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GİRİŞ 

A. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

 19. asrın son çeyreğinden itibaren dinî düşünce dünyasında yaşanan 

gelişmeler İslâmî bilimlerin yöntem anlayışına da yeni bir yön verdi. Bu dönemin en 

önemli karakteristiği olarak görülen “pozitivist akılcılık” öyle ya da böyle dinî 

bilimlere de sirayet etti. Müslüman toplumların Kur’ân’ı anlama çabalarının bir 

ifadesi olan Tefsir bilimi de yeni yöntem ve anlayışlara gebe oldu. Muhammed 

Abduh ve Muhammed Reşid Rıza da sözü edilen çağdaş yorum anlayışının ilk 

temsilcilerinden biri olarak modern din anlayışının oluşumunda önemli bir rol 

üstlendi. Onların özellikle Kur'ân-ı Kerim’deki mûcizevî kıssalara getirdiği yeni 

yorumlar bu kabuk değiştirme çabalarının en önemli ifadelerinden biri olarak 

görülmelidir.  

 Biz de bu çalışmada, Kur'ân-ı Kerim’deki belli başlı ayetleri/kıssaları baz 

alarak Menâr Tefsiri’nde mûcizelerin imkânına ilişkin yorumları ve bunlara ilişkin 

delilleri incelemeyi hedeflemekteyiz. Bunlar M.Abduh-M. Rıza’ya ait yorumlar 

olabileceği gibi, söz konusu tefsirde zikredilen o dönemin ünlü âlimlerine ait 

görüşler de olabilir. Araştırma sürecinde bizi hedefe ulaştıracak, her karine, yorum 

ve vesikayı dikkate almak durumundayız. 

B. ARAŞTIRMANIN AMACI 

 Çağdaş tefsir akımları yakın dönemde İslâm toplumlarının yaşadığı 

sosyolojik ve fikri değişimlerin bir aynası hüviyetindedir. Son iki yüzyılda yaşanan 

birçok politik ve sosyal sorun tefsir literatürüne de yansımıştır. Gerçekliği görünen 

dünya ile sınırlayan pozitivist dünya görüşü çağdaş Kur’ân yorumlarının gündemine 

girmiştir. Mûcize olgusuyla ilgili tartışmalar buna en iyi örnektir. Bu çalışma da 
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modern dönem müfessirlerinin prototipi olarak görülen Menâr Tefsiri’nin müellifi 

R.Rıza ve hocası M. Abduh’un mûcizelerle ilgili görüşlerinden hareketle, 

Aydınlanma Felsefesi’nin çağdaş İslâm düşüncesi üzerindeki etkilerini incelemeyi 

amaçlamaktadır. 

 

C. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

 Doğaüstü olaylar günümüz insanının en çok merak duyduğu konulardan 

biridir. Bilgi toplumunun bireyleri görünmeyen varlıklar, mûcizeler gibi konularda 

çeşitli iletişim araçlarında kendilerine aktarılan bilgileri şüpheyle karşılamakta ve bu 

meselede sağlıklı bilgi sahibi olmayı istemektedirler. Aslında bu problem hâlihazırda 

ortaya çıkmış değildir. Bundan yüz yıl önce M.Abduh, R. Rıza ve Ahmed Han’ın 

dile getirdikleri günümüz insanında gözlemlediğimiz zihinsel karışıklığa tercüman 

olacak niteliktedir. İşte böyle bir çalışmayla bu konudaki tartışmaların merkezine 

ulaşıldığı takdirde sözü edilen şüphelerin giderilmesi mümkün olacaktır.  

D. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

 Araştırmamız süresince tarihsel ve hermenötik yöntemleri kullanmaya 

çalışacağız. Zira bir sözü/görüşü anlama ve yorumlama faaliyeti her şeyden önce 

yazarın/söyleyenin düşünce dünyasına girebilmekle mümkündür.1 Zira bir iletişim 

sürecinde kaynak hedeflediği kişi veya grupta tepki oluşturmak üzere iletişimi 

başlatan kaynaktır. Hermenötik anlamda da o bir öznedir. Sözün/metnin anlamını 

tayin eden de odur. Dolayısıyla yazarın/konuşanın arzu, niyet ve hayalleri de 

sözden/metinden bağımsız değildir.2 Ayrıca onun duygu ve düşünceleri içinde 

                                                
1 Dücane Cündioğlu, Anlamın Buharlaşması ve Kur'ân, Kitabevi, İst., tarihsiz, s. 80-82. 
2 Halis Albayrak, Tefsir Usûlü, Şule Yay., İst., 1998, s. 124-127. 
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yaşadığı tarihsel dönemden, mensup olduğu toplumun değer yargılarından etkilenir. 

Bu bakımdan tarihsel yöntemlere başvurmak yerinde olacaktır.  

 Biz bu yöntemi “zihniyet çözümleyici” yaklaşım olarak isimlendiriyoruz. 

Bireylerin benzer hadiseler karşısında birbirinden çok farklı tepkiler vermelerine 

sebep olan şey etkisinde kaldıkları zihniyetleridir. Mucchielli’nin ifadesiyle zihniyet 

“bir toplumsal grubun örtük referans sistemidir.”3 Dolayısıyla zihniyet “her 

toplumun dinamik ve canlı sentezini, terkibini meydana getirir, hatta bu üyelerin her 

birinin davranışlarıyla düşüncelerini oluşturur.”4  

Çağdaş yorumbilim kuramlarında da ‘empati’nin önemli bir yeri vardır.  

Yorumcunun kendisini yazarın yerine koymasını sahih ve salim bir anlamanın ön 

şartı olarak ileri sürülür. Bu durum yorumbilim literatüründe “yorumcunun yazarın 

zihnine akması” olarak ifade edilir. Örneğin, Ernst Schleiermacher (1768–1834), 

konuşanı/yazarı merkeze alan bir yorum teorisi geliştirmiş, anlama ve yorumlama 

işine girişen kişinin iki aşamalı bir metodolojik süreçten geçmesi gerektiğini 

vurgulamıştır5: 

a. Anlama/yorumlama gramatik yöntemle başlamalıdır. Özellikle yabancı 

dildeki bir metinle aramızdaki doğal uçurumları aşabilmek her şeyden 

önce metnin dili hakkında bir çalışma yapmakla mümkündür: “Birinci 

kural, bir ifadenin tarihsel ve nesnel olarak anlaşılması için ifadenin bütün 

dil içerisindeki yerini ve bir dilsel durum olarak bu ifadenin içerdiği 

bilgiyi tespit etmektir.” 

                                                
3 Alex Muchielli, Zihniyetler, (çev. A. Kotil), İst., 1991, s. 7. 
4 Sönmez Kutlu, “İslâm Mezhepleri Tarihi’nde Usûl Sorunu”, İslâmî İlimlerde Metodoloji Sorunu, 
Ensâr Neşriyat, İst., 2003, s. 67.  
5 Osman Bilen, Çağdaş Yorumbilim Kuramları, Romantik, Felsefî, Eleştirel Hermeneutik,Kitâbiyât, 
Ankara, 2002, s. 62-67. 
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b. Onun psikolojik süreç olarak ifade ettiği ikinci aşamada yorumcu, yazarın 

öznel zihin dünyasına girer. Bunun da sebebi basittir: Bir dilin ifade 

kalıplarının işaret ettiği anlamlar sınırsızdır. Böyle olunca bir sözün sınırlı 

anlamını tespit edebilmek için, o sözü söyleyen kişinin kendine özgü 

düşünce tarzına müracaat ederiz ve “yazarın sınırsız bir dil içinde belli 

kelimeleri seçmiş olmasının nedenlerinden hareketle o şahsın zihin hâlini 

anlayabiliriz.”  

 Daha da ötesinde Schleiermacher başarılı bir yorumcunun yazarı çok iyi, 

hatta yazarın kendisinden daha iyi anlayabileceğini iddia eder: çünkü ona göre yorum 

yazarın bile farkında olmadığı karanlık düşünceleri açığa çıkarabilir.6 

 Bütün bu bilgilerden hareketle, M.Abduh ve R. Rıza’nın düşüncelerine vâkıf 

olmak ve 20. asrın Müslüman nesilleri üzerindeki etkilerini incelemek için, onların 

görüşlerinden ve içinde yaşadığı çağın/toplumun değer yargılarından hareketle 

temsilcisi oldukları zihniyeti tanımlamak isabetli bir seçim olacaktır.  

 Araştırmamızda tarihsel bir konuyu ele aldığımızdan daha ziyade “belgesel 

tarama” tekniğini kullanacağız. Var olan kayıt ve belgeleri inceleyerek veri 

toplamaya belgesel tarama denir.7 Tarananlar geçmişteki olguların anında iz bıraktığı 

resim, film, plak, ses ve resim kayıtlı bantlar, araç-gereç, bina, heykel gibi 

kalıntılarla; olgular hakkında yazılıp çizilmiş her türlü mektup, rapor, kitap, dergi, 

ansiklopedi, tutanak, hatıra vb. yazılı kaynaklardır.8  Bu teknik tarihsel belgelerdeki 

verilerin analiz edilerek yeni bilgilere ulaşılması esasına dayanır.  

                                                
6 Ali Ünal, “Kur'ân ve Çeşitli Varyasyonlarıyla Tarihselcilik ve Hermenötik”, Kur'ân-ı Kerim, 
Tarihselcilik ve  Hermenötik, Işık Yay., İzmir, 2005, s. 53. 
7 Niyazi Karasar, Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemi, Nobel Yay., Ank., 1998, s. 183. 
8 Karasar, a.g.e., s. 183. 
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 Bizse ele aldığımız konunun yapısı gereği yazılı kaynaklarla yetineceğiz. 

Öncelikli olarak müfessirimizin kendi eserlerine ve onunla aynı döneme ait tarihsel 

kaynaklara başvurulacaktır. Zira dönemin güncel tartışmalarını yansıtan gazete, dergi 

vb. yayınlar Abduh-R. Rıza ikilisinin düşüncelerinin şekillenmesinde önemli bir yere 

sahiptir. 

 Bu çalışma her şeyden önce mûcize anlayışları konusunda art zamanlı bir 

yorum eleştirisini hedeflemektedir. Çağdaş yorumlar ile klasik eserlerdeki 

anlayışların mukayese edilmesi suretiyle, İslâm düşünce geleneğinin tarih içerisinde 

mûcize konusundaki dönüşüm, değişim ve gelişimleri incelenmiş olacaktır. Böyle bir 

yaklaşım kültürel mirasımızı doğru bir biçimde yorumlamak ve sağlam bir gelecek 

inşa edebilmek için çok büyük bir önem arz etmektedir.  

 Bu bilgiler muvacehesinde, Menâr Tefsiri’nde mûcizevî kıssalar ile ilgili 

yorumları incelerken klasik tefsirlere müracaat etmenin gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Biz de bu çalışmada Kur'ân ifadelerinin özelliklerinden kaynaklanan 

yorum problemlerinde dilbilimsel tefsirlere, mûcizevî kıssalarının tarihsel açıdan 

analizine giriştiğimizde de rivayet tefsirlerine öncelik vereceğiz. 

 

E. MUHAMMED REŞİD RIZA’NIN HAYATI VE ESERLERİ 

 Bu araştırmanın hedefi Menâr Tefsiri’nde mûcizelerle ilgili farklı yorumları 

ve bunlara kaynaklık eden duygu, düşünce ve temayülleri analiz etmek olduğuna 

göre, eser-müessir, telif-müellif ilişkisinin öneminden dolayı, söz konusu tefsirin 

yazarı olan Reşid Rıza’nın hayatındaki enteresan noktaları hatırlatmakta fayda 

görüyoruz. 
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i. M. Reşid Rıza’nın Çocukluğu ve Ailesi 

 Reşid Rıza el-Hüseynî o zamanlar Suriye’ye bağlı, fakat günümüzde Lübnan 

sınırları içerisinde yer alan Kalemun kasabasında 22 Ağustos 1865                       

(27 Cumâde’l-ûla 1282) tarihinde doğdu.9 Ailesinin Hz. Hüseyin neslinden 

geldiği, kasabanın önde gelen ailelerinden biri olduğu rivayet edilir. Reşid Rıza 

geleneksel ilmi metotların uygulandığı, dindar bir çevrede büyüdü.10 Daha 

sonraları belirginleşecek olan tasavvufi eğilimlerinin oluşmasında ailesi etkili 

olmuştur. Çok küçük yaşta dedesinin yaptırdığı mescitte ibadet ve sohbet için 

ayrılan bir hücrede gününün büyük bir kısmını ibadet ederek ve ders çalışarak 

geçirmeye başlamıştır. Onun bu yıllarda yaşadığı deruni tecrübelerin gelecekteki 

mistik-felsefî yorumlarına zemin hazırlamış olması mümkündür. Kur'ân’a olan 

ilgisi de bu yıllarda filizlenmiştir. Medrese tahsiline başlamadan önce kendi 

kendine Kur'ân-ı Kerim’in yarısını ezberlediğini de söyler.11 

ii. M. Reşid Rıza’nın Öğrenim Hayatı 

 İlk bilgilerini babasından ve kasabanın âlimlerinden aldı. Daha sonra 

Trablus’taki Osmanlı Rüşdiye Mektebine kaydolduysa da memuriyete hevesli 

olmadığı için (o dönemde bu okulun amacı buydu) o bölgenin ünlü bilginlerinden 

Hüseyin el-Cisr’in kurduğu ve bizzat yönettiği “el-Medresetü’l-Vataniyyetü’l-

İslamiyye”ye geçti.12 Hocası el-Cisr “din ilimlerin dünyevi ilimlerle Batı’da 

olduğu seviyede birleştirilmediği sürece ümmetin düzelmesi ve ileri gitmesinin 

mümkün olmayacağı” düşüncesinden yola çıkarak bu okulu kurmuş ve 

                                                
9  Hayreddin Karaman, “Reşid Rıza”,  ( R. Rıza, Gerçek İslâm’da Birlik, İz Yay., İstanbul, 2003 
içerisinde)  s. 147. 
10  Albert Hourani, Çağdaş Arap Düşüncesi, (çev. L. Boyacı, H.Yılmaz), İnsan Yay., İstanbul, 2000, 
s.235. 
11  Karaman, a.g.m.., s. 149. 
12 Hourani, a.g.e., s. 235. 
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programını buna göre hazırlamıştı.13 R. Rıza’nın fikriyatına Modernist İslâm 

tohumlarının bu dönemde atıldığı söylenebilir. Bu okulda Türkçe, Arapça ve 

Fransızca gibi dil dersleri ve dinî ilimlerin yanında matematik, mantık, tabii 

bilimlerin de okutulması bakımından müfessirimizin çok yönlü bir eğitim 

ortamında yetiştiğini düşünmek de mümkündür.14 Bu eğitim faaliyetleri 

esnasında arkadaşları arasında sivrilen R. Rıza hocası el-Cisrî’nin takdirini 

kazanmış, bu sayede birçok kitap ve makaleden haberdar olmuş, hatta bazı 

Trablus gazetelerinde erken yaşta yazılar yazmaya başlamıştır.15   

iii. Müfessirin Muhammed Abduh ile Tanışması ve Menâr 

Tefsirinin Oluşumu 

 R. Rıza görüldüğü üzere züht hayatı yaşayan, kendi halinde bir ilim 

hevesliyken Muhammed Abduh’u tanıması onun hayatını değiştirmiştir. Onunla 

tanışması Abduh-Cemaleddin Afgânî ikilisinin çıkardığı ve o dönemde Arap 

dünyasında meşhur bir dergi olan “Urvetü’l-Vüskâ” vasıtasıyla olmuştur. 

Babasının kitapları arasında onun bir nüshasını görmüş ve diğer sayıları da 

aramaya koyulmuştu. Kendi ifadesine göre, “derginin her nüshası onu çıplak bir 

elektrik teli gibi onu sarsıyor, yakıp aydınlatıyor ve halden hale sokuyordu.”16  

 Hayattayken Afgani ile görüşemedi, ancak Mısır’daki Urâbî Paşa isyanı 

sebebiyle suçlu görülen ve Lübnan’a sürülen Abduh ile tanışma şansını yakaladı. 

Hatta Abduh’un Lübnan’a Medresetü’s-Sultaniye’de hoca olarak göreve 

başlaması üzerine 1885–1889 yılları arasında onun öğrencisi oldu.17 Bu derslerin 

onun düşünce ve aksiyonunda büyük etkisi olduğu söylenmelidir. Züht hayatı 

                                                
13 Karaman, a.g.m., s. 147-148.  
14 Karaman, a.g.m., s. 148; Hourani, a.g.e., s. 234. 
15 Karaman, a.g.m.., s. 148. 
16 Karaman, a.g.m.., s. 148, Hourani, a.g.e., s. 236. 
17 Karaman, a.g.m.., s. 150. 
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yaşayan, tasavvufa ilgi duyan R.Rıza giderek selefî ıslahat hareketinin girdabına 

kapılmaya başlıyordu. O kadar ki, Lübnan’da “Urvetü’l-Vüskâ” benzeri bir dergi 

çıkarmayı denedi ama siyasi ortamdan dolayı muvaffak olamadı. 

 Mısır’da sular durulup 1896’da Abduh ülkesine geri dönünce R. Rıza da 

hocasının bilgi ve tecrübesinden istifade etmek üzere 3 Ocak 1898 tarihinde 

Mısır’a gitti.18 Gelir gelmez ilk işi Menâr adlı ünlü dergiyi çıkarmak oldu. Her ne 

kadar hocası Muhammed Abduh daha önceki başarısız siyasi deneyimleri 

nedeniyle, önceleri bu fikre sıcak bakmadıysa da, Reşid Rıza hocasını siyasete 

karışmayan bir dergi çıkarmaya ikna etti ve derginin ilk sayısı önce haftalık ve 

sekiz sayfa olmak üzere 15 Mart 1898/22 Şevval 1315’te çıktı.19 Reşid Rıza 

hocasının Ezher Üniversitesinde verdiği tefsir derslerini takip ediyor, onları daha 

sonra kaleme alıyor ve yazdıklarını hocasına kontrol ettirdikten sonra dergide 

yayımlıyordu. İşte Menâr Tefsiri R. Rıza tarafından kaleme alınan ve dergide 

yayımlanan bu ders notlarının kitaplaşması sonrasında oluştu.20 Telif yöntemi 

bakımından bu tefsir diğerlerinden ayrılır.  

 Ayrıca Rıza’nın el-Menâr dergisinde kendi düşüncelerini yansıtan imzasız 

makaleleri de vardı. Bu yıllarda “dini ve toplumsal ıslahat, İslâm birliği, bidat ve 

hurafelerin(!) ortadan kaldırılması, eğitim ve öğretim faaliyetleri yoluyla 

ümmetin düşünce ahlâk düzeyinin yükseltilmesi, selef-i sâlihinin kanaat ve 

uygulamalarına dönüş” gibi düşünceler Reşid Rıza’nın bu makalelerinin ana 

fikrini ve hedeflerini oluşturuyordu.21  

                                                
18 Karaman, a.g.m.., s. 151; Hourani, a.g.e., s. 237. 
19 Karaman, a.g.m.., s. 151;  
20 J.J.G. Jansen, Kur'ân’a Yaklaşımlar, (çev. H. Açar), Fecr Yay., Ank., 1999, s. 69. 
21 Karaman, a.g.m., s. 152-153. 
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 Abduh’un üniversitedeki dersleri vefatına (1905’e) kadar, altı sene sürdü. 

Fakat bu tefsir çalışmaları tamamlanamadı ve Nisa Suresinin 125. ayetinde 

kaldı.22 Bu Abduh’un vefatından sonraki dönemde R. Rıza’nın aksiyonu ve 

fikirleri politik izler taşır. Kahire’de kurulan “Cemiyyetu’ş-Şûrâ’l-Osmaniyye”de 

başkanlık görevini yürütmesi ve kimi çevrelerce Sultan Abdülhamit devri ile 

özdeşleştirilen istibdat yönetimini doğrudan hedef alması bunun en açık 

delilidir.23 Reşid Rıza bu dönemde davasını yaymak ve hayalindeki ıslahat 

programını gerçekleştirmek vasıtasıyla siyasi amaçlı geziler de düzenlemiştir. 

İttihat ve Terakki hareketini desteklemek için 1908–1909 yıllarında Suriye ve 

Türkiye’yi ziyaret etmiş, 1916’da Şerif Hüseyin’i bağımsızlık zaferinden dolayı 

tebrik için Hicaz’a gitmiştir.24 Bu gezilerin iki amacı vardır: Devletlerarasında 

İslam birliği kurmak ve Osmanlı Devleti’nden ayrılan Arap devletlerini 

sömürgeci devletlerin istilasına karşı örgütlemek. Bu arada üstatları Afganî ve 

Abduh’tan devraldığı selefî İslâm anlayışını yayma hedefi de bu amaçlarla 

örtüşmektedir. 

iv. M. Reşid Rıza’nın Vefatı 

 Reşid Rıza fikirlerini yaymak uğruna büyük maddi zahmetlere girişmiş, bu 

arada dinlenmeye fırsat bulamadığı için sağlığı da bozulmuştu. 1935 

Ağustosunun bir gününde Kral Abdülaziz ile görüşmek üzere Süveyş Kanalına 

gitti. 23 Cumade’l-Ûlâ /22 Ağustos 1935 günü Kahire’ye dönerken otobüste 

rahatsızlandı ve hayatını kaybetti.25 

 

                                                
22 Mehmet Zeki İşcan, Muhammed Abduh’un Dini ve Siyasi Görüşleri, Dergâh Yay., İst., 1998, s. 86; 
J.J.G. Jansen, a.g.e., s. 70. 
23 Karaman, a.g.m., s. 155. 
24 Hourani, a.g.e., s. 238. 
25 Karaman, a.g.m., s. 158. 
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v. Müfessirin Başlıca Eserleri 

 Reşid Rıza çokça eser veren velud bir yazardır. Kitaplarının büyük kısmının 

Menâr dergisinde yayınlanan yazılarından oluşması da bunda etkilidir. Başlıca 

eserleri de şunlardır: 

 -Tefsîru’l-Menâr (Tefsîru’l-Kur'âni’l-Hakîm): Muhammed Abduh’un 

Ezher’deki tefsir dersleri Reşid Rıza tarafından kaleme alınarak Menâr dergisinin 

üçüncü sayısından itibaren neşredilmeye başlanmıştı. Abduh vefat ettiğinde bu 

dersler Nisa Suresinin 125. ayetine kadar gelmişti. Dergiden ayrı olarak ve on iki cilt 

halinde yapılan ilk baskı 1928’de yapıldı.26 

 Çağdaş araştırmacılardan Muhammed Ammara eser üzerindeki incelemeleri 

sonucunda Menâr dergisinin ilk beş sayısında yayınlanan Abduh tefsirine R. 

Rıza’nın bazı müdahaleleri olduğu sonucuna varmıştır. Fakat bu karışıklıklar yine 

müellif tarafından tefsirin kitaplaşması sırasında tashih edilmiştir.27 R. Rıza 

hocasının vefatından sonra tefsirin kitabetini hocasının fikirleri ışığında sürdürdü. 

Fakat o da bilinmeyen sebeplerden ötürü tefsiri tamamlayamadı ve eserin muhtevası 

Kur'ân-ı Kerim’in ilk on iki cüzüyle (Yusuf, 12/52’ye kadar) sınırlı kaldı.28 

 -Mecelletü’l-Menâr: Dergi Kahire’de 15 Mart 1898’de çıkmaya başlamış 

ve1900 yılına kadar sekiz sayfadan oluşan haftalık, 1901–1906 yılları arasında on 

beş günlük, 1906–1935 yılları arasında da aylık bir dergi olarak neşredilmiştir. Aylık 

derginin her sayısı seksen sayfa, her cildi de 960 sayfadır.29 R. Rıza vefat ettiği 

zaman derginin yayını da durmuştur. Derginin klasikleşen bölümleri şunlardır: 

                                                
26 Karaman, a.g.m., s. 164. 
27 İşcan, a.g.e., s. 86. 
28 Jansen, a.g.e., s. 70. 
29 Karaman, a.g.m., s. 160. 
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Tefsir, makaleler, eğitim-öğretim yazıları, fetvalar, haberler-yorumlar, kitap 

tanıtımları. 

 -el-Hikmetu’ş-Şer’iyye fi Muhakemeti’l-Kadiriyye ve’r-Rufaiyye: R.Rıza 

gençlik yıllarında Trablus’ta yaşarken yazdığı bu eserinde tasavvuf ve tarikatlardaki 

yanlış uygulamaları eleştirmiş ve yapılması gerekenler hakkındaki düşüncelerini 

belirtmiştir.30 

 -Tarihu’l-Üstazi’l-İmam: R. Rıza bu eserinde hocası Muhammed Abduh’un 

hayatını, eserlerini ve düşüncelerini anlatmaktadır. Üç ciltlik kitabın birinci cildi 

Abduh’un hayatı, Afgânî ile birlikteliği ve Urvetü’l-Vüskâ’nın neşredilmesine 

ayrılmış; ikinci cildinde Abduh’un çeşitli yazılarına yer verilmiş, üçüncü cildinde de 

Abduh hakkındaki yazılar bir araya getirilmiştir.31 Bu eser Abduh’un fikriyatını ve 

aksiyonunu tanımak açısından önemli bir yere sahiptir. 

 -Muhâverü’l- Muslih ve’l-Mukallid: İki farklı karakterin diyaloğu biçiminde 

kaleme alınan yazılardan oluşan ve Menâr dergisinin üçüncü ve dördüncü cildinde 

neşredilen bu eser Ahmet Hamdi Akseki tarafından ve Hayreddin Karaman 

tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Kitaptaki mukallit karakteri içtihat ve tecdide karşı 

çıkan dönemin insanını temsil ederken, muslih ise dini selef-i salihinin ortaya 

koyduğu biçimde yaşamaya çalışan, bidatlere ve hurafelere karşı çıkan ıslahatçı 

kişidir.32 

 -el-Vahyu’l-Muhammedî: 1932’de yazılan ve birçok defa basılan kitabın ana 

konuları şunlardır: Vahiy, Kur'ân-ı Kerim’in i’cazı ve on ayrı başlık altında toplanan 

gayeleri.33 Yazar bu kitabı İslâm’ı yabancılara anlatmak ve onların hidayete 

                                                
30 Karaman, a.g.m., s. 160. 
31 Karaman, a.g.m., s. 161. 
32 Karaman, a.g.m., s. 162. 
33 Karaman, a.g.m., s. 166. 
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kavuşmalarına vesile olmak üzere yazmıştır. Zira Abduh ekolünde hidayet 

kavramının özel bir yeri vardır. Tefsirin ana gayesi de hidayettir.34 

 -el-Menâr ve’l-Ezher: Reşid Rıza’nın son eseri olan bu kitap iki kısımdan 

oluşmaktadır. Yazar birinci kısımda Ezher Üniversitesi’nin ıslah çalışmasında Abduh 

ile birlikte yaşadıklarını, ikinci kısımda da kişisel ıslahat çabalarından 

bahsetmektedir.35 

 

F. MÛCİZE KAVRAMI VE MÛCİZELERİN ÖZELLİKLERİ 

 Şimdi de çalışmanın kavramsal çerçevesinin çizilmesi açısından mûcizenin 

ve Kur'ân-ı Kerim’deki mûcizelerin özellikleri üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

i. “Mûcize” Kavramı 

 Mûcize sözlükte “bir şeye güç yetirememek” anlamındaki acz kökünün if’al 

babından ism-i fâili olup, “karşı konulamaz, insanı âciz bırakan harika bir olay, 

durum veya nesne”36 anlamındadır. Kelâmi bir kavram olarak ise, mûcize, kendisini 

inkâr edenlere meydan okuduğu sırada peygamberlik iddia eden kişinin elinde tabiat 

kanunlarına aykırı olan bir olayın, bir başkasını benzerini getirmekten aciz bırakacak 

şekilde vuku bulmasıdır.37 Kelimenin sonundaki ‘te’ harfi “allemetü” kelimesinde 

olduğu gibi, müenneslik işareti değil, mübalağa içindir.38 

  Kur'ân-ı Kerim’de mûcize kelimesi yer almamaktadır. Fakat peygamberlerin 

Allah tarafından gönderilmiş elçiler olduğunu kanıtlayan harikulade olaylar daha çok 

                                                
34 Muhammed Reşid Rıza, Tefsîr'ul-Menâr, Dâru’l-Kütüb, Beyrut, 2005, c. I, s. 26–27. 
35 Karaman, a.g.m., s. 167. 
36 İbn-i Manzur, Lisânu’l-Arab, Dâru Sâdır, Beyrut, 1956, c. XIV, s. 61-62; İbn-i Mansur Muhammed 
b. Ahmed el-Ezherî, Tehzîbu’l-Luğa,  el-Muessesetu’l-Mısriyyetu’l-Âmme, Kahire, 1964, c. I, s. 340. 
37  Nureddin es-Sâbûnî, Mâturîdiyye Akâidi, (çev. B. Topaloğlu), D.İ.B. Yay., Ank., 2005, s. 105. 
38 Esma Yasemin Çolak,  Kur`an-ı Kerim'de Mûcize Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış doktora 
tezi, A.Ü. Sos. Bil. Ens., 2002, s. 9. 
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âyet (âyât) kelimesiyle ifade edilmiştir. Hadislerde de mûcize kelimesi 

görülmemekte, fakat acz kökünden türeyen çeşitli kavramlar kullanılmaktadır.39 

 Kelâmî bir terim olarak mûcizenin ne zaman kullanılmaya başlandığı tam 

olarak bilinmemekle beraber, klasik eserlerde bu kavrama X. (h. IX) yüzyıldan 

itibaren rastlanmaktadır.40 Bu yüzyıl kelâmcılarının birçoğu tabiat kanunlarına karşı 

düşme anlamında mûcizelerin imkânını kabul etmişler ve eserlerinde dile 

getirmişlerdir.41 Konuyla ilgili olan “keramet” kavramının da bu dönemde 

billurlaştığı düşünülmektedir.42 

 Eski Ahit’te mûcize iki farklı şekilde ifade edilir:43  

i. Aynı kökten gelen “pele” ve “nifla’(ot)”  Tanrı’ya atfedilen harikulade 

olaylar ve işler için kullanılır.( Çıkış, 4/1–9; Sayılar, 14/22) 

ii. “Mofet(im)” kelimesi de daha ziyade peygamberlikle bağlantılı biçimde 

kullanılır.( Sayılar, 29/3; I. Krallar, 13/3) 

 Yeni Ahit’e gelince, mucize karşılığında “terata” (Resullerin İşleri, 2/19; 

İbranilere Mektup, 2/4), “dunameis” (Resullerin İşleri, 2/22; Romalılara Mektup, 

15/19) ve “semeia” (Matta, 12/38; Yuhanna, 2/11) kelimeleri kullanılır. Bu 

kelimeler mûcize kavramının birbiriyle bağlantılı üç boyutuna işaret eder: Mûcizenin 

yarattığı harikulade hal (terata), mûcizenin ortaya çıkmasını sağlayan tabiat üstü güç 

(dunamis) ve mûcizenin gerçeğin delili olma (semeia). Özellikle İsa Mesih’in 

mucizelerinden bahsedilirken Grekçe “erga” (işler) kelimesinin çok kullanıldığı 

görülür.44 

                                                
39 Halil İbrahim Bulut, “Mûcize” maddesi, D.İ.A., İst., 2005, c. 30, s. 350. 
40 Bulut, a.g.md., s. 350. 
41 Çolak, a.g.e., s. 12. 
42 Bulut, a.g.md., s. 350. 
43 Salime Leyla Gürkan, “Diğer Dinlerde Mûcize” maddesi, D.İ.A., İst., 2005, c. 30, s. 353. 
44 Gürkan, a.g.md., s. 354. 
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ii. Mûcizelerin Özellikleri 

 Literatürde mûcizenin peygamberlik iddia eden kimsenin doğruluğuna delil 

olabilmesi için bazı özelliklerinden bahsedilir. Buna göre, olayın tabiat kanunlarının 

çok üstünde ve onlara aykırı olması, doğrudan veya dolaylı biçimde ilahi bir fiil 

olması, peygamberlik iddiasına uygun olarak ortaya konulması, peygamberin 

güvenilirliğini zedeleyecek nitelikte olmaması, bir tekzip veya inkârdan sonra 

meydana gelmesi ve insanoğlunun aciz kaldığı bir olay türünden gerçekleşmesi 

gerekir.45 

 Kavramın felsefî kullanımına gelince, çok genel veya geniş kullanımında 

mucize, “Tanrı tarafından meydana getirilmiş, dini bir önemi haiz, olağanüstü türden 

bir olay” veya “sonuçları lehimize olan beklenmeyen bir olay” 46 olarak tarif 

edilebilir. Bir yamacın altında yürürken, ayakkabısının çözülen bağını bağlamak için 

duran kişinin, düşen bir kayanın kendisine çarpmasından kurtulması veya sabahleyin 

uyanamadığı için servisi kaçıran kişinin servis otobüsünün yaptığı trafik kazasından 

kurtulması, böyle bir olaydır. Fakat bizim mûcizeden kastettiğimiz bu tür olaylar 

değildir. 

 Zira bu gibi örneklerde meydana gelmiş olan olay, şaşırtıcı olmakla birlikte 

tabiî bir izaha sahiptir. Çünkü belli bir dönemde olağanüstü kabul edilen bir olay, 

sonraki bir dönemde olağan hâle gelebilmektedir. Üç dört asır önce insan için havada 

uçmak, uzak mesafedeki bir insanla konuşmak, olağanüstü farz edilirken, 

günümüzde bunlar olağan kabul edilir olmuştur. Bugün internet vasıtasıyla 

gerçekleştirilen olaylar, elli sene öncesinin olağanüstü kabul edilecek olaylarıdır. Bu 

durum tabiat yasalarının değişkenliğinden kaynaklanmaktadır. Öyleyse mûcizeyi 

                                                
45 Fikret Karaman, “Mûcize” maddesi, Dinî Kavramlar Sözlüğü, D.İ.B. Yay., Ank., 2005, s. 455.  
46 Recep Kılıç, Modern Batı Düşüncesinde Vahiy, A.Ü.İ.F. Yay., Ankara, 2003, s. 138. 
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tanımlarken “tabiat yasalarının ihlâli” fikrini merkeze almak yerine, tabiatın normal 

işleyişine Tanrı’nın müdahale ettiğini kabullenmek gerekir.47 

 İslâm akâidinde mucizenin ilâhi bir fiil olması ve sadece peygamberlerin 

elinde zuhur etmesi olmazsa olmaz bir özellik olarak belirtilir.48 Buna göre, herhangi 

bir kimsenin gösterdiği harikulade bir olaya mûcize değil, “keramet” denir.49 Böyle 

bir ayrımla İslâm inancı diğer dinlerden ayrılır.   

 Örnek verecek olursak, Tanrı’nın her şeyi yaratabilme gücünün kabul edildiği 

Eski Ahit’te de yaratılışla ilgili her türlü olay Tanrı’ya nispetle ifade edilir. Mûcizeler 

de bunun dışında değildir. Bazen yeni bir yaratma (Sayılar, 16/30), dolayısıyla daha 

önce görülmemiş olağanüstü bir hadise (Çıkış, 34/10) ve bazen de beklenmedik fakat 

tabii bir olay mûcize sınırları içerisinde mütalaa edilir.50 Fakat zaman zaman yalancı 

peygamberlerin de Tanrı’nın dilemesiyle mûcizevî fiiller gösterebildiğini kabul eden 

Eski Ahit teolojisine göre tek başına bir mûcize bir iddianın doğruluğunu 

kanıtlamaya yetmez.51 ( Tesniye, 13/2–4) Dolayısıyla teolojik açıdan çok büyük bir 

önem arz etmemektedir. 

 İncillerde yer alan en büyük mûcize aynı zamanda hristiyan teolojisinin odak 

noktasında bulunan İsa (a.s.)’nın dirilmesi ve göğe yükselmesi gerçekleşen 

“enkarnasyon” olayıdır.52 Ayrıca onun fiziki ve ruhî hastalıkları iyileştirme (Luka, 

4/31–41), ölüleri diriltme (Markos, 5/35–42), su üzerinde yürüme (Markos, 6/48), 

fırtınayı dindirme (Matta, 8/26), görünmez olma (Yuhanna, 8/59) ve kalabalıkları 

                                                
47 Kılıç, a.g.e., s. 140. 
48 Bulut, a.g.md., s. 350. 
49 Abdülfettah Tabbâra, Kur'ân’da Peygamberler ve Peygamberimiz, (çev. A. Temel, Y. Alkın), İst., 
1998, s. 23. 
50 Gürkan, a.g.md., s. 353. 
51 Gürkan, a.g.md., s. 353. 
52 Gürkan, a.g.md., s. 354. 
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doyurma53 (Markos, 6/34–44) gibi tabiatın işleyişiyle ilgili mûcizelerinden ve rüya, 

vizyon, vahiy ve dua yoluyla Tanrı ile iletişim kurma, telepatik güç ve kehanet 

gösterme ( Matta, 20/17–19; Markos, 11/1–4; Yuhanna, 1/47)gibi psikolojik 

mûcizelerinden de bahsedilir.54  

 Bunun yanında mûcize göstermek İncillerin anlatımına göre sadece Hz. 

İsa’ya mahsus bir özellik değildir. Onun göğe yükselmesinden sonra yukarıda sözü 

edilenlere benzer mûcizelerin havarîlerine de nispet edildiği görülür.55  

 Peygamberlik iddiasının ve meydan okumanın hemen arkasından zuhur 

etmesi İslâm akâidinde mûcizenin ikinci büyük özelliği olarak zikredilir.56 Kur'ân-ı 

Kerim’de Salih (a.s.), Musa (a.s.) ve İsa (a.s)’nın mucizelerinden bahsedilirken 

meydan okuma özelliğine vurgu yapılması bunu teyit etmektedir.  

 Mûcizelerin vücubiyeti konusu İslâm âlimleri arasında tartışılan bir mesele 

olmuştur. Âlimlerin geneline göre, akl-ı selim sahibi kimseler peygamberlik iddia 

eden kimseyi söz, fiil ve davranışlarından tanıyabilirse de, ona inanmamakta ısrar 

eden kimseler için mûcizeden başka çare yoktur.57 Mutezile kelamcılarına göre 

mûcize göstermenin gerekliliği inanan inanmayan herkes için geçerlidir. 

Peygamberlikle görevlendirilen kimsenin bu görevden önceki doğru, dürüst, ahlâklı 

yaşamı peygamberlik iddiası için yeterli sayılamaz.58 Mâturîdî meselenin boyutunu 

daha da ileri götürerek, mûcize olmaksızın bir peygamberin sözünü kabul etmenin 

                                                
53 Günümüz tefsirlerinde Hz. İsa’nın kalabalıkları doyurma mûcizesi ile Mâide Kıssası arasında 
bağlantı kuranlar olmuştur. Zaten bu çalışma da tür yorumlar ekseninde dönmektedir. Daha fazla bilgi 
için bkz. S. 80-90. 
54 Gürkan, a.g.md., s. 354. 
55 Matta, 10/7-8; Resullerin İşleri, 3/1-10. 
56 Bulut, a.g.md., s. 350. 
57 Bulut, a.g.md., s. 351. 
58 Bulut, a.g.md., s. 351. 
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gerekli olmadığını belirtmiştir.59 Çünkü hak peygamber ile yalancı peygamberler 

ancak mûcize ile ayırt edilebilir. 

 Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, İslâm geleneğinde mûcize 

konusu tabiata ilâhi bir müdahale olarak anlaşılmış ve peygamberlik iddiası, vahyin 

imkanı konularının mütemmim cüzü olarak görülmüştür. Fakat İslâm tarihinin bazı 

devrelerinde, bazı âlimler çeşitli saiklerle kutsal kitaplarda sıkça yer alan mûcizelerin 

imkânını tartışmaya açmışlardır. Bu konu birinci ve ikinci bölümde ayrıntılı olarak 

ele alacağından şimdilik bu kadar açıklamayı yeterli görüyoruz.  

iii. Kur'ân-ı Kerim’deki Mûcizeler 

 Kur'ân-ı Kerim’de mûcize kelimesinin yer almadığını, bu kelimenin kelâmî 

ekollerin oluşumuyla şimdiki anlamında kavramsallaştığını daha önce söylemiştik. 

Peygamberlerin Allah tarafından gönderilmiş elçiler olduğunu kanıtlayan harikulade 

olaylar Kur'ân-ı Kerim’de daha çok âyet  )��	( kelimesiyle ifade edilmiştir.60 Kur'ân-ı 

Kerim’in pek çok yerinde kullanılan bu kelime alâmet, işaret (Bakara, 2/248), ibret 

(Şuarâ, 26/158), hayret verici olay (Müminûn, 23/50), delil (Rûm, 30/22) ve mûcize 

anlamlarına gelir.61  

 Kelimenin mûcize anlamındaki kullanımları tarihe mal olmuş peygamberlerin 

toplumlarıyla mücadeleleri sırasında ortaya çıkan olağanüstü hadiseleri ve kainat 

kitabının sahifeleri, satırları kelimeleri ve harfleri anlamına gelen her bir yaratılmışın 

                                                
59 Sâbûnî, a.g.e., s. 105. 
60 Elmalılı Hamdi Yazır’a göre de ayet açık işaretler ve kesin delillerle karşısında hiçbir söz 
söylenmek ihtimali bulunmayan apaçık bir mûcize anlamına gelir. Kur'ân-ı Kerim sözlerine de ayet 
denmesi bundandır. Öyleyse Allah’ın kevnî ve kavlî olmak üzere iki türlü ayeti vardır. (Hak Dini 
Kur'ân  Dili,  Eser Neş., İst., 1979, c. I, s. 569) Bu yoruma göre, kevnî ayetler Allah’ın izniyle dış 
dünyada meydana gelen harikulade olaylar, kavlî ayetler ise Kur'ân-ı Kerim’de tilavet olunan Allah 
kelamıdır. Mûcizeler söz konusu olduğunda kevnî ayetler anlaşılmaktadır. (Ahmet Nedim Serinsu, 
Kur'ân Nedir?, Şule Yay., İst., 1999, s. 109.) 
61 Albayrak, a.g.e., s. 37; Serinsu, a.g.e,, s. 109. 
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en küçüğünden en büyüğüne kadar mûcizevî var oluşunu ifade eder.62 Örneğin, 

Salih(a.s.)’in dişi devesi63, Musa(a.s.)’nın asâsı ve parıltılı eli64, İsa (a.s.)’nın 

gösterdiği olağan üstü hadiseler65 ve inkarcıların peygamberlerden mûcize talepleri 

hep bu kelimeyle anlatılmıştır. Yine peygamberlerin hakka, hakikate davet sürecinde 

hiçbir çağrıya yanıt vermeyen kavimlerin helâki anlatılırken de âyet kelimesinin 

kullanıldığını görmekteyiz. 

 Beyyine  )�َِِِِِِ��َ�ٌ( kelimesi de “mûcize” anlamında kullanılmıştır.66 Sözlükte akli 

olsun hissi olsun “açık delil”67 anlamına gelen bu kelime Kur'ân-ı Kerim’de tekil 

olarak on dokuz yerde, çoğul haliyle (beyyinât) de elli iki yerde geçmektedir. 

 Bununla birlikte onunla âyet arasında anlamsal farklılıklar bulunur. Şöyle ki, 

bir âyet anlaşılır veya anlaşılmaz, fakat beyyine o kadar açıktır ki, ya tam anlaşılır 

veya büyü ve hile olarak yanlış bir biçimde yorumlanır.68 Hiçbir zaman basit biçimde 

reddedilemez. Fakat çok fazla ikna edici olmalarına rağmen katı kalpli inkârcılar 

tarafından çoğu zaman reddedilmiştir. Beyyine olan ayetler birer işaret olarak onları 

doğrudan ve kaynağından alan peygamberler için etkili olmuştur.69  

 Kur'ân-ı Kerim’de mûcizeleri belirtmek için kullanılan bir diğer kelime de 

burhân  )�ُ�ْ�ٌَنه( ’dır. Sözlük anlamı “hüccet, delil”70 olan burhân, Kur'ân-ı Kerim’de 

toplam sekiz yerde geçmekte olan kelime, sadece bir yerde tesniye durumunda 

                                                
62 Çolak, a.g.e., s. 20. 
63 A’raf, 7/73 , Şuarâ, 26/154. 
64 A’raf, 7/106-108, 117-122; Hûd, 11/96; Kasas, 28/31-32, 35, Tâhâ, 20/22. 
65 Âl-i İmran, 3/49-50, Mâide, 5/110. 
66 A’raf, 7/73; Hûd, 11/53. 
67 Râğıb el-İsfehânî, el-Müfredât, Dârü’ş-Şâmiyye, Beyrut, 1997, s. 157; İbn-i Manzur, a.g.e., c. XII, 
s.69. 
68 Çolak, a.g.e., s. 21. 
69 Enâm, 6/57; Enfâl, 8/42; Hûd, 11/17, 28, 88.  
70 el-Müfredât, s. 121; İbn-i Manzur, a.g.e., c. VIII, s. 476. 
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kullanılmıştır.71 Özellikle muhatabın aklî bir delil ile iddiasını doğrulaması istemiyle 

beş kez de izafet durumunda kullanılmıştır. Beyyine’ye yakın bir anlamı olmakla 

birlikte, tabiatüstü olaylardan ziyade aklî delillere ilişkin anlamları içermektedir. 

