekte yarar görüyoruz: 

 

“ İlginç bir şekilde çağdaşçı söylemin ötekisi, bütün Protestanlığı ile 

oryantalizmin kendisine öteki olarak belirlediği türden bir İslâm oluvermiştir. Bu 

   
305 Paçacı, Mehmet, Kur’ân ve Ben Ne Kadar Tarihseliz, Ankara Okulu, Ank., s.58. 
306 Paçacı, Mehmet, Oryantalizm ve Çağdaş İslâmcı Söylem, s.100,101. 
307 Sait Halim Paşa, Buhranlarımız, s.147. 
308 Sait Halim Paşa, a.g.e., s.140. 
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aynı zamanda, öteki üzerinden çağdaşçı İslâmcı söylemin kendini tanımlaması da 

demektir. Çağdaş İslâmcı söylem, oryantalizmin İslâm ve Müslümanlar hakkındaki 

bütün eleştirilerini almış ve kendi ötekisi olarak bu gelenek üzerine yüklemiştir. 

Böylece, bu teoloji-ideolojinin ‘öteki’ olarak yarattığı temel unsur, Batı olmaktan 

daha çok, gelenek olmuştur.” 309  

 

Mehmet Paçacı’nın burada belirttiği üzere, modernist İslâm yorumu, 

geleneğin bir çok yabancı, yerel ve tarihsel unsurlarla İslâm’ın saflığı, temizliği ve 

evrenselliğinin bozulduğu yolunda kendisine sunulan İslâm tanımını gelenek olarak 

kurgulayarak onu karşısına koymuş ve eleştirmiştir. Yani, öteki, her nedense gelenek 

oluvermiştir. Halbuki, onlar, Batı’nın ilerlemesini hazırlayan şartların bilimsel 

analizlerine dayanan cevaplar vermeliydiler. Çağdaş tutumun, Kur’ân’ı, geleneğin 

nüfuzundan kurtarmasının getirdiği yabancı unsurun nüfuzuna açılması esasen 

modernist tutumun, ciddi bir meşruiyet sorunu yaşadığını göstermektedir. Geleneğe 

karşı dışlayıcı ideolojik tutumundan kaynaklanan bu meşruiyet sorunu, İslâmın en 

temel kaynağı olan Kur’ân’a ve hatta parçacı bir tutumla geleneğin tutumlarına atıfta 

bulunması da onun bu sorununu çözememiştir. Ancak Kur’ân’ı arayanların ilk aklına 

gelecekleri yer, Kur’ân’ın kuruculuğunu yaptığı gelenek olmalıdır. Kur’ân, İslâmda, 

Sünnet, icma ve fukahanın kıyas örnekleriyle birlikte Kur’ân’dır. Ancak daha önce 

de ifade ettiğimiz gibi modernist Müslümanlık, Kur’ân’ın bu birlikteliğini bozmayı 

hedeflemiştir. Kur’ân, bu birliktelik bozulduğunda ve asıl muhitinden çıkarıldığında 

çağın aklının doğrulayıcılığı görevini üstlenmiştir. Geleneksel olanı parçalaması, 

   
309 Paçacı, Mehmet, Oryantalizm ve Çağdaş İslâmcı Söylem, s.102. 
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modernist İslâmcıların tanımladığı Kur’ân’ı, modernist ideolojilerin etkisine ve 

kullanımına son derece açık hale getirmiştir.  

 

Sonuç olarak, günümüz Müslümanlığı, ‘modernistlik’ ve ‘gelenekselcilik’ 

ikileminden kurtulmalıdır. Bu konuda Mehmet Paçacı’nın şu değerlendirmelerine 

dikkat çekmek gerekir:  

 

“Günümüz Müslümanlığının ‘gelenekselcilik’ ve ‘modernistlik’ ikileminden 

kurtulabilmesi ve yoluna sağlıcakla devam edebilmesi, bize göre, onun düşünce 

dünyasının, gerçek yurduna, Müslümanlığın bedenini oluşturan Müslüman cemaate 

yönelmesi ve onun gerçek varlıksal sorunlarını temele alan bir kelâm 

oluşturabilmesiyle mümkün olabilir. Ne geçmişteki üretimleri ne de yabancı bir 

kelâmı taklit ederek değil. İslâm uygarlığı, farklı yabancı kültürlerle önceki 

karşılaşmalarında temel kelâmî duruşunu koruyarak, onları görmezlikten gelmeden 

ama onları içine alarak ve onları dönüştürüp zenginleşerek yoluna devam etmişti. 

Batı çağdaşlığıyla, Müslümanlığın bu son karşılaşma tecrübesi de eninde sonunda 

benzer bir kadere doğru evrilecek ve Müslümanlık, insanlık tarihindeki özgün 

konumuna yeniden oturacaktır.”310  

 

Görüldüğü gibi, günümüz Müslümanları, geleneği dışlayıp yabancı unsurların 

nüfuzuna girmek yerine, geleneğinden aldığı güçle, bizzat kendi sorunlarını 

   
310 Paçacı, Mehmet, Çağdaş Dönemde Kur’ân’a ve Tefsire Ne Oldu, İslâmiyât 6 
2003, sayı 4, s.104. 



 
135 

belirleyip özgün bir duruşla problemlerini çözecek bir düşünce dünyası, yani kelâm 

oluşturmalıdır. Çünkü, gelenek, fikir ve duygu olmadan bir medeniyet kurmanın 

mümkün olamayacağı açıktır. Bu nedenle, geleneği okuyup, özümsemeli ve düşünce 

ile duygu arasındaki bağı kurarak, geçmişte olduğu gibi, farklı yabancı kültürlerle 

karşılaşmalarında ana kelâmi duruşunu korumalıdır. Bunu yaparken de, onları 

görmezden gelmemeli, ancak onları içine alarak ve onları dönüştürüp zenginleşerek 

yoluna devam etmelidir.    