Beyyine’nin açık ve zahir olmasına mukabil,  burhân aklî ve psikolojik bir delil 

olarak adlandırılmıştır.72   

 Sultân  kelimesi de Kur'ân-ı Kerim’de “mucize” anlamında kullanılan )ٌن�َ�ْ�ُ� (

kelimelerden biridir.73 Sözlükte delil, kuvvet, hüccet74 anlamlarına gelen bu kelime 

Kur'ân-ı Kerim’de otuz beş yerde tekil olarak, iki yerde de izafet halinde75 

geçmektedir. İki ayette de tef’il babında bir fiil olarak kullanılmıştır.76 Açık ve selim 

bir akıl için “beyyine” aşikâr ve ikna edici olmasına ve “burhân” da bazı peşin 

hükümleri yıkabilecek güçte olmasına karşılık, “sultân” hakikati kabul etmeye 

yanaşmamakta artık kararlı olanları psikolojik yönden hemen hemen kabul etmeye 

zorlayıcı bir delil anlamına gelir. Bu kavramlar arasında daha çok ikna gücündeki 

derece bakımından bir farkın olduğunu söylemekte de yarar vardır.77 

 Yine basira kelimesinin çoğulu olan ve sözlükte idrak, basiret, akıl, zeka, 

hüccet, marifet78 anlamlarına gelen basâir )�َ�َُر�ِء(  kelimesi de İsrâ, 17/102’de     

Hz. Musa’nın Firavun ile konuşması esnasında kullanılmıştır. 79 Bu ayetteki “besâir” 

önceki ayette Hz. Musa’ya verildiği söylenen dokuz mûcizenin başka bir biçimde 

ifadesidir.  
                                                
71 Kasas, 28/32. 
72 Çolak, a.g.e., s. 33. 
73 Nisa, 4/153; Hûd, 11/96. 
74 el-Müfredât, s. 420;  
75 Nahl, 16/100; Hakka, 69/29. 
76 Nisa, 4/90; Haşr, 59/6. 
77 Çolak, a.g.e., s. 27. 
78 el-Müfredât, s. 127-128; İbn-i Manzur, a.g.e., c. IV, s. 67. 
79 “Ant olsun biz Mûsâ'ya açık açık dokuz mûcize vermiştik. İşte İsrâil oğullarına sor: Mûsâ onlara 
gelmiş; Firavun ona: ‘Ey Mûsâ, ben senin büyülendiğini sanıyorum’ demişti. Musa da dedi ki: 
‘Bunları, ancak göklerin ve yerin Rabbinin, (benim doğruluğumu belgeleyen) deliller olarak 
indirdiğini pekâlâ bildin. Ey Firavun, ben de seni mahvolmuş görüyorum.” 
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 Bunların dışında hak80 )ْلَا َ!ُ(  ve Furkân81 )  "ُ�ََْ#ن�( kelimelerinin de Kur'ân-ı 

Kerim’de mûcize anlamında kullanıldığına şahit olmaktayız.  

 Kur'ân-ı Kerim’deki mûcizevî olayları başlıca üç grupta toplayabiliriz82: 

i. Hissi Mûcizeler:  Duyu organlarına hitap eden harikulade olaylardır.83  

Kur'ân-ı Kerim’de geçmiş peygamberlere ait mûcizelerin çoğu bu 

gruptadır. Hz. Musa’nın asâsının yılana dönüşmesi ve elinin parıltılı 

bir ışık vermesi84, Hz. İsa’nın kuş şekline soktuğu çamura üfleyince 

onun canlanıvermesi, ölüleri diriltmesi, körleri ve alaca hastalığına 

yakalananları iyileştirmesi85 gibi. Bununla beraber Kur'ân-ı Kerim’de 

Firavun’un büyücülerinden başka mûcizeler ile imana gelen ve 

peygamberin iddiasını doğrulayan bir insan örneğini 

görmemekteyiz.86 

ii. Aklî Mûcizeler: “Mânevi mûcize” veya “bilgi mûcizesi” olarak da anılan 

bu grup insanların akıl yürütme gücüne hitap eden ve onları rasyonel 

kanıtlarla baş başa bırakan gerçeklerden oluşur.87 Bunlar düşünmekle 

algılanan unsurlardır ve hissi mûcizeler gibi belli bir zaman ve mekân ile 

sınırlı değildir. Nitekim Kur'ân-ı Kerim Hz. Peygamber’in insanlık 

boyunca varlığını sürdürecek en büyük aklî mûcizesi olarak zikredilir.88  

                                                
80 Yunus, 10/76. 
81 Bakara, 2/53. 
82 Sâbûnî, a.g.e., s. 106-113. 
83 Bazı çağdaş âlimler geçmiş peygamberlere verilen hissi mûcizelerin Hz.Peygamber’e verilmediğini 
söyleyerek, literatürdeki bu tür rivayetlerin sıhhatini inkâr ederler. Onlara göre, Kur'ân-ı Kerim’de 
müşriklerin mûcize taleplerine karşı verilen olumsuz cevap bunun en açık delilidir. Bkz.  İsrâ, 17/59, 
101; A’raf, 7/133, Zuhruf, 43/46.  
84 A’raf, 7/106-108, 117-122, Tâhâ, 20/19-22, 67-70 
85 Âl-i İmran, 3/49; Mâide, 5/110. 
86 Tâhâ, 20/70 
87 Bulut, a.g.md., s. 351. 
88 Ebû Mansur el-Maturîdî, Kitâbu’t-Tevhîd, İSAM, Ank., 2005, s. 320. 
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iii. Haberî Mûcizeler: Hz. Peygamber’in geçmişte vuku bulmuş ve kimsenin 

bilmediği olayları haber vermesi ve gelecekte yaşanacak bazı olayları 

işaret etmesi. Hz. Peygamber’in Bizanslıların İranlıları savaşta mağlup 

edeceğini haber vermesi89 gibi. 

 Bunun yanında mûcizeler amaçları bakımından da üçe ayrılmışlardır90: 

i. Hidayet Mûcizeleri: Peygamberin inkarcılara meydan okumasıyla ve 

onları hayrete düşürüp benzeri getirmekten aciz bırakacak bir biçimde 

meydana gelen mûcizelerdir. Daha önce bahsi geçen Hz. Salih’in devesi, 

Hz. Musa’nın asâsı ve parıltılı eli, Hz. İsa’nın şifa mûcizesi ve 

Hz.Peygamberin Kur’ân mûcizesi91 bunlar arasında sayılır.  

ii. Yardım Mûcizeleri: İnananların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik olarak 

zuhur eden ilâhi yardımlardır. Bunlar hemen her peygamberin hayatında 

görülür ve ona bağlanan kişileri manevî olarak desteklemek amacını taşır. 

Hz. Musa’nın İsrâil oğulları için Allah’ın emriyle kayadan su çıkarması92, 

Hz. İsa’nın gökten yiyecek dolu bir sofra indirmesi93, Bedir ve Uhut 

gazvelerinde meleklerin Müslümanlara yardım etmesi94 gibi. Kur'ân ’da 

bu tür mûcizeler genelde “nusret”  )ٌةَ�ْ�ُن( kelimesiyle ifade edilir.95 

iii. Helâk Mûcizeleri: İlâhi emirleri tutmamakta, peygamberin iddialarına 

inanmamakta ısrar eden toplulukların olağanüstü bir biçimde 

cezalandırılmasıyla gerçekleşen olaylardır. Kur'ân-ı Kerim’deki ifadesiyle 

                                                
89 Rûm, 30/1–4. 
90 Bulut, a.g.md., s. 351. 
91 Bakara, 2/23–24. 
92 Bakara, 2/60. 
93 Mâide, 5/112–115. Bu mûcizenin gerçekleşmesinin imkânı ile ilgili tartışmalar için bkz. s. 83–93. 
94 Âl-i İmran, 3/123–127; Ahzab, 33/9. Bu yardımın maddi mi yoksa manevi olarak mı gerçekleştiği 
hakkındaki yorum farklılığı için bkz. S. 74–80. 
95 Bakara, 2/214; Âl-i İmran, 3/123; Enfâl, 8/10; Tevbe, 9/25; Rûm, 30/47. 
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bu tür mûcizeler şiddetli bir fırtına, korkunç bir gürültü, tufan, zelzele gibi 

tabii afetler tarzında gerçekleştiği gibi96, düşmanlar tarafından 

katledilmek suretiyle de gerçekleşebilir. Nuh kavminin tufanla97, Semud, 

Meyden ve Âd halkının korkunç bir gürültüyle98, Lût halkının zelzele ve 

korkunç bir taş yağmuruyla99, Firavun ve ordusunun denizde boğulmak 

suretiyle100 yok edilmesi bunlardandır. 

 Biz bu çalışmamız esnasında genelde olağan üstü tabiat olaylarının 

gerçekleşmesi biçiminde açıklanan “hissi mûcizeleri” mercek altına almaya çalıştık. 

Şayet bunları amaçları bakımından bir tasnife tâbi tutulacak olursak iki grupta 

toplayabiliriz: 

I. Kızıldeniz’in yarılması ve İsrailoğullarının Firavun’un elinden 

kurtulması, Hz. İsa’nın göğe yükselmesi, Hz. İsa’nın hastaları 

iyileştirmesi ve ölüleri diriltmesi, Allah’ın Bedir Savaşı’nda 

Müslümanları üç bin melekle takviye etmesi, Hz. İsa ve 

Havarilerine gökten bir sofra indirilmesi gibi mûcizeler “yardım 

mûcizeleri” kapsamındadır.  

II. Yine, bu çalışmada ele alınan Hz. İsa’nın babasız doğumu, Tûr 

Dağının İsrailoğullarının üzerine Kaldırılması, İbrahim (a.s.)’in 

parçalara ayırdığı kuşların canlanması, Hz. İsa’nın kuş şeklini 

verdiği çamura üfleyerek onu canlandırması ve Semud Kavmine 

verilen deve mucizesi de “hidayet mûcizeleri” kapsamında 

değerlendirilebilir. 

                                                
96 Ankebût, 29/40.  
97 Hûd, 11/43 
98 Hûd, 11/50–94. 
99 Hûd, 11/82; Hicr, 15/79; Şuarâ, 26/161. 
100 Bakara, 2/ 50. 
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 Kur'ân kıssaları arasında değil de, darb-ı meseller arasında zikredilen101 

“ölüm korkusuyla yurtlarını terk eden binlerce kişinin tekrar dirilmesiyle” ilgili ayeti 

(Bakara, 2/259) ve evleri yıkılıp harap olmuş bir kasabada yüz yıl süreyle ölü 

bırakılan ve sonra tekrar diriltilen kişiyle ilgili kıssayı (Bakara, 2/243) müfessirlerin 

mûcizevî bir olay olarak kabul etmesi sebebiyle araştırmamız kapsamına dâhil ettik. 

 Yine bir grup müfessirin102 bir “keramet” addettikleri ve Âl-i İmran 

Suresinin 34. ayetinde geçen Hz. Meryem’e sayısız rızk verilmesi hadisesini biz 

mûcizevî olay kabul ettik. Zira, önceki satırlarda da ortaya koyduğumuz gibi, mûcize 

ve keramet kavramlarının billurlaşması ve birbirinden ayrı olarak düşünülmesi nüzul 

döneminden çok sonraları gerçekleşen bir durumdur ve erken dönem yorumlarında 

Hz. Meryem’in başından geçen bu olay mûcizevî bir üslupla anlatılmaktadır. 

Dolayısıyla yorumların analizi açısından mûcizeler kapsamında değerlendirilmesi 

gerekmektedir. 

                                                
101 İdris Şengül, Kur'ân  Kıssaları Üzerine, Işık Yay., İzmir, 1994, s. 75. 
102 Fahreddin Râzî, Mefâtihu’l-Ğayb, Mısır, h. 1308, c. II, s. 474. 
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I. BÖLÜM 

MENÂR TEFSİRİNDE MUCİZELERLE İLGİLİ FARKLI YORUMLAR 

 Son iki yüzyılda birçok konuda olduğu gibi mûcizevî kıssaların yorumunda 

da ciddi değişimler yaşanmıştır. Kanaatimizce Menâr Tefsiri bu kırılmanın merkez 

üssü konumundadır ve çağdaş Kur'ân yorumlarına kaynaklık etmesi bakımından çok 

büyük bir önemi haizdir. Söz konusu tefsirdeki yorumlar detaylı bir biçimde 

incelendiğinde günümüz müfessirlerinin bu eserden etkilendikleri görülecektir. 

Ayrıca bu bölümde ele alacağımız kıssa ve ayetler Kur'ân-ı Kerim’in tilâvet tertibine 

uygun olarak sistematik bir sıra doğrultusunda sunulacaktır. 

  

1.1. Kızıldeniz’in Yarılması ve İsrail Oğullarının Firavun’un Elinden 

Kurtulmasıyla İlgili Ayetlerin Yorumu 

 İsrail oğullarının Mısır’dan çıkışında Firavun ve ordusu tarafından takip 

edilmesi üzerine “denizin yarılması” mûcizesinin gerçekleştiği ve böylece Hz. Musa 

ve kavminin bu tehlikeden kurtulduğu herkesin malûmudur. Bu olay Bakara, 2/50’de 

şöyle anlatılmaktadır: 

 “Hani sizin için denizi yarıp sizi kurtarmıştık ve Firavun halkını da 

gözlerinizin önünde suda boğmuştuk.” 

 Muhammed Abduh bu mûcizeyi bilinen yorumundan farklı bir biçimde te’vil 

eden bir gruptan bahseder. Buna göre, onlar İsrâil oğullarının Kızıldeniz’i geçişini 

“med-cezir” olayıyla tevil etmek niyetindedirler. Bunun için bazı coğrafi 

açıklamalardan yararlanırlar. Onların nazarında Kızıldeniz’in suları zaten sığdır, hele 

“med-cezir” döneminde insanın buradan yürüyerek karşı geçmesi kolay bir iştir. 

Buna göre, Firavun ve ordusu İsrail oğullarını takip edip onların denizden karşıya 
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geçtiğini gördüğünde, peşlerinden gitmek istemiş ve tam o anda sular birden 

kabarmaya başlamış olabilir. Böylece İsrail oğulları tehlikeden kurtulurken, 

düşmanları da bir anda hareketlenen azgın suların altında kalmış olabilirler.103  

 Her ne kadar R. Rıza isim vermek istemese de, zikrettiğimiz yorumun o 

dönemdeki en ateşli savunucusu modernist İslâm projesinin mimarlarından, 

Hindistan’ın âlim Seyyid Ahmed Han (1817–1898)’dır. Abduh ondan “mucizeleri 

kabul etmek istemeyen düşüncesiz bir kimse” diye bahseder. Kur'ân-ı Kerim’deki 

mucizevî kıssalar konusunda Abduh-Afganî ekolü ile onun arasında zaman zaman 

polemikler yaşanmıştır.104 Menâr Tefsiri’ndeki birçok pasajda bunun izleri görülür. 

Örneğin “Kızıldeniz’in yarılması” hadisesi Ahmed Han’a göre gayet doğal bir 

hadisedir. Zira yoğunluğu suyun yoğunluğundan fazla olan cisimlerin batacağı 

gerçeği tabiat kanunları tarafından ortaya konmuştur. Musa (a.s.) ve ordusu 

içerisinde adacıklar bulunan ve o pek de derin olmayan denizi, yukarıda bahsedildiği 

üzere, bir deniz akıntısı sırasında geçmişlerdir. Ona verilen denize asayla vurma emri 

                                                
103 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 254. Bu yorumun çağımızdaki en önemli savunucularından biri 
Muhammed Esed’dir. O, konuyla ilgili bir başka ayet olan Şuara, 26/63-66’nın tefsirinde şu ifadelere 
yer verir: “Tevrat’taki muhtelif anlatımlara bakılacak olursa (özellikle Çıkış xiv, 2 ve 9) Kızıldeniz’i 
geçme mûcizesi bu denizin bugün Süveyş Kanalı olarak bilinen kuzeybatı ucunda vuku bulmuştur. 
Kıssanın geçtiği çağlarda burası şimdiki kadar derin değildi, yüksek cezir hallerinde su gibi yerlerde 
sığ bölgeler çıplak kalmakta ve geçici olarak geçilebilir hale gelmekte; ama bu durumdayken, ani ve 
şiddetli bir med dalgasıyla bütünüyle sulara gömülmektedir.” (Kur'ân Mesajı, çev. C.Koytak, A. 
Ertürk, İşaret Yay., İstanbul, 2000, s. 749. Bu yorumun günümüzdeki yansımalarını görmek için bkz. 
Süleyman Ateş, Yüce Kur'ân’ın Çağdaş Tefsîri, Yeni Ufuk, İst.,1988, c. I, s. 164. ) Esed’in burada 
Menâr’dan bire bir alıntı yaptığı gözlenmektedir.  Buna rağmen onun akılcı yorumlarına en önemli 
dayanak olarak gösterdiği Abduh ve öğrencisi R. Rıza’nın bile bu yorumu “aşırı” bulması dikkate 
değer bir husustur.  
104 İşcan, a.g.e., s. 74; Şaban Ali Düzgün, “Seyyid Ahmed Han ve Entelektüel Modernizmi, Akçağ, 
Ank., 1997, s. 75. 
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ise klasik tefsirlerde bahsedildiği gibi “yarma, ikiye bölme”105 anlamında değil, 

“yürüyüp geçme” anlamındadır.106  

 Denizin yarılması olayını bu şekilde te’vil edenler, ele aldığımız ayette geçen  

 } �������	
 ����� ��������� ������{ ifadesindeki ( ����� ) lafzını kullanmak eğilimindedirler. Onlara 

göre buradaki (�) harf-i ceri âlet/vasıta içindir. “Bir şeyi bıçakla kesmek” buna örnek 

olacak bir kullanımdır. Bu durumda ifade “sizin sayenizde” anlamına gelir ve 

denizin yarılması hadisesinin İsrail oğullarının kendi gayretleriyle gerçekleştiğini 

bildirir. Öyleyse sayıca kalabalık olan İsrail oğulları bu sığ sulara girince deniz ikiye 

ayrılmış, onlar kendilerine bir yol açmışlardır. Yoksa onların nazarında mûcizevî bir 

yarılma söz konusu değildir.107 

 Oysa Beydâvî’nin de ifade ettiği gibi, (�) harf-i cerinin “sebebiyet ve 

yakınlık” gibi farklı kullanım alanları da vardır. Kıssa ile ilgili diğer ayetler göz 

önüne alındığında bu iki anlam daha ağır basmaktadır. Örneğin Şuarâ, 26/63’te bu 

olay mucizevî bir üslupla anlatılmaktadır:  

 “Bunun üzerine Musa’ya: Asân ile denize vur! diye vahyettik. (Vurunca 

deniz) derhal yarıldı (on iki yol açıldı) ve her bölük koca bir dağ gibi oldu.” Öyleyse 

ifadenin “sizi kurtarmak için denizi ikiye böldük” veya “sizin hemen yakınınızda 

denizi ikiye böldük” biçiminde tercüme edilmesi Kur'ân-ı Kerim’in kontekst 

                                                
105 Ragıb el-İsfehânî, a.g.e., s. 632, İbn-i Cerir et-Taberî, Câmiu’l-Beyân fi Te’vili’l Kur’an, Beyrut, 
1992, c. I, s. 314; el-Kâdî Nasırüddin el-Beydâvî, Envâru’t-Tenzil ve Esrâru’t-Te’vil, Dâru’l-Beyâni’l-
Arabî, Kahire, 2002, c. I s. 61; Celâluddin el-Mahallî- Celâluddin es-Suyûtî, Tefsîru’l-Celâleyn, 
Dâru’l-Hadîs, Kahire, tarihsiz, s. 11. 
106 Düzgün, a.g.e., s. 78. Bu iki modernist İslâm ekolü arasında şiddetli bir ihtilafın varlığı kabul 
edilse de, daha sonraki pasajlarda da görüleceği üzere, Abduh-Afganî ekolü ile Ahmed Han ekolü aynı 
argümanları/yöntemleri kullanmışlar, aynı fikrî sorunlarla malûl olmuşlardır. (bkz. s. 117)  
107 Tefsîr'ul-Menâr, c. II, s. 260. 
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bütünlüğü açısından daha uygun olur.108 Reşid Rıza da önceleri bu görüşü 

benimsediğini söylemekle birlikte, aradan zaman geçip farklı kaynakları inceleyince 

tefsirin sonraki baskılarına ifadenin birinci yorumunu (“sizin sayenizde, sizin denize 

girmenizle”) daha makul gördüğü yönünde bir kayıt düşmüştür.109 

 Çok ilginçtir, Aristocu çizgiyi büyük ölçüde benimsemiş orta çağ Yahudi 

kelamcısı İbn-i Meymûn (Maimonides, 1135–1204)110 de söz konusu mûcizeyi 

benzer bir biçimde yorumlar. Şöyle ki, tabiat kuralları ve mûcizeler bir paranın iki 

yüzü gibidir, aynı sistem içerisinde işlemektedirler. İlki sıradan ve genel geçer, 

ikincisi özel ve bir defalık oluşumlara işaret etmektedir.111 Diğer bir ifadeyle, mûcize 

gerçekleşirken tabiat kuralları değişmemekte, fakat tabiat içerisindeki başka bir 

prensip devreye girmektedir: Kızıldeniz’in yarılması esnasında rüzgâr faktörünün 

devreye girmesi gibi.112  

 Biz burada şunu sormadan edemiyoruz: Şayet olay Ahmed Han gibi bazı 

düşünür ve müfessirlerin ifade ettiği gibi, bir med-cezirden ibaretse Allah’ın böyle 

                                                
108 Beydâvî, a.g.e., c. I, s. 61. 
109 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 261. 
110 Musevîliği Aristo felsefesiyle uyumlu hale getirmeye çalışan İbn-i Meymûn, metafiziğin en yüksek 
insani faaliyet türü olduğunu, fakat onun herkese açık olmadığını söylemiş, Tanrı’nın ve dünyanın 
doğasına ilişkin sağlam ve gerçek kavrayışa yalnızca felsefenin ulaşabileceğini öne sürmüş ve 
Tanrı’nın varlığını tümüyle Aristo’nun koyduğu ilkelere dayanarak kanıtlamaya girişmiştir. (Ahmet 
Cevizci, Felsefe Sözlüğü, Paradigma, İst., 1999, s. 436) 
111 Pek çok ortaçağ düşünürünün benimsediği Aristo fiziğine göre; her objenin ait olduğu bir ‘tür’ 
vardır. Her türün objelerinin de, o türe özgü tabiatları vardır. Bir objenin tabiatı, o objenin olağan 
(tabiî) olarak nasıl hareket edeceğini belirler. Örneğin, gıdalanması, büyümesi ve sonunda kuruması 
bir bitkinin tabiatıdır. Aynı şekilde yağmur tanelerinin gökyüzünden düşmek zorunda olmaları gibi, 
objelerin güçlerini icra etmekten başka seçeneklerinin olmadığına dair bir inanç vardı. Bunun tek 
istisnası olarak, kadın veya erkek akıllı faillerin güçlerini kullanıp kullanmamak konusunda tercih 
haklarının olduğu kabul edilmiştir. (Kılıç, a.g.e., s. 138) Görüldüğü gibi müfessirin içinde yaşadığı 
çağın egemen felsefi düşünceleri yorumları etkilemektedir. 
112 İbn-i Meymûn kutsal kitabın yüzeysel anlamı ile bâtıni/alegorik anlamını gümüş-altın misalini 
kullanarak mukayese eder. Ona göre iki tür alegorik yorumdan söz edilebilir: I.Bir pasajdaki tekil 
kelimelerin bâtıni yorumu II. Bir pasajın tümüyle bâtıni yorumu. O, bâtıni yorum ile literal yorumu 
birbirinden böyle ayırırken, lafzî anlamın felsefî postülalarla çelişmesi halinde mutlaka bâtıni yoruma 
yol vermesi gerektiğinde ısrar eder. Bununla birlikte Eski Ahit’te kendi felsefî görüşleriyle uyum 
içerisinde olan mûcize ve kehanetleri de olduğu gibi anlamak eğilimindedir. Görüldüğü gibi burada 
felsefî anlayışlar merkezi bir konuma sahip olmaktadır. (The Jewish Encyclopedia, “Allegorical 
Interpretation”, Fung&Wagnalls Com., Londra, 1901, c. I, s. 408) 
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doğal bir olayı İsrail oğullarına kendisinin bir nimeti olarak anlatmasının ne gibi bir 

hikmeti vardır? İşte burası modernist mûcize anlayışının tıkandığı noktadır. 

 Görüldüğü üzere mûcizelerle ilgili bâtıni tevillerin menşei epey gerilerdedir. 

Son dönem tefsirlerinde Kızıldeniz’in yarılması ve İsrail oğullarının karşıya geçerek 

Firavun ve adamlarından kurtulmasını mucizevî bir olay görmeyip, doğal nedenlerle 

açıklayan natüralist bir tefsir eğilimin varlığı söz konusudur. Bu aslında yeni bir 

durum değildir, İbn-i Meymûn örneğinde de görüldüğü gibi, ortaçağın Aristocu 

dünya görüşünün etkisiyle bu tür mûcizelere farklı yorumlar getirilmiştir. Aynı tür 

yorumların son dönemlerde revaç bulması dikkat çekici bir gelişmedir ve bu 

benzerlik modern felsefenin Antik Yunan Felsefesine dönüşü ile açıklanabilir. 

 

1.2. İsrailoğullarının Maymun ve Domuza Çevrilmesiyle İlgili Ayetlerin 

Yorumu 

 Kur'ân-ı Kerim Musa (a.s.)’ın toplumu olan İsrâil oğullarının ahde 

vefasızlıklarından dolayı birçok defa cezalandırıldıklarından bahseder.113 İşte onların 

bu kötü hasletlerinden bahsedilirken üç yerde “maymuna ve domuza çevrilme” 

olayından bahsedilir: 

 “İçinizden cumartesi günü azgınlık edip de, bu yüzden kendilerine: Aşağılık 

maymunlar olun! dediğimizi elbette bilmektesiniz.” (Bakara, 2/65) “De ki: Allah 

katında yeri bundan daha kötü olanı size haber vereyim mi? Allah'ın lânetlediği ve 

gazap ettiği, aralarından maymunlar, domuzlar ve tâğuta tapanlar çıkardığı kimseler. 

İşte bunlar, yeri (durumu) daha kötü olan ve doğru yoldan daha ziyade sapmış 

                                                
113 Bakara, 2/55-56; Mâide, 5/26; A’raf, 7/142-147. 



 29 

bulunanlardır.” (Mâide, 5/60) “Kibirlenip de kendilerine yasak edilen şeylerden 

vazgeçmeyince onlara: Aşağılık maymunlar olun! dedik.” (A’raf, 7/166) 

 Burada tartışılması gereken konu İsrâil oğullarının fiziksel olarak maymun ve 

domuz şeklini alıp almadıklarıdır. Klasik tefsirlerde onların bilfiil bu hayvanlara 

dönüşmesi ile ilgili olarak azımsanmayacak derecede çok rivayete yer verilmiştir.114 

 Menâr  tefsirine gelince, mezkûr ayetlerin yorumunda manevi anlamda bir 

dönüşümün ağır bastığı görülmektedir. Bu yorum Bakara, 2/65 ile ilgili olarak 

Taberî’de yer alan ve Mücahid’den gelen bir rivayetle desteklenir: “Onlar hayvan 

şeklini almadılar fakat kalpleri maymun gibi oldu. Burada tıpkı Cuma suresinin 5. 

ayetinde olduğu gibi temsili bir anlatımdan söz edilmektedir: “Tevrat'la yükümlü 

tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerce kitap taşıyan merkebin 

durumu gibidir.”115 Yine Mâide, 5/60’in tefsirinde Suyûtî de İbn Ebi Hâtim’den 

gelen benzeri bir rivayete yer verir.116    

 Reşid Rıza şekil olarak dönüşüm fikrine sıcak bakmamaktadır. Zira Allah 

kâinata bazı kanunlar koymuştur (o bunu “sünnetullah” olarak isimlendirir) ve 

bunların arasında insanın hayvan şeklini alması yoktur. Bu ayetlerde geçmiş 

toplumlar ile ilgili verilmek istenen mesaj da şudur: Kim Allah’ın emirlerine uymaz 

ve doğru yoldan saparsa insanlıktan çıkar arzularının esiri olur ve adeta hayvanlar 

topluluğuna dâhil olur.117 Yoksa ayetlerin zahirinde şekilsel dönüşümle ilgili hiçbir 

                                                
114 Taberî, a.g.e., c. I, s. 371-375;  Ebu’l-Fidâ İsmail İbn-i Kesir, “Tefsiru’l-Kur'âni’l-Azim”, Şam, 
1992, c. I, s. 112-114. 
115 Taberî, a.g.e., c. I, s. 376;  İbn-i Kesir, a.g.e., c. I, s. 374 ,Tefsîr'ul-Menâr , c. I, s. 281.   
116 Cemâluddin es-Suyûtî, ed-Durru’l-Mensur, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1993, c. I, s. 185.  
117 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 282, c. IX, s. 316. Günümüz müfessirlerinden bazıları da bu ifadenin 
mecazi anlamda kullanıldığı görüşündedir. Bkz. Seyyid Kutup, fî Zilâli’l-Kur'ân, (çev. S. Uçan, V. 
İnce), Dünya Yay., İst., 1980, c. I, s. 113; S. Ateş’e göre de maymun taklitçiliği ile maruf bir 
hayvandır, düşünceyle hareket etmez. İşte düşünmeden gördüklerini taklit edenler görünüşte olmasa 
bile (vurgu bana ait, N.A.) hakikatte maymun ahlâkına girmişlerdir. İsrail oğullarından bazı kabileler 
Allah’tan gelen ayetleri düşünmeden, bayağı insanlardan gördükleri ile hareket ederek onları taklit 
ettikleri için maymun suretine sokulmuşlardır. Ateş, a.g.e., c. I, s.  179. 
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işaret yoktur. Bu tür rivayetler de sahih kabul edilse, insanlar çevrelerindeki hiçbir 

isyankâr kimsenin hayvan şekline dönüştürülmediğini gördüklerinden ayetin ibret 

verici bir özelliği kalmaz.118 

 Biz de müfessirin bu yorumuna katılmakla beraber yeri gelmişken 

“sünnetullah” konusu ile ilgili bir parantez açmak istiyoruz. Mucizelerin te’vili 

sorunsalında sünnetullah-tabiat kanunları bağlantısı en çok başvurulan 

argümanlardan biri olarak karşımızda durmaktadır. Önceki pasajda Seyyid Ahmed 

Han’ın ve bu pasajda da Reşid Rıza’nın yorumlarında olduğu gibi, tabiat kanunlarına 

zıt görünen ayetlerin yorumunda  “sünnetullah” düşüncesi devreye sokulmaktadır. 

Kanımızca bu nahif bir yaklaşımdır, zira konuyla ilgili ayetler119 incelendiğinde 

tabiat olaylarından değil, geçmişte yaşamış toplumların akıbetinden bahsedildiği 

rahatlıkla görülecektir.120 Dolayısıyla mûcizelerin imkanı bağlamında bu kavrama 

atıfta bulunmak doğru değildir.  

 Bununla birlikte, İsrâil oğullarının maymun ve domuza çevrilmesi meselesini 

yorumlarken, müfessirimizin erken dönem rivayetleri iyi kullanarak isabetli bir 

yoruma ulaştığını da inkâr etmiyoruz. 

 

1.3. Tur Dağının İsrail oğullarının Üzerine Kaldırılmasıyla İlgili Ayetlerin 

Yorumu 

 Kur'ân-ı Kerim’in çeşitli surelerinde121 İsrâil oğullarından “ahit” olarak 

isimlendirilen ilâhi emirlere uymaları için Tûr dağının eteğinde söz alındığı bildirilir. 

Buradaki tartışma konusu, bu ayetlerin hepsinde ortak olarak geçen ve “Tûr dağının 

                                                
118 Tefsîr'ul-Menâr , c. I, s. 281.   
119 Âl-i İmran, 3/137; Nisa, 4/26; Enfâl, 8/38; Hacer, 15/13; İsrâ, 17/77; Kehf, 18/55; Ahzab, 33/38, 
62; Fâtır, 35/43; Ğâfir, 40/85; Fetih, 48/23. 
120 Bu konuyla ilgili detaylı bilgi için bkz. s. 116. 
121 Bakara, 2/63, 93; Nisa, 4/153. 
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kaldırılmasına” açıkça işaret eden ( )�����	
 ��������� �����������  ifadesinin nasıl 

yorumlanacağıdır.  

 Klasik tefsirlere göre Hz. Musa Tur dağından Tevrat levhalarını alarak 

halkına döndüğünde, onlara kurtuluşa erebilmeleri için onda bulunan emirlere 

sarılmalarını emretmiştir. Bir rivayete göre, bu talebine karşılık onlar “Allah sana 

konuştuğu gibi bize de konuşmadığı müddetçe bu dediğini yapmayız!” diye cevap 

verince hepsi aniden bayılıp yere yığılmışlar, fakat ayıldıklarında yine direnmişler, 

nihayetinde Allah’ın emriyle melekler Filistin’deki bir dağı yerinden kopararak Hz. 

Musa’nın buyruğunu yerine getirmeleri için bir tehdit unsuru olarak, büyük bir bulut 

gibi onu İsrâil oğulları’nın üstünde askıda tutunca inatlarına son vermişlerdir.122    

 Abduh ise bu hadisenin “güçlü bir yer sarsıntısı” olduğu kanaatindedir.123 Her 

ne kadar A’raf, 7/171’de “Bir zamanlar dağı İsrail oğullarının üzerine gölge gibi 

kaldırdık da üstlerine düşecek sandılar.” deniliyorsa da, bu ayette geçen )َن&َ'ْ�َ�(  ifadesi 

ona göre “şiddetli bir şekilde sarstık-titrettik” anlamına gelir.124 Burada mecazi bir 

anlatımla şiddetli bir yer sarsıntısından bahsedilmektedir. Hatta  Abduh, bu olayın 

İsrâil oğullarını inanmaya ve emirleri yerine getirmeye yönelik bir zorlama 

olmadığını söyler. Zira insanları inanmaya zorlamak yükümlülük ilkelerine aykırıdır. 

Öyleyse bu, Tur dağındaki “ahitleşme” olayından sonra onları daha kuvvetli 

inanmaya sevk eden, vicdanı ve duyguları harekete geçiren bir olay olarak 

                                                
122 Taberî, a.g.e., c. I, s. 367-368; İbn-i Kesir, a.g.e., c. I, s. 111. Ayrıca bkz. Kur'ân  Yolu, Türkçe 
Meal ve Tefsir, D.İ.B. Yay., Ankara, 2003, s.71. 
123 Tefsîru’l-Menâr, c. I, s. 287. 
124 Süleyman Ateş’e göre de dağ yukarı kalkmamuştır, dağın eteğindeki insanlar onun üstlerini 
düşeceğini sanmışlardır. Şöyle ki, Allah genel tabiat yasası uyarınca dağı bir deprem olayıyla İsrail 
oğullarının üzerine kaldırmış, onlar da bunun kendi hata ve günahları yüzünden geldiğini anlayarak 
Allah’a tevbe edip mağfiret dilemişlerdir. Ayrıca, hocamızın ifadesiyle “bazı bölgelerde dağların 
kaydığı eteğindeki evlerin yıkıldığı bilinen olaylardandır.” (Ateş, a.g.e., c. I, s. 177) Kanımızca bütün 
bu yorum farklılıkları çağdaş dönemde tabiat kanunu olarak ifade edilen fizikî prensiplerin teolojik 
gerçeklerle çatışmasından kaynaklanmaktadır. (Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. s. 114-116)  
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görülmelidir. Müfessirimize göre Kur'ân’ı anlamak için bu bilginin dışında, 

tefsirlerdeki açıklamalar ve rivayetlere gerek yoktur.125   

 Abduh ve öğrencisin yorumları esnasında sık sık müracaat ettiği Tevrat’ın 

Çıkış kitabında (19/18, 218–19) da benzer bir anlatım bulunmakta, Sînâ dağının 

tüttüğünden, dağın dumanından ve titrediğinden söz edilmektedir.126  

 Benzer bir olayın Esed tarafından da dile getirildiğini belirtmeliyiz. Ona göre 

burada Bakara, 2/83’e bir atıf vardır: “[Ey] İsrail oğulları, [sizden] şu (konularda) 

kesin taahhüt almıştık: “Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz; akraba ve 

ebeveyninize, yetimlere ve fakirlere iyilik yapacaksınız; bütün insanlarla güzellikle 

konuşacaksınız; namazlarınızda dikkatli ve devamlı olacaksınız ve karşılıksız 

yardımda bulunacaksınız.” Böylece 63. ayetteki  )�����	
 ��������� �����������(  ifadesi 

“yüksek dağın ciddî ve samimî taahhütlerinize şahitlik yapmasını sağladık.” 

biçiminde sembolik bir anlatım olarak kabul edilir.127 Onun bu yoruma ulaşırken 

Abduh’un etkisinde kaldığı açıktır. 

 Böyle bir yorum farklılığını da Abduh’un “akıl ile nakil arasında bir çelişki 

görülürse nakil aklın ilkelerine göre te’vil edilir.” düşüncesinin bir yansıması olarak 

görmek gerekir.128 Ona göre, böyle bir tenakuz durumunda sahih olan nakil 

karşısında yorumcu iki tavırdan birini gerçekleştirmek durumundadır:  

                                                
125 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 278–279. Bu yoruma göre Bakara, 2/63 ve 93’ün şöyle tercüme edilmesi 
mümkündür: ““Hatırlayın ki, sizden sağlam bir söz almış, Tur dağının altında, size verdiğimizi 
kuvvetle tutun, onda bulunanları daima hatırlayın, umulur ki, korunursunuz.” Böyle tercüme 

edildiğinde  ( �����	
 ��������� ����������� ) ifadesi gramatik olarak “hal cümlesi”dir.  
126 Talmud’daki tasvir ise daha açıktır ve klasik tefsirlerin yorumuyla paralellik arz eder : “O kutsal 
varlık, dağı büyük bir tekne gibi onların üstüne kaldırdı ve ‘Tevrat’ı kabul ederseniz iyi olur, yoksa 
burası mezarınız olacaktır.” (Shabbat, 88a) 
127 Esed, a.g.e., s. 20 
128 Karaman, a.g.e., s. 106.  
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a) Yorumcu naklin sahih olduğuna inanmakla beraber manasını 

anlamaktan aciz kalır ve doğrusunu Allah’a havale eder. 

b) Dilin müsaade ettiği ölçüde vahye dayanan bilgiyi te’vil ederek aklın 

hükümleriyle uygun hale getirir.129 

 Nitekim Abduh ve öğrencisi Reşid Rıza mûcizeler karşısında genellikle bu iki 

tutumdan birini sergilemektedirler. Onlar Kur'ân-ı Kerim’in müphem bıraktığı bu tür 

anlatımların keyfiyetinin anlaşılamayacağını ve dolayısıyla Allah’a havale edilmesi 

gerektiğini adeta dillerine pelesenk etmişlerse de130, çoğu zaman mûcizeleri te’vil 

etmeden duramazlar. Geleneksel kültürde mûcize olarak telakki edilen “Tûr dağının 

ref’ edilmesi hadisesi”ni de dilin imkanlarını kullanarak aklileştirmeyi denemişlerdir. 

 Bununla birlikte Abduh’un bu teoriyi işletirken geleneksel yorum yöntemleri 

birikiminden istifade ettiğini belirtmek istiyoruz. Örneğin, ünlü Eş’ari âlimi Sadeddin 

Taftazanî (ö. 1390) Nesefî’nin akaid kitabına yaptığı şerhte aklın kesin hükümleri ile 

nakil arasında bir çatışma görülürse akıl nakle tercih edilmesi gerektiği söyler. Zira 

akıl naklin aslıdır ve Allah’ın varlığını bilme, onun peygamberler göndermede tek 

fail olduğunu idrak etme ve mûcizeleri bilme gibi konularda nakil akla dayanır.131 

Öyleyse vahye temel olan aklın öne geçirilmesi gerekir.  

 Burada biz mezkûr yoruma şu soruyu yöneltmek istiyoruz: “Her dönemde 

kabul edilebilecek aklî kesinlikler var mıdır? Bu ilkeler, tarihin kaydettiği üzere, 

asırdan asra değişebiliyorsa, ilahi vahyin yorumunda temel alınması gereken akıl 

hangi akıldır?”  
                                                
129 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s.  278. 
130 Tefsîr'ul-Menâr, c. II, s. 366.  
131 “Şayet nakil akla tercih edilirse diğer fer’i konuları bilme hususunda aslolan aklı yalanlamak 
gerekir. Bu da muhaldir; zira temelin tahrip edilmesi binanın yıkılması anlamına gelir.” (Şerhu 
Ramadan Efendi alâ Şerhi’l-Akaidi’n-Nesefî, Salah Bilici Kit., İst., 1965, s. 124.) Muhtemel bir akıl-
nakil çatışmasında takip edilecek metod bu eserde, Abduh’un tanımına çok benzer bir biçimde 
formüle edilmiştir: “1) “Selef-i Sâlihinin yaptığı gibi bunların bilgisini Allah’a havale etmek 
2)Sonraki muhakkik alimlerin yaptığı gibi nakli uygun bir biçimde te’vil etmek. (A.g.e., s. 124) 
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 Bu ciddi bir tefsir problemidir ve buna cevap bulmak da bu araştırmanın 

sınırlarını aşacaktır. Fakat biz, klasik usulde temel alınan aklın vahiy tarafından 

desteklenen sahih ve salim akıl olmasına mukabil, Abduh’un temel aldığı aklın ise 

“Aydınlanma Felsefesi” tarafından vazedilen hükümlerin bir bileşkesi olduğunu 

söyleyip bunun analizini bir sonraki bölüme bırakmak istiyoruz. 

 

1.4. Bakara, 2/73’teki ( ����������� ���������
 ���� !��   ... ) Ayetinin Yorumu 

 Hz. Musa ile kavmi arasında geçen “inek kesme” kıssasından sonra zikredilen 

bu ifade tartışmalı konulardan biridir ve üzerinde durmakta fayda vardır. Ayetin 

siyak ve sibak bağlamını düşünebilmemiz açısından kıssayı hatırlatmak ihtiyacını 

duyuyoruz: 

 “67. Musa, kavmine: ‘Allah bir inek kesmenizi emrediyor, demişti de: 

Bizimle alay mı ediyorsun? demişlerdi. O da: ‘Cahillerden olmaktan Allah'a 

sığınırım’ demişti. 68. ‘Bizim adımıza Rabbine dua et, bize onun ne olduğunu 

açıklasın’ dediler. Musa da,  ‘Allah diyor ki: O, ne yaşlı ne de körpe; ikisi arasında 

bir inek. Size emredileni hemen yapın’ dedi. 69. Bu defa: Bizim için Rabbine dua et, 

bize onun rengini açıklasın, dediler. ‘O diyor ki:  Sarı renkli, parlak tüylü, bakanların 

içini açan bir inektir’ dedi. 70. Bunun üzerine, ‘(Ey Musa!) Bizim için, Rabbine dua 

et de onun nasıl bir sığır olduğunu bize açıklasın, nasıl bir inek keseceğimizi 

anlayamadık. Biz, inşallah emredileni yapma yolunu buluruz’ dediler. 71. (Musa) 

dedi ki: Allah şöyle buyuruyor: O, henüz boyunduruk altına alınmayan, yer 

sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan (salma), renginde hiç alacası bulunmayan 

bir inektir. ‘İşte şimdi gerçeği anlattın’ dediler ve bunun üzerine (onu bulup) kestiler, 

ama az kalsın kesmeyeceklerdi.” 
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 Söz konusu kıssa nüzul dönemi Yahudilerince muhtemelen bilindiği için, 

ineğin kesilmesi olayı bütün tafsilatıyla anlatılmamıştır. Nüzul dönemi Yahudileri ya 

ellerinde Tevrat’ın sıhhatli bir nüshası bulunduğu için veya sözlü kültür olarak 

kendilerine ulaşan bilgiler sayesinde bu olayın detayı hakkında malûmata 

sahiptiler.132 Birçok meal ve tefsirde de belirtildiği gibi, bu kıssa faili meçhul bir 

cinayetin açığa çıkarılması amacıyla, o dönemin toplumunda câri olan bir 

uygulamayı anlatmaktadır. Buna göre, çözümlenmemiş bazı öldürme olaylarında bir 

sığır kurban edilir ve öldürme olayına en yakın köy veya kasaba yaşlılarının ellerini 

kurban edilen sığır üzerinde yıkayıp “Bu kanı ne ellerimiz döktü, ne de gözlerimiz 

onu gördü” diye beyanda bulunurlardı. Bu yolla toplum, müşterek sorumluluktan 

muaf kılınmış oluyordu.133 Zaten yukarıdaki ayetlerden hemen sonra gelen ayet de bu 

yorumu doğrulamaktadır: 

 “Hani siz bir adam öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. 

Hâlbuki Allah gizlemekte olduğunuzu ortaya çıkaracaktır.” 

 Buraya kadar anlatılanlarda bir ihtilaf mevzuu bahis değildir. Fakat 73. ayette 

geçen ( ����������� ���������
 ���� !��   .. ) ifadesi bazı yorum farklılıklarının kaynağı haline 

gelmiştir. Klasik tefsir külliyatında bu ifade “ kesilen ineğin bir parçasıyla öldürülen 

adama vurun!” biçiminde yorumlanmıştır.134 Günümüzdeki Türkçe Kur'ân çevirileri 

de bu konuda hemen hemen ittifak halindedir: 

                                                
132 Kur'ân  Yolu, Türkçe Meal ve Tefsir, D.İ.B. Yay., Ankara, 2003, s. 74. 
133 Esed, a.g.e., s. 20. 
134 El-Müfredât, s.505; Taberî, a.g.e., c. I, s. 403-404; İbn-i Kesir, a.g.e., c. I, s. 119-120. Beydavî’nin 

de belirttiği gibi bu yoruma göre ayetteki bu ifade takdirî olarak  (  ) ��������� ���������
 ���� !�� ����� �������
#$����şeklinde okunur. Beydâvî, a.g.e., s. 61. Klasik tefsirler arasında sadece Râzî’de maktulün gerçekte 

ölü olmadığı ile ilgili bir yorumu itirazî bir kayıt olarak düşebiliriz. (Râzî, a.g.e., c. I, s. 393-94) Fakat 
bunun da metnin muhtevasıyla uyuşmayan bir yorum olduğu ortadadır.  
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 “Bunun için de: 'Ona (cesede, kestiğiniz ineğin) bir parçasıyla vurun' 

demiştik. Böylece, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir; ki akıllanasınız.” 

(Ali Bulaç çevirisi) 

 “Haydi, şimdi (öldürülen) adama, (kesilen ineğin) bir parçasıyla vurun, dedik. 

Böylece Allah ölüleri diriltir ve düşünesiniz diye size âyetlerini (Peygamberine 

verdiği mûcizelerini) gösterir.” (TDV Komisyon çevirisi) 

 “Onun için dedik ki: ‘O sığırın bir parçasıyla öldürülen kişiye vurun.’ İşte 

böyle, Allah ölüleri diriltir ve size ayetlerini gösterir, taki aklınızı başınıza alasınız.” 

(Elmalılı M. Hamdi Yazır çevirisi) 

 “Onun için ‘(ineğin) bir parçasıyla o (öldürülene) vurun.’ demiştik. İşte Allah 

böylece ölüleri diriltir, size ayetlerini gösterir ki düşünesiniz.” (Süleyman Ateş 

çevirisi) 

 “Şöyle dedik: ‘Kesilen ineğin bir parçasıyla öldürülen adama vurun.’ İşte 

böyle diriltir Allah ölüleri. Size ayetlerini gösteriyor ki, aklınızı işletebilesiniz.” 

(Yaşar Nuri Öztürk çevirisi) 

 Sorulması gereken şudur: “Acaba gerçekten kesilen sığırın bir parçasıyla 

kendisine vurulduğunda maktul mûcizevî bir biçimde dirilip kendisini kimin 

öldürdüğünü söyleyerek bu esrarlı olayın aydınlanmasını sağlamış mıdır?” 

 Tefsir literatürüne gelince, Abdullah b. Abbas, Ubeyde b. Sâmit ve Ebu’l-

Aliyye gibi sahabilerden zikredilen rivayetlere göre, hayli zengin ve yaşlı bir Yahudi, 

mirasına ve kan bedeline göz diken yeğeni tarafından öldürülüp bir yere atılmıştı. Bu 

cinayet de bir masumun üzerine yıkılacaktı. Katilin bulunmaması yüzünden 

toplumda kan davasına kadar varacak bir husumet doğdu ve olay Hz. Musa’ya 

bildirilerek kendisinden bir çözüm bulması istendi. O da Allah’tan aldığı vahye 
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uygun olarak bir inek kesmelerini ve bunun bir parçasıyla maktulün cesedine 

vurmalarını emretti. Denilenin yapılmasıyla maktul dirildi ve kendisini öldürenin 

kimliğini açıkladı.135 

 R. Rıza’ya göre, kıssanın mûcizevî yönüne delalet eden yukarıdaki rivayetler 

kabul edilemez. Şayet bunları bilmemiz gerekseydi, bu kısım böyle mücmel bir 

biçimde bırakılmaz, bütün tafsilatıyla anlatılırdı. Öyleyse burada başka bir şey 

anlatılmak istenmektedir: “ Ayetin zahirinden anlaşıldığı kadarıyla burada Hz. Musa 

şeriatında kan davasının çözümlenmesi için uygulanan bir gelenekten 

bahsedilmektedir. Buna göre bir kimse herhangi bir bölgenin yakınında faili meçhul 

bir cinayet sonucunda ölü olarak bulunduğunda katilin kimliğini tespit etmek 

amacıyla bir sığır kesilirdi. Kim ellerini o sığırın kanıyla yıkar ve bu şeriatın gereğini 

yerine getirirse, bu suçtan aklanmış oluyordu. Böylece katilin kimliği konusunda 

tarafların birbirleriyle düşman olmalarının önüne geçiliyordu.”136  

 Bu konuda Esed de R. Rıza ile aynı görüştedir. O, gramatik açıklamalara 

dayanarak ( ����������� ���������
 ���� !��   .. )  ifadesinin klasik tefsirlerdeki gibi 

yorumlanamayacağını iddia eder. Zira, “İdribûhu'daki hû zamiri müzekker (eril) iken 

                                                
135 Taberî, a.g.e., c. I, s. 399-402, İbn-i Kesir, a.g.e., c. I, s. 115-117, Râzî, c. I, s. 393-394. 
136  Tefsîru’l-Menâr, c. I, s. 287. Eski Ahit’te anlatıldığı kadarıyla bu uygulama İsrâil oğulları 
toplumunda hukuki çözüm bir çözüm yoluydu: “Allah’ın Rabbin mülk edinmek için sana vermekte 
olduğu diyarda, kırda düşmüş ve kimin tarafından vurulduğu bilinmeyen öldürülmüş bir adam 
bulunursa, o zaman senin ihtiyarların ve hakimlerin çıkacaklar, ve öldürülmüş adamın etrafında olan 
şehirlere uzaklığını ölçecekler; ve vaki olacak ki, öldürülmüş adama en yakın olan şehrin ihtiyarları 
sığırlarından, çalıştırılmamış ve boyunduruk taşımamış genç bir inek alacaklar; ve o şehrin ihtiyarları 
ineği  sürülmemiş ve ekilmemiş bir yer olan akan bir vadiye indirecekler, ve orada vadide ineğin 
boynunu kıracaklar. Ve Levi oğulları, kâhinler yaklaşacaklar; çünkü Allah’ın Rab kendisine hizmet 
etmek için, ve Rabbin ismiyle mübarek olmak için onları seçti; ve her davada ve her döğüşte onların 
sözüne göre olacaklar. Ve o şehrin bütün ihtiyarları, öldürülmüş adama en yakın olanlar, vadide boynu 
kırılmış olan ineğin üzerinde ellerini yıkacaklar; ve cevap verip diyecekler: Ellerimiz kanı dökmedi, 
ve gözlerimiz onu görmedi. Kurtardığın kavmin İsraile bağışla, ya Rab, ve kavmın İsrail arasında 
suçsuz kan bırakma. Ve kan onlara bağışlanacaktır. Ve Rabbin gözünde doğru olanı yaptığın zaman 
suçsuz kanı aranızdan kaldıracaksın.” (Tesniye, 21/1-9) Eski Ahitin bazı ifadeleri (özellikle ineğin 
vasıfları) ile Kur'ân-ı Kerim’in anlatımı arasında paralellik olduğu gözlenmektedir. 
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nefs ismi (ki burada “adam” diye çevrilmiştir) hakikatte müennes (dişil) isimdir: 

Buradan, idribûhu emrinin muhtemelen nefs'e işaret etmediği sonucu çıkar. Diğer 

yandan, darabe fiili (kelime anlamı “vurdu”) çok sık sembolik veya mecazî anlamda 

kullanılan bir fiildir. Mesela, darabe fi'l-ard (“yeryüzünde seyahat etti”), veya 

darabe'ş-şey’ bi'ş-şey’ (“bir şeyi diğer bir şey ile karıştırdı”), ya da darabe meselen 

(“benzetme yaptı” veya “bir kıssa anlattı” yahut “bir tasvir yaptı”) veya ‘alâ darbin 

vâhidin (“aynen uygulandı” veya “aynı şekilde”) veya duribet aleyhim ez-zilleh 

(“onlar aşağılanmaya uğradılar” veya “onlara aşağılanma uygulandı”) ve diğerleri 

gibi.”137  

 Bütün bunları göz önüne alarak, bu iki müfessire göre, yukarıda geçen 

idribûhu emrinin “ona” veya “buna uygula” diye çevrilmesi ve yorumlanması 

gerekmektedir. Böyle bir kullanım ile mûcizevi bir olaya değil, toplumsal 

sorumluluk prensibine atıf yapılmaktadır. “Ba‘dihâ'daki (“onun bir kısmı”) hâ 

müennes zamiri ise, öncesindeki en yakın müennes isim ile ilgilidir -yani, öldürülen 

nefis (kişi) ile veya üzerinde (fîhâ) toplumun anlaşmazlığa düştüğü cinayet olayının 

kendisi ile. Böylece, idribûhu bi-ba‘dihâ tabirinin en uygun karşılığı, “bu [prensib]i 

bu gibi [çözümlenmemiş cinayet olay]larından bazısına uygulayın” olmalıdır: Çünkü, 

açıktır ki, bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından işlenen cinayetteki toplumsal 

sorumluluk prensibi, bu tür bütün durumlara değil, yalnızca bazılarına tatbik 

edilebilir.”138 

                                                
137  Esed, a.g.e., s. 20. Modernist İslâm projesinin mimarlarından Hindistanlı âlim Seyyid Ahmet Han 
da  ( �)*+,� )’daki ( ه� ) zamirini kurban edilen inek yerine, sınanacak insanlara göndermiş, sonraki 

ayetteki ( �%�&���'�	
 �(� 	
 $�)���) �*�	���� )’deki $�)���)  ifadesini de “işaret eder” anlamında almıştır. Bunu 

şöyle yorumlar: “Allah Musa (a.s.)’ya katil dâhil tüm halkın ölünün cesedine dokunması emrini 
vermiştir. Bu dokunuşta suçsuz olanlar bir korku hissetmeyecekler, cinayetin faili ise korku ve 
titremesiyle kendini ele verecektir.” (Düzgün, a.g.e., s. 102) Ahmed Han’ın yorumu da, tıpkı Esed ve 
R. Rıza’nınki gibi, yakın çağdaki neo-mutezilî tefsir çizgisinin örneklerinden biri olarak görülmelidir. 
138 Esed, a.g.e., s. 20; Tefsîru’l-Menâr, c. I, s. 287. 
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 Peki, bu durumda ayetin geri kalan kısmında yer alan, 

 �+� �!���& ���� ���	 �(�&��), ���)���)�� �%�&���'�	
 �(� 	
 $�)���) �*�	���� {  } “Böylece Allah ölüleri diriltir ve 

düşünesiniz diye size âyetlerini (Peygamberine verdiği mûcizelerini) gösterir.” 

ifadesi nasıl tefsir edilecektir? Muhataplara mûcizelerin gösterilmesi meselesi şöyle 

dursun, ölülerin diriltilmesi olayı bu bağlamda nasıl açıklanacaktır? R. Rıza’ya göre 

bunun cevabı gayet basittir: “Böyle bir uygulamayla ayette zikredilen maktulun 

katilinin araştırılması sırasında çıkacak anlaşmazlıklar sebebiyle kan akması 

engellenmiş olur.”139 Yani bu hükümler kişilerin hayatını güvence altına almak 

suretiyle o topluma hayat vermektedir. Bu hususta müfessirimiz,  

{.. }  ve (Mâide, 5/32) { َو7ْ8َ َأْحَ��َه� َ"5َ6َّنَ/� َأْحَ�� الّ��َس 0َِ/�+ً�    } �-��.�!�	
 $�� ����	��  �������

 (Bakara, 2/179) ayetlerini yorumlarına mesnet olarak gösterir. Bu bağlamda “ihyâ”, 

“kişilerin hayatına devam etmelerini sağlamak”140 demektir. Nitekim müfessirimizin 

Bakara, 2/55-56’da141 geçen )������/����(  ifadesini fiili bir dirilme olarak değil de, “yok 

olmak üzere olan bir toplumun yeni nesillerle varlığını sürdürmesi” olarak 

yorumlaması da bu nevidendir. Böylece yıldırım çarpması sonucu atalarını kaybeden 

yeni nesiller bu olaydan ibret alıp kendilerine verilen nimetlere şükredecektir.142 

 Böyle olduğunu kabul edersek, �(�&��), ���)���)��  “size ayetlerini gösteriyor” 

ifadesindeki �(�&��), mûcize değildir. Burada Allah’ın düşmanlıklara son veren ve 

                                                
139 Tefsîru’l-Menâr, c. I, s. 287. 
140 Tefsîru’l-Menâr, c. I, s. 287.  Esed bu kısmı  “O, iradesini bu tür mesajlar veya emirler vasıtasıyla 
gösterir.” şeklinde yorumlar. Esed, a.g.e., s. 20.  
141 “Bir zamanlar: Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana inanmayız, demiştiniz de bakıp 
durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki 
şükredesiniz.”   
142 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 264.  
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kargaşa vesilelerini ortadan kaldıran ayetlerini göndermesi anlamda, “kavli ayet”ten 

söz edilmektedir. Oysa Kur'ân-ı Kerim’in birçok yerinde bu tabirin “peygamberliğin 

doğruluğunu destekleyen mûcizeler” anlamında kullanıldığı da su götürmez bir 

gerçektir143 ve bu durum bizzat R. Rıza tarafından tespit edilmektedir. 

 Sonuç olarak bu kısımda ele aldığımız yorumlarda ( ����������� ���������
 ���� !�� ...   )  

ifadesinin, meçhul cinayetlerin failini tespit etmek amacıyla dönemin toplumunda 

geçerli olan bir uygulamaya işaret ettiği vurgulanmakta; ayetteki “O ölüye hayat 

verir” ifadesi, sembolik bir biçimde yorumlanmaktadır. Burada manevi bir hayattan 

bahsedildiğini iddia eden Reşid Rıza, lafzı zahiri manasından başka bir manaya 

hamletmiş olmaktadır.144 

 Bu ifadenin hayatların korunmasına işaret ettiği belirtilmektedir. Böylece 

kıssanın geçtiği dönemin hukuki uygulamalarının dikkate alınması ve siyak-sibak 

bağlamının gözetilmesi bakımından isabetli bir yorum yapılmış ve diğer tefsirlerdeki 

boşluk doldurulmuş olmaktadır. R.Rıza’nın yorumunu makul bulmakla beraber, bu 

yorumunu destekleyecek bir rivayet göstermemiş olmasını da ilmi bir zaaf kabul 

ediyoruz. Bunun sebebini bir sonraki bölümde açıklamaya çalışacağız. 

 

1.5. Ölüm Korkusuyla Yurtlarını Terk Eden Binlerce Kişinin Tekrar 

Dirilmesiyle İlgili Ayetin Yorumu 

 Burada Bakara, 2/243’te geçen bir kıssanın yorumundaki farklılıklardan 

bahsedilecektir:  

                                                
143 A’raf, 7/73, 106-108, 117-122; Şuarâ, 26/154; Hûd, 11/96; Kasas, 28/31-32, 35, Tâhâ, 20/22. 
144 Abdullah Mahmud Şehhâte, Menhecu İmam M.Abduh fi Tefsîri’l-Kur'âni’l- Kerim, Kahire, 
tarihsiz, s. 102.  
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 “Binlerce oldukları halde, ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp 

gidenleri görmedin mi? Allah onlara «Ölün!» dedi (öldüler). Sonra onları diriltti. 

Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkârdır. Lâkin insanların çoğu şükretmez.” 

 Bu kıssanın bir mûcizeye delalet edişi tartışmalı bir konudur. Zira bazı 

müfessirler bu olayı darb-ı mesel olarak görmüşlerdir.145  Fakat klasik tefsirlerin 

çoğunda bu ayette geçen tarihsel rivayetler zikredilmiş, hatta kıssanın kahramanı 

olarak görülen Hezekyel tarih kitaplarımızda bir peygamber olarak görülmüştür.146 

Bu bakımdan biz de bu ayeti mûcizevî kıssalar kapsamında değerlendirmeyi uygun 

gördük. 

 Tefsir literatüründe söz konusu kıssayla ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. 

Bunları birkaç başlık altında toplamayı uygun buluyoruz: 

I. Süddi’den gelen bir rivayete göre, bahsi geçen kişilerin yaşadığı 

Dâverdan (Zâverdan?) şehrinde veba salgını ortaya çıkmış, halkın geneli 

buradan kaçmış ve kalanların çoğu da ölmüştü. İçlerinden bir kısmı 

salgına rağmen hayatta kalabilmiş, tehlike geçtikten sonra da şehirden 

kaçanlar geri dönmüştü. Hayatta kalanlar geri dönenler hakkında “Onlar 

hayatlarına bizden daha düşkün, onların yaptığını yapsaydık bizden çok 

kişi kurtulurdu, eğer bir salgın daha vuku bulursa biz de kaçalım” dediler. 

Gerçekten de böyle bir salgın oldu ve sayıları üç bini bulan bu insanlar 

hemen şehirden uzaklaştılar. Tam şehirden çıkmışlardı ki, girdikleri bir 

vadinin aşağı ve yukarı yamaçlarında bulunan iki melek onlara “Ölün!” 

diye seslendi. Onlar da öldüler ve hatta cesetleri çürüdü. Oradan geçen 

                                                
145 Muhammed b. Muhammed el-İmadî Ebu’s-Suûd, İrşâdu’l-Aklis’Selîm, Dâru İhyai’t-Turâs, Beyrut, 
tarihsiz, c. I, s.  237; Tefsîru’n-Nesefî, yer yok, tarihsiz, c. I, s. 118. 

 146 Asım Köksal, Peygamberler Tarihi, TDV Yay., Ank., 2004, c. II, s. 129-131.  
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Hezekyel isimli peygamber onların durumunu gördü ve nasıl dirilecekleri 

hakkında derin düşüncelere daldı. Bunun üzerine Allah da ona şu sözleri 

vahyetti: “Onların nasıl dirilttiğimi görmek ister misin?” O “Evet!” diye 

karşılık verince, Allah ona “Ey kemikler! Allah sizin bir araya gelmenizi 

emrediyor!” demesini emretti. Hezekyel söylenileni yaptığında kemikler 

tastamam birbirine yapışıverdi. Aynı şekilde kemiklere et ve kana 

bürünmelerini emretti. O parçalanmış kemikler birden ete kemiğe 

büründü, canlı varlıklar haline geldi. Hepsi bu olayın şaşkınlığı içerisinde 

rablerine hamdü sena ettiler ve topluca şehirlerine döndüler.147 Abduh’un 

nazarında bu rivayeti nakleden Muhammed b. Mervan es-Süddî 

yalancılıkla maruf bir kimsedir ve şehirden kaçan kişilerin sayısı ve 

onların nasıl dirildikleri hakkındaki yorumlar tamamen asılsızdır.148 Ne 

var ki bu rivayet ile Eski Ahit’in anlatımı arasında bir paralellik olduğu 

görülür.149 

II. Bir diğer rivayete göre, İsrâil oğullarının krallarından bir kral savaş 

için asker toplamak istemiş, fakat sefere gidecekleri bölgede salgın 

hastalık bulunduğu için çoğu kimse buna yanaşmamıştı. Bunun üzerine 

Allah onları sekiz gün ölü bir halde bırakmış, öyle ki cesetleri şiştiğinden 

                                                
147 Hâşiyetü’s-Sâvî alâ Tefsiri’l-Celâleyn, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1988, c. I, s. 240, Taberî, a.g.e., c. II, s. 
601-602; İbn-i Kesir, a.g.e., c. I, s. 319-322. 
148 Tefsîr'ul-Menâr, c. II, s. 366. 
149 “Rabbin eli üzerimde idi, ve Rabbin ruhunda beni dışarı çıkardı; ve beni vadinin ortasına koydu; ve 
vadi kemiklerle dolu idi. Onların üzerinden, her yandan beni geçirdi; ve işte, ovanın yüzünde kemikler 
pek çoktu; ve işte çok kurumuşlardı. Ve bana dedi: Âdemoğlu, bu kemikler dirilebilir mi? Ve ben: 
Rab Yehova, sen bilirsin, dedim. Ve bana dedi: Bu kemikler üzerine peygamberlik et, ve onlara de: 
Kuru kemikler, Rabbin sözünü dinleyin. Rab Yehova bu kemiklere şöyle diyor: İşte sizin içinize soluk 
koyacağım, ve üzerinizde et bitireceğim, ve sizi deri ile kaplayacağım, ve içinize soluk koyacağım, ve 
dirileceksiniz; ve bileceksiniz ki, ben Rabbim.” (Hezekiyel, 37) Görüldüğü üzere Eski Ahit’in 
anlatımıyla bu yaşanmış bir olay değildir, bir rüyadır. Ayeti yorumlarken yukarıdaki satırlara herhangi 
bir atıf yapmasalar da, Abduh ve öğrencisi Eski Ahit’teki kıssadan etkilenmişler ve buradan kıssanın 
sembolik bir anlatım olduğu sonucunu çıkarmışlardır.  
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İsrâil Oğulları onları gömememişti. Sonra Allah onları diriltti, ancak 

üzerlerinde ölüm kokusu hiç gitmedi.150 Menâr müellifi ise bu tür 

rivayetlere iltifat etmediğini “gerçek tefsir âlimleri insanları bu yalanlarla 

uyarmak gibi bir hataya düşmezler.”151 ifadesiyle açığa vurur. 

III. Bu rivayet göre de, Hezekyel Peygamber toplumunu savaşa çağırdı, 

onlar da bundan korktular ve gelmek istemediler. Allah onlara bunun 

cezası olarak ölümü musallat etti, onlar da bu yüzden şehirden kaçtılar. 

Hezekyel onlara beddua etti, Allah onlara da ölümü tattırdı. Sonra 

Hezekyel’e bu durum ağır geldi, öyle bir dua etti ki Allah onları diriltti.152 

Fakat R. Rıza bu rivayeti de makbul görmez. Buna sebep olarak da Eski 

Ahit’te veya Yahudi bilginlerine ait başka bir eserde bunun zikredilmemiş 

olmasını gösterir.153 Modern dönemde Eski Ahit’in tefsir literatürümüz 

için birincil kaynak haline geldiğini göstermesi açısından R. Rıza’nın bu 

yorumu dikkate şayandır.  

 Genel bir değerlendirme yapacak olursak, M. Abduh’a göre bu rivayetlerle 

uğraşmak yerine Kur'ân ’ın sunduğu sosyolojik gerçekleri düşünmek gerekir. Zira 

onun insanları hidayete ulaştıran gerçekleri Allah’ı bilen insanlara her asırda apaçık 

bir şekilde görünür.154 Bu bağlamda şunu da söylemek lazımdır ki, İbn Kesir 

Tefsir’indeki bir rivayete dayanarak o, bu kıssanın gerçekte hiç gerçekleşmemiş 

olabileceğini iddia eder. Zira Kur'ân bu insanların beldelerinden kaçtıklarını 

bildirmişse de, kaç kişi olduklarına, nerede yaşadıklarına ve hangi kavimden 

                                                
150 Taberî, a.g.e., c. II, s. 600-605; İbn-i Kesir, a.g.e., c. I, s. 319-322; Kurtubî, a.g.e., c. III, s. 230. 
151 Tefsîru’l-Menâr, II. c., s. 367 
152 Taberî, a.g.e., c. II, s. 600-605; İbn-i Kesir, a.g.e., c. I, s. 319-322. 
153 Tefsîru’l-Menâr, II. c., s. 367. 
154 Tefsîru’l-Menâr, II. c., s. 367. 



 44 

olduklarına dair hiçbir şey söylememiştir.155 Öyleyse Kur'ân ne derse onu almamız 

ve yukarıda zikrettiğimiz rivayetleri bu bilgilere eklemekten kaçınmamız 

gerekmektedir. 

 Reşit Rıza’ya göre de bu kıssanın aynen anlatıldığı şekilde gerçekleşmiş 

olması gerekmez. Bilakis bunun “sembolik” bir hikâye olduğunu söylemek daha 

doğru olur. Bu tür hikâyeler sayesinde söylemek istediğimiz şey iki gözle 

görülürcesine açık bir şekilde bilinir. Söz konusu ayetin siyakı düşünüldüğünde, bu 

temsili kıssanın vermek istediği mesaj anlaşılabilir. Bir sonraki ayette savaş emrinin 

verilmiş olmasından, buradaki topluluğun düşman saldırısından korkup yurtlarından 

kaçtıkları ilk akla gelen ihtimaldir.  

 Peki, bu durumda ayette geçen (���1��)��23 4�/ �
�&��' �(� 	
 �����	 25��!��) “Allah onlara 

«Ölün!» dedi (öldüler). Sonra onları diriltti.” ifadesi nasıl tefsir edilecektir? 

Müfessirimiz buradaki “ölüm” emrini tekvinî ve teşriî emir ayrımıyla açıklar. Buna 

göre, tekvinî emirler vahiyle belirlenen teşriî emirlerden farklı olarak “sünnetullah” 

olarak ifade edilen belirli kanunlar çerçevesinde yerine getirilir. Evrendeki 

varlıkların ölümü de bu kanunlara göre belirli sebeplere bağlanmıştır. Bu ifadenin 

atıf harfi olan ( ف ) ile başlaması dilbilimsel olarak bu sebep-sonuç ilişkisini 

gösterir. Bu kıssada savaştan kaçmakta olan topluluk da peşlerinden gelen düşmanın 

ani saldırısıyla ölmüş olabilir.156  

 Bu toplumun yeniden dirilmesine gelince, Reşid Rıza bunu mantıklı bir hale 

getirebilmek için bu sefer de uzun uzadıya sosyolojik tahlillere girişir. Şöyle ki, 

buradaki ölümün bir toplumun bütün fertlerine şamil olması gerekmez. Bireyler gibi 

                                                
155 Tefsîru’l-Menâr, II. c., s. 370 
156 Tefsîru’l-Menâr, II. c.,  s. 368. 
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toplumlar da yaşarlar ve ölürler. Düşman bir kavmin prangalarıyla bağlanıp bütün 

gücünü kaybeden, böylece özgürlüğünden olan, birlik ve bütünlüğü kalmayınca 

nihayetinde “millet” olma vasfını da kaybeden bir toplum artık yaşamıyor demektir. 

İçlerinden yaşamını sürdüren bireyler vardır, ancak onlara üstün gelen kavme boyun 

eğip onların içinde eriyip gittikleri için, gerçekte onların hiçbir varlığı yoktur. Zira 

onların hayatı başka bir kavme bağlıdır.157 Bu anlamda onların hayata dönmesi 

özgürlüklerine kavuşmalarına bağlıdır. Bu da az önce sözünü ettiğimiz 

“sünnetullah”ın bir parçasıdır. Allah bir topluma bazı belâlar vermek suretiyle 

onların kötü hasletlerden arınmalarını sağlar ve onları böyle bir eğitimden geçirir. 

 Ayrıca O, bu kıssada zikredilen toplumun yaşadığı acı tecrübe vasıtasıyla 

korkaklık, ümitsizlik ve bitkinliğin kötü sonuçlarını bildirmek istemiştir. Böylece 

onlar söz birliği edip, kardeşlik bağlarını kuvvetlendirirler, öyle ki yekvücut olur, 

oradaki egemen güçlerle bağlarını koparırlar;  böylece sayıları da artarak kölelik 

zilletinden özgürlüğün gücüne erişirler. İşte toplumların başka bir toplum başka bir 

toplumun baskısı altında canlılığını kaybeder, ne zaman ki onlar birlik kalkanına 

sığınırlar ve bireylerin dayanışması ve haksızlığa karşı duruşuyla özlerine dönerler, 

işte o anda bu toplum dirilme emareleri gösterir. Ayrıca, (���1��)��23) ifadesindeki (4�/) 

nahiv bilimi açısından “gecikme” anlamını taşır.158 Zira milletlerin esaretten kurtulup 

özgürlüğüne kavuşması hiç de kolay değildir, uzun zaman alır. Bu tür dilbilimsel 

açıklamalarla müfessirimiz bu yorumuna genişlik kazandırmak düşüncesindedir. 

 Muhammed Abduh ise burada anlatılan ölüm olayını kısa süreli bir baygınlık 

ve felç hali ile açıklar. Düşmanla çatışmaya giren bir bölük insan böyle bir hastalığa 

                                                
157 Tefsîru’l-Menâr, II. c. , s. 369. 
158 Tefsîru’l-Menâr, II. c.,  s. 370. 
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yakalanmış ve bir süre sonra kendine gelmiş olabilir. Zira “İlk tattıkları ölüm dışında, 

orada artık ölüm tatmazlar. Ve Allah onları cehennem azabından korumuştur (sürekli 

hayata kavuşmuşlardır).” (Duhân, 44/56) ayetinde de görüldüğü gibi ölüm öyle 

tekrarlanıp duran bir şey değildir, bir defada gerçekleşir. Bundan sonraki başlıklarda 

da göreceğimiz gibi, Kur'ân-ı Kerim’deki mûcizevî ölüm olaylarını koma, şuur kaybı 

gibi durumlarla açıklamak Menâr müellifi Reşid Rıza ve hocası Abduh’un klasik 

çözüm yoludur.159 

 Bunun yanında Reşid Rıza bu yorumunu Kur'ân-ı Kerim’den getirdiği 

örneklerle desteklemeye çalışır. O, “Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından 

kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek 

çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı.” (Bakara, 

2/49) ve “Bir zamanlar: Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla sana 

inanmayız, demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım çarpmıştı. 

Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.” (Bakara, 2/55–56) gibi 

ayetlerin toplumların bir bütün halinde ölüm ve ihyâsına işaret ettiği kanaatindedir.160 

Bu bağlamda Abduh’un “Bir zamanlar: Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe asla 

sana inanmayız, demiştiniz de bakıp durur olduğunuz halde hemen sizi yıldırım 

çarpmıştı. Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.”              

(Bakara, 2/55–56) ayetine getirdiği yorumun da zikredilmesi yerinde olacaktır. Zira 

üstad, bu ayette (…������/���� …) şeklinde ifade edilen dirilme olayını, öğrencisi Reşid 

                                                
159 Ayrıca bkz. “Evleri Yıkılıp Harap Olmuş Bir Kasabada Yüz Yıl Süreyle Ölü Bırakılan ve Sonra 

Tekrar Diriltilen Kişiyle İlgili Kıssanın Yorumu”, s. 48–52. 
160 Bu bağlamda “Ey iman edenler! Hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah ve Resulüne 
uyun.” (Enfâl, 8/24) ve “Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık 
verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu?” 
(En’âm, 6/122) ayetleri de bu kullanıma örnek olara gösterilir: Tefsîru’l-Menâr, II. c., s. 369. 
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Rıza’nın sosyolojik açıklamalarına çok benzer bir biçimde tevil eder: Yıldırım 

çarpmasıyla ölen İsrail Oğullarından bir süre sonra yeni bir nesil türemiş, atalarının 

düştüğü yanlışa düşmemeleri için onlardan kendilerine verilen nimetlere şükretmeleri 

istenmiştir.161 

 Yine Reşid Rıza’nın tefsir anlayışında, bu ayetler göstermektedir ki, 

toplumların birliği fertlerin dayanışmasına ve yekvücut olmasına bağlıdır. Bunu 

hadislerden ilham alarak açıklar: Toplumun her bir parçası bedenin bir organı gibidir, 

bir organ kesildiğinde onun normal işleyişi sekteye uğramamalıdır. 

 Söz konusu ayetin tarz yorumlanmasında Abduh ve öğrencisinin yalnız 

olmadığını belirtmek gerekir. Geleneksel tefsir yöntemine yakınlığıyla bilinen    

Tahir b. Âşur’a göre de buradaki ölüm mecazi olarak “ölüme yaklaşmak, öleyazmak, 

ölümle burun buruna getiren felaketlerle karşılaşmak” anlamına gelir. Böyle olunca 

ayetteki dirilmeden de “bu tehlikeden kurtulmak” anlaşılmalıdır.162 

 Yine Esed’e göre bu kıssa daha sonraki ayetlerde geçen “müminlere Allah 

yolunda canlarını vermeye hazır olmaları” çağrısı ile mecazi olarak ilgilidir. Zira 

fiziksel ölüm korkusu milletlerin ve toplumların ahlâken ölümlerine yol açar ve aynı 

şekilde onların yeniden doğuşları ölüm korkusunu yenerek ahlâki konumlarını 

yeniden kazanmalarına bağlıdır.163  

 Bize kalırsa bütün bu zorlama, üstelik bâtıni çağrışımlarla yüklü teviller 

yerine zikredilen rivayetlerden birini kabul etmek daha makul bir iş olacaktır. Zira 

Kur'ân-ı Kerim’de   )�ََالْ= َت(  “görmedin mi?” ifadesiyle başlayan hitaplar genellikle 

bilfiil olarak gerçekleşen ve nüzul dönemi toplumu tarafından bilinen bir olaya atıf 

                                                
161 Tefsîru’l-Menâr, I. c., s. 264. 
162 Tâhir b. Âşur, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, yer yok, tarihsiz, c. II, s. 479–80.  
163 Esed, a.g.e., s. 73.  
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yapıldığı zaman kullanılır.164 Öyleyse aynı hitap ile başlayan bu ayetin cahiliye devri 

Arapları indinde malum olan bir olaya işaret ettiği söylenebilir. Evet, müfessirimizin 

sosyolojik yorumları göz ardı edilemeyecek kadar önemlidir. Ancak harici karinelere 

başvurulmadığı ve olay sadece bir darb-ı mesel olarak kabul edildiği takdirde, 

ayetten “düşmana karşı savaşmanın fazileti” hakkında bir mesaj çıkarmak çok 

zordur. Hezekyel ile ilgili ikinci rivayet dikkate alındığında kıssanın savaştan korkup 

salgın hastalığa yakalanan bir toplumun ibret verici sonu ile ilgili bir mesaj taşıdığını 

söylemek mümkündür.165 

 

1.6. Evler1i Yıkılıp Harap Olmuş Bir Kasabada Yüz Yıl Süreyle Ölü 

Bırakılan ve Sonra Tekrar Diriltilen Kişiyle İlgili Kıssanın Yorumu 

 Bu kıssa Bakara Suresi’nin 259. ayetinde şöyle anlatılır: 

 “Yahut o kimse gibi ki bir şehre uğramıştı; altı üstüne gelmiş ıpıssız yatıyor. 

‘Bu memleketi bu ölümünden sonra Allah nereden diriltecek?’ dedi. Bunun üzerine 

Allah onu yüz sene öldürdü, sonra diriltti; ‘Ne kadar kaldın?’ diye sordu. O da ‘Bir 

gün yahut bir günden daha az kaldım’ dedi. Allah buyurdu ki: ‘Hayır! Yüz sene 

kaldın, öyle iken bak yiyeceğine, içeceğine henüz bozulmamış! Hele merkebine bak! 

Hem bunlar, seni insanlara karşı kudretimizin canlı bir ayeti kılalım diyedir. Hele o 

kemiklere bak, onları nasıl birbirinin üzerine kaldırıyoruz; sonra onlara nasıl et 

giydiriyoruz?’ Bu suretle ne zaman ki ona hak açıkça belli oldu, ‘Şimdi biliyorum 

dedi. Hakikaten Allah her şeye kadir!’  

                                                
164 Nitekim ayetteki bu ifade bazı tefsirlerde “bilmiyor musun?” biçiminde yorumlanmıştır. Kurtubî, 
el-Câmi’ li’l-Ahkâmi’l-Kur'ân, Dâru’ş-Şa’b, Kahire, h. 1372, c. III, s. 230, Ebû’s-Suud, a.g.e., c. I,     
s. 237.   
165 İbn-i Âşûr’un da ifade ettiği bu ayetin de içerisinde bulunduğu pasaj ilk Müslümanların Hudeybiye 
Antlaşmasından sonra Mekke’nin Fethine hazırlandığı bir dönemde nazil olmuştur ve Müslümanlara 
korkunun ecele faydası olmadığı ve savaştan kaçmanın utanç verici bir iş olduğunu anlatmaktadır. 
(a.g.e., c. II, s. 480) 
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 Klasik tefsirlerde ayetle ilgili çeşitli rivayetler vardır. Genel olarak örnekte 

geçen kasaba Beyt-i Makdis olarak yorumlanmıştır. Buraya uğrayan kişinin kimliği 

konusunda rivayetlerde görüş birliği yoktur. Bir rivayete göre o Eremya b. Hiliya, bir 

başka rivayete göre de o İslâm kültüründe Üzeyr peygamber, Yahudilerin de Ezra 

olarak bildiği kişidir.166 Onun Hezekiyel olduğunu söyleyenler de vardır.167  

 Abduh bunu yaşanmış bir hikâye olarak değil, müminleri doğru yola 

ulaştırmak ve karanlıktan aydınlığa çıkarmak amacıyla anlatılan temsili bir kıssa 

olarak görür. Kıssada geçen kişinin, mekânın zikredilmemiş olması da bunu 

doğrular. Fakat onun kim olduğu ve nereden geçtiği müfessirlerin en çok ilgilendiği 

konulardan biridir. Ona göre bu durum da karanlığa taş atmak ve İsrâiliyyâta teslim 

olmaktan başka bir şey değildir.168 

 Menâr müellifi de olaya farklı bir açıdan yaklaşır. O bu kıssada sözü geçen 

kişinin başından geçen olayın ölüm değil, ruhun bedenden ayrılmadığı uzun süreli bir 

his, hareket ve bilinç kaybı olduğu kanaatindedir. Zira ölüm öyle yüz sene uzayıp 

gitmez, bir defada gerçekleşir. Bunu bir dergide yayınlanan bir makaleden hareketle 

açıklar: “Günümüzde bazı insanların, ‘koma hali’ olarak adlandırılan, ölmeden uzun 

süreli bir bilinç ve his kaybına uğradıkları herkesin malûmudur. Bir dergiye 

gönderilen bir yazıda, takvim yapraklarının beş bin beş yüz gün hiç uyanmadan 

uyuyan bir kadından bahsettiği ifade edilmiş ve bu olayın gerçek olup olmadığı 

sorulmuştu. Derginin yöneticileri de buna cevap olarak, kendilerinin bir ay kadar 

uyuyan ve sonra aklî dengesi bozulan bir gencin durumuna şahit olduklarını 

bildirdiler. Evet, bu olağan durum değildir ve doğa kanunlarına da aykırıdır, ancak 

on yıl kadar uyuyan insanların var olduğu da düşünüldüğünde bir kimsenin yüz sene 
                                                
166 Taberî, a.g.e., c. III, s. 377; İbn-i Kesir, a.g.e., c. I, s. 337. 
167 İbn-i Âşûr, a.g.e., c. III, s. 35. 
168 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 42.  
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sürekli uyku vaziyetinde kalması hiç de akıl dışı değildir. Fakat yine de konuyla ilgili 

spekülasyonlara itibar etmeden, bunun imkânsız olmadığını bilerek, ayetin zâhirine 

göre bir anlam çıkarmamız gerektiğini de söylemeliyiz.”169 Lafzın zâhirini esas 

almak gerektiğini söylese de, müfessirimiz bir dergide yazısındaki harikulade 

olayları akılcı tefsirine payanda olarak kullanmaya çalışmaktadır. 

 Yine ona göre, bu kıssada sözü geçen kişinin merkebinin de öldüğü ve sonra 

kemiklerinden yeniden dirildiği de kabul edilemez. Aksine bu merkebin hep canlı 

kaldığını ve kemiklerden kastedilenin de bütün canlıların kemikleri olduğunu kabul 

etmek gerekir. Zira kemiklerin dirilmesi hadisesi, merkebe hayat verilmesiyle ilgili 

özel bir delil değil, yeniden dirilme konusunda bütün zaman ve mekânlarda geçerli 

olabilecek genel bir delildir. Şöyle ki, “canlıların yaratılması ve etlerinin kemiklerine 

giydirilmesi Allah’ın bir sünnetiyse de, bu durum onların tabiatta gelişip 

olgunlaşması yoluyla gerçekleşir. Yoksa bu ayette merkebin kemiklerinden yeniden 

dirilmesine dair bir işaret yoktur.”170 

 Reşid Rıza bu yorumunu farklı bir kıratın varlığıyla meşrulaştırma çabası 

içindedir. Ona göre ayetteki ( �1�6�7����  ) ifadesinin (�)َ�>ِ�ُْن)  olarak okunduğu bir kıraat 

da mevcuttur. Buradaki “inşa” bir canlıyı kemiklerinden yeniden yaratmak 

anlamında değil, özelde kıssadaki merkebin, genelde bütün canlıların gelişip 

olgunlaşmalarının sağlanması anlamındadır. Fakat biz araştırmamız sırasında 

 şeklindeki bir kıraatin varlığına rastlayamadığımızı da belirtmek (ُنْ�ِ<�َ(�)

durumundayız.171  

                                                
169 Tefsîru’l-Menâr, III. c., s. 42-43.  
170 Tefsîru’l-Menâr, III. c., s. 43. 
171 Taberî, a.g.e., c. III. c., s. 45-46; Beydâvî, a.g.e., c. I, s. 137; el-Müfredât, s. 806. el-İsfehânî’nin de 
belirttiği gibi kelimenin kök anlamı “yükselmek, dikilmek” olmakla birlikte, Mücadele, (58/11)’de  
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 Böyle bir kıraat bulunmasa da, zaten müfessirimize göre,  bu ayette       

(�*����'�� �%�	�� ��8��
��)  ile  (�'���	 ��1��9���� 4�/ ��1�6�7��� �:�)�� ����8��	
 %�	�� ��8��
��� ) ifadelerini 

birbirine bağlayan hiçbir karine yoktur ve dolayısıyla burada zikredilen kemiklerin 

dirilmesi olayı merkebin dirilmesiyle ilgili değil, bütün canlıların yeniden 

dirilmesiyle ilgili aklî bir delildir.172  

 Görüldüğü üzere, hem Reşid Rıza, hem hocası Abduh kıssadaki kişinin yüz 

yıl ölü olarak kalması olayını günlük hayattaki bazı enteresan olaylarla tevil etmekte, 

böyle mucizevî bir olayı rasyonalize etmeye çalışmaktadırlar. Tabii bu durumda 

merkebin yeniden dirilmesini de kabul etmemektedirler. Ayetteki                      

(...����8��	
 %�	�� ��8��
��)  ifadesi canlıların yoktan var edilip zamanla fiziksel ve ruhsal 

olarak olgunlaşması anlamında, yeniden dirilme için akli bir delil olarak yorumlanır. 

Öyleyse burada metruk bir kasabayı yeniden mamur bir hale getiren, bir kişi yüz yıl 

yaşadıktan sonra hayata döndüren Allah’ın bütün mahlûkatı yeniden diriltebileceği 

isbat edilmek istenmiştir.  

 Esed’e göre de bu ayette anlatılan kıssa, Allah'ın ölüyü yeniden diriltme 

kudretini tasvir etmeyi amaçlayan bir kıssadır: Böylece, aynı surenin 258. ayetindeki 

Hz. İbrahim'in sözleri (“Rabbim, hayat bahşeden ve ölüme hükmedendir”) ile daha 

sonra 260. ayetindeki, Allah'ın ölüyü nasıl dirilttiğini göstermesi talebi arasına 

anlamlı şekilde yerleştirilmiştir. Kıssada anlatılan bu kişinin “kimliği” ile kasabanın 

                                                                                                                                     
ّوالFِّتE َتC"ُ�Dََن ُنُ<Cَزُهayrılmak, uzaklaşmak” ve Nisa, 4/34’te de ( 7“( َوِاَذا #َِِ�َ@ اْنُ<ُ?وا َ"�ُنُ<ُ?وا)  ) 
“dik başlı olmak” manasında kullanılmıştır. Fakat biz müfessirimizin zikrettiği tarzda bir kullanıma 
rastlamadık. 
172Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 44. 
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neresi olduğu konusunda bazı ilk dönem müfessirlerinin spekülasyonları ise 

tamamen temelsiz olup Talmud efsanelerinin etkisinin bir sonucudur.173 

 Genel bir değerlendirme yapacak olursak, bu kıssada tarihin ana unsurları 

olan zaman, mekân ve şahıs zikredilmediği görülür. Bu durum kıssanın nüzul 

coğrafyasında malum olduğu anlamına gelebilir. Ayrıca detaya girilseydi, ahiretin 

varlığı, ölümden sonra dirilme gerçeğine delil makamında zikredilen bu kıssaya 

gerek edebi açıdan, gerek anlatım amacını gerçekleştirmeye yönelik yeni bir şey 

ilave etmeyeceği de söylenebilir.174 Zira tarihsel ayrıntılar kıssanın tesirini azaltır, 

zihni mesajın dışındaki noktalara çeker ve muhatabı kıssadan alınması gereken asıl 

ibret cihetine yönelmekten alıkoyar.175 Fakat bunun böyle olması kıssanın temsili 

veya mitolojik kökenli olduğunu göstermez. Zira Kur'ân’ın insanları derinden 

etkilemesi ancak anlatılanların gerçek olmasıyla mümkündür. Aksi takdirde bu 

kıssanın asıl amacı olan ölümden sonra dirilme ve Allah’ın ölüleri diriltmeye kadir 

olması gerçeğine ulaşmak zorlaşır.176 

 

 

1.7. Bakara, 2/260’ta İbrahim (a.s.)’ın Başından Geçen, Yeniden Dirilmeyle 

İlgili Kıssanın Yorumu 

 Hz. İbrahim rabbinden ölülerin dirilmesiyle ilgili, bizzat görebileceği bir delil 

istemiştir: “Bir vakit de İbrahim ‘Ya Rabbi! Göster bana ölüleri nasıl diriltirsin?’ 

demişti. O da ‘İnanmadın mı ki?’ buyurdu. İbrahim ‘İnandım ve lâkin kalbim iyice 

yatışsın diye…’ dedi. ‘Öyleyse’ buyurdu Rab, ‘kuşlardan dördünü tut da onları 

                                                
173 Esed, a.g.e., s. 79. 
174 Şengül, a.g.e., s. 117. 
175 Şengül, a.g.e., s. 118. 
176 Şengül, a.g.e., s. 118.  
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kendine çevir; iyice tanıdıktan sonra her dağ başına onlardan birer parça dağıt, sonra 

da çağır onları sana koşa koşa gelsinler ve bil ki Allah hakikaten azizdir, hakîmdir.” 