  

   

 

 



SONUÇ 
 

 

Vahyin başlangıcından bu yana, tarihin her döneminde, Müslümanlar 

Kur’ân’ı anlama gayreti içinde olmuşlardır. Asr-ı Saadette Hz. Peygamber gerek 

gördükçe, Kur’ân ayetlerinden gerekeni ashabına açıklıyordu. Ashab Hz. 

Peygamberin Kur’ân’ı tefsir etmedeki yolunu yakînen bilmenin avantajıyla ayetleri 

tefsir ediyorlardı. Tâbiîn de onlardan öğrendikleriyle Kur’ân’ı tefsir ettiler.  

 

Son iki yüzyıldır, modernist İslâmcılar diyebileceğimiz, Afganî etkisinde olan 

Reşid Rıza-Abduh ikilisinin çizgisi, İslam’ın geri kalmasının nedeninin gelenek 

olduğunu söyleyerek, sadece Kur’ân’a gitmek gerektiğini söylediler. Bu tutum, 

Batıdaki Protestanlığın Katolikliği reddedip sadece kutsal kitaba dönmesi şeklinde 

yaklaşımıyla paralellik arz etmiştir.  

 

Çağdaş dönemde, Kur’ân tanım değişikliği geçirdi. Buna göre, Kur’ân çağdaş 

dönemin kelâmî duruşunu sağlayacak biricik kaynak oldu ve Kur’ân’ın diğer 

disiplinlerden Sünnetle bağı zayıflarken, Fıkıh ve Kelâm ile bağları koptu. Geçmişte 

Kur’ân, kitap, sünnet, icma, kıyas ile birlikte Kur’ân iken, şimdi tek başına  

Müslümanları ileri götürecek kaynak oldu. Çağdaşçılara göre, Müslümanlar  

Kur’ân’ı doğru anlayamadıkları için geri kaldılar. Modernist İslâmcılarda, tefsir 

disiplini, Temel İslâmî disiplinlerden Fıkıh ve Kelâm’ı hedef alıp, onların alanlarında 

söz söyleme salahiyetini elde etti. Yani, çağdaş dönemde, tefsir, Kur’ân’a ait olan 

görevi kendi eline aldı. 

 



Bugün, yapmamız gereken, Müslümanların kendi sorunlarını tespit etmektir. 

Bu sorunlara cevap bulmayı sağlayacak kelâmî duruşumuzu, bize ait olan sorunlara, 

hangi dünya görüşüyle çözüm bulacağımızı tespit ederek, geçmişte Müslümanların 

başka kültürlerle karşılaştığında kendi dünya görüşüyle durduğu gibi yabancı 

kültürlere karşı durmaktır. 
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ÖZET 

 

 Klasik Tefsir disiplininde, Kur’ân, Kitap, Sünnet, İcma ve kıyas-ı fukaha ile 

birlikte Kur’ân idi ve Kur’ân’ı tefsir etme ameliyesi yerleşmiş bir geleneğe göre 

yapılıyordu. Çağdaş dönemde, arka planında Protestan duruş olan oryantalizme 

cevap vermede, Afgânî etkisinde Abduh-Rıza ikilisinin başlattığı, modernist 

İslâmcı çizgi, İslam’ın en temel kaynağı olan Kur’ân üzerine vurguda bulundu. 

Buna göre bütün bir gelenek aşılarak Kur’ân’a gitmek bu söylemin tutumu 

olmuştur. Bu modernist yoruma göre, İslam dünyası Batı’nın gerçekleştirdiği gibi 

dogmatik düşünceden arınınca, gelişme gösterecektir. Modernist İslâmcılar, bu 

bağlamda yeni bir Kur’ân tanımı yaptılar. Bu tanıma göre Kur’ân’ın sünnet ile 

bağı zayıflamış, icma ile ilgisi tamamen kopmuştur. Bununla beraber klasik 

dönemde geliştirilmiş disiplinler işlev değişikliğine uğramıştır. Modernistliğin bir 

neticesi olarak, klasik dönemde birbirini gerektiren disiplinler arasındaki bağ, bu 

dönemde, kopmuştur.  

 

 

 

 

 



Erdem Talha, The İdea of Contemporary İnterpretation(Tafseer), Master’s Thesis 

Advisor: Prof. Dr. Mehmet Paçacı, 152 p. 

 

ABSTRACT 

 

The Qur’an was the Book, the Sunnah (the way the Prophet lived his life), 

the Ijmah (consensus), Qiyas (analogy by authorized scholars) along with the 

Qur’an in the Traditional Interpretation (Tafseer) and the practice of interpreting 

the Qur’an was used to be performed based on a well established tradition. In 

modern period, in responding to the Orientalism being the protestant stand in its 

background, the modernist Islamist movement which the couple of Abduh – Riza 

under the effect of Afghani had started emphasized on the Qur’an being the main 

source of Islam. According to this, by going beyond the traditions, refering to the 

Qur’an has been the way of this pronunciation. According to this contemporary 

interpretation, the Islamic World will represent a development when they are 

purified from the dogmatic thoughts as did the West. In connection with this, the 

modernist Islamists have made a new description of the Qur’an. According to this 

description, of the Qur’an, the tie with the Sunnah had become weak, the tie with 

the Ijmah had been broken completely. Along with this, the disciplines constructed 

in the traditional era have been subjected to the functional transformation. As a 

result of the modernism, the tie between the disciplines which require each other in 

the traditional era was broken.  

 

 