(Bakara, 2/260)  

 Hz. İbrahim’in tahkiki imana ulaşma çabasını gösteren bu kıssada, Menâr 

müellifine göre onun kuşları dört parçaya ayırdığına dair hiçbir delil yoktur. O bunu 

klasik dönem müfessirlerinden Ebû Müslim el-İsfehânî (868–934)’nin bir görüşüyle 

temellendirir.177 

 Âlimlerin ortak görüşüne muhalefet ederek söz konusu müfessir her emrin 

bilfiil yerine getirilemeyeceğini vurgular. Örneğin, bir kimse size “Mürekkep nasıl 

yapılır?” diye sorsa siz de “ Şu maddeleri al, karıştır, mürekkep olsun!” deseniz, 

buradaki emir kipi vücub ifade etmez, siz bir şeyin nasıl yapılacağını anlatmak 

istiyorsunuzdur. 178 

 İşte bunun gibi Kur'ân-ı Kerim’deki birçok emir bilgi vermek amacıyla 

kullanılır, buradaki ( 4+�1���.�� ) emri de yeniden dirilmenin nasıl gerçekleşeceğiyle 

ilgili bir mecaz olarak ifade edilmiştir. Zaten bu fiilin “bir şeyi parçalara ayırmak” 

anlamından başka “kendine alıştırmak, ülfet oluşturmak” anlamı da vardır. Öyleyse 

ayetin tartışmalı kısmının “Dört tane kuş al, onları kendine alıştır, her birini birer 

dağa sal, sonra çağır da sana hızla gelsinler!” şeklinde tercüme edilmesi 

                                                
177 Kelamcı, muhaddis, nahivci ve şair olarak da vasıflandırılan Ebu Müslim el-İsfehânî, cedelci bir 
kimliğe sahip olmasının yanı sıra tefsir ve mutezile kelamındaki yetkinliğiyle tanınan bir müfessirdir. 
Tıpkı kendisi gibi şiir ve edebiyat ile ilgilenen bilhassa tefsir ilmine vakıf olduğu bilinen Abbasî veziri 
Ebu’l-Hasen İbnü’l-Cerrah tarafından devlet memurluğu ile görevlendirildi. Daha sonra 933 yılı 
Ekiminde İsfahan valiliğine atandı ise de Büveyhoğullarının bu bölgeyi istilasından sonra görevinden 
alındı. Müfessirin “Câmiu’t-Te’vil li Muhkemi’t-Tenzîl” adlı on dört ciltlik bir tefsir yazdığı 
belirtilmiş, muhtemelen günümüze ulaşmayan bu eser, tefsir alanında otorite kabul edilen Ebu Cafer 
et-Tûsî (ö. 1068), F. Râzî (ö. 1209) ve Cemalüddin el-Kâsımî (ö. 1914) gibi müfessirlerin yanı sıra, 
M. Abduh ve R. Rıza tarafından da sitayişle anılmıştır. (Mustafa Öztürk, Kur'ân’ın Mutezilî Yorumu, 
Ebu Müslim el-İsfehâni Örneği, Ankara Okulu, Ank., 2004, s. 75-76) 
178 Râzî, a.g.e., c. II, s. 236. 
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gerekmektedir.179 Kuşun insanın çağrısına cevap vermesi en zor hayvanlardan biri 

olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. İşte nasıl ki Hz. İbrahim kendisine çağırdığında 

bu dört kuş hemen gelmektedir, imkânsız gibi görünen yeniden dirilme hadisesi de 

Allah’ın “  emriyle kolayca gerçekleşecektir.180 ” (ol)   آ7  

 Ebu Müslim bu görüşünü şu üç delille temellendirir181: 

i. Sözlükte (4+�1���.��) kelimesinin ilk akla gelen anlamı ‘alıştırmak, 

yaklaştırmak’tır. 

ii. Bu fiil şayet ‘(bir şeyi) parçalamak’ anlamında kullanılsaydı $�	�� harf-i 

ceriyle kullanılmazdı. Zira bu anlamda kullanıldığında fiilin kendisi 

geçişli olduğundan harf-i cer almaz. 

iii. ( 4+���;�<
 4�/ )    ve    (=�)���9 �*��)�&>?�))  fiillerindeki zamirler birbirinden ayrı 

kuş parçalarına değil, kuşların bizzat kendisine delalet etmektedir. Şayet 

parçalara işaret edilseydi ( 4+���;�<
 4�/) denilmesi gerekirdi. 

 Âlimlerin ortak görüşünü dillendiren F. Râzî de bu görüşe çeşitli yönlerden 

karşı çıkar: Birincisi, Ebu Müslim’den önceki müfessirlerin çoğunluğu burada 

kuşların kesilmesi parçalara ayrılması anlamının bulunduğunda müttefiktirler.182 

                                                
179 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 47. Rağıb el-İsfehani el-Müfredât’ında  (4+�1���.��) ifadesinin “sirhunne”, 

“surrahunne”  ve “sirrahunne” olmak üzere üç ayrı kıraatinin daha bulunduğu belirtir. Bunlardan 
birincisi “(bir şeyi ) yöneltmek”, ikincisi “parçalamak”, üçüncüsü de “seslenmek”  anlamına gelir. İlki 
Hamza’nın kıraatiyken, eserin müellifi son iki kıraatin şâz kıraatler olduğu yönünde bir şerh 
düşmüştür.  Neticede müellifin te’viline gramatik açıdan bir engel yoktur. Ancak çoğunluğun görüşü 
ve tefsir rivayetleri “parçalamak” seçeneğinden yanadır. Bkz. A.g.e., s. 498.   
180 Esed, a.g.e., s. 80. 
181 Râzî, a.g.e., c. II,  s. 236; Tefsîru’l-Menâr, III.c., s. 47. 
182 Hem klasik, hem de çağdaş tefsirlerde Hz. İbrahim’in kuşları bizzat parçaladığına dair bir görüş 

birliği vardır. Daha geniş bir bilgi için bkz. Taberî, a.g.e., c. III, s.57-59; İbn Kesir, a.g.e., c.I, s. 
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İkincisi, ayette böyle basit bir misal zikredilmiş olsaydı özellikle Hz. İbrahim’in 

adının zikredilmesinin bir hikmeti kalmazdı. Zira böyle bir şeyi yapabilmek için 

üstün bir meziyete ihtiyaç yoktur. Üçüncüsü Hz. İbrahim Allah’tan ölülerin nasıl 

dirildiğini göstermesini istemiş, ondan bir cevap beklemiştir. Mezkûr müfessirin 

yorumunda böyle bir cevap yoktur. Son olarak, (
@A�6�B 4+����4' C5���B D5� �%� �; >5���B
 4�/) 

ifadesi de kuşların parçalara ayrıldığını göstermektedir. 

 Reşid Rıza da Ebu Müslim ile aynı görüşü paylaşır. Ona göre, Allah’ın bir 

şeyi dilemesi ve yaratması “  sözüne bağlıdır, insan aklının bunun nasıl ” (ol)   آ�  

gerçekleştiğini idrak edebilmesi mümkün değildir. Onun sebepler zincirine 

sarılmaktan başka bir seçeneği yoktur. Kur'ân’ın bütününde olduğu gibi burada da 

Allah’ın sıfatlarının bir nitelikten münezzeh olduğuna dikkat çekilmiş, insanın ancak 

yaratma, yeniden dirilme gibi konulardaki nihai aczini anlayabileceği 

vurgulanmıştır.183  

 Bununla birlikte Reşid Rıza’ya göre, erken dönem müfessirleri kuşların 

parçalanması ve birden canlanarak dağların tepesinden Hz. İbrahim’e koşarak 

gelmesiyle ilgili birtakım rivayetler yüzünden zorlama yorumlara yeltenmişlerdir. 

Sonraki dönem müfessirleri de peygamber kıssalarını doğaüstü olaylarla 

sınırlandıran bir anlayış içerisinde olmuşlardır. Oysa onun nazarında, gerçek 

üstünlük ve en büyük mûcize ilimdir, insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmaktır. 

Günümüz insanın da akıllara hükmedecek bu tür mûcizevi olaylar beklentisinden 

                                                                                                                                     
338; Beydâvî,  a.g.e.,c. I, s. 138; İbn Atiyye, el-Muharrerü’l-Vecîz, Dâru’l-Kütüb, Beyrut, 1993, I. 
C., s. 355; Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'ân  Dili, Eser Neşriyat, İst., 1979, c II, s.889; 
Konyalı Mehmed Vehbi, Hülâsatu’l-Beyân, İst., 1976; c. II, s.486.  

183 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 49. 
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kurtulmaları gerekir.  Son olarak, Kur'ân’ı anlamak isteyen bir insan onun dışındaki 

her şeyin etkisinden sıyrılmalıdır.184  

 Burada şunu söylemeden geçemiyoruz: Hz. İbrahim’i ikna konusunda 

kuşların parçalarının onun gözü önünde bir araya getirilmesi ve dirilmesi, dağların 

tepesine konulduktan sonra çağırılmalarından daha etkili değil midir? Kaldı ki, 

dağların ardından gelen kuşların başka kuşlar olmadığını kim garanti edebilir? Öyle 

de olsa, bizim görevimiz yorumların dilbilimsel ve tarihsel açıdan tutarlılığını 

incelemek olduğuna göre, Reşid Rıza’nın yorumunu kendi içerisinde tutarlı 

bulduğumuzu da belirtmek istiyoruz.185 Menâr Tefsirinin çağımızda revaç bulan 

“Kur’ân Merkezli” tefsir anlayışının ilk örneklerinden biri olarak görülmesi için 

yeterli bir sebeptir. Bunu bir sonraki bölümde ayrıntılı olarak açıklayacağımızdan 

şimdilik bu kadar izahı yeterli buluyoruz. 

1.8. Âl-i İmran, 3/37’de Meryem (a.s.)’a Sayısız Rızk Verildiğini Anlatan 

Kıssanın Yorumu 

 Bu olayın bir mûcize mi yoksa keramet mi olduğu tartışmalı bir konudur. 

Bazı müfessirler bunu Meryem (a.s.)’in bir kerameti olarak görürlerken, bazıları da 

Zekeriya Peygamber tarafından ortaya konan bir mûcize olduğuna kanaat 

getirmişlerdir.186 Abduh ise bazı âlimlerin bu ayeti kerametin gerçekliği için bir delil 

olarak görmelerine karşı çıkar ve bunun sadece Allah’ın hususi bir lûtfu olduğunu 

                                                
184 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 49. Abduh’un çağdaşı ve çoğu zaman muarızı olan Seyyid Ahmed Han’a 
göre de bu olayın gerçekleşmesi düşünülemez, ve bu hadise sadece bir rüyadan ibarettir. Bunun için 
de ayetin sibakından yardım almaya çalışır. 259. ayetteki evleri yıkılıp harap olmuş bir kasabaya 
uğrayan kişinin yüz yıl uyuması hadisesini “rabt-ı âyât” prensibiyle karine olarak ileri sürer. 
(Abdülhamit Birışık, Hind Alt Kıtasında Urduca Tefsirler ve Ehl-i Kur’ân Ekolü, yayınlanmamış 
doktora tezi, M.Ü. Sos. Bil. Ens., İstanbul, 1996, s. 317.) Görüldüğü üzere dönemin sosyo-politik 
şartları o kadar zorlayıcıdır ki, zıt fikirdeki âlimler bile farklı yollardan aynı kapıya çıkmak 
durumunda kalmışlardır.  
185 Ebu Müslim el-İsfehânî’nin yorumunun eleştirisi için bkz. Öztürk, a.g.e., s. 134-135. 
186 Râzî, a.g.e., c. II, s. 474 
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düşünür.187 Genel olarak klasik tefsir literatüründe mûcizevî anlatımlarla açıklanması 

ve buna dair birçok rivayet zikredilmesi188 dolayısıyla bu kıssanın çalışmamızın 

kapsamı içerisinde değerlendirilmesi yerinde olur. 

 Konuyla ilgili yorumlara geçmeden önce, mezkûr ayetin mealini 

hatırlatmakta fayda görüyoruz: 

 “Bunun üzerine Rabbi onu [Meryem’i] hoşnutlukla kabul etmiş ve onu güzel 

bir bitki gibi yetiştirmiş ve Zekeriya’yı da ona bakmakla görevlendirmişti. Zekeriya 

her ne zaman hücresindeyken onun yanına girse, onun yanında bir rızk bulur ve ona: 

‘Ey Meryem! Bu sana nereden geliyor?’ diye sorardı. O da: ‘Bu Allah katındandır; 

çünkü Allah dilediğine hesapsız rızk verir’ diye karşılık verirdi.”( Âl-i İmran, 3/37)  

 Tefsir rivayetlerinde genel olarak önceki dönem müfessirlerinin “rızk” 

kelimesini “kışın yaz meyvesi, yazın da kış meyvesi bulurdu” şeklinde tefsir 

ettiklerini görüyoruz.189  

 Önceki maddelerde görüldüğü üzere, kıssaların yorumunda İsrâiliyyât türü 

haberlerin geçmiş asırlarda çok kullanıldığından şikâyet eden, hatta bazen Kur'ân 

dışındaki materyallerin kıssalar üzerinde kullanılmasını hoş karşılamayan 

müfessirimiz, “(zikredilen rivayetlerin) doğru olduğuna dair ne bir ayet, ne de bir 

hadis mevcuttur. Bu, akılla bilenecek bir konu değildir, güvenilir tarih kitaplarında 

da söylenenleri ispat edecek bir delil yoktur, üstelik geçmiş müfessirlerin zikrettiği 

rivayetler birbirleriyle çelişki içerisindedirler.”190 demesine rağmen, bu mûcizevî 

olayı tevil etmek için Taberî Tefsirinde geçen zayıf bir rivayeti kullanmak istemiştir: 

                                                
187 Muhammed Abduh, Tevhid Risalesi,  Fecr Yay., Ank., 1986, s. 232. 
188 Taberî, a.g.e., c. III., 245-246. 
189 Taberî, a.g.e., c. III., 245-246. 
190 Tefsîru’l-Menâr,. c. III, s. 242. 
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 “İsrail Oğulları büyük bir krizi yaşıyordu, öyle ki Meryem (a.s.)’in hâmisi 

Zekeriya (a.s.) onun ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyordu. Toplumun ileri gelenleri 

Zekeriya (a.s.)’ya onun bakımını üstlenmeyi teklif ettiler ve kura çekimi sonucunda 

bu görevi bir marangoza verdiler. Öyle ki bu marangoz her gün Meryem (a.s.)’in 

yanına gidiyor ve ona kazancından götürüyordu. Böylece Meryem (a.s.)’in durumu 

düzelirken, Allah da bu marangozun kazancını artırıyordu.”191 

 İşte Zekeriya (a.s.) da Meryem (a.s.)’e verilen rızkın günden güne arttığını 

görünce ona: “Ey Meryem! Bu kıtlık günlerinde bunlar sana nereden geliyor?” diye 

soruyor ve  “İnsanları birbirine hizmetçi kılarak herkese çok rızk veren Allah 

katından!” cevabını alıyordu. Görüldüğü gibi Reşid Rıza Allah’ın Meryem (a.s.)’e 

çokça rızk vermesi olayını, toplumdaki bazı insanların yardımıyla açıklamaktadır.  

 Burada şunu belirtmek isteriz ki, Allah evrene belli bir düzen getirmiş, bunu 

gerçekleştirmek için de bazı kanunlar koymuş ve kâinata müdahale ederken bazı 

olayları, nesneleri vs. vesile kılmıştır. Nasıl ki yağmur yağdırmak için rüzgârı bir 

sebep olarak gösteriyorsa, kullarına rızk verirken diğer kullarını vasıta haline 

getirmesinde de büyük hikmetler vardır. Bunu elbette ki inkâr edemeyiz. Ancak 

tartışılması gereken konu bu olayın ayette bir mûcizeye işaret edip etmediğidir. 

Başka bir kıssada Reşid Rıza’nın da belirttiği gibi, “Elbette ki, her şey Allah’tan 

gelir, ancak bilhassa mûcizeler doğrudan Allah tarafından gönderilmiştir. Bunların 

sebepleri andıran vasıtalar yoluyla gelmediğine inanılır.”192 Bilmek lazımdır ki, 

mûcizelerin yukarıda zikredilen olaylar gibi bilinen yollarla geldiği kabul edildiğinde 

Allah’a inanmayan kişilerin bitmek tükenmek bilmeyen “mûcize beklentisinin” bir 

anlamı kalmaz.  

                                                
191 Taberî, c. III, s. 245-246.  Ayrıca bkz. Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 242, Esed, a.g.e., s. 94. 
192 Tefsîru’l-Menâr, c. VII, s. 209. 
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 Yine de, Menâr’ın bu noktadaki görüşü kesindir: Abduh’un da ifade ettiği 

gibi, “Kur'ân içimi kolay bir su gibi, herkesin anlayacağı bir kolaylıkta nâzil 

olmuştur. Bunun için ayrıca bir çabaya, ayetlerin zahiri manasının dışındaki manaları 

savunmayı gerektirecek bilgilere ihtiyaç yoktur. Dolayısıyla bu kıssaya harikulade 

bir olay süsü vermek için tefsirlerde mesnetsiz rivayetlere yer vermek yerine, bu 

hikâyenin anlatılmasındaki amacı düşünmek gerekmektedir.193 O da Hz. 

Peygamberi’nin nübüvvetini ispat ve Allah’ın lûtfunu kendi tekellerine alarak 

peygamberliği kendi kavimlerinden başka kimseye reva görmeyen Ehli Kitap’ın bu 

konudaki şüphelerini gidermektir. Kıssadan çıkarılacak ders budur.”194 

 Biz de Abduh’un bu sözlerine yürekten katılıyoruz, ama yukarıda 

zikrettiğimiz gibi, mûcizevî olayları rasyonelleştirmek için yeri geldiğinde kendisinin 

de İsrâiliyyata başvurduğunu söylemeden geçemiyoruz.195 Bu durumda onun ve 

öğrencisi R. Rıza’nın “eklektik/ayıklayıcı” bir anlayışa sahip olduğu gerçeğini de 

ifade etmek istiyoruz. 

 

1.9. Hz. İsa’nın Babasız Doğumu Mûcizesinin Yorumu 

 Hz. İsa’nın doğumu meselesi Hristiyanlığın teolojisini derinden etkileyen, 

hatta mezhep ayrılıklarına sebep olan önemli bir meseledir. Menâr Tefsiri’nde de 

onun babasız doğumu ile ilgili farklı yorumlara yer verilir. Çünkü birincisi, bu eser 

önceki asırda hazırlanmıştır ve bu asır iki dinin teolojik çatışmalarının yoğun olarak 

                                                
193 Abduh’un kendisi için koyduğu bu metodik prensibe çoğu zaman uymadığı görülmektedir. Önceki 
pasajlarda da fark edildiği gibi, Kur'ân-ı Kerim’in zaman-mekân-şahıs olarak müphem bıraktığı bazı 
ifadeler hakkında uzun izahlar getirmektedir. (İsmail Albayrak, Klasik Modernizmde Kur'ân’a 
Yaklaşımlar,  Ensar Neşriyat, İstanbul, s. 136.) Bunun bir örneği için, Amme cüzü tefsirinde Abese 
suresinin nüzul sebebi olarak zikredilen Ümmü Mektum olayı ile ilgili açıklamalara bakılabilir. 
(A.g.e., Matbaatu’l Emîriyye, Kahire, h. 1322, s. 12.)  
194 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 243. 
195 Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, el-İsrâiliyyât fi’t-Tefsîri ve’l-Hadîs, Mektebetu Vehbe, Kahire, 
1986, s. 150. 
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yaşandığı bir asırdır. İkincisi Reşid Rıza ve hocası Abduh’un nazarında, ortada akla 

aykırı görünen bir olay varsa bunun te’vil edilmesi gerekmektedir196.  

 İlk olarak klasik tefsirlerde de çok rastlanan ve Âl-i İmran, 3/59’a gönderme 

yapan Hz. İsa-Hz. Âdem mukayesesinden bahsedilir. Şöyle ki, “Hz. İsa’nın babasız 

doğumunu olağan durumlara saplanarak reddedenler bütün varlıkların ilk yaratılışını 

da görmezden gelmiş olurlar. Şayet onların bunun imkânsızlığına dair aklî bir delili 

olsa onlar mazur görülebilirdi, fakat bu durumun olağan dışı olduğunu söylemekten 

başka hiçbir delilleri yoktur. Üstelik her gün bir kısmını keşif ve icatlarla tanıdıkları, 

diğer bir kısmını da hiçbir sebebe bağlayamayıp “tabiatın bir cilvesi” olarak 

adlandırdıkları birçok varlıkla karşılaşıyorlar.”197  

 Buradan hareketle müellifimiz, sebepler zincirinin her zaman zorunlu 

olmadığını söyleyerek iddiasını temellendirmeye çalışır. Şöyle ki, evrendeki 

olayların belirli sebepler üzerine meydana gelmesi, her zaman bu sebepleri bilmemizi 

gerektirmez. “Tabiatın bir cilvesi olarak adlandırılan varlıkların gizli bir sebebi 

olabilir. O takdirde mûcizeleri reddeden bu tutucu topluluğun bazı olayların bilinen 

yolların dışında gelişebileceğini ve sebebi bilinmeyen her olağanüstü hadisenin inkâr 

edilemeyeceğini kabul etmesi gerekir. Hz. İsa’nın babasız doğumu da bunun dışında 

değildir.”198 Bu sözleriyle Reşid Rıza kendisini deist bir grubun karşısında bir yerde 

konumlandırmış ve onlara cevap verme ihtiyacı duyduğunu belirtmiştir. 

 Yine böyle olağanüstü olaylar aslında sebepler âlemini alt üst edecek bir 

nitelikte de olabilirler. Bu durumda görünen ve bilinen sebeplerin olayların 

gerçekleşmesi için aklen zorunlu olmadığı kabul edilmelidir. Dolayısıyla R.Rıza’ya 

göre dış dünyada olup bitenleri inceden inceye tefekkür eden aklıselim sahibi bir 
                                                
196 Karaman, a.g.m., s. 105. 
197 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 254. 
198 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 254. 
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kimsenin sebebi bilinmeyen olayları imkânsız olarak görmekten kaçınması 

gerekir.199 

 Şu da var ki, tefsir tarihinin erken dönemlerinden beri Hz. İsa’nın babasız 

doğumu mûcizesi hakkında uzun uzadıya te’viller yapılmıştır. Örneğin Fahreddin 

Razi (Rey 1149-Herat 1209)  kültür tarihimizde “felsefeciler” olarak bilinen düşünce 

ekolünün üç farklı argümanıyla bu mûcizeyi te’vil etmeye çalışır. Bunlar ile Reşid 

Rıza’nın kullandığı deliller arasında paralellik olduğunu görürüz: 

I. İlk argüman felsefe tarihinde “dört unsur” olarak bilinen doktrin 

üzerine bina edilmiştir. Şöyle ki, insan vücudunda düşünen bir nefs’in 

oluşabilmesi orada özel bir mizacın varlığıyla mümkündür. Bu da “dört 

unsur” adını verdiğimiz ateş, su, hava ve toprağın insan vücudunda belirli bir 

oranda ve belirli bir zamanda bir araya gelmesine bağlıdır.200 Bu dört unsurun 

karışım oranına ve şekline göre bir insanın babasız doğumu mümkündür. R. 

Rıza da yaşadığı çağın karakteristik felsefi düşüncelerinden biri olan, madde 

ile mana arasındaki “dualizm”den hareketle bu olayı açıklar. Şöyle ki, 

evrendeki varlıklar iki farklı türdedir: Yoğun cisimler ve şeffaf ruhlar. Biz 

şeffaf ruhların varlığından canlı bedenlerde gözlemlediğimiz doğum, hareket 

ve olgunlaşma gibi olaylar vasıtasıyla haberdar oluruz. Örneğin hava olmasa 

bu canlılar yaşayamazdı. Rüzgâr da bu ruhun eseridir. Yine su yoğun bir 

madde olmakla beraber şeffaf maddeler sınıfına alınması daha uygundur.  

Elektrik de bazı katı maddelerde iş görmesinin yanında şeffaf bir varlıktır. 

“İşte evrende gözlemlediğimiz değişimin çoğu, bizim “ruhlar” olarak 

adlandırdığımız bu şeffaf varlıkların eseridir. Öyle ki bugün, geçmişte 

                                                
199 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 254. 
200 Râzî, a.g.e., c. II, s. 470. 
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bilginlerin aklına bile gelemeyecek esrarlı gelişmelerle karşılaşıyoruz. 

Düşünme ve isteme yetileri olmayan şeffaf maddelerin durumu böyle olunca, 

düşünen ve irade eden yüce ruhların bedenleri üzerinde neden [kendiliğinden 

gebe kalmak gibi, N.A.]   birtakım etkileri bulunmasın?” 201  

 Özetlemek gerekirse, müellifimiz demektedir ki, evrendeki canlılar 

üzerinde tasarruf hakkına sahip Meryem (a.s.)’e katından ruhani bir varlık 

göndermiş, bu varlık da ona insan suretinde görünüp bir ruh üflemiş, bu ruh 

da onun rahminde aşılanma olayını meydana getirmiş ve böylece Meryem 

(a.s.) Hz. İsa’ya gebe kalmıştır. 

II.  Bu delilde tabiattaki olaylardan yararlanılır: “Farelerin balçıktan ve 

yılanların tüyden meydana gelmesi gibi tabiatta birçok hayvan eşleşme 

olmadan hayat bulur. Öyleyse bir insanın babasız doğumu da 

mümkündür.”202 Doğa bilgisine dayanan akıl yürütmenin günümüz 

tefsirlerinde de kullanıldığı herkesin malumudur. Günümüzde batılı bilim 

adamları cansız bir varlıktan, inorganik maddelerden canlı bir varlığı 

meydana getirildiği “yapay doğum” imkânı üzerinde hemfikir olduklarını 

görüyoruz. Nitekim onlar deneyler yaparak bunu gerçekleştirmeye 

çalışmaktadırlar. İşte Menâr müellifi de bu mûcizevî olayın imkânını bu 

tür bilimsel verilerden hareketle göstermeye çalışır: “İnorganik bir 

maddeden canlı bir varlık doğuyorsa, dişi bir canlının kendi başına 

yavrulaması olmayacak bir şey değildir. Kabul etmek lazımdır ki, bu sıra 

dışı bir durumdur ve gerçekleşmesinin mümkün olması, bilfiil meydana 

geleceği anlamına da gelmez. Biz de Hz. İsa’nın babasız doğumu olayının 

                                                
201 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 255. 
202 Râzî, a.g.e., c. II, s. 470. 
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doğruluğuna vahiyden delil getiriyoruz.” 203 Görüldüğü gibi çağının 

bilimsel kabulleri müfessirin yorumlarını etkilemekte ve iki yorumun 

arasındaki fark da çağımızda tabiat hakkındaki bilgi düzeyinin ilerlemiş 

olmasından kaynaklanmaktadır. 

III.  İnsanın bir şeyi önceden düşünmüş olması onun gerçekleşmesine 

sebep olabilir. Olumsuz düşüncelerin insan psikolojisini etkilemesi ve 

kişide kızgınlık ve benzeri duygulara yol açması da işte bu türdendir.  

Bununla ilgili bir başka örnek de şudur: Bir çukurun üzerine iğreti bir 

biçimde tahta plaka konulsa biz bunun üzerinden geçenin içine düşeceğini 

tahmin ederiz. İşte bunun gibi Hz. Meryem’in gebeliği düşünüp Hz. 

İsa’ya hamile kalması mümkündür.204 F. Râzî’nin zikrettiği bu delil 

Menâr’da çağdaş psikolojinin verileri de kullanılarak farklı bir biçimde 

sunulmuştur: “Kalplere ve bireylerin bütün sinir sistemine hâkim olan 

kuvvetli bir inanç, fiziksel yapımızda olağanüstü sonuçlar doğurabilir. 

Vücudunda mikrobik bir rahatsızlığı olmadığı halde kaç sağlıklı insan 

hasta olduğu vehmine kapılarak gerçekten hasta olmuştur? Temiz bir su 

içtiği halde onun zehirli olduğunu düşünen kaç insan zehirlenerek 

ölmüştür? İşte biz de bunları göz önüne alarak diyoruz ki, nasıl ki sağlam 

bir insan zararlı düşünceleri sebebiyle hastalanıp ölüyorsa ve hastalar da 

düşünce gücüyle iyileşiyorlarsa, Allah’ın kudretiyle bir çocuk sahibi 

olacağı müjdesi verilince, bu işin gerçekleşeceğine kalpten inandığı için 

Meryem(a.s.)’in vücudunda bazı değişiklikler olması ve böyle bir iman 

gücüyle rahminde aşılanma olayının gerçekleşmesi mümkündür. Yine Hz. 

                                                
203 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 254. 
204 Râzî, a.g.e., c. II, s. 470. 
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İsa’nın körleri ve alaca hastalığıyla malûl kişileri iyileştirmesi de herkesçe 

bilinen bu olumlu düşünme gücünün bir ürünüdür.”205 

 Görüldüğü üzere her çağın egemen felsefi-politik-bilimsel söylemleri tefsir 

faaliyetlerini etkilemektedir. Müfessirler güncel konulardan yararlanarak bazen ortak 

sonuçlara ulaşabilmektedirler. Bir sonraki bölümde bu durumun sebepleri üzerinde 

durulacaktır. 

  

1.10. Hz. İsa’nın Kuş Şeklini Verdiği Çamura Üfleyerek Onu 

Canlandırmasıyla İlgili Kıssanın Yorumu 

 Bu olay Kur'ân-ı Kerim’in muhtelif surelerinde Hz. İsa’nın mûcizeleri 

arasında zikredilir. Örneğin Âl-i İmran, 3/49’da bu olay şöyle anlatılır: 

 “Onu İsrail oğullarına (şöyle diyen) bir elçi yapacak: ‘Ben size Rabbinizden 

bir mûcize getirdim: Ben çamurdan kuş şeklinde bir şey yaratır, ona üflerim, Allah'ın 

izniyle hemen kuş oluverir; körü ve alacalıyı iyileştiririm; Allah’ın izniyle ölüleri 

diriltirim; evlerinizde ne yiyip, ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan bir 

toplum olursanız elbette bunda sizin için bir ibret vardır.”  

 Bu mûcizenin keyfiyeti erken dönem tefsirlerinde de ele alınan bir konudur. 

Hz. İsa’nın kuşa ruh vermesi nasıl olmuştur? Böyle bir özelliğe sahip olması onun 

dokunduğu taşa toprağa can verdiği anlamına mı gelir? Bu soruları gündeme getiren 

Râzî konuya biraz da çağının felsefi-kelâmi perspektifinden yaklaşarak, ruhun rüzgâr 

gibi ince bir madde olması sebebiyle yukarıda zikredilen ayette üflemek ( �� ) 

fiilinin kullanıldığıyla ilgili bir görüşü zikreder.206 Çünkü bizzat Kur'ân-ı Kerim 

Cebrail (a.s.)’in Hz. Meryem’e üflemesiyle Hz. İsa’nın doğduğunu tespit etmiştir. 

                                                
205 Tefsîru’l-Menâr , c. III, s. 258. 
206  Râzî, a.g.e., c. II, s. 475. 
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Cebrail de safî bir ruh olduğuna göre onun ruhuyla vücut bulan babasız peygamberin 

nefesinde hayat ve ruh olması hiç de şaşılacak bir şey değildir. 207 

 Abduh buradaki (!ُ�َُأْخ ) ifadesinin yaratma değil düzenleme anlamına 

geldiğini savunur. Onun elleriyle can verdiği kuşun hangi türden olduğu ve nasıl 

kanatlanıp uçtuğu hakkında müfessirler tarafından zikredilen ayrıntılı açıklamalara208 

gerek yoktur. O ayetin zahiri üzerinde durmak taraftarıdır. Ayetten çıkarılacak nihai 

yorum da Allah’ın bu sırlı olayı gerçekleştirmeye muktedir oluşudur. Fakat burada 

bu olayın bilfiil gerçekleştiği zikredilmemiş, böyle bir olayın varlığına dair Hz. 

Peygamber’den gelen bir rivayet de zikredilmemiştir.  

 Bununla birlikte, toplumlarının şiddetli ısrarı üzerine peygamberler eliyle 

mûcizelerin gerçekleşmesi de Allah’ın geçerli bir kanunudur. Hz. İsa’nın bu tür 

mûcizeleri de en nihayetinde Hz. Peygamber’in nübüvvetini inkâr edenlere karşı bir 

hüccet niteliği taşır. Yine de Abduh bu olayın bilfiil gerçekleştiğini iddia etmek için 

daha sağlam argümanların bulunması gerektiğini belirtir.209 

 Konuyla ilgili rivayetlerin de bu olayın gerçekleştiğini açıklamaya yeterli 

olmayacağı kanaatindedir. Taberî’nin konuyla ilgili şu rivayetini zikretmekte yarar 

vardır: 

 “Hz. İsa bir gün kâtip çocuklarla oturmuş sohbet ediyordu. Derken eline bir 

parça çamur aldı ve sonra onlara ‘Size bir kuş yapayım mı?’ diye sordu. Çocuklar da 

‘Bunu yapabilir misin?’ diye cevap verdiler. O da ‘Rabbimin izniyle yaparım!’ dedi 

ve ona kuş şeklini vermeye başladı. Bunu bitirdikten sonra ona üfledi ve ‘Allah’ın 

                                                
207  Râzî, a.g.e., c. II, s. 475. 
208  Nâfî’nin kıraatine göre ََََIاًر�ِء( ) o sadece bir yarasa meydana getirmiştir. Diğer bir gruba göre o 
çamurdan her türlü kuş yapabilmekteydi. Râzî, a.g.e., c. II, s. 475.  
209 Tefsîru’l-Menâr , c. III, s. 258. 
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izniyle bir kuş oluver!’ dedi ve o toprak parçası bir kuş olup iki elinin arasından 

uçuverdi.” 210 

 Bu rivayetin sıhhat derecesini ölçerken Hristiyan kaynakların şahitliğine 

başvurur. Ona göre, çocuklar için hazırlanan İnciller sayılmazsa böyle bir olayın 

varlığına dair Hristiyan kaynaklarında bile sağlam bir rivayet yoktur. Hâlbuki bu 

kaynaklar buna benzer pek çok mûcizevî olayı içerir.211 

 Konuyla ilgili bir başka ayet de Mâide, 6/110’dur: 

  “Allah o zaman şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene 

(verdiğim) nimetimi hatırla! Hani seni mukaddes ruh (Cebrail) ile desteklemiştim; 

(bu sayede) sen beşikte iken de yetişkin çağında da insanlarla konuşuyordun. Sana 

kitabı (okuyup yazmayı), hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle 

çamurdan, kuş şeklinde bir şey yapıyordun da ona üflüyordun, hemen benim iznimle 

o bir kuş oluyordu(…) Kendilerine apaçık deliller (mûcizeler) getirdiğin zaman 

içlerinden inkâr edenler, ‘Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değildir’ demişlerdi.”

 Abduh göre, Hz. İsa’nın kuşa can vermesi ancak Allah’ın ona verdiği 

nimetlerden biri olduğu düşünüldüğünde anlam kazanır. Toplumun isteği üzerine ve 

ihtiyaç halinde insanlara Allah’ın nimetlerini hatırlatmak amacıyla Hz. İsa’ya böyle 

bir mûcize göstermesine izin verilmiş olabilir. Fakat neticede bu, ayette esas olarak 

kastedilen manaya aykırıdır.212 Sonuçta müfessirimiz ayetlerin zahirinden bu 

mûcizenin gerçekleştiği sonucu çıkarılamayacağını söyler. Fakat o bu olayı büsbütün 

                                                
210 Taberî, a.g.e., c. IV, s. 274 
211 Hatta Recep Kılıç hocamızın da belirttiği gibi Hristiyanlık tamamen mûcize inancı üzerine kurulu 
bir dindir. Akidenin merkezinde yer alan Hz. İsa’nın dirilişi ve kendisinden sonra gerçekleşen gaybi 
haberler hep mûcize inancı ile açıklanabilecek durumlardır. (Kılıç, a.g.e., s. 130) 
212 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 257. 
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reddetmemekte,  “Allah’ın izniyle bu tür bir sırrın gerçekleştiğini kabul ederiz.” 

diyerek ayetlerin lâfzî anlamı üzerinde sığ bir biçimde yoğunlaşmaktadır.213 

 

1.11. Hz. İsa’nın Göğe Yükselmesiyle İlgili Yorum Farklılıkları 

 Hz. İsa’nın akıbeti gerek Hristiyanlık gerekse İslamiyet’in en tartışmalı 

konularından biri olmuştur. Konuyla ilgili kesin bir delil bulunmayışı tarihi süreç 

içerisinde ihtilafların büyümesindeki en önemli faktörlerden biridir. Öncelikle 

Kur'ân-ı Kerim’in bu meseleye bakışını göstermek yerinde olacaktır: 

 “İsa havarilerde bir inkâr tavrını sezince: ‘Allah yolunda kimler bana 

yardımcı olacak?’dedi. Havariler: ‘Biz,  Allah (yolun)un yardımcılarıyız; Allah'a 

inandık, teslimiyetimize şahit ol’ dediler.  ‘Rabbimiz, senin indirdiğine inandık, 

elçiye uyduk; bizi şahitlerle beraber yaz!’  (Yahudiler) Tuzak kurdular, Allah da 

onların tuzaklarına karşılık verdi; çünkü Allah, en iyi tuzak kurandır. Allah demişti 

ki: ‘Ey İsa, ben senin canını alacağım, seni bana yükselteceğim, seni inkâr 

edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamet gününe kadar inkâr edenlerin 

üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz bana olacaktır. Ayrılığa düştüğünüz şeyler 

hakkında aranızda ben hükmedeceğim. İnkâr edenlere gelince, onlara dünyada da, 

âhirette de şiddetle azap edeceğim, onların yardımcıları da olmayacaktır.’ İnanıp iyi 

şeyler yapanlara da (Allah) mükâfatlarını tam olarak verecektir. Allah zalimleri 

sevmez.” (Âl-i İmran, 3/52–57) 

 Söz konusu ayette geçen ‘Ey İsa, ben senin canını alacağım, seni bana 

yükselteceğim, seni inkâr edenlerden temizleyeceğim ve sana uyanları kıyamet 

gününe kadar inkâr edenlerin üstünde tutacağım.’ 

                                                
213 Tefsîru’l-Menâr, c. III, s. 257. 
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 ( ِ"ُ+Jَ ِإَلEّ َو8َُ�ّ(ُ�َك 7َ8ِ اّل7َ�Oِ َآNَُ�وْا َوRِ�0َُ@ اّل7َ�Oِ اّتَ,ُ+Cَك َ"Cَْق اّل7َ�Oِ َآNَُ�وْا ِإَلCْ�َ Mَِم اْلِ'8َ��َِ�ِإّنJَ�"ّCَ&َ8ُ E َوَرا )  

ifadesi Menâr’daki yorum farklılığının odak noktasını oluşturur. Klasik literatürde 

‘canını alacağım’  (Jَ�"ّCَ&َ8ُ) ifadesi “seni bedenen ve ruhen diri olarak katıma 

yükselteceğim”214 şeklinde yorumlanmaktadır. Âlimlerin çoğunluğuna göre Hz. İsa 

düşmanların elinden kurtarılmış ve ilahi bir lütufla diri bir biçimde göğe çekilmiştir. 

Bu anlamda (Jَ�"ّCَ&َ8ُ) ifadesi ( Jَ ِإَلEَّوَراِ"ُ+ )’nin açıklayıcısı durumundadır. Ayrıca, 

tefsir külliyatında Hz. İsa’nın kıyamete yakın bir zamanda dünyaya nüzul edeceği, 

İslâm şeriatına göre insanlar üzerinde bir hükümranlık kuracağı ve sonrasında Allah 

tarafından öldürüleceğini anlatan birçok rivayet zikredilir.215   Buna mukabil, Abduh 

ve öğrencisi bu ayetten Hz. İsa’nın keyfiyeti meçhul bir biçimde öldüğünü (ama 

öldürülmediğini!) sonucunu çıkarmanın daha doğru olacağı kanaatindedirler.216 Bu 

iddialarını da iki delille temellendirirler: 

I. Ayetin nazmında  ‘canını alacağım’  (Jَ�"ّCَ&َ8ُ), ‘seni katıma 

yükselteceğim’ (Eِّإَل Jَ+ُ"َِوَرا )’den önce zikredilmiştir. Abduh’a göre bir 

hikmete binaen böyle bir takdim-tehir yapılmıştır. Sözde öncelikle 

zikredilen öncelikle yapılmış demektir. Binaenaleyh Hz. İsa’nın önce 

vefat ettiğini daha sonra Allah katına yükseldiğini söylemek daha doğru 

olacaktır. Dolayısıyla Hz. İsa’nın bedenen ve ruhen diri olarak Allah 

katına yükseldiğini söylemek ayetin söz dizimi açısından yanlış bir 

yorumdur.217 

                                                
214 Beydâvî, a.g.e., c. I, s. 162;. İbn-i Kesir, a.g.e., c. I, s. 393. el-İsfehâni de burada alelade bir 
ölümden bahsedilmediğini söylemekle birlikte, Hz. İsa’nın önce öldürülüp sonra dirilmesiyle ilgili 
İbn-i Abbas’tan gelen bir rivayete de yer verir. ( el-Müfredât, s. 879) 
215 Taberî, a.g.e., c. III, s. 288-291; İbn-i Kesir, a.g.e., c. I, s. 393. 
216 Tefsîru’l-Menâr,  c. III, s. 261. 
217 Tefsîru’l-Menâr,  c. III, s. 261. 
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II. (Eِإَل Jَ+ُ"َِّوَرا ) ifadesi müfessirlerimize göre zaten mecaz anlamda 

kullanılmıştır. Burada bizzat Allah katına yükseltilmekten değil, 

O’nun gözünde yüce bir mevkie sahip olmaktan bahsedilmektedir. 

Kur'ân-ı Kerim’de İdris (a.s.) için söylenen “Kitapta İdris'i de an: 

Çünkü o, çok doğru bir peygamberdi.  Onu yüce bir yere 

yükseltmiştik.”(�ً�ّ�ِRَ �ً�6َ8َن Sُ��َ+ْ"ََوَر) ve Meryem, 19/57 ve şehitler için 

söylenen “Allah yolunda öldürülenleri ölüler sanma; hayır, (onlar) 

diridirler, Rableri katında mükâfat sahibidirler.” ayetleri hep bu 

mecazi manaya işaret etmektedir.218 

 M. Abduh bu açıklamalarla yetinmez ve bu sefer de ruhen göğe yükselmenin 

mümkün olabileceğinden bahseder: “Zira Hz. İsa normal bir biçimde ölmüşse 

bedenen değil, ancak ruhen göğe yükselmiştir. Zaten ruh insanın hakikati ruhtur, 

beden ise sürekli gelişir, değişir, bu bakımdan onun üzerinde ödünç alınmış bir elbise 

gibidir.” 219 

 Görüldüğü üzere müfessirimiz ruh ve beden ikilemine dayanan 

tasavvufi/felsefi görüşlerden hareketle tezini ispatlamaya çalışmaktadır. Aslında 

bunu doğal karşılamak gerekir, zira bu eserin kaleme alındığı devir yeniçağın madde 

ile ruhu iki ayrı cevher olarak kabul eden “kartezyen felsefesinin”220 etkilerini 

sürdürdüğü bir dönemdir ve tefsir dünyası da bu rüzgârdan etkilenmektedir. Bu 

konuyu ikinci bölümde ele alacağımız için bu kadar açıklamayla yetiniyoruz. Ancak 

bütün bu yorumlardan Abduh ve R. Rıza’nın “mesihin bizzat dönüşü” düşüncesini 

kabul etmedikleri sonucunu çıkarmak kolay olacaktır. Zira Mehdi/Mesih ile ilgili 

                                                
218 Tefsîru’l-Menâr,  c. III, s. 261. 
219 Tefsîru’l-Menâr,  c. III, s. 261. 
220 Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kit., İst., 1999, s. 238. 
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rivayetler genelde âhad haberler kategorisine girer ve bu tür münferit rivayetlerden 

itikadi hükümler çıkarılamaz.221  

 Başka bir surede Hz. İsa’nın peygamberliği ile ilgili olarak zikredilen “Ve 

‘Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük’ demeleri yüzünden (onları lânetledik). 

Hâlbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi 

gösterildi. Onun hakkında ihtilâfa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık 

içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin 

olarak onu öldürmediler. Bilakis Allah onu (İsa’yı) kendi katına yükseltmiştir. Allah 

izzet ve hikmet sahibidir. Ehl-i kitaptan her biri, ölümünden önce ona muhakkak 

iman edecektir. Kıyamet gününde de o, onlara şahit olacaktır.” (Nisa, 4/157–159) 

ayetleri de Abduh’un iddialarına itiraz sadedinde delil olarak kullanılabilir. Zira 

burada Hz. İsa’nın Yahudiler tarafından öldürülmediği açıkça ifade edilmiştir. Şayet 

o, müfessirimizin ifade ettiği gibi,  öldürülmemiş ve düşmanlarının elinden göğe 

çekilerek kurtarılmamışsa, nasıl bir akıbete uğramıştır? İşte Abduh’un yorumunda 

burası müphem bırakılmıştır. Ona göre İncillerde “Bu gece benim hakkımda hepiniz 

şüpheye düşeceksiniz.” (Matta, 26/31, Markos, 14/27) şeklinde ifade edildiği gibi, 

Yahudiler Hz. İsa hakkında şüpheye düşerek bir başkasını (Havarîlerinden kendisini 

ele veren Yehuda’yı)222 öldürdüler ve o da belli bir süre sonra, bilinmeyen bir yerde 

Allah’ın takdir ettiği bir biçimde vefat etti.223   

 Bununla birlikte M. Abduh bu tür rivayetleri te’vil cihetine gitmekten de 

kendini alamaz. Şöyle ki, “Mesih’in nüzulü” ve yeryüzünde egemenlik kurması illa 

bedenen ve bizzat dönüşü anlamına gelmeyebilir. Onun öğretisinin insanlar arasında 

manevi olarak yayılması demek olabilir. Zira Hz. İsa’nın öğretisinde sevgi, şefkat ve 
                                                
221 Tefsîru’l-Menâr,  c. III, s. 261. 
222 Tefsîru’l-Menâr,  c. VI, s. 36. 
223 Tefsîru’l-Menâr,  c. IV, s. 16. 
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barış ağır basmaktadır ve dış görünüşe, kabuk bilgilere takılıp kalan bir toplumda 

dinin özünü göstermeyi amaçlamaktadır.  Dolayısıyla Abduh’un ifadesiyle “ahir 

zaman toplumunun Kur’an ve sünnetin lafızlarına böylesine katı bir biçimde 

bağlanıp dinin ruhunu ve hikmetlerini ortadan kaldırdıkları bir dönemde Hz. İsa’nın 

bu öğretisinin tekrar dünyaya hâkim olması, dinin özünü ve güzel ahlâkı 

yaygınlaştırması gerekmektedir.”224  Lafzın zâhirine yapışmak gerektiğini her fırsatta 

dile getiren225 Abduh “âhir zaman rivayetleri” ile ilgili Bâtıni yorumlara sapmaktan 

kendini alamamaktadır. 

 Buna göre, rivayetlerde geçen “deccâl” dinin özünü ve hikmetlerinin 

hakkıyla anlaşılmasına engel olan her türlü kötülük ve hurafenin sembolik bir 

ifadesidir.226 Yine, insanları bu hikmetlere ve iyiliğe sevk eden tek “mehdi” de 

Kur'ân-ı Kerim’dir. Zira o bir hidayet rehberidir. Bu açıklamayı da Abduh’un 

“hidayet merkezli” tefsir anlayışının bir parçası olarak kabul etmek gerekir.227 

 Her ne kadar Menâr müellifi bundan önceki başlıklarda da gördüğümüz gibi 

Kur'ân ifadelerinin olduğu gibi kabul edilmesi gerektiğini ve tefsirlerdeki rivayetlerin 

sıhhat sorununu gündeme getirse de, Hz. İsa’nın akıbeti konusunda bazı efsanelere 

başvurmaktan da geri duramaz. Reşid Rıza’nın bazı yorumlarını “mistik-tasavvufi”  

düşüncelere eklemlediği görülür. Örneğin, (Nisa, 4/157–159) ayetlerini yorumlarken 

Kadıyânilik mezhebinin kurucusu Mirza Gulam Ahmed’in “Mesih” ile ilgili 

iddialarına yer verir. Buna göre, Hz. İsa esrarengiz bir biçimde Yahudilerin elinden 

kurtulmuş ve sonra Hindistan’ın Keşmir bölgesine göç ederek orada vefat etmiştir.228  

                                                
224 Tefsîru’l-Menâr,  c. III, s. 262. 
225 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 278–279; c. III, s. 243, 257. 
226 Tefsîru’l-Menâr,  c. III, s. 261. 
227 Tefsîru’l-Menâr,  c. I, s. 25-26. 
228 Aslında bu inanca göre çarmıha gerilen Yehuda değil, bizzat Hz. İsa’dır. Fakat o, “çarmıhtan 
indirildiği zaman baygın, fakat canlı idi (…) Taraftarlarından birinin aracılığıyla kaya içinde küçük bir 
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 Söz konusu “göç” fikri Kur'ân-ı Kerim’deki bazı ayetlerle desteklenmeye 

çalışılır. Örneğin, “Meryem’i ve annesini bir mûcize kıldık ve onları oturmaya 

uygun, su kaynaklarının bulunduğu bir tepeye yerleştirdik.” (Müminûn, 23/50) 

ayetinde geçen ( ��ََوْ��َ�ُه�  ) ibaresi “Hindistan’a hicret” olarak yorumlanır.229 O kadar 

ileri gidilir ki, bu iddiayı desteklemek amacıyla Keşmir bölgesinin yerleşmeye 

elverişli ve sulak bir bölge oluşundan dem vuranlar vardır. Hem aynı kelime 

Mekke’den Medine’ye hicret edenler için de kullanılmıştır: “Hatırlayın ki, bir zaman 

siz yeryüzünde sayıca az ve güçsüz (bir toplum) idiniz; insanların sizi kapıp 

götürmesinden korkuyordunuz da şükredesiniz diye Allah size yer yurt verdi     

( �اُآ�َوَ�ْ  ); yardımıyla sizi destekledi ve size temizinden rızıklar verdi.” Öyleyse 

müellife göre Hz. İsa’nın Hindistan’a göç edip orada vefat etmesi hiç de akla uzak 

bir ihtimal değildir.230 Bütün bunlar Hz. İsa’nın bedenen ve ruhen göğe yükselmeyip 

alelade bir biçimde vefat ettiğini ispat etmek içindir. Bu yorum doğru da olsa, bazı 

mûcizevî olayları rasyonelleştirmeye çalışırken R.Rıza’nın “mistik-tasavvufi” 

argümanlar kullanması ilginç bir çelişkidir.231 

 Sonuç olarak, Hz. İsa’nın Yahudilerce öldürüldüğü ve çarmıha gerildiği 

tezinin Kur'ân-ı Kerim tarafından reddedildiği su götürmez bir gerçektir. Nisa 

                                                                                                                                     
mağaraya konulmuş, kapısı da bir taşla kapatılmıştır. Olaydan sonraki üçüncü günde bu taşın yerinden 
oynadığı görülmüştür. Eğer Hz. İsa mûcizevî bir biçimde semaya çekilmiş olsa idi taşın oynamaması 
gerekirdi (…) Görülüyor ki [Kadıyaniliğe göre] Hz. İsa çarmıhta ölmemiş, aksine çarmıha gerildikten 
sonra çanlı iken dirilmiş ve sonra kendini ‘merhem-i İsa’ ile tedavi ederek gizli bir şekilde yolculuğa 
çıkıp asıl tebliğ vazifesine devam etmiştir (…) Böylece onun annesiyle beraber çarmıh olayından 
sonra muhtemelen Kudüs, Nusaybin, Tahran, Herat, Kabil ve Peşaver yoluyla Siringar’a geldiği belli 
olmaktadır. Hatta o Afganistan’da da bir süre kalmış olabilir ve burada evlenmiş olabileceği de imkân 
dışı değildir. Afgan kabilelerinden birinin adı İsâ Hel olarak bilinir. ” (Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda 
İtikadî İslâm Mezhepleri, İst. 1999, s. 304–307. Bu görüş ile Hristiyanlıktaki inanç arasındaki 
paralellikleri görmek için bkz. Yuhanna, 19/31–34; Markos, 15/44, 46; Luka 24/29–43; Matta, 28/10)   
229 Tefsîru’l-Menâr,  c. VI, s. 35. 
230 Tefsîru’l-Menâr,  c. VI, s. 36. 
231 R. Rıza Yehuda’nın Hz. İsa suretinde görülüp onun yerine çarmıha gerilmesini mantıklı bir 
biçimde açıklamaya çalışırken de aynı yola başvurur. Dönemin Mısır’ında deruni tasavvufi 
tecrübelerle Hz. İsa’yı çeşitli hallerde gören iki ayrı kişinin başından geçenle bu olay arasında bağ 
kurmaya çalışır. Bkz. Tefsîru’l-Menâr,  c. VI, s. 43–44. 
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suresinin 157–158. ayetlerinin ifadesiyle, Allah onu kendi katına ref’ etmiş, 

yüceltmiş ve yüksek bir mevkie yerleştirmiştir. Fakat bu yüceltme olayının cismanî 

mi ruhanî mi olduğu, beden ve ruh diri olarak mı, yoksa beden ölü yalnız ruh olarak 

mı gerçekleştiği konusu belirsizdir ve asırlar boyu Kur’ân yorumcularını meşgul 

etmiştir.232 Hz. İsa’nın dönüşü ile ilgili bazı rivayetler müfessirleri söz konusu ayet-i 

kerimeleri te’vil etmek zorunda bırakmıştır.  

 Abduh ve R. Rıza’nın yorumlarına gelince, onlar bu ayetlerin yorumunda 

esasen makul bir yol tutmakla birlikte belli ölçüde mistik-felsefi düşüncelerden (ruh- 

beden ikilemi, Kadıyâni düşüncesi gibi) etkilenmişler ve girift izahlara başvurdukları 

için konuyu tam olarak açıklığa kavuşturamamışlardır. 

 

1.12. Hz. İsa’nın Hastaları İyileştirmesi ve Ölüleri Diriltmesi Gibi 

Mûcizelerinin Yorumu 

 Tefsirlerde ve tarih kitaplarında Hz. İsa’nın toplumundaki bazı hastaları ve 

ölüleri dirilttiğine dair çeşitli rivayetler vardır. Bunlardan birine göre, onun Azer 

isimli bir arkadaşı hastalanınca kız kardeşi Hz. İsa’ya “Kardeşin ölüyor! Hemen 

onun yanına gel! diye haber salmıştı.” Hz. İsa ve arkadaşları onun evine 

vardıklarında onu üç gün önce ölmüş ve oradaki bir mağaranın içine gömülmüş 

buldular. Azer üstü taş kapak ile kapatılmış bir kabre konulmuştu. Hz. İsa bu kapağın 

açılmasını istedi. Oradaki halk itiraz ettiyse de o duaya başladı: “Rabbim! Hamd sana 

mahsustur. Ey yedi kat göğün ve yedi kat yerin sahibi olan Allah’ım! Beni İsrail 

oğullarına sen gönderdin, onları senin dinine davet ettim. Şu topluluğun benim 

peygamber olarak gönderildiğime inansınlar ve beni doğrulasınlar istiyorum. Azer’i 

                                                
232  Abdullah Aydemir, İslâmî Kaynaklara Göre Peygamberler, TDV Yay., Ank., 1996, s. 254. 
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dirilt!” dedi ve ölüye “Kalk!” diye seslendi. Bunun üzerine Azer kabrinden çıkıp 

ayağa kalktı ve orada bulunanlar Hz. İsa’ya hemen iman ettiler.233  

 Konuyla ilgili rivayetleri tahlil ettiğimizde bazı gereksiz ayrıntılara yer 

verildiğine şahit olsak da, ölüleri diriltme ve hastaları iyileştirme mûcizesinin birçok 

kez vaki olduğu klasik dönem müfessirlerince müsellem bir hakikattir.234  

 Geleneksel felsefî kültürümüzde de mûcizelerin bâtıni tevillerine 

rastlamaktayız. Örneğin IV. Hicrî yüzyılda Basra’da ortaya çıkmış ve dini, felsefî, 

siyasî ve ilmî amaçlarını gizli olarak sürdürmüş organize bir düşünce topluluğu olan 

İhvân-ı Safâ Hz. İsa’nın körleri ve alaca hastalığına yakalananları iyileştirmesinin 

maddi anlamda bir mûcize olmadığını, bilakis bunun kör olan gönül gözüne ruhanî 

cevherlerle sürme çekmek, yani manevi bir tedavi olduğunu ileri sürmüştür.235  

 Çağdaş döneme gelindiğinde, bu olayların mecazlara hamledilmesi 

yaygınlaşmıştır. Örneğin, Reşid Rıza’ya göre Hz. İsa’nın ruhanî tabiatı cismanî 

tabiatından üstündür ve ondaki bu tabiat bütün ruhani varlıkları aşan bir niteliktedir. 

Zira onun annesi Meryem (a.s.) kendisine insan şeklinde görünen bir melek 

tarafından hamile kalmıştır ve onun ruhi yönünün kuvvetlenmesi kökleşmiş bir 

melekenin bedene hâkim olması anlamına gelir. İşte bu sebeple onun kuru bir toprak 

parçasına üflediğinde ona hayat vermesi, bu kuşun hareketlenerek ellerinden uçup 

gitmesi ve başka bir ruha yöneldiğinde ruhî tabiatının cesedinden ayrılması vs. onun 

                                                
233 Yakubi, Tarih, Beyrut, 1960, c. I, s. 76’dan nakleden Asım Köksal, a.g.e., s. 330-331;  
234 Klasik tefsirlerde Hz. İsa’nın dört kişiyi dirilttiği kanısı hakimdir: Arkadaşı Âzer, Sâm b. Nuh, 
yaşlı bir kadının oğlu ve Âşir’in kızı. (Râzî, a.g.e., c. II, s. 475; Kurtubî, a.g.e., c. IV, s. 94-95; 
Mahmud Ebu’l-Fadl el-Âlûsî, Rûhu’l-Meâni fî Tefsîri’l-Kur'âni’l-Azîm, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1983, c. 
II, s. 169) 
235 İhvân-ı Safâ, Resâil, nşr. Butrus el-Bustâni, Beyrut, tarihsiz, c. III, s. 485-486’den nakleden 
Mustafa Öztürk, Kur'ân ve Aşırı Yorum, Tefsirde Bâtınilik ve Bâtıni Te’vil Geleneği, Kitâbiyât, Ank., 
2003, s. 378. İhvân-ı Safâ varlık ve oluşu açıklarken büyük ölçüde Yeni Eflâtuncu teorilerden 
etkilenmiştir. Zâhir ve bâtın olarak ikiye ayırdığı bu âlemde görünenlerden hareketle ğayb dünyasını 
tanımlamaya girişmişler, fizikten analojiler yoluyla metafiziğe ulaşmayı denemişlerdir. Tabii 
mûcizeleri de sembolik bir biçimde açıklamışlardır. (Enver Uysal, “İhvân-ı Safâ” maddesi, D.İ.A., 
İst., 2000, c. 22, s. 1-5) 
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ruhunu istediği zamanda geri getirerek bedeniyle birleştirmesine imkân verir. Fakat 

müfessirimize göre, bu ruhanî yön ölüp toprak haline gelmiş kişileri tekrar diriltmeye 

kadar varamaz.236 

 İşte burada R. Rıza yaşadığı dönem için alışılmışın dışında bir yönteme 

başvurur ve Hristiyan kaynaklarında yer alan Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesiyle ilgili 

rivayetler ile iddiasını temellendirmeye çalışır.237 Ona göre, bu kaynaklarda Hz. 

İsa’nın henüz vefat etmiş, fakat defnedilmemiş bir kızı dirilttiğinden bahsedilmekle 

birlikte, çürümüş bedenleri dirilttiğine dair bir bilgiye ulaşılamamıştır.238 Dolayısıyla 

bu mûcizeyi aynen kabul etmemek eğilimindedir. 

 Benzer bir yorumu Esed’de de görmekteyiz. O, bahsedilen iki mûcizenin 

birer sembol olduğu kanaatindedir. Şöyle ki, ölüleri yeniden hayata döndürmesi, bu 

anlayışta dejenere olmuş, maneviyatını kaybetmiş bir topluma yeniden hayat verişin 

mecazi bir ifadesidir. Öyleyse, körleri ve cüzamlıları iyileştirme de benzeri bir anlam 

kazanır: Ruhen hasta ve hakikate karşı kör olan insanların derûni olarak tedavi edilip 

hidayete erdirilmesi.239 Kur'ân-ı Kerim’de yeniden dirilme ile ilgili kıssa ve misalleri 

manevi açıdan tefsir etme eğilimi klasik İslâm modernizminin karakteristik 

                                                
236 Tefsîr'ul-Menâr, c. III, s. 258. 
237 Tefsîr'ul-Menâr, c. III, s. 257. 
238 Defnedilmemiş bir ölüyü dirilmenin mûcize olması için ne gibi bir engel bulunduğunu Rıza’nın 
sözlerinden çıkaramıyoruz. Fakat İncillerin Hz. İsa’nın mûcizesi üzerine kurulu olduğunu ve onun 
ölüleri diriltme mûcizesinin de zikredildiğini biliyoruz: “İsa henüz söz söylemekte iken havra reisinin 
evinden adamlar gelip dediler: Kızın öldü; artık niçin Muallime zahmet veriyorsun? Fakat İsa 
söylenen sözü işitince, havra reisine dedi: Korkma, .ancak iman et. Petrus, Yakub ve Yakubun kardeşi 
Yuhannadan başka kimseyi ardınca gelmeğe bırakmadı. Havra reisinin ne gelip gürültüyü, ağlayanları 
ve çığlık koparanları gördü.  ‘Girdiği zaman onlara dedi: Niçin gürültü ediyor ve ağlıyorsunuz? Çocuk 
ölmedi, ancak uyuyor. Onlar ise, kendisine çok gülüyorlardı. Fakat kendisi hepsini dışarı çıkardıktan 
sonra, çocuğun babasını ve anasını beraberinde olanları alıp çocuğun olduğu yere girdi. Çocuğun elini 
tutup onlara: Talita kumi, dedi ki tercümesi: Kızcağız sana kalk diyorum, demektir. Kız da hemen 
kalkıp gezdi; zira on iki yaşında idi. Hemen onlar pek çok şaştılar.  Onlara: Bunu kimse bilmesin, diye 
sıkı tembih etti ve kıza yemek için bir şeyler versinler diye söyledi. (Markos, 6/35–43) Dolayısıyla 
İncillerde zikredilmediği için bu mûcizeyi kabul etmemek yanlış bir tutumdur. 
239 Esed, a.g.e, s. 99. 
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özelliklerinden biridir.240 R. Rıza ve Esed gibi alimler dönemin felsefi düşüncelerini 

kütüphanelerin tozlu raflarından bulunup çıkarılan Batıni-tasavvufî imajlarla 

harmanlayarak mûcizelerin doğaüstü yönünü yumuşatmak istemişlerdir. 

 

1.13. Allah’ın Bedir Savaşı’nda Müslümanları Üç Bin Melekle Takviye 

Ettiğini İfade Eden Ayetlerin Yorumu 

 Kur'ân-ı Kerim bizlere ilk Müslümanların çeşitli savaşlarda “gökten inen 

meleklerle” desteklendiğine dair bilgiler verir.  

 “Ant olsun, sizler güçsüz olduğunuz halde Allah, Bedir’de de size yardım 

etmişti. Öyle ise, Allah’tan sakının ki O’na şükretmiş olasınız. O zaman sen, 

müminlere şöyle diyordun: İndirilen üç bin melekle Rabbinizin sizi takviye etmesi, 

sizin için yeterli değil midir? Evet, siz sabır gösterir ve Allah’tan sakınırsanız, onlar 

(düşmanlarınız) hemen şu anda üzerinize gelseler, Rabbiniz, nişanlı beş bin melekle 

sizi takviye eder. Allah, bunu size sırf bir müjde olsun ve kalpleriniz bu sayede 

rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır.” 

(Âl-i İmran, 3/123–126) 

 Elbette ki gökten meleklerin indirilmesi mûcizevî bir olaydır ve Menâr’da 

tartışılan konu da budur. Öncelikle bu ayetin nüzul sebebinin Uhud Savaşı olduğunu 

belirtmekte yarar vardır. Fakat burada müslümanlara Bedir Savaşı’nda ilâhi bir 

yardıma mazhar oldukları hatırlatılmakta, düşmana direnmeleri halinde kendilerine 

buna benzer bir yardım vaat edilmektedir. Ayette anlatılan durum şöyle özetlenebilir: 

 “Bu savaş öncesinde nüfuzlu bir kimse olan Kürz b. Cabir el-Muharibî’nin 

müşriklere yardım etmek istediğine dair bir haber Müslümanlara ulaşmış ve bu da 

                                                
240 İ. Albayrak, a.g.e., s. 35. 
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onların endişelenmelerine sebep olmuştu. Buna karşılık olarak, bu şekilde iki 

derecelik bir ilâhî yardımla müjdelenmişler, böylece müşrikler de dağılmışlar ve 

bunu haber alan Kürz de yardımdan vazgeçmişti. Allah (c.c.) Bedir savaşında 

müminlere başlangıçta bin melekle ile yardım etmişti. <Siz Rabbinizden yardım 

istiyordunuz, O da: ‘Ben size birbiri ardınca bin melek ile yardım edeceğim’ diye 

dualarınızı kabul etmişti.> (Enfâl, 8/9) Bundan sonra Kürz’ün çekildiği haberinin 

üzerine üç bin meleğin yardımı ile müşriklerin dağılması çabuklaştı. Ve şayet 

düşmanlara adı geçen Kürz’ün yardımı hemen geliverecek olursa, müminlerin -sabır 

ve korunmaları şartıyla yani alâmetli, nişanlı, simaları belli beş bin melaike daha 

göndereceğini de vaad etti.”241 

 Sorun şudur: Meleklerin savaşa katılması olayı bilfiil gerçekleşmiş midir? 

Gerçekleşmişse bu hangi savaşa katılmışlardır? Tefsirlerde tartışılan konu budur. 

Müfessirler iki farklı fikir üzerinde yoğunlaşmışlardır: 

I. Şa’bî ve Âmir’a dayandırılan rivayetlere göre, Bedir’de müşriklerin 

mağlubiyet haberi kendilerine ulaşınca Kürz ve ordusu müminlere karşı 

savaşa girmemişti. Şu halde düşmana yardım gelmemiş ve zafer tamam 

olmuş bulunduğundan, beş bin meleğin yardımına ihtiyaç kalmadığı 

anlaşılmaktadır.242 

II. Çoğunluğun ittifakına göre, bu olay Bedir’de bilfiil gerçekleşmiştir. 

Mezkûr sebepten dolayı melekler Bedir’de inmiş olmasalar bile, bütün 

savaşlarda hazır bulunmuşlar, hatta Kureyza ve Nadir Oğulları ve Hendek 

                                                
241 Taberî, a.g.e.. c. IV, s. 74;  Şihabuddin Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali, el-Ucâb fî Beyâni’l-Esbâb,  
Dâru’l-Cevzî, Demmam, 1997, c. II, s.745; Celâluddin es-Suyûtî, Lübâbu’n-Nükûl, Dâru İhyâi’l-
Ulûm, Beyrut, tarihsiz, c. I, s. 57  
242 Taberî, a.g.e., c. IV, s. 76, Elmalılı Hamdi Yazır da bu görüşe yakın olmakla birlikte, “işbu beş bin 
nişanlı meleklerin de savaşa katılmamış olmakla beraber, indikleri ve hazır oldukları hakkında 
rivayetler de mevcuttur. Ve bazı rivayette bu nişanlı melekler ‘Uhud’ da inmiş ve fakat çarpışmaya 
iştirak etmemişlerdir.”  sözleriyle orta yolcu bir yaklaşım sergilemektedir. A.g.e., c. III, s. 1152. 
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Savaşlarında bilfiil savaşmışlardır.243
 Bedir harbinin dışında meleklerin 

bizzat harbe katılmayıp, çok sayı ile yardım halinde bulunmuş oldukları 

da İbni Abbas’dan rivayet edilmiştir.244 

Menâr müellifinin yorumuna gelince, öncelikle o Dehhâk’a atfedilen bir 

görüşe dayanarak245, Uhud Savaşı’nda böyle bir yardımın vuku bulmadığını 

vurgular. Zira müminler bu savaşta sabır gösterip Allah’tan sakınmamışlar, bu 

sebeple ilâhi yardıma da mazhar olamamışlardır.246 Peki, Bedir Savaşı’nda böyle bir 

yardım gerçekleşmiş midir? R. Rıza’ya göre, bu ayetler sadece düşmanın 

çokluğundan ve levazımatından korkan müminlerin yüzünü güldürüp korkusunu 

gidermek ve onlara iç huzuru vermek amacıyla söylenmiş bir müjdeden ibarettir. O 

kadar ki, bu ayette geçen   (���	 �E���7�� �F�� �(� 	
 �(� ���B ��'2	 ) ifadesindeki (�(� ���B)’nun 

“meleklerin indirilmesi ile gerçekleşen mûcizevî bir yardıma” değil, Hz. 

Peygamber’in Bedir günü müminlere verdiği bir müjdeye delalet ettiğini iddia 

eder.247 Reşid Rıza’nın izinden giden çağdaş tefsir araştırmacılarından Halefullah da 

söz konusu ayetlerin insanların moral düzeyini artırmak ve zafer ümidi vermek 

amacını güttüğünü belirterek, meleklerin müşriklerle bizzat savaşması gibi bir olayın 

gerçekte vuku bulmamış olduğunu ve bunun Kur'ân-ı Kerim’in edebi anlatım tarzının 

bir gereği olduğunu ifade etmiştir.248 

                                                
243 Taberî, a.g.e., c. IV, s. 77. 
244 Taberî, a.g.e., c. IV, s. 74. 
245 “Bu Allah’ın Uhud günü peygamberine verdiği bir sözdür. Müminler Allah’tan korkup düşmana 
karşı direnselerdi Allah da onları melekler ile takviye edecekti. Fakat onlar gerisin geri kaçınca bu 
vaad gerçekleşmedi.”  Taberî, a.g.e.,  c. IV, s. 79, Kurtubî, a.g.e., c. IV, s. 195. 
246  Tefsîr'ul-Menâr, IV. c., s.93. 
247 Tefsîr'ul-Menâr, IV. c., s. 92. 
248 Muhammed Halefullah, Kur'ân’da Anlatım Sanatı, Çev: Ş. Karataş, Ankara Okulu, Ankara, 2002, 
s. 69–70. 
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Oysaki erken dönem tefsir ve hadis kitaplarında bu olayın bilfiil gerçekleştiği 

düşüncesi hâkimdir. Örneğin bu ollay İbn Abbas’ın ağzından şöyle tasvir edilir: 

 “Ömer b. Hattab (r.a.)’tan duyduğuma göre, Bedir günü olunca, Hz. 

Peygamber (s.a.s.) müşriklere bir baktı. Onlar bin kişiydiler. Hâlbuki ashabı üç yüz 

on dokuz kişi. Hemen kıbleye yönelip, ellerini kaldırdı. Rabbine sesli olarak şöyle 

dua etmeye başladı:  

 ‘Ey Allah’ım! Bana vaat ettiğin (zaferi) yerine getir. Allah’ım! Beni muzaffer 

eyle! Ey Allah’ım, eğer ehli İslam’ın bu bölüğünü helak edersen artık yeryüzünde 

sana ibadet eden kimse kalmaz!” Ellerini uzatmış olarak yakarmalarına öyle devam 

etti ki, ridası omzundan düştü. Bunu gören Ebu Bekir (r.a.) yanına gelerek ridasını 

aldı omuzuna attı, sonra ona:  

 ‘Ey Allah’ın Resulü! Rabbine olan yakarışın yeter. Allahü Teala sana olan 

vaadini mutlaka yerine getiririr!’ dedi. O sırada Allah (c.c.) şu vahyi inzal buyurdu: 

‘Hani siz Rabbinizden imdat istiyordunuz da o,  <Muhakkak ki ben sizi birbiri 

ardınca gelen binlerce melekle desteklerim> diyerek duanızı kabul buyurmuştur’ 

(Enfal 9). Gerçekten Allah Teâla o gün inananlara melerlerle yardım etti.”249 

 R. Rıza zaferin melekler yardımıyla değil, insanların gayretleriyle geleceğini 

söylemeye çalışmaktadır. Bu iddiasını temellendirmek amacıyla girift, felsefi 

izahlara tefsirinde yer verir. Meleklerin savaşa bilfiil katılmadıklarına dair iki farklı 

delili ileri sürer250:  

                                                

249 Bkz. Müslim, Cihad 58, (1763); Buhâri, Megazi 4; Tirmizî, Tefsir, Enfâl (3081); Ebu Davud, 
Cihad 131, (2690). 

250 Bu deliller Ebu Bekir el-Esamm tarafından ortaya atılmıştır. Müfessirimiz de bunları 
Râzi’nin“Mefâtihu’l-Ğayb”ından almış gibidir: A.g.e, c. II, s. 45.   
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I. Cebrail (a.s.)’in Lût kavmine yaptığı gibi bir meleğin varlığı bile 

yeryüzündeki bütün insanların helâk olmasına yeterken, meleklerin Bedir 

günü savaşa katıldığını kabul edersek insanların inkârcılarla savaşmasının ne 

anlamı kalır? Aynı şekilde inkârcıların önde gelenleri o devirde herkesçe 

meşhurdu ve sahabeden onlarla kimin savaştığı da bilinen bir konuydu. Şayet 

melekler onlarla insan suretinde karşı karşıya gelmişse, bunun öncelikle 

müşriklerce görülmüş ve herkesin kalbine büyük bir korku düşmüş olması 

gerekirdi. Bu takdirde o gün Müslümanların sayısının üç binden fazla olması 

beklenir ki, bunu kimse iddia etmemiştir. Aksine, “Allah, olacak bir işi yerine 

getirmek için (savaş alanında) karşılaştığınız zaman onları sizin gözlerinizde 

az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bütün işler Allah'a 

döner.” (Enfâl, 8/44) ayeti bunu reddetmektedir.  

II. “Şayet melekler bu savaşa insan suretine girmeden, oldukları gibi 

katılmışlarsa, o zaman inkârcıların baş ve bedenlerinin görünmeyen ellerce 

parçalanmış olması gerekir. Zira bu varlıklar yoğun cisimlere sahipseler 

onları herkesi görmüş olmalıdır; yok eğer latif bir maddeden yaratılmışlarsa 

onların savaşa katıldığından kim, nasıl emin olabilir? Böyle bir şey 

mûcizelerin en büyüğü olur ve bunun da mutlaka tevatür derecesine ulaşmış 

bir haberle desteklenmesi beklenir. Oysa Kur'ân-ı Kerim’de buna dair bir 

açıklama yoktur.”251Bedir Savaşı’nda Hz. Peygamber ashabına, zaferin 

kâinatı en iyi kanunlarla çekip çeviren ve her şeyi idare eden Allah’ın elinde 

olduğunu bildirmek istemiştir.  

                                                
251 Tefsîr'ul-Menâr, c. IV, s. 93. 
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 İşte tam bu noktada sebeplilik teorisi devreye sokulur: “Allah zaferin görünen 

ve görünmeyen sebeplerini dilediğinin emrine verir, istemediğini ise bu sebeplerden 

alıkoyar. Söz konusu savaşlarda meleklerin bilfiil yardımı vuku bulmuşsa bile, bu 

zaferin sebeplerinden sadece biridir. Bilmek lazımdır ki, savaşta kazanabilmek için 

düşmanın kalbine korku düşmesi, sabır ve sebat, strateji ve yön bilgisi gibi bilinen 

sebepler de vardır.”252  

 Nitekim Uhud Savaşı’nda bu doğal sebeplerin izinden gidilmediği için 

istenilen sonuca ulaşılamadığını söyler. Hz. Peygamber bahsedilen sebeplerin 

oluşması için her şeyi yapmış, Uhud’a en yakın ve düşmandan en gizli yolu tutmuş, 

askerlerini en güzel yere (vadiye) yerleştirmiş, onların sırtını dağa vermiş ve onları 

da arkadaki okçularla desteklemiştir. Fakat bunlar eksik yapılınca Müslümanlar zafer 

kazanamamışlardır.253 Bu çıkarımın evrendeki olayların her zaman belirli sebep-

sonuç ilişkisi üzerinde cereyan ettiği iddia eden günümüz felsefesine uygun düştüğü 

belirtilmelidir. 

 İşin aslı Abduh ve Rıza’nın nazarında melekler kâinatta bilfiil olarak var 

olmayan varlıklardır. Onlara göre bu varlıklar eşyaya verilen bir güç/kuvve anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla ilâhî vahiyde meleklerin bitki bitirmesinden, insanları 

korumalarından ve benzeri görevlerinden söz edilmesi, zahirî / literal anlamının 

ötesinde bir anlama göndermede bulunmaktadır.254 Nebatın bitirilmesi, insan ve diğer 

canlıların korunması, Yüce Allah'ın varlığa yüklediği özel bir güç / kuvve ile 

olmaktadır ve her küllî iş, bu özel kuvvet ve düzenle meydana gelmektedir. Tabii 

kanun da denilebilecek olan bu “güç”ün din dilindeki karşılığı “melek”tir.255 

                                                
252 Tefsîr'ul-Menâr  c. IV, s. 93. 
253 Tefsîr'ul-Menâr  c. IV, s. 93. 
254 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 222–23. 
255 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 222. 
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 Böyle olunca da “meleklerin arşı taşıması, Hz. Âdem’e secde etmesi” gibi 

ilâhî vahiyde yer alan pasajları, hakikatlerin dolaylı tarzda anlatımı da denilebilecek 

olan tasviri ifadeler olarak anlamış ve bu şekilde yorumlamıştır. Her ne kadar, 

genelleme yaparak tüm melekleri “kuvve”/“güç” olarak adlandırma yoluna 

gitmemişse256 de bir kısmını bu şekilde nitelendirerek, bunların biline gelen şekliyle 

reel varlıklar olmayabilecekleri düşüncesini ortaya koymuştur. Böylece rasyonel bir 

temelden hareketle ve geleneksel anlam ve yorumlamanın dışında bir anlama 

biçimiyle konuya yaklaşma yolunu tercih etmiştir.257 Esasen bu yorumun kökenleri 

kültürel geleneğimizde mevcuttur. Örneğin, Gazzâlî (1058 – 1111)’ye göre, insanın 

kalbine üşüşen arzular iki türdendir: Bunlardan kişiyi iyiliğe davet eden 

düşünce/isteklere “ilham”, kötülüğe sevk eden düşünce/isteklere “vesvese” denir. 

Bunlar kalbin nurlanması ve kararmasının iki sebebidir. Melek insanları iyiliğe 

yönelttiğine, şeytan da insana kötülüğü fısıldadığına göre, “ilham”ın karşılığı melek 

ve “vesvese”nin karşılığı da şeytandır. Bu iki duygu kalbi mesken tutmuşlardır.258   

 Sözün özü R. Rıza geleneğimizde saklı bulunan bazı bâtıni yorumları modern 

zamanın gereklerine göre yeni enstrümanlarla farklı bir biçimde formüle etmektedir. 

Burada ele aldığımız Enfâl, 8/9 ve Âl-i İmran, 3/123–126’deki “meleklerin nüzûlü” 

                                                
256 Abduh'un melek konusuna yaklaşımını genelleme yaparak ele almak ve aynı kategoride 
değerlendirmek yanlış olacaktır. Zira o, nitelik ve görevleri itibariyle melekleri dört sınıfa 
ayırmaktadır. Birincisi rükû, sücûd ve tesbihte bulunup sürekli ibadetle meşgul olanlar, ikincisi; 
Allah’ın elçilerine vahiy mesajını iletenler, üçüncüsü; Allah’ın kendileri vasıtasıyla insanları tehlike 
ve zayıflıklardan koruduğu insan ruhu ve bedenine tevdi edilen kuvvetler türünden olanlar, 
dördüncüsü; arşı taşımakla görevlendirilmiş olan meleklerdir ki, bunlar da Yüce Allah’ın evrene 
bağışladığı genel bir kuvvet türündendirler. Abduh, a.g.e., c. 220-227 ; Şehmus Demir, Mitoloji, 
Kur'ân Kıssaları ve Gerçeklik, Beyan Yay, İst., 2003, s. 54. 
257 Demir, a.g.e., s.54.  
258  Ebû Hâmid Muhammed b. Ahmed el-Gazzâlî, İhyâu ‘Ulumi’d-Din, Rub‘u’l-Muhlikat, Bedir Yay., 
İst., 1974, c. I, s.59-61.  Abduh Kur'ân’ı anlamak konusunda rivayet tefsirlerinin yetersizliği ve tefsir 
faaliyeti esnasında aklî çıkarımların gerekliliği konusunda Gazzâlî’nin izinden gitmektedir.  
(Abdurrahim Abdülğaffar, el-İmam M.Abduh ve Menhecuhu fi’t-Tefsir, Matbaatu’l-Celî, Kahire, 
1980, s. 42) 
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olayını Allah’ın müminleri bazı anlarda psikolojik olarak desteklemesi şeklinde 

yorumlamaktadır.  

 Fakat bu da birtakım teolojik problemleri doğurmaktadır. Bu görüş kabul 

edildiğinde Kur'ân-ı Kerim’de ve hadis koleksiyonlarında meleklerin insan suretinde 

temessül ettikleri ve peygamberlerle (hatta bazı Salih müminlerle) konuştuklarına 

dair rivayetlerin259 hepsini alegorik/temsili anlatımlar olarak görmek gerekecektir.260 

Bu da İslâm akidesinin temellerinden yıkılması anlamına gelir ve tehlikeli bir 

sonuçlara yol açacak bir tutumdur. 

 

1.14. “Mâide” Mûcizesine Getirilen Aykırı Yorumlar 

 Kur'ân-ı Kerim’in 120 ayetten müteşekkil olan beşinci suresi “Mâide” adını 

taşır. Bu sure adını 112–115. ayetlerde bahis konusu edilen kıssadan almıştır. Hz. 

İsa'ya ait mucizeler içinde Mâide mucizesine özel bir önem atfedilmiş ve bu isim et-

rafında hayli zengin sayılabilecek haberler İslâmi literatürde yer almıştır.  

 Örneğin, İbn Abbas’tan gelen bir rivayete göre, Hz. İsa bir gün İsrail 

oğullarına şöyle bir teklifte bulundu: “Sizler Allah rızası için 30 gün oruç tutabilir 

misiniz? Eğer siz bunu yaparsanız, O da size istediğiniz konularda karşılık verip 

arzularınızı yerine getirir. Zira O bir iyilik yapana mükâfatını verir”. İsrail Oğulları, 

Hz. İsa'nın teklifine müspet cevap verip orucu tuttular ve sonra şöyle dediler: “Ey 

hayrın muallimi, sen bize: ‘Bir iş yapanın ecir ve mükâfatı yapılana aittir’ demiş ve 

30 gün oruç tutmamızı emretmiştin. Biz bu emri yerine getirdik. Acaba, şimdi 

Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi?”. Bunun üzerine Hz. İsa: “Eğer inançlı 

insanlarsanız Allah’ın kudretinden ve benim peygamberliğimden şüpheye düşmekten 

                                                
259 Meryem, 19/16–21; Hûd, 11/77-79; Zâriyât, 51-24-28; Buhârî, İman, 37; Müslim, İman, 1, 5, 7.  
260 Ali Çolak, Kur'ân’a ve Hadislere Göre Melek Kavramı, İlâhiyât, Ank., 2000, s. 12. 
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korkun” demişti. Bunun üzerine onlar: “Diliyoruz ki biz de ondan yiyelim, 

kalplerimiz yatışsın; senin bize gerçekten doğru söylediğini bilelim. Biz de bunun 

üzerine şâhitlik edenlerden olalım”261 dediler. Bunun üzerine Meryem Oğlu İsa dua 

ederek dedi ki: 

 "Ey Allahım bize gökten bir sofra indir ki, bizim hem evvelimiz, hem ahirimiz 

için bir bayram ve Senden bir ayet (mucize) olsun; bize rızk ver, sen rızk verenlerin 

en hayırlısısın”262 Allah dedi ki: "Ben onu size şüphesiz size indireceğim. Artık 

ondan sonra içinizden kim nankörlük ederse (küfre dönerse) muhakkak ki ben ona 

hiç kimsenin tatmadığı bir azabı tattırırım.”263 İbn-i Abbas’ın rivayetine göre bunun 

üzerine melekler bir sofra ile gökten indiler. Sofranın üzerinde yedi balık, yedi yufka 

(çörek) vardı. Onları Havarilerin önüne koydular. Yediden yetmişe herkes bu 

sofradan yedi”.264 

 Ammar b. Yasir’den gelen bir başka rivayette ise sofra semadan indikten 

sonra isteyenlere, doya doya yemeleri, nankörlük edip de ertesi gün için sofradan 

bazı şeyleri alıp saklamamaları tembih edildi. Buna rağmen onlar nankörlük ettiler; 

bazı şeyleri alıp ertesi gün için sakladılar. Bundan dolayı da, uyuz maymun ve 

domuzlar haline çevriliverdiler.265 

 İshak b. Abdillah’tan gelen bir rivayette de olay daha farklı anlatılmıştır: O 

toplumdaki bazı insanlar sofradan bazı şeyleri çalmışlardır. Hz. İsa da: 

“Zannedersem sofra yarın bir daha inmez” demiş, bunun üzerine mucizevî sofra göğe 

                                                
261 Mâide, 5/113. 
262 Mâide, 5/114. 
263 Mâide, 5/115. 
264 Taberî, a.g.e., c. V, s. 131.  
265 Taberî, a.g.e., c. V, s. 131. 
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çekilmiş ve bir daha inmemiştir. Atiyyetu’l-Avfî’den nakle göre de sofra, her şeyin 

tadı içinde mevcut ve gizli bir balıktan ibaretti.266 

 Görüldüğü üzere tıpkı Hz. İbrahim’in ölümden sonra dirilme olayı konusunda 

rabbine sorduğu soru gibi, Havariler de ayne’l-yakin bir imanla gönül itminanına 

erişmek için böyle bir şeyi dilemişler267, apaçık görülebilen bir mûcize beklentisi 

içine girmişler, bu amaçla Hz. İsa’dan gökten bir sofra indirmesi için rabbine dua 

etmesini istemişlerdir. Klasik kaynaklarda konuyla ilgili rivayetlerin konunun 

ayrıntısına fazlaca girdikleri de gözden kaçmamaktadır.  

 Burada tartışılması gereken konu şudur: Havarilerin istediği sofra ruhanî 

midir, yoksa cismanî mi? Bu sofra gerçekten semadan mı inmiştir, yoksa diğer 

kıssalarla ilgili yorumlarda görüldüğü gibi, başka vesilelerle mi Havarilerin huzuruna 

gelmiştir? 

 Özetlemek gerekirse, tefsir literatüründe konuyla ilgili iki farklı görüşten söz 

edilebilir: 

I. İbn Abbas, İkrime, Ammar b. Yasir gibi sahabîlere isnad edilen ve 

yukarda da zikrettiğimiz yorumlara göre, burada Havarilerin bulunduğu 

bölgeye gökten indirilen bir yemekten bahsedilmektedir.268 Elbette bu 

yorum mûcize yoluyla gelen bir sofraya işaret etmektedir. Hemen 

belirtelim ki, bu rivayetleri kitabında derç eden Taberî ise bu 

yorumlardaki gereksiz ayrıntıları hoş karşılamamaktadır. Zira burada Hz. 

İsa’ya verilen bir sözün yerine getirilmesi söz konusudur, ona bir sofra 

indirildiğini bilmek yeterlidir.269  

                                                
266 Taberî, a.g.e., c. V, s. 132. 
267 Tefsîru’l-Menâr, c. VII, s. 207. 
268 Tefsîru’l-Menâr, c. VII, s. 207. 
269 Taberî, a.g.e., c. V, 136. 
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II. İkinci bir grup da, gökten sofra indirilmesi olayının gerçekleşmediği 

kanaatindedir. Bunu çeşitli şekillerde yorumlayanlar vardır. Bir kısmına 

göre bu olay temsili bir anlatımdır. Taberi’nin Mücahid’den naklettiği 

diğer bir yoruma göre de, Allah Havarilerin bu isteğine, 

 ِإّنE 8َُ�ّ?ُلَ(� Wِ"َ =ْ6ُ�8ِ Tُ+ْ�َ �ْNُ6ْ�َ 7/َ"َ =ْ6ُ�ْ�َRَّنEَ ُأOَRَ U�ُOّRَا�ً� Vّ ُأUُ�ُOّRَ َأَحTًا 7َ8ّ اْلَ+�َلِ/�7َُ  

şeklinde cevap verince onlar da cezanın ağırlığından korktular ve bu 

isteklerinden vazgeçtiler.270 Yine Tâbiunun önemli bir âlimi olan Hasan 

Basrî de aynı sebepten böyle bir olayın vuku bulmadığını söyler. 271 

 İkinci grup ayette Hz. İsa’ya atfedilen “Bize gökten bir sofra indir ki, bizim 

için, geçmiş ve geleceklerimiz için bayram ve senden bir âyet (mûcize) olsun.” 

sözlerini de bu iddialarına delil olarak kulanırlar. Şöyle ki, Hz. İsa bu olayın 

öncekiler ve sonrakiler için bir “bayram” olarak kutlanmasını dilemiştir. Şayet 

gökten bir sofra indirilseydi bu bayram günümüze kadar ulaşırdı. Ancak onlara göre, 

böyle bir bayramın varlığına dair kaynaklarda hiçbir delil yoktur.272  

 Bu iddianın karşısındaki tarafı temsil eden Fahreddin Razi ise buna cevap 

olarak şu iki argümanı zikreder: Birincisi ayette }  =ْ6ُ�ْ�َRَ �)َ8َُ�ّ?ُل Eِإّن Uُ�َّل ال�#َ{  ile 

 }�8ِ Tُ+ْ�َ �ْNُ6ْ�َ 7/َ"َ 7َ�/ًِا 7َ8ّ اْلَ+�َلTَأَح Uُ�ُOّRَُأ Vّ �ً�اOَRَ Uُ�ُOّRَُأ EَّنWِ"َ =ْ6ُ{  ifadeleri arasında 

gramatik olarak hiçbir bağlantı yoktur, dolayısıyla bu mûcizevî sofranın indirilmesi 

gerekmektedir. İkincisi, bu gün kutlanmışsa bile, Hz. İsa şeriatına uyanlar için geçerli 

                                                
270 Ahmed b. Hanbel’in İbn-i Abbas’tan naklettiği bir rivayete göre benzer bir olay Hz. Peygamber’in 
de başından geçmiş ve Kureyş’in ileri gelenleri ondan Safa tepesini altına çevirmesini istemişler, Hz. 
Peygamber de onlardan bunun gerçekleşmesi halinde iman edeceklerine dair bir söz almıştır. Bunun 
üzerine o Cebrail (a.s.)’e durumu arz ettiğinde şu teklifle karşılaşmıştır: “Rabbin sana selam ediyor. 
İstersen o dağı altına çeviririm, istersen onlara tövbe ve rahmet kapısını açarım. Yalnız bundan sonra 
kim inkâr ederse ona hiç kimsenin tatmadığı bir azabı tattırırım.” dedi.  Bunun üzerine Hz. Peygamber 
tevbe ve rahmet kapısının açılmasını istedi. (Hâkim en-Neysâbûrî, Müstedrek, Dâru’l-Kütüb, Beyrut, 
1990, c. II, s. 344) İbn-i Kesir’e göre de bu tür rivayetlerin insanları mûcize beklentisinden 
sakındırmak amacıyla kullanıldığını düşünmek mümkündür. A.g.e., c. II, s. 135. 
271 Taberî, a.g.e., c. V, s. 134. 
272 Taberî, a.g.e., c. V, s. 135; İbn-i Kesir, a.g.e., c. II, s. 134. 
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olmuştur. Onun getirdiği inançlar zaman içerisinde tahrif edildiğine göre bu 

bayramın da hafızalardan silinmesi doğal bir durumdur.273 

 Reşid Rıza ise Razî’nin sözünü ettiği bu argümanlara çeşitli açılardan karşı 

çıkar. Öncelikle Tâbiunun bu iki büyük âlimi kendi düşüncelerini söylüyor olsalar 

bunlar mutlak doğrular olarak kabul edilemez. Ancak onlar görüşlerini Hz. 

Peygamber’e dayandırmaktadırlar. Öyleyse müfessirimize göre, yukarıda sözü edilen 

ve Razî’nin birbirinden ayrı olarak düşündüğü vaat cümlesinin vaid (tehdit) 

cümlesine bağlı olduğunu kabul etmek gerekir. Bunun dışında bir durum olsaydı 

Katade, Hasan Basrî ve Mücahid gibi tefsir biliminin önde gelen isimlerinin bundan 

haberi olurdu.274 Genellikle tâbiûn rivayetlerine mesafeli yaklaşan Reşid Rıza’nın bu 

konudaki rivayetleri kabullenmesi dikkate şayandır. Kanaatimizce bu durum 

Rıza’nın eklektik/seçmeci yaklaşımından kaynaklanmaktadır. 

 Razî’nin bayram konusundaki sözlerine gelince, müfessirimize göre ne 

Hristiyan kutsal kitaplarında ne de güvenilir tarih kitaplarında böyle bir geleneğin 

varlığına dair bir delil yoktur.275 Bu iddiasını İbn Kesir’in bir yorumuna dayandırır: 

“Nasrâniler gökten sofra indirilmesiyle ilgili bir bilgiye sahip değildirler. Bu onların 

kutsal kitaplarında da yoktur. Evet, onların kitapları mütevatir veya âhad yollarla 

desteklenmiş güvenilir bir isnad sistemine sahip değildir. Fakat bu dinin erken 

dönemlerinde böyle bir uygulama olsaydı Hristiyanlık propagandacıları gerek söz, 

gerek davranış yoluyla bunu mutlaka sonraki dönemlere aktarırlardı. 276  

 Bu yoruma şu şekilde itiraz edilebilir: “Kıssada Hz. İsa’nın sözünü ettiği 

bayramdan Havarilerin namaz gibi ibadetler için bir araya gelmesi kastedilmiş 

                                                
273 F. Râzî, a.g.e., c. II, s. 475. 
274 Tefsîr'ul-Menâr,  c. VII, s. 213. 
275 Tefsîr'ul-Menâr,  c. VII, s. 213. 
276 İbn-i Kesir, a.g.e., c. II, s. 135.  
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olabilir. Bundan başka, baskı altına alındıkları dönemde Havariler tarafından 

gizlendiği için bu bayram zamanla unutulmuş olabilir. Bu durumda kıssanın 

gerçekleştiğini düşünmek mümkündür.”  

 Reşid Rıza ise bunlara cevap olarak burada başka bir yorumu gündeme 

getirir. Şöyle ki, böyle bir bayram kutlanmış olsa bile, bu “mâide”  ismiyle 

olmayabilir. Ayetteki (ًاT�Rِ) kelimesi de “bayram yemeği” anlamında kullanılmış 

olabilir.277 Buradaki sorun şudur: R. Rıza’nın bu açıklamaları her ne kadar akla 

yatkın görünse de, nüzul dönemi Müslümanlarından gelen bir rivayete dayanmadığı 

için mesnetsiz bir yorumdan öte geçememektedir. Bir ayetle ilgili salt akla dayanan 

yorumlar yapmak da tefsir geleneğinde makbul addedilen bir yaklaşım değildir. 

 R. Rıza buradan bir adım daha atarak, olayı Hristiyan kaynaklarına göre 

açıklamaya girişir. Öncelikle olayın Hristiyan Kilisesi tarafından geçerli kabul edilen 

dört incilde geçmemesine rağmen, Barnabas İncili gibi apokrif metinlerde geçiyor 

olabileceğini belirtir. Bazı İncillerden yaptığı çıkarımlarla o, Hz. İsa’nın yazılı 

kaynaklara sığmayacak kadar çok mûcizesinin olduğu sonucuna ulaşır.278  

 Ayrıca müfessirimiz Hz. İsa’nın birçok sözünün “sembollerle” 

yorumlandığını da sözlerine ekler. “Örneğin ekmek-şarap ayiniyle ilgili rivayetleri 

bir kısım bilginler yaşanmış gerçek olarak görürlerken, bazıları bunları sembolik 

ifadeler olarak kabul ederler. Zamanla semboller mecazi anlamlarıyla değil de, 

gerçek anlamlarıyla kullanılır olmuşlardır.”279 Bu çok önemli bir noktadır, zira R. 

Rıza açık olarak bunu belirtmese de, Kur'ân kıssalarının yaşanmış gerçekler olarak 

değil de, “sembolik ifadeler” olarak yorumlanmasına zımnen kapı aralamış 
                                                
277 Tefsîr'ul-Menâr,  c. VII, s. 213. 
278 Tefsîr'ul-Menâr,  c. VII, s. 214. 
279 Bunun yeni bir yorum olmadığını belirtmeliyiz. Tâbiun’un ileri gelen müfessirlerinden Katâde, 
Hasan-ı Basrî ve Mücahid de gökten sofra indirilmesi hadisesinin gerçekte var olmayan “sembolik” 
bir anlatım olduğunu söylemişlerdir. Bkz. İbn-i Kesir, a.g.e., c. II, s. 134; Taberî, a.g.e., c. V, s. 136. 
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olmaktadır. Daha da öteye giderek “mâide” kıssasının farklı bir biçimde de olsa 

İncillerde bulunduğunu iddia eder: 

 “3.İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. 4. Yahudilerin Fısıh 

bayramı yakındı. 5. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru 

geldiğini görünce Filipus’a, «Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?» diye 

sordu. 6. Bu sözü onu sınamak için söyledi, kendisi ne yapacağını biliyordu. 7. 

Filipus O'na şu cevabı verdi: «Her birinin az bir şey yiyebilmesi için iki yüz dinarlık 

ekmek bile yetmez.» 8–9. Öğrencilerinden biri, Simun Petrus’un kardeşi Andreya, 

İsa’ya dedi ki, «Burada beş arpa ekmeğiyle iki balığı olan bir çocuk var. Ama bu 

kadar adam için bunlar nedir ki?»  10. İsa, «Halkı yere oturtun» dedi. Orası çimenlik 

bir yerdi. Böylece halk yere oturdu. Oradaki erkeklerin sayısı beş bin kadardı. 11. İsa 

ekmekleri aldı, şükrettikten sonra oturanlara istedikleri kadar dağıttı. Balıklarla da 

aynı şeyi yaptı. 12. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, «Artıkları toplayın, hiçbir şey 

ziyan olmasın» dedi. 13. Beş arpa ekmeğinden yiyenlerin bıraktığı artıkları topladılar 

ve bunlarla on iki sepet doldurdular. 14. Halk, İsa'nın yaptığı mûcizeyi görünce, 

«Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur» dedi.”280  

 İncillerdeki kıssanın bu kısmı bize Havarilerin maddi bir sofra mûcizesiyle 

karşılaştıklarını bildirir. “Ayrıca bu kaynaklar olayın Fısıh Bayramı esnasında 

gerçekleştiğini kaydederler. Hristiyan toplumları halen bu bayramı kutlamaya devam 

eder; o gün geldiğinde Hristiyanlar ekmek yerler ve şarap içerler ve bunu da Rabbani 

bir yemek olarak adlandırırlar.”281 

                                                
280 Yuhanna 6. Bap. Kıssanın diğer biçimleri için bkz. Matta 14: 13–21; Markos 6: 30–44;                
Luka 9: 10–17. 
281 Tefsîr'ul-Menâr,  c. VII, s. 215. 
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 Şimdi,  Yeni Ahide dayanarak, “mâide”  mûcizesinin Fısıh bayramında 

gerçekleştiği kabul edildiğinde bu olayın vuku bulmasıyla ilgili problemler ortadan 

kalkacak demektir. Bütün bu açıklamaların hedefi de budur. Reşid Rıza bu kıssayı 

Hristiyanların ekmek-şarap ayini ile ilişkilendirerek alegorik/bâtıni bir biçimde 

yorumlamaktadır. Fakat hikâyenin devamını okuduğumuzda Yeni Ahit’te anlatılanlar 

ile Kur'ân ’daki “mâide” kıssası arasında önemli bir farklılık olduğu göze çarpar:  

 “15. İsa onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini 

bildiğinden tek başına yine dağa çekildi. 16.Akşam olunca öğrencileri göle indiler. 

17. Bir kayığa binerek gölün karşı yakasındaki Kefernahum’a doğru yol aldılar. 

Karanlık basmıştı ve İsa henüz yanlarına gelmemişti.  18. Güçlü bir rüzgâr estiğinden 

göl kabarmaya başladı. 19.Öğrenciler üç mil kadar kürek çektikten sonra, İsa’nın 

gölün üstünde yürüyerek kayığa yaklaştığını görünce korktular. 20. Ama İsa onlara, 

«Benim, korkmayın!» dedi. 21. Bunun üzerine O’nu kayığa almak istediler. O anda 

kayık gitmekte oldukları karaya vardı. 22. Ertesi gün, gölün karşı yakasında kalmış 

olan halk, önceden orada sadece bir tek kayık bulunduğunu, İsa’nın kendi 

öğrencileriyle birlikte bu kayığa binmediğini, öğrencilerinin yalnız gittiklerini anladı. 

23. Rabbin şükretmesinden sonra halkın ekmek yediği yerin yakınına Taberiye’den 

başka kayıklar geldi.  24. Halk, İsa’nın ve öğrencilerinin orada olmadığını görünce 

kayıklara binerek Kefernahum’a, İsa’yı aramaya gitti. 25. Onu gölün karşı yakasında 

buldukları zaman, «Rabbî, buraya ne zaman geldin?» diye sordular. 26. İsa şöyle 

cevap verdi: «Size doğrusunu söyleyeyim, mûcizeler gördüğünüz için değil, 

ekmeklerden yiyip doyduğunuz için beni arıyorsunuz. 27. Geçici olan yiyecek için 

değil, sonsuz yaşam boyunca kalan yiyecek için çalışın. Bunu size İnsanoğlu 

verecek. Çünkü Baba Tanrı O'na bu onayı vermiştir.» 28. Onlar da şunu sordular: 
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«Tanrı’nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız?» 29. İsa, «Tanrı’nın işi O’nun 

gönderdiği kişiye iman etmenizdir» diye cevap verdi. 30. Bunun üzerine, «Görüp 

sana iman etmemiz için nasıl bir mûcize yaratacaksın? Ne yapacaksın?» dediler. 31. 

«Atalarımız çölde menn yediler. Yazılmış olduğu gibi, ‘Yemeleri için onlara gökten 

ekmek verdi.’» 32. İsa onlara dedi ki, «Size doğrusunu söyleyeyim, gökten ekmeği 

size Musa vermedi, gökten size gerçek ekmeği Babam verir. 33. Çünkü Tanrı’nın 

ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.»  34. Onlar da, «Efendimiz, bizlere 

her zaman bu ekmeği ver!» dediler. 35. İsa, «Yaşam ekmeği ben’im. Bana gelen asla 

acıkmaz, bana iman eden hiçbir zaman susamaz» dedi. 36. «Ama ben size dedim ki, 

Beni gördünüz, yine de iman etmiyorsunuz.”282   

 Görüldüğü üzere, hem maddi hem de Ruhanî bir sofra mûcizesine şahit olan 

Hz. İsa’nın muhatabı ona inanmamakta direnmektedir. Oysa Kur'ân-ı Kerim’de 

Havarîlerin böyle bir mûcizeye rağmen hâlâ şüphe içerisinde olduklarına dair bir 

karine yoktur. Aksine, Menâr müellifinin de belirttiği gibi, Havariler gerçek bir 

imana ulaşma çabasındadırlar. Dolayısıyla yukarıda anlatılanların Kur'ân-ı Kerim ile 

örtüştüğünü söylemek zordur.283 

 Abduh’un son dönemdeki takipçilerinden Esed de benzer bir biçimde, “mâide 

kıssası” ile İncillerde geçen sembolik anlatımlar arasında paralellik kurma 

eğiliminde olmuş, Havarîlerin bu isteğinin Hz. İsa’nın günlük yemek duasının bir 

yansıması olabileceği üzerinde durmuştur.284 Ancak diğer taraftan, Havarîlerin 

                                                
282 Yuhanna, 6. Bap. Kıssanın diğer biçimleri için bkz. Matta 14: 22–33; Markos 6: 45–52.  
283 M. İzzet Derveze, et-Tefsîr'ul-Hadîs, Dâru İhyâi’l-Kütüb, yer yok, 1964, c. XI, s. 215. Derveze’ye 
göre Beyt-i Makdis’te “Mâide Evi” adıyla bilinen temsili yapı sofranın nüzûlü hadisesinin Hristiyan 
toplumunda kuşaktan kuşağa aktarıldığını göstermektedir. Aynı şekilde, günümüze kadar ulaşmayan 
Hristiyan kaynaklarında bu kıssanın var olduğunu düşünmek akla yakındır. Ayrıca Hz. Peygamber’in 
toplumsal çevresi de bu kıssayı Hicazda ikamet eden Nasrânîlerden öğrenmiş olabilir. 
284 “İmdi siz şöyle dua edin: Ey göklerde olan babamız, ismin mukaddes olsun; melekûtun gelsin; 
gökte olduğu gibi yerde de senin iraden olsun; gündelik ekmeğimizi bize bugün ver…” (Matta 6:9–
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“sofra”yı isteme şekillerinin bununla bağdaşmadığını fark etmiş ve söz konusu 

isteğin Allah’tan imanlarını kabul ettiğini belirtecek bir mûcizeye delalet 

edebileceğini de sözlerine eklemiştir.285 Görüldüğü gibi, her ne kadar bazı klasik 

dönem müfessirleri ayetin temsili ifadeleri barındırdığını belirtmiş olsalar da, bu 

kıssada “ekmek-şarap” ayininde olduğu gibi sembolik bir olaydan bahsedilmediği 

aşikârdır.  

 Burada dikkat çekilmesi gereken başka bir husus vardır: Tefsîr’ul-Menâr’a 

gelinceye kadar İslâmî ilimler metodolojisinde Eski ve Yeni Ahit’in birincil kaynak 

olarak kullanılması söz konusu bile değildir. Zira erken dönem âlimleri bu kitapların 

zaman içerisinde tahrif edildiğine inanmaktadırlar. İşte ele aldığımız tefsirde bu 

anlayıştan ciddi bir sapma söz konusudur. Tefsir çalışmaları üzerinde tarih boyunca 

egemen olan bir İsrâiliyyat tehlikesine her fırsatta vurgu yapan, hatta vahye bizzat 

şahit olmuş sahabenin yorumlarını ve her türden âhâd haberleri şüpheyle karşılayan 

M. Abduh ve öğrencisi R. Rıza, âhâd haber hükmünde bile olmayan Eski ve Yeni 

Ahit’e sıkça vurgu yapmaktadırlar. Bu ciddi bir çelişkidir.286 Tabii ki bunun da bazı 

sebepleri vardır, ancak bunlar bir sonraki bölümde ele alınacaktır. 

 Evet önceki dönem müfessirleri kıssanın ayrıntıları üzerinde fazlaca kalem 

oynatmışlar, ayetteki mesaj üzerinde değil de olayın keyfiyetine yoğunlaşmışlardır. 

Örneğin, bu yemeğin balık ve ekmek, bazıları arpa ekmeği veya et, bazıları ise 

                                                                                                                                     
11) Görüldüğü üzere burada bir mûcizeden değil, gündelik bir hadiseden söz edilmektedir. Dolayısıyla 
iki olay arasında ilişki kurmak pek mümkün görünmemektedir. 
285 Esed, a.g.e., s. 219. 
286 Zehebî, el-İsrâiliyyât, s. 109 Tefsir faaliyetinde Eski ve Yeni Ahid’e başvurmak hakkında kesin bir 
hüküm vermeden söyleyelim ki, araştırmalarımıza göre, Menâr’a gelinceye kadar klasik tefsirlerde 
böyle bir yaklaşıma rastlanmamaktadır. Fakat bu tefsir ile birlikte diğer kutsal kitaplara atıf yapmak, 
özellikle bazı kıssaların tefsirinde karşılaştırmalara yer vermek, hatta bazı konularda bu kitaplardan 
bire bir alıntılar yapmak gibi bir tefsir metodu doğmuş, R. Rıza’dan sonra gelen müfessirler de onun 
izinden gitmişlerdir. Bu farklılaşma Kitab-ı Mukaddes’in Arapçaya tercüme edilmesinin çok geç bir 
döneme rastlamasından kaynaklanabilir. R. Rıza’nın yöntemini daha yakından incelemek için bkz. 
Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 260, 264–265, 284; c. II, s. 367, 389–395; c. III, s.257; c. IV, s. 4, 312; c. VI, 
s. 19–45; c. VII, s. 214;  c. IX, s. 57, 196–251; c. XI, s. 146–147; c. XII, s. 226–227.  
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cennet meyveleri olduğunu söylemişler, bazıları ise bunu müphem bırakmışlardır. 

Bütün bunlar Kur'ân-ı Kerim’in ana hedefinden uzaklaştıran ayrıntılardır.287 Fakat 

kıssanın gerçekleşmediğini kabul etmemizi gerektirecek bir neden de yoktur. Bu 

kıssada karşılaştığımız gibi, açıklanması zor olayların sembollerden ibaret olduğunu 

iddia etmek son dönem tefsir faaliyetlerinde sıkça rastlanan bir durumdur. Bunun 

sebepleri de ileride ele alınacaktır. 

 

1.15. Semud Halkına Verilen “Deve Mucizesi” ile İlgili Farklı Yorumlar 

 Kur'ân-ı Kerim insanları inanç ve düşüncelerini kemale erdirmek, akıl 

sahiplerini hidayete ulaştırmak için insanlığın geçmiş tecrübelerinin özetlerini 

kıssalarında sunmuştur. İnsanlık tarihini bir sinema şeridi gibi gözlerimizin önünden 

geçirmek suretiyle ibret alınacak noktaları dikkatimize sunar ve böylece hayatımıza 

çeki düzen vermemizi sağlar.288 Bu amaçla birçok toplum gibi Semud toplumunun 

serencâmına da Kur’ân’da yer verilmiştir. 

 Kur'ân-ı Kerim Salih (a.s.)’in peygamber olmadan önce halkının gözünde 

saygın bir kişi olduğunu289, peygamberlik vazifesini üstlendikten sonra zevk ü sefaya 

düşkün halkını uyarmaya çalıştığını, fakat halkının ona kulak vermediğini, onu 

büyülenmiş bir insan gibi gördüğünü anlatır290.  Halkı Salih peygamberden bir 

mûcize istemiştir: 

                                                
287 Aydemir, a.g.e., s. 264. 
288 Şengül, a.g.e., s. 28. 
289 Hûd, 11/62. 
290 Şuarâ, 26/142–152. 
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 “(Onlar Salih’e) ‘Sen mutlaka büyülenmiş birisin. Sen de bizim gibi bir 

insandan başka biri değilsin. Eğer doğru söyleyenlerden isen, o halde bize bir mucize 

getir!’ dediler.”291 

 Salih (a.s.) da onların bu beklentisine bir dişi deve ile cevap vermiş, fakat 

toplumu onun uyarılarına uymamakta direnmişti:  

 “ Ey kavmim! Allah’a ait olan bu dişi deve sizin için bir işaret olacaktır; 

bunun için, onu bırakın Allah’ın arzında otlasın; ona bir kötülük yapmayın, yoksa 

beklenmedik bir azaba duçar olursunuz!292 diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “O dişi 

devenin bir gün su içme hakkı  vardır, sizin de belli bir günde içme hakkı nız 

vardır”293 

 Bu (uyarıya) rağmen, hunharca boğazladılar onu. Bunun üzerine [Salih]: 

“Artık [sadece] üç gün(ünüz) kaldı, barınaklarınızda eğlenecek” dedi, “bu 

(söylediğim) yalanlanamayacak bir sözdür!”294 

 Müfessirler ve tarihçiler bu dişi devenin mucizevî bir yapıda olduğunu 

belirten çeşitli hikâyelere kitaplarında yer vermişlerdir. Devenin bir dağdan veya 

kayadan çıkması, kayanın doğum sancıları çekmesi, gebe bir kadın gibi titremesi, 

yeni doğan bir çocuğun onu boğazlayacağı haberine binaen bölgedeki yeni doğan 

çocukların öldürülmesi, ölmekten kurtulan bir çocuğun olgunlaşınca onu 

boğazlaması, bu işi tertip eden kişilerin nesebi, annesi ölen yavru devenin üç kere 

böğürmesi, Semud kavminin bundan üç gün sonra helak olması295 hep bahsettiğimiz 

hikâyelerin detaylarıdır. 

                                                
291 Şuarâ, 26/153–54. 
292 Hûd, 11/64. 
293 Şuarâ, 26/155. 
294 Hûd, 11/65. 
295 Taberî, a.g.e., c. VIII, s. 223; İbn-i Kesir, a.g.e., c. II, s. 254-256; Köksal, a.g.e., s. 126-129; Ahmet 
Lütfi Kazancı, Peygamberler Tarihi, İst., 1997, s. 153-160. 
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 Kabul etmek lazımdır ki, bu tür menkıbeler ne kıssanın sevk ediliş amacına 

uygun düşer, ne de Kur'ân’ın insanları doğru yola iletme gayesine uygun olur.296 Bu 

anlatımların ayetteki )Yِنَ�َ#ُ� ا(  (Allah'ın dişi devesi) tabirinden türetildiğine 

hükmetmemiz mümkündür. 297 

 İlginçtir, günümüz müfessirleri mûcize ile ilgili bu anlatımların tam aksine, 

bu tür olayların mümkün olmadığı sadedinde uzun ve girift izahlara girişmişlerdir. 

Örneğin Reşid Rıza’ya göre insanlar arasında mucizevî deve ile ilgili bu tür fantastik 

düşüncelere yol açan, eğer devenin Allah'a izafe edilmesi ise, aslında bu, sadece sözü 

geçen hayvanın herhangi bir kişiye ait olmadığına ve dolayısıyla bütün bir toplumun 

onu korumakla yükümlü olduğuna işaret içindir; nitekim, aynı ayette “Allah’ın arzı” 

şeklinde benzer bir deyim daha vardır ki bu da her şeyin Allah'a ait olduğunu ifade 

içindir.298 Oysa )Yِنَ�َ#ُ� ا(  ifadesinin başka bir anlamı taşıması da mümkündür. 

Örneğin, Beydâvî’nin de belirttiği gibi, söz konusu deveyi yüceltmek veya doğrudan 

doğruya Allah’tan bir hediye olarak geldiğine işaret etmek için böyle bir ifade 

kullanılmış olabilir.299 

 Onun takipçisi olan Esed de bu devenin bir mûcize olmadığında ısrarlıdır. 

Onun nazarında, Hz. Salih'in Kur'ân’da muhtelif yerlerde sözü geçen bu sahipsiz 

hayvana iyi davranılması yönündeki özel ısrarı, müteakip ayetlerin de gösterdiği gibi, 

zayıf gördüğü herkese, her varlığa karşı kaba ve küstah davranmakta kendilerine 

gurur payı çıkaran ve yeryüzünde bozgunculuk yaparak kötülüğü yayan bu kavmin 

kaba kuvvete dayanan tahakkümüne engel olmak içindir.300 

                                                
296 Tefsîr'ul-Menâr, c. XII, s.95. 
297 Esed, a.g.e., s. 286. 
298 Tefsîr'ul-Menâr, c. XII, s. 97; c. VII, s. 443. 
299 Beydâvî, a.g.e., c. I, s. 346. 
300 Esed, a.g.e., s. 286. 
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 Peki bu durumda devenin )�ٌ�َ	(  Semud kavmi için bir ayet olmasının ne 

hikmeti vardır? Üstelik kıssanın geçtiği bütün siyak-sibak ortamlarında “mûcize” 

anlamının ağır bastığı ifadeler kullanılmıştır.301 Tefsir âlimleri de bu olayın bir 

mûcize olduğu konusunda müttefiktirler.302 

 Fakat modern çağda bâtıni yorumların revaç bulmasıyla eş zamanlı olarak, 

buradaki âyetin mûcize olarak değil de, “işaret-alâmet” anlamında tefsir edildiğini 

görüyoruz. Bu akımın tartışmasız prototipi olan Abduh’un öğrencisi Reşid Rıza’ya 

göre bu deve Semud’un helakine bir işarettir.303 Dişi devenin mucizesi de ona 

halktan hiçbir kimsenin ona kötü niyetle muamele etmemesinden 

kaynaklanmaktadır.304 )�ٌ�َ	(  kelimesiyle ilgili birtakım alegorik yorumlara 

yönelmekle birlikte, Rıza bu mûcizenin bilfiil gerçekleşmiş olabileceğini belirtir.  

 Bir adım ileri giden Esed’e göre buradaki dişi deve insanların doğru davranışa 

yönlendiren bir semboldür. Öyle ki, savunmasız hayvana karşı seçecekleri davranış 

tarzı, onların kalplerinin değişmesine bir “işaret” yahut “onlar için bir imtihan” 

olacaktı.305 

 Bütün bu yorumların tek açıklaması vardır: Tefsirde aklın mutlak 

hükümranlığı! Nitekim Abduh’un, Şems Suresi’nin “Semud azgınlığı yüzünden 

hakkı yalanladı” mealindeki 11. ayetini “Sahih aklın irşadından çıkarak taşkınlık 

gösterdiler.” şeklinde yorumlaması306 da bunun en açık delilidir. Oysa ki bu izahlar 

mûcize beklentisi içerisindeki Semud halkının durumunu açıklamaktan uzaktır ve 

dolayısıyla makbul bir yorum olarak görülemez. 
                                                
301 Şuarâ, 26/154; A’raf, 7/73; Hûd, 11/64; İsrâ, 17/59. 
302 el-Müfredat, s., Taberî, a.g.e., c. VIII, s. 223; İbn-i Kesir, a.g.e., c. II, s. 254; Mahallî-Suyutî, 
a.g.e., c. I, s. 204; Kurtubî, a.g.e., c. VII, s. 238. 
303 Tefsîr'ul-Menâr, c. XII, s. 97. 
304 Tefsîr'ul-Menâr, c. VII, s. 443. 
305 Esed, a.g.e., s. 286. 
306 Tefsiru Cüz’i Amme, s. 97. 



 97 

 

II. BÖLÜM 

MENÂR TEFSİRİNDE MÛCİZELERLE İLGİLİ FARKLI YORUMLARIN 

FELSEFÎ TEMELLERİ 

 
 Her müfessirin yaşadığı çağa ait değerlerin, kabullerin etkisinde kaldıkarını 

söylemiştik. Kur'ân yorumu geleneğinde son iki asırda yaşanan bu tutum değişikliği 

de birtakım felsefî, siyasi, sosyal sebeplere dayanır. Birbirinden ayrı 

düşünülemeyecek bu sebepleri tarihsel öncelik ve önem sırasına göre ele alıyoruz: 

 
2.1 Aydınlanma Felsefesinin İslâm Dünyası Üzerindeki Etkisi 
 

 Felsefî bir terim olarak  “aydınlanma”, insanın düşünme değerlendirmede din 

ve geleneklere bağlı kalmaktan kurtulup kendi aklı, kendi görgüleriyle hayatı 

anlamaya ve düzenlemeye girişmesidir.307 Felsefe tarihinde ise, özel anlamda 

Avrupa’da 17. yy.ın ikinci yarısı ile 19. yy.ın ilk çeyreğini kapsayan, genel anlamda 

ise 18. yy.da hem Avrupa’da hem de Amerika’da etkili olan, İngiliz devrimiyle 

başlayıp Fransız devrimiyle biten ve etkilerini diğer kıtalarda da derinden hissettiren 

felsefî hareket ve sürecin adıdır.308  Kant’a göre de “aydınlanma”, insanlığın kendi 

suçuyla düştüğü bir ergin olmayış durumundan kurtulup aklını kendisinin 

kullanmaya başlamasıdır. Sözü edilen ergin olmayış durumu ise insanın kendi aklını 

başkasının kılavuzluğuna başvurmadan kullanamamasıdır.309 Zira bu dönemde akıl 

                                                
307 Macit Gökberk, a.g.e., s. 289, Süleyman Hayri Bolay, Felsefi Doktrinler ve Terimler Sözlüğü, 
Akçağ, Ank., 1999, s. 33; Ahmet Cevizci, Felsefe Sözlüğü,  Paradigma, İst., 1999, s. 89. 
308 Ahmet Çiğdem, Aydınlanma Felsefesi, İst., 1993, s. 11; Mümtaz Uğur Küçüker, Aydınlanma 
Felsefesinde Din Anlayışı, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, M.Ü. Sos. Bil. Ens., İst., 2001, s. 9. 
309 Gökberk, a.g.e., s. 289; Küçüker, a.g.e., s.12. 
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insan hayatının mutlak yöneticisi ve tek değer ölçütü olarak kabul edilmiştir.310 O 

kadar ki, dönemin filozofları arasında bir akıl devleti ve bir akıl dininin 

kurulabileceği iddiası gündeme gelmiştir.311 Sanayi Devrimi ile bilim ve teknoloji de 

baş döndürücü gelişmeler yaşanması sonucunda modern birey doğal çevresine 

giderek daha fazla hükmetmeye başlamış ve kendisini kaderinin efendisi olarak görür 

olmuştur.312 

 Aslında aydınlanmanın kökenlerini Rönesans ve Reform Hareketleri ile 

17.yy.ın rasyonalist hareketlerinde aramak gerekir. Aşkın bir âleme bağlı hayat 

düzeninden kökü ve ereği bu dünyada bulunan bir hayat anlayışına geçişin başlangıcı 

olan Rönesans, ortaçağın statik gelenekler şemasını kırıp aklı ve deneyi düşünceye 

hâkim kılmayı denemiştir.313  Bu dönemde Avrupalıların gerçekleştirdiği coğrafi 

keşifler, bilimsel çalışmalar, ekonomik-ticari hareketlilik de düşünce hayatındaki bu 

canlılığı olumlu yönde etkilemiştir, bilime olan inancı artırmıştır.314 Ancak Rönesans 

hedefine tam olarak ulaşamamıştır, zira o bir ara dönemdir ve her ara dönemde eski 

ile yeninin birlikte yaşanması kaçınılmazdır.315 

 17. yy. felsefesi Rönesans’ın yarım bıraktığı yerden yoluna devam etmiş,  

doğaya metafizik kavramların değil, matematik yasaların hâkim olduğu yönündeki 

tezi kuvvetlendirmiştir.316 Bu dönemin en önemli filozofu olan Descartes (1596–

1650)’in düalizm düşüncesi Aydınlanmayı hazırlamıştır.317 Şöyle ki, onun “madde” 

ve “ruh”u ayrı kanunlara tâbi, temel nitelikleri bakımından uzlaşmayan ve 
                                                
310 Şehmus Demir, Kur'an'ın Yeniden Yorumlanması, İnsan Yay, İstanbul, 2002, s. 19; Küçüker, 
a.g.e., s. 11; Reşat Metin, Aydınlanma Felsefesinde Din Sorunu, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, 
U.Ü. Sos. Bil. Ens.; Bursa, 2001, s. 2.  
311  Demir, a.g.e., s. 19. 
312 Mümtaz’e Türköne, Siyasi İdeoloji Olarak İslâmcılığın Doğuşu, Lotus Yay., Ank., 2003, s. 43. 
313 Gökberk, a.g.e., s. 290; Demir, a.g.e., s. 17. 
314 Küçüker, a.g.e., s. 7; Demir, a.g.e., s. 18. 
315 Gökberk, a.g.e., s. 290. 
316 Gökberk, a.g.e., s. 290; Demir, a.g.e., s. 18. 
317 Küçüker, a.g.e., s. 35; Demir, a.g.e., s. 18. 
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birbirlerine indirgenemeyecek iki ayrı varlık alanı olarak tasarlaması, fizik dünyanın 

kendisine has kuralları olduğunun kabul edilmesine ve bu âlemin incelenmesi 

esnasında teolojik kaygıların bir kenara atılmasına sebep olmuştur.318 Bu da ilerleyen 

dönemlerde metafiziğin bilginin konusu olamayacağı iddiasına zemin 

hazırlamıştır.319  

 Dahası, ruhu sadece insana mahsus bir keyfiyet olarak gören ve tabiattan 

dışlayan Descartes, tabiatı tamamıyla determinist yasalara bağlı mekanik bir yapı 

olarak düşünmekle dünyevî olaylara karışmayan, görevi bu dünyayı yaratmak ve 

devam ettirmekle sınırlanan bir Tanrı tasavvuru yaratmıştır.320 Bu da bizim asıl 

konumuz olan mucizelerin imkânsız görülmesine sebebiyet vermiştir. 

 Nitekim, Descartes’le aynı dönemi paylaşan ve yeniçağ pozitivizminin babası 

sayılan Francis Bacon (1561–1626) vahiy ve aklın birbirlerinden kesin çizgilerle 

ayrılması gerektiğini savunmuş ve fenomenlerin çözümlenmesinde teolojik 

açıklamalara kesinlikle karşı çıkmıştır. Önerdiği tümevarım yöntemiyle deneysel 

felsefenin kurucusu sayılmıştır. 321   

 İşte Descartes rasyonalizminin ve Bacon ampirizminin takipçisi olan Voltaire, 

J. d’Alembert, Diderot ve Concerdot gibi ansiklopedistler bilimi biricik kılavuz 

addetmişler, kurumsal dini (yani kilisenin temsil ettiği din) bireysel ve toplumsal 

                                                
318 Küçüker, a.g.e., s. 36.  
319 Ünlü Fransız matematikçisi Blaise Pascal “Benim Descartes’i affetmem mümkün değil. O tüm 
felsefesini Tanrı’ya yer bırakmadan kurabilse galiba çok memnun olurdu; fakat parmakları ona 
hareket halindeki dünyayı Tanrı’ya yer bırakmadan kurmasına yardım edemedi; ne ki, bu raddeden 
sonra onun Tanrı için bir faydası dokunmadı.” diyerek  (1623–1662), Descartes’e tepkisini 
göstermiştir.  Aktaran Küçüker, a.g.e., s. 37. 
 
320 Küçüker, a.g.e., s. 31. 
321 Küçüker, a.g.e., s. 32.  



 100 

hürriyetin, bilimin, ilerlemenin ve eşitliğin önündeki en büyük engel olarak 

görmüşlerdir.322  

 Bu bağlamda bireyi mitler, önyargı ve hurafenin temsil ettiği eski düzenin 

köleleştirici bağlarından kurtarıp özgürleştirmek aydınlanmanın temel esprisi olarak 

zikredilebilir.323  Elbette ki, din de bu çabalardan payını almıştır.324 Bu sürecin 

sonunda geleneksel değerlerin yerine, eleştirel bireycilik, özgürlük, milliyetçilik, 

bütün insanların eşitliği, hukukun evrenselliği325 gibi yeni değerler kabul edilmiştir.  

 Bahsedilen bu sürecin sonunda önceki dönemden devralınan değerler 

hiyerarşisi, alt üst olmuş, dine ve metafiziğe ait değerler önemini yitirmiştir.326 

Aydınlanmanın dinle olan gerilimli ilişkisi, dinin tamamen reddedilmesi yönünde 

değil, ancak yeni bir inanç ve din anlayışının ortaya atılmasıyla sonuçlanmıştır.327 Bu 

yeni din anlayışı “akıl dini” veya “doğal din” olarak adlandırılmıştır. Akıl dini, 

akılla bulunmuş olan, aklın benimsediği din demektir.328 Ona yakın bir anlama sahip 

olan “doğal din” ise, vahiy yoluyla veya ruhani bir otoritenin onayladığı öğretiler 

aracılığıyla değil de, insan doğasında yerleşik olan inançlardan kurulmuş ve akıl 

yoluyla bulunabilen din anlamına gelir.329 Geleneklerin yerleşik inançların 

dışlandığı, hor görüldüğü bir düşünce ortamında böyle bir dini arayışın olması çok 

                                                
322 Küçüker, a.g.e., s. 60; Gökberk, a.g.e.,s. 313-326; Dücane Cündioğlu, “Ernest Renan ve 
‘Reddiyeler’ Bağlamında İslâm-Bilim Tartışmalarına Bibliyografik Bir Katkı”, Dîvan, 1996/2, s. 2. 
323 Küçüker, a.g.e., s. 9; Gökberk, a.g.e., s. 291, Demir, a.g.e., s. 21. 
324 Aydınlanmanın tipik deyimlerinden biri olan “özgür düşünür” (freethinker, libre penseur) sözü 
geniş anlamda “her türlü otorite ve gelenek karşısında bağımsız, özgür düşünen” anlamına gelirken, 
dar anlamda da “din konusunda özgür düşünen” demektir.  Gökberk, a.g.e., s. 322. 
325 Küçüker, a.g.e., s. 7; Demir, a.g.e., s. 19. 
326 Cündioğlu, a.g.m., s. 2-4; Küçüker, a.g.e., s. 32; 
327 Küçüker, a.g.e, s. 61; Gökberk, a.g.e., s. 321. 
328 Gökberk, a.g.e.,s. 321; Murat Yılmaz, Doğal Din Açısından Doğa ve Mucize, yayınlanmamış 
yüksek lisans tezi, M.Ü. Sos. Bil. Ens., İst., 2003, s. 13. 
329 Gökberk, a.g.e.,s. 321; Yılmaz, a.g.e., s. 13. 
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normal karşılanmalıdır.330 Bu süreçte özellikle Hristiyan geleneğindeki tabiatüstü 

unsurlar akıl tarafından temsil edilen bir doğal din tarafından ayıklanmıştır.331 

 Yalnız burada “doğal din” ile “deizm”in birbirine karıştırılmaması 

gerektiğini de belirtmek istiyoruz. Şöyle ki, “deizm” evrenin ana nedeni olarak 

Tanrı’nın var olduğuna dair inancı ifade eder. Fakat vahyin bildirdiği Tanrı’yı, dini, 

takdiri inkâr ederek, sadece akıl ile bilinen bir Tanrı’nın varlığını kabul eder.332 Bu 

bakış açısına göre evren yaratıldıktan sonra kendi yasalarınca işlemeye 

bırakılmıştır.333 Bunun da temelinde Aydınlanmanın akıl ve bilime verdiği yüksek 

paye yatmaktadır. 

 “Doğal din” ise kutsal vahyin sadece akla uygun yanlarını benimseyip, 

irrasyonel kısımları akıl yordamıyla açıklama esasına dayanır. Temel ilkeleri ise 

şunlardır: Tanrı’nın bir olduğuna, ahlâk bilincine, özgürlüğe, ölümsüzlüğe ve öbür 

dünyada hesaplaşmaya olan inanç.334 Oysaki deizme göre vahiy, kutsal kitap, 

peygamber, mucize vs. düzmece şeylerdir.335 Doğal dinin kelâm anlayışı da insan 

aklının tabiatüstü vahyin katkısı olmadan Tanrı ve ilâhi düzen hakkında bilgi sahibi 

olabileceği tezi üzerine oturmuştur.336  

                                                
330 Aslında bu düşüncenin tarihi kökenini Epikürcülük de bulmak mümkündür. Epikürcülüğün 
politeist tanrı tasavvuruna göre tanrılar bir kenarda tecrit edilmiş olarak mutlu bir biçimde yaşarlar. 
Bunun dışında onlar dünya ve insanlar üzerinde her hangi bir tesir icra edemezler ve diğer 
varlıklardan da aşağı olmamak üzere, külli güçlerin ürünüdürler. (Düzgün, a.g.e., s. 66.) Anlaşıldığı 
üzere, doğal din anlayışı tarihin çöp sepetine atılmış bir felsefî düşüncenin hin-i hacette kullanılmak 
üzere gün ışığına çıkarılmıştır. 
331 Demir, a.g.e., s. 23. 
332 Bolay, a.g.e., s. 211, Yılmaz, a.g.e., s. 16. 
333 Yılmaz, a.g.e., s. 16. 
334 Yılmaz, a.g.e., s. 28. Doğal bir dine inanan filozoflardan Shafesbury (1671-1713)’e göre de din 
“doğru”, “iyi” ve “güzel”e karşı hayranlık duymaktan ibarettir. Gökberk, a.g.e., s. 323. Böylece dini 
inançlar dış dünyaya yansımamakta, vicdana hapsedilmiş olmaktadır.  
335 Yılmaz, a.g.e., s. 27. 
336 “Tabii Kelâm”ın Tanrısı tamamıyla logostur, akıl ve mantıktır. Bu sistemde günah kavramı da 
yoktur. Günah yalnızca insanî bir hatadır ve onun için tövbe etmeye de gerek yoktur. Tabiatüstü 
öğelere ve sistematik bir ibadete yer vermediği için bu anlayış dinin yıkımını da bünyesinde 
barındırmaktadır. Düzgün, a.g.e., s. 60. 
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 Kanaatimizce bütün bu tartışmalar Aydınlanma ile birlikte Hristiyan 

teolojisinin omurgasını teşkil eden Hz. İsa ile ilgili mistik-irrasyonel anlatımları 

açıklama probleminden doğmuştur. Örneğin, akıl dini ile deizmi harmanlamış 

filozoflardan biri olan John Toland (1670–1722), Hristiyanlığı her türlü sırlarından 

arıtarak bütünü ile akıl dini haline getirme denemesini ilk defa yapanlardan biridir.  

Toland, gerçek vahyin bütünüyle akla uygun olması gerektiği iddiasındadır. Bu 

anlayışta vahiy üzerinde yargıda bulanabilecek tek otorite akıl olmakta; vahiy dini 

inancın temeli olmaktan çıkıp yerini akla bırakmaktadır. Hristiyanlık sırlı 

yönlerinden temizlenirse geri kalan esasları akla uygundur. “Sırları olmayan 

Hristiyanlık (Christianity not mysterious)” Toland’ın en önemi sloganıdır.337 Aslında 

Aydınlanma devri filozofları bir yandan Hristiyanlık ile akıl dininin uzlaştırılma 

çabalamışlar, diğer yandan da Hristiyanlığın akla uygun olduğunu göstermek 

istemişlerdir.338  

 Yeni üretilen bu “doğal din” tasavvuru, doğanın değişmeyen evrensel 

yasalarla idare edildiği düşüncesiyle uyum içerisindeydi. Zira 18. yy.da Avrupa 

kıtasında birçok insan, özellikle bilim adamları her olayın tabiat yasaları tarafından 

belirlendiğine dair kuvvetli bir inanç taşıyorlardı.339 Bu yasalar Newton’un hareket 

ve yer çekimi yasalarına dayanıyordu ve “şunlar zorunlu olarak şunları yaparlar” 

formundaydı.340 Bu fiziksel determinizm anlayışına göre evrenin bir önceki durumu 

bir sonraki durumunun tayin etmekteydi. İşte böyle bir düşünce ortamında doğaüstü 

                                                
337 Gökberk, a.g.e., s. 323; Yılmaz, a.g.e., s. 32. 
338 Gökberk, a.g.e., s. 321. Son iki yüzyılda yaşadığımız Batılılaşma maceramızın klasik tabirlerinden 
biri olan “Din-i İslâm terakkiye mani değildir.” ifadesini de bu bağlamda düşünmek yerinde olur. 
339 Gökberk, a.g.e., 322. 
340 Kılıç, a.g.e., s. 139. 



 103 

olayların varlığı kabul edilemezdi.341 Esasen mûcizelerin imkânı 17. yy.da tartışmaya 

açılmıştır.  

 Örneğin Spinoza (1632–1677) evrenin kurallarına aykırı olayların 

gerçekleşemeyeceğini iddia eder. Zira Tanrı var oldukça evrenin kendi bütünlüğü 

içerisindeki kuralları da işleyecektir. Bunun aksini düşünmek biri Tanrı’nın öteki 

evrenin olmak üzere iki ayrı gücün varlığını kabul etmek anlamına gelir. Bu nedenle 

kutsal metindeki olağanüstü olaylar saygısız insanlar tarafından sonradan eklenmiştir 

ve kutsal metnin aslında bulunmaması gerekir. Zira “doğaya aykırı olan şey akla da 

aykırıdır ve akla aykırı olan şey de çürütülmesi gereken yanlıştır.”342  

 “Doğal din”e inanan Aydınlanma düşünürlerinden Voltaire (1694–1778)’e 

göre de Tanrı’nın kendi koyduğu yasalara aykırı davranması onun mükemmelliğine 

aykırı olacağından mûcizelerin gerçekleşmesi mümkün değildir.343 

 Bir diğer Aydınlanma filozofu olan David Hume (1711–1776) da mûcizelerin 

imkânsızlığı yönündeki tezini “tabiat yasaları”ndan hareketle açıklamaya çalışır. 

Örnekle açıklayacak olursak, suyun belli bir ısıda donması bir tabiat yasasıdır. 

Bunların tabiat yasası olduğunu deney ve gözleme dayanarak biliriz. Eğer biz bir 

olayın belli şartlarda meydana geleceğini görürsek bu olayın her zaman meydana 

geleceği sonucuna varırız. Oysaki mûcizenin gelecekte meydana geleceğine dair bir 

bilgimiz yoktur.344 Hume’un mûcizenin imkânsızlığı hakkındaki düşüncelerini dört 

başlıkta toplamak mümkündür345: 

                                                
341 Yeniçağ felsefesinde bunun önemli bir istisnası olarak T. Hobbes’u görüyoruz. O mûcizelerin 
“çiğnemeden yutulması gereken haplara” benzediğini ve dolayısıyla sorgulanmadan kabul edilmesi 
gerektiğini düşünür. Zira mûcizeler İncillerin ana temalarından biriydi. İhtimal ki, ülkesi olan 
İngiltere’de İncillerin otoritesinin devlet yasalarına dayanması onu böyle düşünmeye sevk etmişti. 
Yılmaz, a.g.e., s. 210. 
342 Şehmus Demir, Mitoloji, Kur'ân Kıssaları ve Gerçeklik, s. 49. 
343 Yılmaz, a.g.e., s. 237. 
344 Kılıç, a.g.e., s. 143. 
345 Kılıç, a.g.e., s. 143; Yılmaz, a.g.e., s. 239-242. 
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I. Tam olarak kanıtlanabilen hiçbir mûcize yoktur. 

II. İnsanlar doğaüstüne karşı bir eğilim taşırlar ve mûcizelere bu 

sebepten inanmak isterler. 

III. Mûcize iddiaları barbar toplumlarda yaygındır. Dolayısıyla 

onların söylediklerine inanmamak gerekir. 

IV. Farklı dini sistemlerde anlatılan çok farklı mûcizeler vardır. 

Bir dindeki mûcize diğer bir dindekinin aleyhinde bir delil 

sayılır. 

 Görüldüğü gibi Aydınlanma Felsefesi, Batı’da Rönesans ile başlayıp 17. yy. 

rasyonalizmi ile devam eden akıl egemenliğine dayalı düşünsel sürecin zirve 

noktasıdır.  Aydınlanma Tanrı’nın evrene müdahalesine kesinlikle karşı çıkmış ve 

bilimin gerektirdiği kendi içinde kapalı ve düzenli bir dünya görüşünü benimserken 

Tanrı’yı en iyi durumda bir seyirci durumuna indirgemiştir.346Bu süreç sonunda akıl 

dizginleri vahyin elinden almış, metafiziğe hayat hakkı tanımamıştır. Modern insanın 

kendini ve yaşam alanını ‘dünyevileştirmesini’ ifade eden sekülerlik bu dönemde 

vücut buldu. Böylece dini-metafizik öğeler insanın düşünce evreninden, hatta 

hayatının her safhasından tard edilmişti. Zira bu felsefenin düşünsel verimleri ile 

vahyin semereleri arasında taban tabana zıtlık vardı. Din felsefesinin temel 

konularından biri olan ve araştırma çerçevemizi oluşturan mûcizeler de bu düşünce 

sistemince gerçekleşmesi imkânsız olaylar nevinden kabul edilmiştir. 

 

 

 

                                                
346 Cevizci, a.g.e., s. 89. 
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2.2 Klasik İslâm Modernizminin Doğuşu 
 

 Aydınlanmanın düşüncesi Avrupa kıtasıyla sınırlı kalmamış, 1789’daki 

Fransız Devriminin de etkisiyle çok kısa bir sürede bütün dünyaya pazarlanmıştır.  

Bu bakımdan Fransız Devrimine bu felsefî arka planın sosyal-politik alana 

uygulamasıdır diyebiliriz.347  

 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa devletleri dünyanın çeşitli bölgelerini işgal edip 

sömürgeleştirme yoluna gittiler. Örneğin, İngilizler 18. yy.da Hindistan’ı sömürge 

haline getirmekle kalmadılar, iki yüzyıl boyunca o bölgede sistemli bir kültür 

emperyalizmini yürüttüler. Yine 19. yy.da Fransızlar Cezayir’i ve Tunus’u; İngilizler 

Hindistan’ı, Mısır’ı ve Kuzey Nijerya’yı idare altına almaları Afrika’da Avrupa 

ülkelerinin egemenliğini perçinledi.348 Bu sömürge döneminde egemen Batılı ülkeler 

Aydınlanmacı bakış açısına sahiptiler. Neticede bu düşüncelerin Kuzey Afrika ve 

Hint alt kıtasında yayılması mukadder hale geldi. Askerî, siyasî, kültürel, iktisadî 

kanallarla, batının kültür akımına maruz kalan İslâm toplumları, muhtelif temayüllere 

rağmen en azından ilk dönemlerde, Batı'nın sadece bilim ve teknolojisini almak 

gerektiğini düşünmüşlerdir. 19. yüzyıl. Osmanlısında ve Mehmet Ali Paşa 

idaresindeki Mısır’da askeri ve eğitsel reformların öncelikli oluşu bu şekilde izah 

edilebilir.349 Fakat zamanla bütün siyasi, ekonomik, kültürel kurumlarda yeniden inşa 

anlayışı egemen olmuştur.350 

 İşte Müslümanlar, Batı’nın üstünlüğünü tanıyıp, bu gücün arkasında yatan 

unsurları benimsemek ihtiyacını hissettikleri zaman İslâm tarihinde görülmemiş yeni 

                                                
347 Gökberk, a.g.e., s. 289. 
348 Demir, Kur'ân ’ın Yeniden Yorumlanması, s. 25. 
349 Türköne, a.g.e., s. 45; Muhammed Hüseyin, Modernizmin İslâm Dünyası’na Girişi, (ç. S. Özel), 
İnsan Yay., İst., 2004, s. 15. 
350 Bununla birlikte, “Islah ve tecdit”  arayışlarını İslâm düşüncesinin en erken dönemlerine kadar 
geri götürmek mümkündür. Örneğin, Fazlurrahman Şiiliği en erken ıslahat hareketi olarak göstererek 
bu faaliyetlerin kökenini ikinci hicri asra dayandırır. Demir, Kur'ân ’ın Yeniden Yorumlanması, s. 25. 



 106 

bir döneme girmekteydiler. Başlangıçtan günümüze İslâm toplumlarında iki tavır 

ortaya çıkmıştır: Müslüman kalarak Batı'yı üstün kılan unsurları iktibas etmek veya 

bir bütün olarak Batı Medeniyeti'ni benimsemek. 351 

 Bununla birlikte, İslâm dünyasında “Aydınlanma” düşüncesi yaşanmamış, 

Batı’daki gibi, kitleleri alt-üst eden bir sanayileşme hamlesi de görülmemiştir. 

Sadece, bu değişmenin yaşandığı Batı'nın, birçok cepheden yönelttiği saldırılarıyla 

karşı karşıya gelmiş, İslâm dünyası hızla sömürgeleşmiştir. Küçük devletçikler, 

özellikle 19. Asrın ikinci yarısından itibaren siyasî bağımsızlıklarını kaybetmişler, 

askerî ve siyasi alandaki gerileme, Müslümanların kendilerine güven duygularını 

zedelemiştir.352 

Kur’ân’ı modern bilimlere, yeniçağın felsefi akımlarına, teknolojik 

gelişmelere paralel olarak yorumlama eğiliminin İslam dünyasının batılılaşmasıyla eş 

zamanlı olarak geliştiğini söylemiştik: 

 “Batılılaşma olgusu, esas itibariyle İslam dünyasının Batı karşısında aldığı 

askeri ve siyasi yenilgiler sebebiyle başlar ve bilimsel gelişmesinin meyvelerini 

askeri/siyasi alanlarda toplayabilmiş bir mütegâlibenin her bakımdan taklit edilmesi 

şeklinde gelişen bir süreç içerisinde ortaya çıkar”353  

Cündioğlu, “Tefsir’de Helenizm” adlı makalesinde İslâm aleminin tarih 

boyunca modern dönemde yaşadığına benzer iki ciddi travma daha geçirdiğinden 

bahisle şunları söyler: 

 “Modern Batının –her şeyden önce- Helenistik kültürün, başka bir deyişle 

Yunan ruhunun bir ifadesi olduğu nazar-ı itibara alınacak olursa, hiç kuşkusuz bu 

sadmenin İslâm dünyasına ilk kez çarpmadığı, bilakis daha önceleri de -aralarında 
                                                
351 Türköne, a.g.e., s. 45. 
352 Türköne, a.g.e., s. 45. 
353 Dücane Cündioğlu,  “Tefsir’de Helenizm”, Bilgi ve Hikmet, Güz–1993/4, s.153. 
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önemli farklar olmasına rağmen- İslâm âleminin benzer sadmelere maruz kaldığı 

görülür.”354 

Yazar,adı geçen makalesinde İslâm dünyasının yaşadığı ilk kültür şoku için 

Emevilerin yıkılıp, Abbasilerin başa geldiği ve müteakiben ilk tercüme hareketlerinin 

başladığı günleri( M. 750/H. 133) göstermektedir. Gerçekten de araştırmacıların 

çoğu bu tarihi İslâm düşüncesinin aldığı yeni istikametin başlangıcı olarak kabul 

ederler ve hatta İslâm dünyasının modern çağda maruz kaldığı ciddi travmayla o 

dönem arasında mukayeseler bile yapılır: 

“Abbasiler devrinde Yunan düşüncesinin İslâm dünyasına girişi, fikri ve 

kültürel açıdan bir buhrana sebep olmuştu, fakat inancın ve siyasi zeminin sağlam 

oluşu, bu buhranı genelleştirmedi. Hâlbuki XVIII-XIX. yüzyılda İslam dünyası 

bütünüyle itikadî-fikrî-siyasi bir buhranın içindeydi.”355 

 İslam tarihinin kaydettiği buna benzer bir başka kriz de Hicrî 4.yüzyılda, 

İslâm dünyasının Moğol istilasına ve Haçlı seferlerine maruz kaldığı dönemde 

yaşanmıştır: 

  “İkinci sadmenin başlangıcı için verilen tarih (M. 950m./h. 339) ünlü İslâm 

filozofu Fârâbî’nin vefat ettiği yılı göstermektedir ki çok geçmeden felsefe, 

Fârâbî’nin takipçisi İbn-i Sina'da (Vef. H. 428) zirveye çıkarak -Watt'ın deyimiyle- 

çiçek açacak ve Yunan bilim ve felsefe eserlerinin etkisiyle İslam dünyasını taht-ı 

tesirine alan helenizm dalgası, bu sefer İslâm dünyasını ikinci kez ve fakat içeriden 

sarsacaktı. Hülâgu'nun Bağdat'ı zaptına ve Abbasi hanedanının son bulmasına kadar 

süren üç asırlık dönem Müslümanların el-Ulûmu’d-Dâhile/Foreign Sciences olarak 

                                                
354 Cündioğlu, “Tefsir’de Helenizm” , s.155. 
355 İsmail Kara, Türkiye’de İslamcılık Düşüncesi, Risale yay., İst.,1986, c. I ,s,XIX , Jansen, a.g.e., 

s.94. 
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adlandırılan bilimleri gerçek sahiplerine öğretecek ustaları yetiştirdikleri bir 

dönemdir.”356 

 Özetlemek gerekirse, 19. Asra gelinceye kadar Müslümanlar, tarih boyunca 

iki büyük meydan okuma ile karşılaşmışlardır. Bunlardan ilki, 9. Asırdan itibaren 

İslâm dünyasını fikri yönden alt üst eden Yunan Felsefesi’dir. Yunan Felsefesi'nin 

girişinin yarattığı bunalım, siyasî istikrarın sağlamlığı ve gayretli ilim adamlarının 

varlığı sayesinde atlatılır. 

 Moğol istilası ikinci büyük darbedir. Bu darbede ise İslâm dünyası fikri 

ihtilaflarını halletmiş, kurumlarını geliştirmiş güçlü bir medeniyet olarak, istilacıları 

asimile ederek bunalımdan kurtulur.357  

 19. Asra gelindiğinde ise durum farklıdır, 19. Asrın canlı, hızla gelişen 

Avrupa’sı karşısında İslâm dünyası canlılığını kaybetmiş, içine kapanmış, durağan 

bir medeniyeti temsil etmektedir. Batının gözle görülür hale gelen askeri 

üstünlüğünün karşısında, fikri bakından da zayıf durumdadır. Batı teknolojisiyle 

üstündür. Bunun altında 19. Asrın pozitivizmi yatmaktadır. Batının dinleri devre dışı 

bırakan, mahkûm eden bilim anlayışı başlı başına bir tehdit unsurudur.  

 Ayrıca bu zıt medeniyetler arasında diğer dönemlerde yaşanan tartışmalar 

dinler arasındaki farklılıklardan kaynaklanan “salt teolojik” bir mahiyet arz ederken, 

19. yüzyıla gelindiğinde ise bu mücadele teolojinin sorunu olmaktan çıkmış, hatta 

teolojinin varlık sebebini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir hal almıştı. Zira “inanç, 

ibadet, ahlâk” gibi teolojinin ana konuları kökünden reddedilir olmuştu. Artık her 

hangi bir dine inanmanın mantıklı ve bilimsel bir izahının yapılıp yapılamayacağı 

                                                
356 Cündioğlu,“Tefsir’de Helenizm”, s.155. 
357 Kara, a.g.e., c. I , s. XIX. 
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tartışması ağırlık kazanmıştı.358 Az önce de söylediğimiz gibi bu yeni bir durumdu ve 

efkâr-ı umumiyeyi derinden sarsmıştı. 

 Zira bu dönem İslam dünyasının şiddetli hücumlara ve istilalara maruz 

kaldığı bir dönemdir ve bu toprakların aydınları, fikir ve ilim adamları arasında İslam 

âleminin yaşadığı gerileme o süreçte bütün boyutlarıyla tartışılmış, kötü gidişe türlü 

türlü çareler aranmıştır:  

 “Bu mağlubiyetlerin hemen ardından ‘yeniden istikrara kavuşmak, galip 

devletleri taklit etmekle mümkündür’ fikri ağırlık kazandı. Usul olarak seçmeci, 

telifçi bir yol benimsendi.Buna göre Batı’nın medenî,ilmî,sınaî,fennî ve teknik 

üstünlükleriyle İslâm’ın kültürel ve ahlaki özellikleri birleştirildiğinde ortaya çıkacak 

bileşimin Müslümanların büyük ölçüde işine yarayacağı düşünülüyordu.359 

 Bu entegrasyon sürecinde İslâm düşüncesi büyük dönüşüm sancıları çekti. 

Modernizmin İslâm toplumu üzerindeki entellektüel, bilimsel, sosyo-politik 

etkilerine cevap vermeyi hedefleyen “Klasik İslâm Modernizmi” bu dönemde 

neşvünema buldu.360 Cemaleddin Afgani (1839–1897), Muhammed Abduh (1845–

1905) ve Seyyid Ahmed Han (1817–1898) bu akımın en önemli temsilcileri olarak 

sivrildiler. Bu düşünürlerin modern dönemde İslâm dünyasının yaşadığı sorunlara 

vurguda bulunarak, canlılık, değişim ve farklılığın simgesi olmaları ve sonraki 

dönemdeki benzeri hareketlere yol göstermeleri sebebiyle “Klasik İslâm 

Modernistleri” olarak anıldıklarını söylemek mümkündür.361  

 Bu dönemin İslâm düşünürleri Batıya karşı bir ezikliğin bir ifadesi olarak 

aydınlanmanın ürettiği değerler ile İslâm inançları arasında doğrudan bir paralellik 

                                                
358 İşcan, a.g.e., s. 73. 
359 Kara,a.g.e., c. I, s.XXII. 
360 Demir, a.g.e., s. 31. 
361 Demir, a.g.e., s. 31. 
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kurmaya giriştiler.362 Böylece geleneksel ifadesiyle “şûra” demokrasinin bir karşılığı 

olarak görüldü; İslâm’ın akla çok büyük önem verdiğinden dem vuruldu. Çok eşlilik 

İslâm’ın gerçekte kabul etmediği ve sonradan ihdas edilmiş bir uygulamaydı.363 

Kur'ân’ın modern bilimleri öncelediği hemen hemen herkesin diline pelesenk oldu.  

Çok ilginçtir, dine tamamen karşıt bir teori olarak gösterilen ve son yüzyılda ilim 

erbabınca pek çok reddiye ile karşılaşan “Evrim Teorisi”nin öncüllerinden biri olan 

“doğal seleksiyon” fikri bile İslâm fikriyatına sokuldu.364  

 Onların modernist duruşları yeniçağdaki Kur'ân yorumunu da derinden 

etkilemiş, “vahyin akla egemenliği”, “erken dönem rivayetlerinin yoruma kaynaklık 

edişi”, “gayb ile ilgili konuları aynen muhafaza etme” gibi geleneksel kültürün 

önemle üzerinde durduğu konularda çok ciddi kırılmalar yaşanmıştır.365 Mucizevî 

kıssalar da bu değişim çabalarından payını almıştır. Aydınlanma ile palazlanan 

“doğal din” tasavvuruna çok benzer bir biçimde mûcizelerin imkânı tartışmaya 

açılmıştır. 

                                                
362 Mehmet Paçacı, “Çağdaş Dönemde Kur'an'a ve Tefsire Ne Oldu?”, İslâmiyât VI (2003), sayı 4,   
s. 103; “Oryantalizm ve Çağdaşçı Söylem”, İslâmiyât IV (2001), sayı 4, s. 107.   
363 Paçacı, “Oryantalizm ve Çağdaşçı Söylem”, s. 107.    

364 Mesela M.Abduh’un “…Eğer Allah insanlardan bir kısmını diğer bir kısmıyla savmasaydı, dünya 
bozguna uğrardı…”(Bakara,2/251) ayetinden “doğal seleksiyon” u çıkarması bu amaca uygun 
düşmektedir. (Tefsîr'ul-Menâr, c. II, s. 399) Çağdaş araştırmacı ve düşünür Aziz el-Azmeh de son iki 
yüzyılda İslâm dünyasını etkisi altına alan İslâmcı fraksiyonların kendisi dışındakileri “ötekileştirici” 
bir zeminde yükselmiş olduğu iddiasıdır. Dolayısıyla bu akımların İslâm düşüncesine dinamizm 
getirmek gibi bir fonksiyona sahip oldukları da söylenemez. Özellikle iki dünya savaşı arasındaki 
süreçte Arap dünyasının politik konjonktürü, bu toplumların bölük pörçük yapısı ve iktidar 
mücadeleleri gibi sebeplerle modernist İslâm söylemi, nasyonel-sosyalist politikalara eklemlenmiş ve 
böylece farklı grupları birleştiren bir tutkal vazifesi görmüştür. El-Azmeh bu dönemde İslâmî 
düşüncenin Darvinci-pozitivist bir renge büründüğü kanaatindedir. Bkz. Aziz el-Azmeh, İslâmlar ve 
Moderniteler,  (çev.Elçin Gen), İletişim yay., İst. ,2003, 175-176. 
365 Örneğin Abduh “halîfe” kelimesini tefsir ederken Hz. Adem’in hali hazırdaki bütün insanların 
babası olmadığını ve onun topraktan yaratılan ilk insan olmadığını söyler. Kelimenin kök anlamı 
üzerinde yoğunlaşarak farklı bir yoruma ulaşmaktadır: “Halîfe” bir başkasının yerini alan demektir.  
Öyleyse Hz. Adem yeryüzünde daha önce bozgunluk yapıp kan dökmüş birinin yerini almıştır. 
(Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 214) Böylece Müslüman aklın ahengine yönelik bir tehdit oluşturan ‘evrim 
teorisine’ cevap vermiş olmaktadır. (Ebû Zeyd “Tarihte ve Günümüzde ‘Kur'ân  Te’vili Sorunsalı”, 
çev. Ö. Özsoy, İslâmî Araştırmalar, 1996, c.9, S. 1–4, s. 35) Fakat bunu yaparken geleneksel 
anlayışları sarsıntıya uğrattığı da bir gerçektir.  
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 Bu tartışmaların odağında Seyyid Ahmet Han ve Afganî-Abduh ekolü 

bulunmaktadır. Mûcizeler konusundaki en radikal tutumu Seyyid Ahmed Han 

göstermiştir. İngilizlerle dostane ilişkilerinden dolayı onlar tarafından “Sir” unvanı 

ile ödüllendirilen Ahmed Han, çağının felsefî akımlarına kapılmaktan kendini 

kurtaramamıştır.366 Onu cezbeden nokta önceki bölümde geniş yer verdiğimiz 

“doğal din” anlayışı olmuştur.367 Ona göre İslâm tabiat ile özdeştir, Allah’ın 

“fıtrat”368olarak isimlendirdiği insan tabiatının bir ifadesidir. Hak olduğunu iddia 

eden bir din insanın güç ve yeteneklerini sınırlamamalı, insan doğasıyla 

çatışmamalıdır.369 

 Ahmed Han buradan bir adım daha ileri gider ve tabii yasaların İslâm ile 

uyum içerisinde olduğunu iddia eder. Onun geliştirmeye çalıştığı bu yeni kelâm 

anlayışı çağın kozmolojik kabulü olan, tüm organik, inorganik, beşeri faaliyetlerin 

bağlı olduğu mekanik bir işleyişe sahip evren anlayışına sıkı sıkıya bağlıdır.370 

Kısacası tabiat kanunları İslâm’ın ta kendisi olarak gösterilir.  

 İslâm tabiat kanunları üzerine bina edildiğinde, Kur'ân’ın da bu kanunlarla 

uyum içerisinde olduğunu göstermek gerekir. Onun Tefsiru’l-Kur’ân adını verdiği ve 

baştan Tâhâ Suresi’ne kadar yazdığı tefsiri bu çabaya hasredilmiştir.371 Kur'ân’dan 

seçilmiş ayetlerle372 bu felsefeye “sünnetullah”  kisvesini giydirmek istemiştir. 

                                                
366 Düzgün, a.g.e., s. 71. 
367 Bkz. s. 101–104. 
368 Bu bağlamda “Sen kendini dosdoğru bir biçimde dine ver: Allah’ın yaratma yasasına (uygun olan 
dine dön) ki, insanları ona göre yaratmıştır. Allah’ın yaratması değiştirilemez. İşte doğru din odur. 
Fakat insanların çoğu bilmezler.” (Rûm, 30/30) ayetini hatırlatmak yerinde olur. Burada Ahmed 
Han’ın zannettiği gibi insan doğasının dine göre öncelikli olmasından değil, onun tabiatında var olan 
Allah’ı bilme yetisi ve arzusundan söz edilmektedir. (el-Müfredât, s. 640; Hayati Hökelekli, Din 
Psikolojisi, TDV Yay., Ank., 1996, s.127, Serinsu, a.g.e., s.  60-74) 
369 Düzgün, a.g.e., s. 73 
370 Düzgün, a.g.e., s. 74; Mazharuddin Sıddıkî, İslâm Dünyasında Modernist Düşünce, (çev. M. Fırat-
G. Korkmaz), Dergâh Yay., İst., 1990, s. 20.  
371 Birışık, a.g.e., s. 307; İ. Albayrak, a.g.e., s. 63. 
372 Seyyid Ahmed Han “Biz her şeyi bir ölçüye göre  yarattık.” Kamer, 54/49; “Her milletin bir yaşam 
süresi vardır.”, A’raf, 7/34; “Allah’ın kelimelerinde değişiklik yoktur.”, Yunus, 10/64 gibi ayetleri 
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 Tabii böyle bir düşünce sisteminde mûcizelerin yeri yoktur. Oysa Kur'ân-ı 

Kerim’de toplumların peygamberlerinden sürekli olarak mûcize istemeleri insanın 

inançlarını tabiatüstü olaylara bina etmesinin açık bir örneğidir ve tabiatının bu tür 

olaylara meyilli olduğunu göstermektedir.373 Buna rağmen, Ahmed Han Kur'ân’ın bu 

isteğe cevap vermediği, onların dikkatlerini hep tabiata çektiği yönündeki iddiasında 

ısrarlıdır.374 

 Tabiat kanunlarının mekanikliğini ve kâinattaki her olayın sebep-sonuç 

ilişkilerine dayalı olarak meydana geldiğini savunması Ahmet Han’ın mûcizeleri 

inkâr edişinin temel motivasyonunu oluşturur.375 Bu durumda kelimelerin Arap 

dilinin farklı kullanımlarını, deyimleri ve mecazları kullanarak alternatif izahlara 

başvurmakta, olağanüstü durumu tabiat kanunlarıyla telif etmeye çalışmaktadır.376 

Önceki bölümde yer verdiğimiz kıssalara getirdiği yorumların temelinde de bu 

yatmaktadır. Şunu ifade edelim ki, sebeplilik düşüncesine böylesine sıkı sıkıya 

sarılmak, Allah’ın külli iradesini tabiat kanunlarına tabi kılması ve kudreti sınırlı bir 

yaratıcı anlayışına yol açması bakımından son derece sakıncalıdır. Ayrıca bireyin 

dini duygularını da zayıflatır.377  

 Ahmed Han’ın “Neyçırîler” olarak tavsif edilen ekolü ile Afgani-Abduh’un 

akılcı-selefi ekolü arasında belirgin bir ihtilafın olduğu gözlerden kaçmaz. Nitekim 

                                                                                                                                     
iddialarına dayanak olarak kullanılır. Bu iddianın asılsızlığını fark etmek için etraflı bir araştırma 
yapmaya bile gerek yoktur. Zira bağlamlarından da anlaşılacağı üzere bu ayetlerin tabiat kanunları ile 
hiçbir ilişkisi yoktur. Birinci ayette, Allah’ın yaratılıştaki kudretine, ikincisinde toplumların gelişimi 
ve ilerlemesinin Allah tarafından tayin edilen kanunlara tabi olduğuna, üçüncüsünde de Allah’ın 
ayetlerinin kusursuz ve beliğ olduğuna işaret vardır. (el-Müfredât, s.65, 658, 724) 
373 Bakara, 2/118, Mâide, 5/114; En’âm, 6/35, 37, 109, 158; ‘Araf, 7/106, 203; Yunus, 10/20; Ra’d, 
13/7, 27; İsrâ, 17/59; Tâhâ, 20/133; Enbiyâ, 21/5; Şuarâ, 26/154; Ankebût, 29/50. Bütün bu ayetlerde 
geçmiş toplumların ısrarlı mucize beklentisinden bahsedilmesi insanın psikolojik olarak buna hazır 
olmasıyla açıklanabilir. 
374 Düzgün, a.g.e., s. 66; Rehber, a.g.e., s. 107-108. 
375 Düzgün, a.g.e., s. 77; Sıddıkî, a.g.e., s. 28. 
376 Davud Rehber, “Sir Sayyid Ahmed Khan’s Principle of Exegesis Translated From His Tahrîr fî 
Usûli’t-Tafsir”, The Muslim World, 1956, S. 46, s. 107–108. 
377 Sıddıki, a.g.e., s. 28. 
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Afgani İslâm’ın bilimle uyuşmadığını iddia eden Ernest Renan (1823–1892)’a 

yazdığı reddiyede Ahmed Han’ın uzlaşmacı tutumunu çok sert bir dille eleştirir.378 

Ele aldığımız tefsirin müellifi olan Reşid Rıza’nın düşünceleri hocası M. 

Abduh ile paralellik arz etmektedir. Abduh mucizelerin imkânını teorik olarak kabul 

eder. Mevcut bütün kanunları ortaya koyan güç kâinatı yaratan Allah olduğuna göre, 

onun olağanüstü olaylar için daha öncekileri ihlal eden yeni yasalar koyması imkân 

dâhilindedir.379  

İşte bu noktada sebepler zincirini de işin içine katmadan edemez. Şöyle ki, 

kâinatı yaratanın her şeye kadir olduğuna ve dilediğini yapabildiğine inandığımıza 

göre, mümkün varlıklara istediği şekli vermesine ve onları ezelî ilmi ile belirlediği 

sebeplere bağlı kılmamıza engel olacak hiçbir şey yoktur. Bununla birlikte, kâinatta 

değişmeyen bir “sünnetullah”ın var olduğunu da sözlerine ekler.380 Tabiat kanunları 

ezelde Allah tarafından belirlenmiş bir “Sünnet-i İlahiye”dir. Bu ilahi sünnet külli 

hikmete binaen değişmeden ve bozulmadan korunmuş olarak devam edip 

gitmektedir. Onun nazarında Kur'ân-ı Kerim’in birçok yerinde geçen “Allah’ın 

kanunlarında hiçbir değişiklik göremezsin”381 ayeti de bunu teyit etmektedir.   

 Abduh sünnetullahı ikiye ayırmakta, birinci kısmın genel yasalar ifade 

ettiğini, evrende cereyan eden olayların da bu çerçevede işlediğini ve bunun genel bir 

yasa olduğunu belirtmekte; ikinci kısmın ise az görülen türden olaylar içerdiğini, bu 

nedenle özel yasa (Sünnet-i hâsse) kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini 

                                                
378Abduh-Afgânî ikilisinin yönettiği ve Avrupa’da çıkan ilk Arap gazetesi olan Urvetü’l-Vüska, 
genelde bir ayetin meali ve günün meselelerine uygun yorumu ışığında yazılan, Müslümanlara ve 
onların yöneticilerine doğru yolu gösterme amacını taşıyan makalelerden oluşmaktaydı. (İşcan, a.g.e., 
s. 52) Bu yazılardan bazılarında Ahmed Han’ın fikriyâtı ve aksiyonuna da yer verilmiş, kendisine 
burada zikretmekten hayâ edeceğimiz kadar ağır ithamlar yöneltmiştir. (bkz. Urvetü’l-Vüska, Büyük 
Kurtuluş Mücadelesi, (çev. İ. Aydın), Bir Yay., İst., 1987, s. 564-570) 
379 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 259; Abduh, a.g.e., s. 133. 
380 Abduh, a.g.e., s. 133. 
381 Ahzab, 33/62; Fâtır, 35/43; Fetih, 48/23. 



 114 

belirtmektedir. Onun özel yasa yani Sünnet-i hâsse ile vuku bulan olaylardan 

kastettiği, tabiat kanunlarına aykırı bir tarzda cereyan eden ve mucize olarak 

adlandırılan olaylardır.382 

 Bir taraftan “sünnetullah”ın tabiat kanunlarına indirgenerek, bu kanunların 

kesinlikle değişmezliğine vurgu, öbür taraftan bazı durumlarda değişebilirliğinin 

kabulü, bir tutarsızlığın oluşumunu beraberinde getirmekte ve karşıt iki şeye aynı 

anda meşruiyet alanı tanınmasına neden olmaktadır. Bu nedenle Kur’an'da geçtiği 

şekliyle “sünnetullah”ı tabiat kanunlarına tekabül ettirmenin bir yanlış anlamayı da 

beraberinde getireceği sorunu kaçınılmaz bir şekilde gündeme gelmektedir.383 

  Zira “evrenin yasaları” diye kabul edilen kurallar, belirli algı gruplarının 

ifadeleri olan formüllerdir. Bu yasalar, eşya ve olayların hareket ve görünüşlerini 

tanımlamak amacıyla insanlar tarafından konulmuştur. Sözgelimi Newton belirli 

yasalar ileri sürmüş ve onun düşünceleri iki yüzyıl boyunca geçerliliğini sürdürmüş 

olmasına rağmen, Einstein’ın yeni buluşlarıyla önceden yasa olarak kabul edilen ve 

değişmezliğine vurgu yapılan bazı konulara daha farklı bir tarzda bakılmaya 

başlanmıştır. Bu nedenle tabiat kanunu diye anılan yasalar maddenin özünden gelen 

                                                
382 Demir, Kur'an'ın Yeniden Yorumlanması, s. 50. 
383 Modern dönemde sünnetullah’ın tabiat kanunları ile özdeşleştirilmesi çabası ilim erbabının en 
büyük hedeflerinden biri olmuştur. Malay-İslâm kültür havzasının önde gelen düşünürü Nakib el-
Attas (d.1931) bu tutumun can alıcı örneklerinden biridir. Ona göre, İslâm bilimi evrendeki düzeni 
(nizâm), hem bilimsel nedenselliğin, hem de madde-ötesi yaratıcının bir delili olarak yorumlar. Tabiat 
âlemini salt değişime (kevn u fesad) indirgeyen modern bilimin tersine, İslam bilimi hem değişimi 
hem de sürekliliği, tabiatın değişmez nitelikleri arasında kabul eder. Dahası, Kur’an’ın sünnetullah 
olarak atıfta bulunduğu kozmik kurallar, bugün tabiat kanunları dediğimiz ilkelere tekabül eder. 
Modern fizikalizmin tersine, sünnetullah, sadece ‘yatay nedenselliğe’ dayanmaz ve ‘dikey 
nedenselliği’ bir veri olarak kabul eder. Aynı şekilde tabiat âlemi, cansız bir madde yığını değil, 
Allah’ın bir sanat eseridir ve bu manada insana verilmiş bir emanet ve tefekkür etmesi için yaratılmış 
bir ibrettir. Görüldüğü üzere modern İslâm düşüncesine hâkim olan bu yaklaşım modern bilime 
metafiziksel bir öz aşılamaya çalışmaktadır. Daha fazla bilgi için bkz. Nakib el-Attas, Prolegomena to 
the Metaphysics of Islam: An Exposition of the Fundamental Elements of the Worldview of Islam, 
Kuala Lumpur, 1995,  s. 127–128. 
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bir emir, bir yasa olmamakla birlikte, müstakil bir güç de değildir.384 Öyleyse 

mûcizeler tabiata değil, tabiat hakkında bilinen şeye zıt düşmektedir.  

Esasen mûcizelere inanan bir insan onlara tabiatta mündemiç olan birtakım 

vesileler aramaya da gerek duymaz.  Çünkü o, mucizenin ilahi irade tarafından 

meydana getirildiğini ve ilahî iradenin bir işareti olduğunu düşünür.385 

Ayrıca evrendeki olaylara birtakım sebepler zinciri içerisinde meydana 

geldiğini görmemiz bu sebep-sonuç ilişkisinin her zaman zorunlu olduğu anlamına 

gelmez. Malbranş’ın da belirttiği gibi, “biz olayların birbiri arkasına geldiğini 

görüyoruz. Bunları birbirine bağlayan asıl bağı ise göremiyoruz. Peki, neden bu bağ 

bizden gizli kalmaktadır? Çünkü o kâinatta eşi benzeri bulunmayan ilâhi bir 

sırdır.”386 

 Öyleyse Kur'ân’da ifade edildiği şekliyle “sünnetullah”, Allah’ın toplumlara 

tutum ve davranışlarına göre tarihe muamele tarzının adıdır. Zira Kur'ân-ı Kerim’de 

bu kelimenin ve anlamdaşlarının yer aldığı siyak sibak ortamları387 bir arada gözden 

geçirildiğinde, bu ayetlerde Hz. Peygamber ve inkârcılar arasındaki mücadele konu 

edilmekte ve Allah’ın geçmiş toplumlarla ilgili hükümlerini ve nizamını 

değiştirmeden uygulamadığı vurgulanmaktadır.388 İlle de bir benzerlikten söz 

edilecekse, “tabiat kanunlarına” değil, olsa olsa her devirde câri olan “tarih 

yasalarına”  karşılık geldiği söylenebilir.389 Dolayısıyla mûcizeleri te’vil etmek 

                                                
384 Demir, Kur'ân'ın Yeniden Yorumlanması, s. 50. 
385 Kılıç, a.g.e., s. 137. 
386 Said Ramazan el-Bûtî, “Yaratıcının Varlığı, Yaratılanın Görevi, İslâm Akâidi, (çev.), Madve, İst., 
1986, s. 236. 
387 Âl-i İmran, 3/137; Nisa, 4/26; Enfâl, 8/38; Hacer, 15/13; İsrâ, 17/77; Kehf, 18/55; Ahzab, 33/38, 
62; Fâtır, 35/43; Ğâfir, 40/85; Fetih, 48/23. 
388 Ayhan Tekineş, “Hak, Hududullah ve Sünnetullah Kavramları Çerçevesinde Vahyin Tarihselliği 
İddiasının Eleştirisi”, “Kur'ân-ı Kerim, Tarihselcilik ve Hermenötik”, Işık Yay., İzmir, 2005, s. 174. 
389 Ömer Özsoy, Sünnetullah, Fecr Yay., Ank., 1994, s. 36. Mûcizelerin imkânı konusunda bu delilin 
çok eski devirlerden beri kullanıldığını görüyoruz. İbn-i Rüşd mûcizenin imkânını savunan Gazâli’ye 
Fâtır, 35/43’teki “Allah'ın kanununda asla bir değişme bulamazsın, Allah'ın kanununda kesinlikle bir 
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maksadıyla evrenin işleyiş düzeni ile “sünnetullah” arasında bir paralellik kurmak 

yanlış olacaktır.   

 Bu bilgiler muvacehesinde Abduh ve Rıza’nın bu açıklamaları ile Seyyid 

Ahmed Han’ın tutumunu karşılaştırdığımızda, kalem kavgası yaşamış olmalarına 

rağmen aralarında ciddi bir fark göremediğimizi belirtmek isteriz. Şayet bir farktan 

bahsedilecekse bu renk farkı değil, ton farkıdır. Klasik usulde eğitim almış bir âlim 

olan Abduh’un Ahmed Han’dan daha temkinli olduğu bir gerçektir. O mûcizelerin 

imkânını teorik olarak kabul etmekte, fakat onları aklî veya tarihsel gerekçelere 

dayanarak te’vil etmektedir. Ahmed Han ise mûcize olgusunu temelden reddeder. 

Abduh az çok Mutezile ekolünün akılcı ruhunu yeniden canlandırmaya çalışırken, 

Ahmed Han İbn-i Sina (980–1037) ve İbn-i Rüşd (1126–1198) gibi ortaçağ 

filozoflarının radikal eğilimini benimser.390 

 Fakat önceki bölümde Hz. İsa’nın doğumu, Kızıldeniz’in yarılması ve 

Bakara, 2/73’teki “inek kesme” kıssaları ile ilgili yorumlar incelendiğinde iki 

yaklaşım arasında bir yakınlık olduğu kolayca fark edilecektir. Fakat konunun daha 

                                                                                                                                     
sapma da bulamazsın.” ifadeleriyle karşı çıktığı belirtilir. (Bkz. Mehmet Sancaktutar, Gazâli’de 
Mûcize Problemi, yayınlanmamış yüksek lisans tezi, D.E.Ü. Sos. Bil. Enst., 2002, s. 27.)  
390 Fazlurrahman, İslâmi Yenilenme, Makâleler-III, Ankara Okulu, Ank., 2002, s. 48. Adı geçen 
filozofların da özellikle gayb ile ilgili konuları akılcı bir biçimde tefsir ettiklerini müşahede 
etmekteyiz. Örneğin Farâbî (ö. 950)’ye göre peygamberlerin görevi sırf makûllere ait birtakım 
gerçekleri semboller kullanarak avâma anlatmaktır. İşte Kur'ân ’daki “cennet, cehennem, arş, kürsü, 
levh, kalem” gibi birçok kavram sadece sembollerdir. Örneğin melekler cevherleri zatları ile kaim 
olan, insanın gücünün üstündeki bilgi şekilleridir. Bu anlayışa göre vahiy de, alıcının bâtıni yönünün 
kelamın sahibine doğru yönelerek sözü alması biçiminde yorumlanır. İbn-i Sina (ö.1037) da Kur'ân 
ayetlerini birtakım felsefi teorilerle açıklamak istemiştir. Ona göre cennet aklî âlem, cehennem de 
hayal âlemidir. His âlemi de kabir âlemidir. Bundan dolayı o, Kur'ân ’da geçen yedi cehennem ve 
sekiz cennet kapısı ifadesini tefsir ederken, idrak edici şeyleri zahiri duyu organları ve hayaller olarak 
ikiye ayırır. Zahiri duyu organları cüz’iyatı idrak edicidir ki bunlar beş tanedir. Bunların suretleri 
idraki maddi vasıtalarladır. Hayaller ise tasavvurlarla gerçekleşir. Bunların üzerinde vehim ve akıl 
vardır. Bu sekiz vasıtayı tamamlayan mutluluğa erişir. Bunlardan birisi eksik olursa (o da akıldır) kişi 
bedbaht olur. İşte ona göre bu yüzden cennet sekiz kapıyla, cehennem de yedi kapıyla ifade edilmiştir. 
(Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi.,  s. 39-44) Bu benzerlik ortaya koymaktadır ki, İslâm düşüncesi diğer 
kültürlerin şiddetli etkisiyle karşılaştığında tefsirde Bâtıni arayışlar başlamaktadır. Zira ortaçağ 
filozoflarının yaşadığı 4. hicri asırda tercüme faaliyetleri ile birlikte Eski Yunan kültürünün etkisi 
görülmekteydi. Seyyid Ahmed Han da modern bilimin gemi azıya aldığı bir dönemde yaşamıştı.  
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iyi anlaşılması için onların “melekler” hakkındaki düşüncelerini belirtmekte yarar 

görüyoruz.   

 Seyyid Ahmed Han, Müslümanların tasavvur ettiği türden bir meleğin 

gerçekte var olmadığını, bunun sadece “Allah’ın yarattığı kuvvelerden bir kuvve” 

olduğunu söyler.391 Bunu ispatlamak için Hz. Âdem’in yaratılışı kıssası ile ilgili uzun 

uzadıya te’villere girişir. Şöyle ki, ona göre bu kıssa tamamen bir temsil 

kabilindendir. Hz. Âdem bir gerçek şahsiyeti değil, insan tabiatını temsil eder. 

İnsanların inandığı gibi melek ve şeytan müstakil bir vücuda sahip olsalar bile, 

meleklerin Allah huzurunda hiçbir söz söyleyemeyeceği ile ilgili ayetten392 hareketle 

meleklerin Allah ile konuşamayacağını iddia eder. Bu olsa olsa Allah’ın göğe ve yere 

“İsteyerek veya istemeyerek buyruğuma gelin!” demesi ve onların da “İsteyerek 

geldik!”393 demeleri gibi mecazi bir sözdür.394 Ahmed Han, Kur'ân kıssalarının 

aslında hayali ve temsili olduğunu söylemek için bu tür yollara girişmekte ve adeta 

karanlığa kurşun sıkmaktadır. Zira Hz. Âdem kıssasının anlatıldığı gibi 

gerçekleşmediğine yönelik elimizde hiçbir karine yoktur. Üstelik Ahmed Han’ın 

zikrettiği bir iki ayete mukabil meleklerin bilfiil var olduğu ve seçilmiş kullar ile 

iletişim kurduğuna dair birçok ayet ve hadis mevcuttur.395 Böyle olunca kıssayı 

olduğu gibi kabul etmek gerekir. 

Abduh ise ortaçağ İslâm filozoflarına çok benzer bir biçimde, melekleri “külli 

güç” mefhumu ile açıklar. Dolayısıyla bu varlıkların bilfiil var olduğunu kabul 

etmemek eğilimindedir. İnsanoğluna yeryüzünde bütün varlıkların musahhar 

                                                
391 Birışık, a.g.e., s.309; İ. Albayrak, a.g.e., s. 69. 
392 Nebe, 58/37. 
393 Fussilet, 41/11. 
394 Birışık, a.g.e., s.310. 
395 Meryem, 19/16–21; Hûd, 11/77-79; Zâriyât, 51-24-28; Buhârî, İman, 37; Müslim, İman, 1, 5, 7.  
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kılınması ve evrenin kusursuz bir biçimde idare edilmesi hep bu güç vasıtasıyla 

gerçekleşmektedir. Bunun zıddı olan ve insanı yolundan çıkaran, yeryüzünü fesada 

veren kötü güç de “şeytan” olarak isimlendirilmektedir.396 

 Sonuç olarak, Abduh ekolü ile Ahmed Han ekolü arasında bir zıtlık var gibi 

görünse de aslında onların aynı siyasi-sosyal-bilimsel hedeflere doğru 

ilerlemişlerdir.397 Zira Kur'ân-ı Kerim’deki mûcizeleri reddetmek veya onları çeşitli 

biçimlerde te’vil etmek, yeniçağda Batının meydan okumasına bir cevap olarak 

ortaya çakın klasik İslâm modernizminin karakteristik özelliklerinden biridir. 

Sünnetullah’ın tabiat kanunları ile özdeşleştirilmesi mûcizeleri te’vil metotlarının 

önde gelenidir. Bizse olağanüstü bir olayın meydana gelmesinin Sünnetullah'a aykırı 

olmadığını, Kur'ân ’ın çizdiği kavramsal çerçevenin de olağanüstü olayları 

dışlamadığı kanaatindeyiz. 

 

2.3 Kur’ân Merkezli Tefsir Anlayışının Oluşması 
 

 Batılıların İslâm dünyasındaki siyasi hâkimiyetleri onları bambaşka bir dine 

ait bu yeni tebaanın kültürel kodlarını çözümlemeye yöneltmiştir. Böylece 

üstünlüklerini pekiştirmeyi ve beklenmedik sosyal olaylara karşı önceden hazırlıklı 

                                                
396 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 223. 
397 Her iki âlimin de İngiliz işgali altındaki ülkelerde yaşamış olmaları ilginç bir rastlantıdır. İkisi de 
işgale karşı çıkmak yerine sömürge idaresiyle iyi geçinmeyi, eğitim ve kültür yoluyla ilerlemeyi 
hedeflemişlerdir. Onların İngilizlerin temsil ettiği bilimsel-sosyolojik kültürün onları tefsirdeki 
yöntemleri açısından etkilediğini söylemek mümkündür. İşte tam bu noktada onların siyasi tutumları 
bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.  Zira bu akımlar belli siyasî hedeflere hizmet etmesi 
bakımından salt bir entelektüel çabanın ürünü olarak görülemezler. Abduh’a ait şu satırlar bunun en 
can alıcı örneğidir: “Kim Mısır’ın iyilik ve menfaatini istiyorsa, bunun için ulusal ve Avrupai 
unsurların Mısır’da kaynaşması gerektiğini bilmelidir. Bu ülke evlatlarının hür ve güçlü olması da 
İngilizlerin menfaatinedir. Zira onların servet kaynaklarına sahip olabilmeleri bizim refah ve zenginlik 
içerisinde yaşamamıza bağlıdır.” (Muhammed Abduh, el-A’mâlu’l-Kâmile”, el-Muessesetu’l-
Arabiyye, Beyrut, 1972, c. III, s. 172’den aktaran Ali Zeyûr, el-Hitâbu’t-Terbevî ve’l-Felsefî inde 
M.Abduh, Daru’t-Talîa, Beyrut, 1988, s. 158)  
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olmayı hedeflemişlerdir.398 Bu amaçla doğu dinleri ve kültürleri hakkında akademik 

faaliyetler başlatılmıştır.  

 İlk dönem çalışmalarında genelde İslâm ve onun inanç esasları subjektif 

eleştirilere maruz kalmıştır.  İslâm’ın ve genel olarak bütün dinlerin bilimsel 

gerçeklerle telif edilemeyeceği iddiası bu çalışmaların bir karakteristik özelliğidir.  

Fransız dinler tarihçisi ve düşünürü Ernest Renan (1823–1892) bu akımın 

önde gelen isimlerinden biri olarak göze çarpar. Onun İslâm toplumlarının bilim 

üretmesinin imkânsız olduğunu dile getirdiği L'Islamisme et la science adlı eseri pek 

çok Müslüman âlimi modern bilimin öncülleri ile geleneksel İslâm düşüncesi 

arasında bir çelişki bulunduğunu düşünmeye sevk etti.399 Birçok İslâm düşünürü de 

büyük bir iştiyakla onun bu tezini çürütme görevini üstlendiler. Cemaleddin Afgânî, 

Muhammed Abduh, Namık Kemal gibi isimler bu grubun başını çektiler.400  

Bundan sonra oryantalist hücumlara karşı dini müdafaa ve onun akılla bilimle 

uygun olduğunu kanıtlama tarihi, İslâm ülkelerindeki düşünsel gelişim çabalarının 

ayrılmaz bir parçası oldu.401 İslâm hakkındaki acımasız eleştiriler 19. yüzyıl 

düşünürlerini fikri olarak harekete geçirmiştir. Kitle iletişim araçlarının öneminin 

iyiden iyiye anlaşıldığı bu dönemde, gazete ve dergilerde, edebi çevrelerde İslâm’ı 

savunmayı amaçlayan birçok yazı kaleme alındı.402 O kadar ki, onun bilimle barışık 

bir din olduğu konusuna hasredilen kitapların hacmi kütüphaneleri dolduracak kadar 

                                                
398 Mehmet Görmez, “Klasik Oryantalizmi Hadis Araştırmalarına Sevk Eden Temel Faktörler”, 
İslâmiyât III (2000), S. I, s. 18.   
399 Kalin, “Three Views of Science in the Islamic World”, www.muslimphilosophy.com, 15.05.2006 
400 Charles Mismer, Seyyid Emir Ali, İbnu’r-Reşad, Celal Nuri, Mustafa Yakub Abdunnebî, Reşid 
Rıza, Celal Nuri, Louis Massignon, and Muhammed Hamidullah’ın gibi her birçok âlim ve 
araştırmacı Renan’ın iddialarına cevap niteliğinde eser kaleme almışlardır. Bkz. Kalin, a.g.m. 
401 İşcan, a.g.e., s. 73. 
402 İşcan, a.g.e., s. 73. 
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genişledi.403 Burada İslâm’ın bilime her zaman kaynaklık ettiği vurgulanıyor, 

Müslüman ülkelerin hal-i pür melâlinin İslâm’ın inanç esaslarıyla bir ilgisinin 

olmadığı ileri sürülüyordu.  

Bu fikri çarpışmada Batının en çok hücum ettiği alanlardan birisi de 

hadislerdi. Klasik oryantalizmi hadis araştırmalarına sevk eden faktörlerden en 

önemlisi 18–19. yüzyıl Avrupa sömürgeciliğinin İslâm dünyasında karşılaştığı reel 

politik şartlardı.404 Zira bu dönem İslâm dünyasında diriliş hareketlerinin dönemi 

olmuş, bu hareketlerin İslâm dünyasında gerçekleştirmek istedikleri toplumsal-ahlâkı 

yeniden inşâcılığın en temel zeminini ümmetin bütün hayatî muamelelerini 

bünyesinde barındıran hadislerdi.405 

Hadislerin meşruiyet sorununu gündeme getirmesiyle birlikte geleneksel 

tefsir kültüründeki rivayetler de teşrih masasına yatırıldı.406 Rivayetlerin sıhhati 

hakkındaki bu araştırmaların da klasik tefsir külliyatına olan güveni sarsması 

kaçınılmaz hale geldi. Artık müfessirler sebeb-i nüzul rivayetleri, tarihsel veriler gibi 

Kur’an metni dışındaki göstergelere pek fazla iltifat etmeyip, Kur'ân’ı kendi iç 

bütünlüğüne göre yorumlama eğiliminde oldular.407 İşte biz buna Kur'ân Merkezli 

Tefsir diyoruz. 

Hâlbuki İslâmî ilimlerin tarihsel gelişimi söz konusu olduğunda, tefsir 

rivayetlerinin çok büyük bir önem taşıdığı inkâr edilemez. Zira erken dönemin 

bilimsel sınıflandırmasında Kur'ân ilimlerine ayetlerin ve bu ayetlerde geçen 

                                                
403 Bu konuda yapılmış en önemli bibliyografya çalışmalarından biri için bkz. Cündioğlu “Ernest 
Renan ve ‘Reddiyeler’ Bağlamında İslâm-Bilim Tartışmalarına Bibliyografik Bir Katkı ”a.g.m.,         
s. 1–95. 
404 Modern hadis hareketinin en önemli siması Hindistan’da Şah Veliyyullah Dehlevî’dir. Dehlevî’nin 
hadis çalışmaları oğlu Ahmed Birilvî (1776–1831) tarafından siyasi bir boyut kazanmış; 1821’de 
İngilizlere karşı bir cihad hareketine dönüşmüştür. (Görmez, a.g.m., s. 19) 
405 Görmez, a.g.m., s. 22. 
406 İ. Albayrak, a.g.e., s. 32-34. 
407 İ. Albayrak, a.g.e., s. 32-34. 
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kelimelerin gramatik açıdan incelenmesi ve sebebi nüzulün ortaya çıkarılması 

esasına dayanan deskriptif bir rol biçilmişti: 

 “Yorumsama açısından tefsir disiplininin Kur'ân metnine 'açıklama' 

getirmeyi amaçladığını söyleyebiliriz. Bu amacı yerine getirebilmek için tefsirde iki 

temel alanda çalışma yapılır. Bunlardan birisi Kur'ân'ın dil açışından, diğeri ise tarih 

açısından incelenmesidir. Tefsir disiplininin alt konu başlıkları ve Kur'ân’ı konu alan 

araştırma alanları olarak görebileceğimiz Kur'ân ilimleri gözden geçirildiğinde, 

bunların temel ilgisinin bu iki alan çerçevesinde kaldığı görülecektir. Tefsir, diğer 

disiplinlere nazaran Kur'ân'ı İslâm'ın kurucu döneminde söylenmiş bir 'söz' olarak 

görür. Ayetin sebeb-i nüzulünü dikkate almak, onun tarihin belli bir dönemiyle 

bağlantılı bir anlatım olduğunu öncelikle kabul etmenin kaçınılmaz bir 

sonucudur.”408  

Diğer bilimler ise Kur'ân ve hadis ilimleri tarafından ortaya konan verileri 

şer’i ve kelâmî açılardan işlemeyi hedeflemişlerdi.409 Bu bakımdan klâsik 

taksonomide bilimler arasında görev dağılımından kaynaklanan bir bütünlük 

olduğunu görüyoruz. Modernist İslâm tasavvurunun tefsir rivayetlerine olan 

güvensizliği tabiri caizse bu sistemin omurgasını kırmıştır. 

                                                
408 Paçacı, Çağdaş  Dönemde Kur'an'a ve Tefsire Ne Oldu ?, s.88. Klasik tefsir usulü kaynaklarında 
Ulûmu’l-Kur'ân Kur'ân-ı Kerim’in nüzul şartları, tertibi, yazılması, toplanması, farklı kıraatleri, tefsir 
edilmesi, i’câzı, nasih-mensuh ayetleri gibi alanlarda yoğunlaşmıştır. (Zerkânî, Menâhilu’l-İrfân fi 
Ulûmi’l-Kur'ân,, Mektebetü’t-Tevfikıyye, Kahire, tarihsiz, c. I, s. 41) Kur'ân’ın anlaşılması ve 
yorumlanmasında yöntem konusu hakkında pek çok şey söylenmiştir. Dolayısıyla İslâm ulemâsı bu 
konuda görüş birliği içerisinde değildirler. Fakat anlama ve yorumlama olayının birtakım ön yargılara 
kurban gitmemesi ve ideolojik kaygıların ön plana çıkmaması için ayetlerin tefsirinde birtakım 
objektif gereklerin yerine getirilmesi elzemdir. Bunları üç başlık altında toplamak mümkündür: 
a)Kur'ân metninin içerisinde bulunduğu tarihi alan hakkındaki araştırmalar b) Kur'ân metni üzerindeki 
dilbilimsel araştırmalar c) Günümüz dünyası üzerindeki araştırmalar. Dikkat edildiğinde sahih anlam 
ve yorumun ortaya çıkması için tarihsel-dilbilimsel araştırmalara vurgu yapıldığı görülecektir.  ( H. 
Albayrak, a.g.e., s. 132-148; Emin el-Hûlî, Kur'ân Tefsîrinde Yeni Bir Metod, çev.M.Güngör, 
İst.,1995, s.  76-90) 
409 Paçacı, Çağdaş  Dönemde Kur'an'a ve Tefsire Ne Oldu ?, s.88. 
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Örneğin, Abduh makbul ve merdut iki grup tefsirden bahseder: Birincisi 

insanları Allah’tan ve onun kitabından uzaklaştıran içi boş tefsirlerdir. Bunlar 

lafızların tahlili, cümlelerin irabı ve bunların sanatsal-edebi yönlerine yapılan 

işaretleri açıklamakla ilgilenirler. İkinci tür tefsir ise insanlar için bir farzı kifayedir. 

Müfessirin yapması gereken ruhları cezbedecek ve ilâhi kelamla vazolunan hidayet 

ilkelerine yönlendirecek bir biçimde, sözün maksadını ve fıkhî-itikadî hükümlerdeki 

hikmetleri bilmektir.410    

Burada dikkat çekilmesi gereken iki nokta vardır: Birincisi, Abduh’un tefsir 

bilimine biçilen geleneksel rolü (lafızların tahlili, tarihsel rivayetlerin tenkidi) 

reddetmesidir. İkincisi, “insanların hidayetine vesile olmayı” tefsirin nihâi amacı 

haline getirmekle Kur'ân-ı Kerim’in kendisi için seçtiği bir vasfı tefsire hamletmiş 

olmaktadır.411 

 Abduh’un hadisleri ve tefsir rivayetlerini tamamen inkâr ettiğini söylemek 

istemiyoruz. O merfu hadislerin ve sahih sahabe rivayetlerinin öneminin teorik 

olarak kabul etmekle birlikte412, bunların yok denecek kadar az olduğunu iddia eder 

ve tefsir faaliyeti esnasında bu enstrümanları çok az kullanır. Bunun da ötesinde bazı 

sahabîlerin bile doğruladığı Kur'ân kıssaları ve peygamberlerin mûcizeleri ile ilgili 

rivayetlerin hurafe ve uydurmalardan ibaret olduğu görüşündedir.413 

 Gerçekten de, tefsir külliyatında Zülkarneyn, Ashab-ı Kehf, Bilge kişi-Hz. 

Musa gibi birçok kıssanın yorumunda çevre kültürlerden ithal edilen İsrailiyyat adı 

verilen hikâyelere haddinden fazla yer verildiği bir vakıadır.414 Bu durum Kur'ân-ı 

                                                
410 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 25–26. 
411 Bakara, 2/2, 97,159, 185; Âl-i İmran, 3/1–4, 138, Mâide, 5/46.  
412 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 13. 
413 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 13. 
414 Mustafa Öztürk, Kur'ân ve Aşırı Yorum, s. 370; Abdullah Aydemir, “Tefsirde İsrâiliyyât, D.İ.B., 
Ankara, tarihsiz, s. 125. 
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Kerim’in kıssaları sunuş tarzında vermek istediği mesajı ön planda tutmasına ve buna 

bağlı olarak muhatabın kıssadan hisse almasına yönelik maksadından415 ötürü bazı 

ifadeleri müphem bırakmasından kaynaklanmaktadır. İşte Kur'ân metnindeki 

müphem ifadeleri, bu tür rivayetlerle açıklamak yerine, Allah’a havale edilmesi 

Abduh ve R. Rıza’nın ikilisinin en bilinen tavrıdır.416  

 Biz araştırmamız sırasında Abduh’un kendi metodolojik prensibine bazen 

kendisinin de riayet etmediğine şahit olduk.417 Zehebî’nin de ifade ettiği gibi, klasik 

tefsirlerin İsrâiliyyât ile dolu olduğu iddiasını her seferinde dillendirirken, yeri 

geldiğinde diğer dinlerin kutsal metinlerine bizzat başvurmaktan geri 

durmamaktadır.418 Ayrıca yorum faaliyeti esnasında metin dışı göstergeleri 

görmezden gelmesi sebebiyle bazen ciddi hatalar yapmaktadır.419 

Bu hataların temelinde de, karşılaşılan sorunları geleneksel kültür birikimine 

başvurarak çözme yöntemi yerine, aydınlanma felsefesinden devşirilen akılcı 

yöntemlerle yeni içtihatlara başvurma seçeneğinin tercih edilmesi yatmaktadır.420 

                                                
415 Şengül, a.g.e., s. 207. 
416 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 278–279; c. III, s. 243, 257. Bu durumda tefsirlerde konuyla ilgili yer alan 
rivayetler onların nazarında faydasız birer “dolgu malzemesi” hükmündedir.  
417 Örneğin Meryem (a.s.)’a sayısız rızk verilmesiyle ilgili kıssada zayıf bir rivayeti kullanırken, 
meleklerin savaşta müminlere yardım etmesiyle ilgili hadisleri görmezden gelmektedir. Bkz. s. 58. 
418 Zehebî, İsrâiliyyât, s. 109. 
419 Klasik tefsirlerde Kur'ân’ın bir sıfatı olarak değerlendirilen Âl-i İmran, 3/4’teki “furkân” ifadesini 
“hakkı batıldan ayırt eden akıl” biçiminde yorumlaması buna bir örnektir. (Tefsîr'ul-Menâr, c. III, s. 
133) Aynı şekilde Fil Suresi’nde sürü sürü kuşların Ebrehe’nin ordusuna saldırısıyla ilgili mûcizeyi 
hastalık taşıyan sineklerin insanlara “çiçek hastalığı” bulaştırması ile açıklaması Kur'ân metninin nazil 
olduğu ortamın tarihsel gerçekleriyle uyuşmayan bir yorumdur. (Tefsîru Cüz’i Amme, s. 157-158) 
420 Bununla birlikte, modernist İslâm söylem ile Batıda son iki yüzyılda geliştirilen rasyonalist 
ideolojiler arasında temel bir farklılık vardır. Zira İslâmcılık yeni problemlerle karşılaşmasına rağmen 
önceki bölümlerde de görüldüğü üzere kendisini nasslarla sınırlar. Yeniliklerin kaynağı olarak nassları 
görür. Böyle olunca da Türköne’nin ifadesiyle, “onların yeni olarak getirdikleri tezlerin ne olduğunu 
tesbit etmek hayli güçleşir.” Böyle olunca da onların yenilik anlayışları söylemleri ve Batıdan gelen 
yeni fikirlerle İslâm’ı sentezleme çabalarıyla sınırlıdır. Türköne, a.g.e., s. 31. 
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Abduh da özellikle Kur'ân kıssalarının tarihsel doğruluğu ile ilgili konulardaki 

oryantalist saldırılara karşı koymaya çalışmaktadır.421  

Peki bu saldırılara karşı İslâm’ın özü nerede bulunacaktı? Onun merkezi nasıl 

tanımlanacaktı? Abduh’un başını çektiği klasik İslâm modernistlerine göre bu sorular 

doğrudan doğruya Kur'ân’a referansla açıklanır. Şayet Kur'ân “aklın” gücüyle 

açıklanırsa bu sorulara uygun cevapları verecektir. İslâm dünyası için gerekli sosyal 

ve eğitsel reformlar hep Kur'ân’da aranmaya başlanmıştır.422 

Abduh’un tefsirinde üzerinde ısrarla durduğu yöntem geleneği sorgulamadan 

almanın sebep olacağı taklit tehlikesine düşmemek ve Kur'ân ve sahih sünnette 

bildirilenlerin dışında yeni arayışlara gitmektir.423 Burada bir gerçeği teslim etmemiz 

gerekir: Abduh “taklitçiliğe” ve dolayısıyla “geleneğe” isyan bayrağını açtığı 

zaman, bunu Batılılaşma adına değil, Müslüman içtihadından yana olduğu için yaptı. 

Fakat buradaki sorun şuydu: Bu yeni içtihatların mesnedi ne olmalıydı? İşte Abduh 

“asrısaadet”in şer’i ve ahlâki normlarına geri dönüşün bayraktarlığını yaparken, 

birçok Avrupalı düşünürden, en fazla da yukarıda sözü edilen pozitivist felsefenin 

mimarı Comte’tan etkilenmişti.424 Comte’un teklif ettiği beşeri ihtiyaçları karşılayan 

bilimsel gerçeklere uygun bir din anlayışının İslâm’da var olduğuna kani olmuştu. 

 Sonuç olarak tefsir ilmi, geleneksel İslâmî ilimler yelpazesinde böyle bir yere 

sahipken, ilerleyen dönemlerde ümmet’in yaşadığı politik, ekonomik, sosyolojik 

kaoslar muvacehesinde diğer ilimlere göre daha merkezi bir konuma yerleştirilmiştir. 

Özellikle son iki yüzyılda insanlar bir Kur'ân tefsirinden dinî, hukukî, tarihi, politik 

ve bilimsel konularda çok geniş malûmatlar beklemektedirler. Oysa bilimlerin klasik 

                                                
421 Reşid Rıza’nın bu savunmacı tutum hakkındaki sözleri için bkz. Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 224. 
Ayrıca bkz.  Ebû Zeyd, a.g.m., s. 31.  
422 Andrew Rippin, “Tafsir”, Quran and Its Interpretative Tradition, Ashgate, Hampshire, 2001,X–19 
423 İ. Albayrak, a.g.e., s. 32-33. 
424 Marshall Hodgson, İslâm’ın Serüveni, İz Yay., İst., 1995, c. III, s. 292.  
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dönemdeki tasnifinde bu konuların her biri için ayrı bir disiplin oluşturulmuştu. 

Meselâ “tefsirin ürettiği bilgiler onlarla amel edilmesi için değildi. Tefsîr ile üretilen 

bir bilginin yaptırım değeri kazanabilmesi için, konusuna göre fıkıh ve kelâm 

disiplinlerinin yorum sürecinden geçmesi gerekmekteydi.”425  Ayrıca metnin nazil 

olduğu tarihsel çerçeveyi ve açıklayıcı rivayetleri dikkate almayıp, metnin kendisine 

odaklanan bir tefsir anlayışı da önceki bölümde gördüğümüz gibi, farklı yorumlara 

sebebiyet vermektedir. 

 
2.4 Tefsirde “Alegorizm” 
 

 Sözlük anlamı itibariyle “alegori” teorik ya da soyut fikirler ile ahlâki 

değerlerin sembolik bir biçimde anlatılması anlamına gelir.426 Alegorizm ise yazarın 

veya söyleyenin (kutsal kitap ile ilişkili olduğu zaman Tanrı’nın) sözlerinde, harfi 

harfine söylediğinin ötesinde bir anlamı kastettiği varsayımına dayanan yorum 

biçimi, hatta felsefî bir sistemdir.427 Özellikle din ve ahlâk felsefelerinde geniş halk 

tabakalarına bazı popüler bilgileri açıklamak ve çok zor olan konuları anlaşılır 

kılmak için kimi filozof veya din adamları bu felsefeye yönelmişlerdir.428 

 Sembolist-alegorist geleneğin kökenleri Eski Yunan’a dayanır.429 Zira Bu 

kültür Homeros ve Hesiod’dan kalan zengin bir mitolojik mirasa sahiptir. Yarı Tanrı 

yarı insan semboller ve bunların birbirleriyle ilişkilerini destansı bir tarzda dile 

                                                
425 Paçacı, Çağdaş  Dönemde Kur'an'a ve Tefsire Ne Oldu?, s. 93. 
426 Dilde eğer bir kelime asıl anlamı ile kullanılırsa “hakikat”, asıl anlamı dışında kullanılırsa 
“mecaz” olur. Mecazi kullanım benzetme dışında bir amaca yönelikse “mürsel mecaz”; fakat 
benzetme amacıyla kullanılırsa “istiâre” olur. Eğer istiâredeki benzetme sadece bir kelime üzerine 
kurulursa buna da  “müfred istiâre”, yok eğer benzetme birden çok kelime üzerine kurulursa buna da 
“birleşik” veya “temsili istiâre” adı verilir. İşte edebiyattaki bu temsilî istiâre felsefi kullanımda 
alegorik anlatımın temelini teşkil eder. Kısaca temsilî istiârenin silsile halindeki kullanımından alegori 
doğmuştur. (Mehmet Önal, “Alegori” maddesi, Felsefe Ansiklopedisi, ed. A. Cevizci, Etik Yay., İst., 
2003, s. 224) 
427 The Jewish Encyclopedia, c. I, s. 403. 
428 Önal, a.g.md., s. 225. 
429 Stuart Allen, The Interpretation of Scripture, The Berean Publishing, Londra, 1998, s. 8. 
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getiren Homeros yaratılış, günah, Tanrı, Tanrı-insan ilişkisi ve varlığı anlama gibi 

temel felsefî ve dinî hususları işlemiştir.430 Bununla birlikte onun mitolojik 

hikâyelerinde uçuk, absürt ve ahlâki olmayan bir Tanrı tasavvuru vardır. Tarihi süreç 

içerisinde Eski Yunan’ın mitolojik birikimini benimseyen Yunan düşünür ve edipler 

-özellikle Antisthenes (M.Ö.444–360)’in öncülük ettiği Kinizm ekolü- de bu problemi 

aşmak için “alegorizm”e başvurmuşlar, efsanelerin gerçekten yaşanmayan, birtakım 

mesajlar taşayan, sembolik anlatımlar olduğunu iddia etmişlerdir.431 

 Buradaki önemli nokta şudur ki, Eski Yunan’daki alegorik metot hatırı sayılır 

bir miktarda Yahudi nüfusun yaşadığı İskenderiye’ye geçmiş, zaten siyasi güçlerini 

kaybetmiş olan bölge Yahudileri, şimdi de bu felsefi kültür ile Eski Ahit’i uzlaştırma 

problemiyle karşılaşmışlardı.432 Hatta bazı bilginler şartların da etkisiyle Pagan 

Yunan Filozoflarından alınan bu yöntemi aynen kabul etmişlerdir.433  

 Bu dönemde en dikkat çekici allegorist Yahudi bilgininin Philo (m.ö. 20-m.s. 

54) olduğunu söylememiz gerekir. Onun Pytogoras ve Platon felsefesi üzerine ciddi 

bir merakı vardır. Kutsal kitaptaki ifadelerin literal anlamlarına önem vermeyip bunu 

tam olarak olgunlaşmamış bir anlam düzeyi olarak görmüştür. Zira literal anlam 

metnin bedeni, sembolik anlam da ruhudur. Öyleyse sembolik mana olgunlaşmış bir 

düşüncedir. Philo tarihsel-gramatik metodun başına gelen olayların en canlı 

                                                
430 Önal, a.g.md., s. 225. 
431 Örneğin M. Ö. V. yüzyılda yaşamış Rhegiumlu Theagenes Homeros’un teolojisini eleştiren 
kesimlere karşı, Homeros şiirlerindeki Tanrı adlarının ruhun değişik hallerini veya doğal öğeleri 
temsil ettiği ve bu şiirlerdeki gizli anlamların aranması gerektiği yolundaki savunması kaynaklarca 
tespit edilmiştir. Yine, bu yöntemin tatbik alanını daha da genişleten Stoacı ekole mensup Zenon (M. 
Ö. 336-264) ve Chrysippus ( M. Ö. 280-206) Antisthenes’in izinden gitmişler, Yunan mitolojisindeki 
en büyük Tanrı olan Zeus’u her şeyi düzenleyip idare eden “logos” olarak yorumlamışlar; Ares’i 
savaş, Hephaestus’u ateş, Kronos’u zaman, Rhea’yı yeryüzü, Hermes’i de akılla özdeşleştirmişlerdir. 
(bkz. Mustafa Öztürk, Kur'ân ve Aşırı Yorum, s. 144. ) 
432 Allen, a.g.e., s. 9. 
433 Aristobulus (M.Ö. 160?) isimli Yahudi bilgini bu yöntemin ilk uygulayıcılarından biri olarak 
gösterilir. Ona göre, Yunan Felsefesinin kaynağı Eski Ahittir ve hatta bu düşünceler kadim 
peygamberlerin söyleminde bile bulunabilir. (Allen, a.g.e., s. 9) 
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ifadesidir. Onunla birlikte Bâtıni yorum üzerinde durulması imkansız kaygan bir 

zemin haline gelmiştir.434  Örneğin Kitabı Mukaddes anlatımlarındaki Hz. 

İbrahim’in ‘nur ve aklı’, eşi Sâre’nin de ‘erdem’i temsil ettiği söylenmiş; yaratılış 

kıssasında Âdem(a.s.)’in Havva(a.s.)’ya uyması da aklın şehvete yenilmesi olarak 

görülmüştür.435 Bununla birlikte o bu kişilerin tarihsel şahsiyetlerini/zahiri anlamları 

inkâr etmemekte, fakat bunların tanrısal niteliklerin sembolik tezahürleri olarak da 

algılanması gerektiğini savunmuştur.436  

 Philo ile birlikte semitik yorum geleneğinde literal ve alegorik yorum ekolleri 

arasında ciddi ihtilaflar oluştu. Bu o kadar şiddetli bir travmaya yol açtı ki, Yahudi 

kültüründe zaman içerisinde değişen dinî, siyasi ve sosyal durumlar karşısında Tevrat 

metinlerinin tarihin belirli bir döneminde saptanmış sözel anlamının ötesinde, 

mevcut duruma uygun daha derin anlamları ortaya çıkarmaya çalışan ve “Midraş” 

olarak isimlendirilen bir yorum literatürü oluştu.437  

 Alegorik-tipolojik tefsir yöntemini benimseyen İskenderiye ekolü Hristiyan 

yorum geleneğinde büyük bir kabul gördü.438 Buna karşılık metnin dili ve tarihsel 

bağlamını dikkate alan Antakya çizgisi Yahudi gelenek tarafından devam ettirildi.439  

 Orta çağın Hristiyan dünyasındaki yorum faaliyetlerinde de alegorizmin ağır 

bastığı görülür. Örneğin çağın bilginlerinden Origen (185–254), On Principles adlı 

                                                
434 Allen, a.g.e., s. 9; Önal, a.g.md., s. 225. Öztürk’ün de belirttiği gibi, Philo’nun kutsal metindeki 
lafzi/literal anlamların, zahiri esas alan insanlara; alegorik/Bâtıni anlamların ise soyut hakikatler 
üzerinde tefekkür eden ve hayatın manevi yönünü öne çıkarıp bedene bir önem atfetmeyen seçkin 
insanlara hitap ettiği yönündeki düalist anlayışı Platon felsefesiyle alakalandırılmıştır. (Öztürk, Kur'ân 
ve Aşırı Yorum, s. 145) 
435 Öztürk, Kur'ân ve Aşırı Yorum, s. 146. 
436 Gökberk, a.g.e., s. 116.  
437 The Jewish Encyclopedia, c. I, s. 405. 
438  Paçacı, Çağdaş  Dönemde Kur'an'a ve Tefsire Ne Oldu?, s.89.  
439 Paçacı, a.g.m., s. 89. Bununla birlikte tarihi seyir içerisinde literalist gelenekte de  mistik yorumlara 
doğru bir kaymanın yaşandığı inkâr edilemez. Yahudilikteki “Kabalist”  yaklaşım buna bir örnektir. 
Kabalistler kelimelere rakamsal değerler vererek oluşturdukları “gematria” yöntemi ile alegorist 
ekole katılmışlardır. Elbette ki bu da toplumların içinde yaşadıkları şartların bir sonucudur. (Allen, 
a.g.e., s. 10) 
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yapıtından hareketle oluşturulan hermenötik yaklaşıma göre literal, alegorik, ahlâki 

ve eskatolojik olmak üzere anlamın dört temel düzeye bulunmaktadır. Bunlardan 

alegorik düzey dogmatik yorum olarak kabul edilmiştir.440 Roman Katolik yorum 

anlayışında metnin mistik-alegorik anlam taşıyabileceği üzerinde durulmuş; aynı 

zamanda kişiyi kutsal kitap pasajlarının ahlâki önemine sevk edecek bir öğreti 

oluşturmayı amaçlayan tropolojik yorum da revaç bulmuştur.441 

 Reform hareketleriyle birlikte, Protestan Hristiyanlık Antakya yorum kuramı 

geleneğine doğru kaymıştır.442 Örneğin, Luther’in (1483–1546), “Kutsal metnin 

literal anlamı Hristiyan teolojisinin ve gerçek bir inancın esasıdır”443 sözü bu 

dönüşümün habercisi olmuştur. O Roma Katolik kilisesinin alegorik yorum 

geleneğini reddediyordu ve onun kutsal kitapların otantik diline dönüş çağrısı 

İbranice ve Yunanca araştırmaları için kuvvetli bir teşvik oldu.444  

 Herhangi bir kelimeye ait olduğu dilde karşılığı bulunmayan anlamlar 

yüklemeye tekabül eden “alegorik” yorum, kültürümüzde de mevcuttur. Bâtıni-İşârî 

te’vil olgusunu bu yorum tarzının yorum geleneğimizdeki karşılığı olarak görebiliriz. 

Bu iki akım teolojik tutumları bakımından birbirinden ayrılırlar445: 

                                                
440 Paçacı, a.g.m., s. 90; Öztürk, Kur'ân ve Aşırı Yorum, s. 151. Bunun istisnası da yok değildir. 
Örneğin, Augustine (354–430) Antakya ekolünü takip etmiş ve metindeki kapalı noktaların açık 
olanlara başvurularak açıklanmasını önermiştir. (Bu yaklaşım da İslâm geleneğindeki Kur'ân’ın 
Kur'ân’la Tefsiri ilkesinin bir benzeridir).  Fakat onun tarihsel-gramatik yorum yönündeki bu çıkışı 
pek etkili olamamıştır. 
441 Allen, a.g.e., s. 10.  
442 Paçacı, a.g.m., s. 90. 
443 Allen, a.g.e., s. 11. 
444 Allen, a.g.e., s. 11. 
445 Süleyman Ateş’in de belirttiği gibi, İşârî tefsir zâhiri esas kabul etmekle beraber onun ötesinde 
anlamların da bulunabileceğini iddia eder. Bâtıniler ise zâhir anlamı kabul etmezler. ( Süleyman Ateş, 
İşârî Tefsir Okulu, A.Ü.İ.F. Yay., Ank., 1974, s. 205) Bunun yanında, aynı metodu kullanıyor 
olmalarına rağmen İşârî tefsirin kabul görüp, Bâtınilerin marjinal bir yorum teorisi olarak kalmasının 
sebebi, kanaatimizce onların Ehl-i Sünnet akidesine aykırı yorumlara varmalarıdır. 
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 İşârî tefsir, sûfî müfessirlerin Kur'ân ayetlerinin lafzî/zâhirî anlamlarından 

başka anlamlar aramaları sonucu ortaya çıkmıştır.446 Tâbiûn ve tebeu’t-tâbiin 

dönemlerinde itikadî ve siyasi fırkalar oluşmuş, bunun sonucu olarak da fırkaların 

görüşlerini yansıtan tefsir ekolleri doğmuştur. İşte bu oluşum safhasında 

mutasavvıflar da kendi görüşlerini yansıtan tefsirler tedvin etmeye girişmişlerdir. İlk 

anda akla gelmeyen fakat derin bir tefekkürden sonra ayetin işaretiyle kalbe doğan 

mânaya önem atfedildiği için bu tefsire “işârî tefsir” adı verildi.447  Mutasavvıflara 

göre Kur'ân’daki darb-ı meselleri ve bazı kıssaları lafzî bir biçimde anlamak doğru 

değildir.  

 Örneğin, ünlü mutasavvıf Cüneyd-i Bağdâdî kültürümüzde “elest bezmi” 

olarak bilinen A’raf Suresinin 172. ayetini448 birtakım metaforlarla yorumlamaya 

çalışmıştır. Ona göre Allah ruhları huzuruna çağırdığı zaman ona cevap verenler 

kendisinden başkası değildi. Bu ruhlar orada sadece birer düşünce halinde 

bulunuyorlardı. Sonra Allah o tasavvur halindeki yaratıkları tohum haline getirip 

kendi iradesiyle Âdem (a.s.)’in beline koydu. Böylece şanı yüce olan Allah onlara 

mevcut değillerken ve sadece bir tasavvur halinde bulunurlarken hitap etmiş, onlar 

da hakkı bilmişlerdir.449 Cüneyd bu ayetten insanın ilâhi bir öze sahip olduğu 

sonucunu çıkarır: “İnsanın iki çeşit varlığı vardır. Biri tanrısal varlığıdır ki, Allah’ta 

düşünce halinde var olmak demektir. Diğeri de yaratılmış olan şekilsel varlıktır.”450 

  Bâtıni tefsir ise, nassların zâhiri manalarını kabul etmeyen, gerçek manalarını 

ancak Tanrı ile iletişim kurabilen “masum imamın” bilebileceğini savunan yorum 

                                                
446 H. Albayrak, a.g.e., s. 106. 
447 Ateş, İşârî Tefsir Okulu, s. 19. 
448 “Rabbin, Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve: ‘Ben sizin Rabbiniz değil 
miyim?’ diye onları kendilerine şahit tutmuştu. ‘Evet, (buna) şâhidiz!’ dediler. Tâ ki, kıyamet günü 
‘Biz bundan habersizdik!’ demeyesiniz.”   
449 Ateş, İşârî Tefsir Okulu, s. 81–82. 
450 Ateş, İşârî Tefsir Okulu, s. 81–82. 
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ekolünün ortak adıdır.451 Bâtıni doktrininde iki türlü te’vile rastlanır: Birincisi, 

ayetleri lafız olarak değil de mâna olarak yorumlama; ikincisi de ayetleri ihtivâ 

ettikleri harf sayısına göre ve “ebced” hesabına dayanarak te’vil etme (Hurufîlik).452 

 Müslüman araştırmacılar alegorik yorumun, Philo’nun felsefesinin 

İsmailîlik/Bâtınilik tarafından ithal edildiği görüşündedirler.453 Mustafa Öztürk ise bu 

yaklaşımın uzantılarını daha gerilerde aramak gerektiğini belirtmiş; Yahudi 

kültüründen tevarüs edilen İsrâiliyyâtın sahabe döneminde tefsir rivayetlerine 

girmeye başladığı gerçeğinden hareketle, ilk Müslümanların Bâtıni te’vile yabancı 

olmadıklarını söylemiştir.454 Nüzûl dönemindeki Medine Yahudilerinin Bâtıni 

te’vilin vazgeçilmez enstrümanlarından biri olan cümel hesabına (hisâbu’l-cummel) 

dayanarak Kur'ân-ı Kerim’deki bazı ayetleri yorumlamaya çalıştıkları yönündeki 

haberler de Öztürk’ün iddiasını doğrulamaktadır.455 

 Bu temayülün menşei nereye dayanırsa dayansın, Bâtıniye’nin bu yorum 

tarzını sistematik hale getirdiği inkâr edilemez bir gerçektir. İlk Şii grupların Hz. 

Ali’nin uzun yıllar yaşadığı Medine’de değil, Hristiyan, Zerdüştî ve gnostik menşeli 

kimselerin ikamet ettiği Kûfe’de ortaya çıkması dikkate şayan bir durumdur.456 Bu 

mezhebe mensup bazı kimseler ulûhiyet, teşbih, Hz. Ali’nin imameti ve 

peygamberlik gibi konularda aşırı yorumlara yönelince Şiilik bünyesinde bir kırılma 

yaşanmıştır.457 

                                                
451 Avni İlhan, “Bâtıniye” maddesi, D.İ.A., İst., 1992, c. V, s. 190-91. 
452 İlhan, a.g.md., s. 192. 
453 Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Kahire, 1961, c. II, s. 186. 
454 Öztürk, Kur'ân ve Aşırı Yorum, s. 154. 
455 Cümel Hesabı hurûf-ı mukatta’anın sayısal değerleri üzerinden geleceğe dair kehanette bulunma 
ilmidir. Örneğin Ka’bul’-Ahbar Hz. Ömer’e suikast yapılmadan üç gün önce ona giderek “Senin üç 
gün içerisinde öleceğini biliyorum.” mealinde bir kehanette bulunmuş, bu iddiasını Tevrat’ın Bâtıni 
yorumuna dayandırmıştır. (Ebû’l-Hasen el-Vâhidî, el-Vecîz fî Tefsiri’l-Kur'âni’l-Aziz, Dâru’l-Kalem, 
Şam, 1415, s. 199)  
456 Mustafa Öz, “Gâliyye” maddesi, D.İ.A.,İst., 1993, c. 13, s. 334. 
457 Öz, a.g.md., s. 335. 
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 Fakat Cafer Sadık (ö. 148/765)’ın ölümünün ardından oğlu İsmail adına 

ortaya çıkan Bâtıniyye/İsmâiliyye’nin teolojik yapısı nassların zâhirî manasının 

yanında bâtıni yönlerinin de bulunduğu ve asıl anlaşılması gerekenin de te’vil ile 

ulaşılabilen bâtıni manalar olduğunu iddiasına dayanıyordu.458 Bu dönemden sonra 

öte dünya inancı, ibadetler, mûcizevî kıssalar bâtıni yorumlara maruz kaldı.  

 Örneğin, bu tür bir yaklaşımda abdest bâtıni davete katılanların imamlardan 

alınan bilgiyle iç dünyalarını aydınlatmaları demektir. Yine, oruç davet 

mensuplarının temsil ettikleri misyon ve mertebeleri halktan gizlemelerine karşılık 

gelir. Zekat da ilim sahibi olan kimsenin Allah’ın kendisine lûtfettiği bu ilimden bir 

kısmını hayatlarının devamını temin etmek maksadıyla cahillere aktarılması olarak 

yorumlanır. İsmâilîler geçmiş peygamberlerin kıssalarıyla bu kıssalara konu olan 

mûcizevî olaylardan bahseden Kur'ân pasajlarının tamamen sembolik anlamlar 

içerdiğini dolayısıyla bunların te’vil edilmesi gerektiği konusunda müttefiktirler.459 

 Modern döneme gelince, Reformasyon hareketinin sonrasındaki gelişmeler 

Kitab-ı Mukaddes üzerindeki metin tenkidi çalışmalarını hızlandırdı. 19. yüzyıla 

gelindiğinde kutsal metni mitolojik unsurlardan arındırma çalışmaları da metin kritiği 

çalışmalarının bir parçası olarak gündeme geldi.460 Tabii bu arada kutsal kitaptaki 

doğaüstü anlatımlar da metin kritiği çalışmalarının hedefi oldu. 

 Bu hareketin en önemli isimlerinden biri olan Rudolf Bultmann             

(1884–1976)’a göre de olaylara yön vermede tabiatüstü güçlerin müdahalesinin 

bulunduğu, bunların insan yaşamına müdahale ettiği, insanın şeytan tarafından baştan 

çıkarılabileceği, kötü ruhlar tarafından yönlendirileceği ve mûcize gibi konuların 

                                                
458 Öz, a.g.md., s. 335. 
459 Öztürk, Kur'ân ve Aşırı Yorum, s. 370. 
460 Demir, Mitoloji, Kur'ân Kıssaları ve Gerçeklik, s. 53. 
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tümü mitolojik unsurlardır.461 Zira modern dünya görüşünde olaylar sadece “sebep 

ve sonuç arasındaki bağ” ile açıklanır ve mûcizevî olaylar modern bilimin ortaya 

koyduğu bu “determinist” inançla taban tabana zıttır. Bu cümleden olarak Kitab-ı 

Mukaddes’teki efsanelerin temsil ettiği dünya görüşünün modern akla zıt olmasını 

demitolojizasyon hareketinin en önemli öncülü olarak zikretmek mümkündür.462 

 İşte İslâm dünyasındaki tefsir faaliyetleri de modern dönemde yaşanan bu 

tartışmalardan bir hayli etkilendi. M.Abduh ve Seyyid Ahmed Han’ın yorumlarında 

alegorizmin etkisi hissedildi. Bu bağlamda Abduh-Rıza ikilisinin Âdem (a.s.), Salih 

(a.s.) ve Hz. İsa kıssaları ve meleklerin bazı savaşlarda Müslümanları 

desteklemesiyle ilgili ayetlere getirdikleri yorumlar hatırlanmalıdır.463  Ahmed Han 

da İsa (a.s.)’ın doğumu, Hz. İbrahim’in ateşe atılması, Ashab-ı Kehf’ın uzun yıllar 

mağarada uyumaları gibi kıssaların mûcize olarak kabul edilemeyeceğini 

söylerken464 alegorizmin ağına takılmıştır. 

 Kuşkusuz bu yaklaşımın en meşhur ismi Mısırlı çağdaş araştırmacı M.Ahmed 

Halefullah’tır. O, Kur'ân’da sembolik anlatımların bulunduğunu iddia etmiş ve 

mucizevî özellik taşıyan bazı kıssaların tarihsel gerçekliği bulunmadığını, dolayısıyla 

hayalden öteye geçemeyeceğini ifade etmiştir. Öyleyse bu tür kıssaların amacı 

okuyuculara tarih bilgisi vermek değil, onların ibret verici anlatımlardan kendilerine 

bir “hisse” çıkarabilmelerini sağlamaktır.465 Sözgelimi, Hz. Âdem’in cennetten 

çıkarılışını ve bu süreçte İblis’le olan münasebetini içeren kıssayı; “iyilik ve kötülük 

                                                
461 Demir, a.g.e., s. 54.  Örneğin, Tevrat’ta anlatılan Adem (a.s.) kıssası ile Sümer mitolojisindeki 
Adapa efsanesi arasında paralellik kurulmuştur. Efsaneye göre Adapa’nın çok hırslı birisi olması 
nedeniyle Sümer Tanrısı Ea onun çok fazla bilgi edinmesinden korktu ve onu cennetin kovdu ve 
sıradan bir faninin sıkıntı içerisindeki hayatını yaşamasına neden oldu. Aktaran Demir, a.g.e., s. 65. 
462 Demir, a.g.e., s. 57. Doğal din anlayışının tipik bir örneği için bkz. Paul Tillich, İmanın 
Dinamikleri, (çev. F. Terkan-S. Özer), Ankara Okulu, Ank., 2000, s. 80-90.  
463 Bkz. Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 222; c. III, s. 262; c. VII, s. 443. 
464 Birışık, a.g.e., s. 427. 
465 Muhammed Ahmed Halefullah, Kur'ân’da Anlatım Sanatı, Ankara Okulu, Ank., 2002, s. 76. 
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mücadelesinin edebi bir tarzda tasviri” şeklinde anlamıştır.466 Dolayısıyla Kur'ân’ın 

anlattığı haberlerin mûcize olarak kabul edilmesi doğru değildir.467 

 Bu araştırmada yorumlarına en çok yer verdiğimiz isimlerden biri olan 

Muhammed Esed de tefsirinde “alegorist-sembolist”  yaklaşımı benimsediğini bizzat 

kendisi ifade etmiştir.468 Ona göre bütün sahih dini kabuller varlık gerçeğinin 

yalnızca çok küçük bir kısmının insan tasavvuruna ve tahayyülüne açık bulunduğu ve 

büyük bölümünün ise insan idrakinin tamamen üstünde olduğu düşüncesine dayanır. 

Bu tür metafizik kavramları anlamlandırmak için de zihnin önceki tecrübelerine, yani 

söz konusu zihinde zaten kaydedilmiş bulunan imgeleri kullanmak gerekir.469 

Öyleyse müfessirimize göre Kur'ân-ı Kerim’de Allah’ın varlığı, ölümden sonra hayat 

gerçeği, melek ve cin gibi görünmeyen güçler hep “ödünç imajlar”470 yoluyla 

anlatılmıştır.471  

                                                
466 Halefullah, a.g.e., s. 246. 
467 Halefullah, a.g.e., s. 73. 
468 Esed, a.g.e., s. 89, 1329-1332. 
469 Esed, a.g.e., s. 1329. 
470 Esed Kur'ân’da kullanıldığı şekliyle “müteşahibât” kavramının “kavrayışımızın ötesindeki bir şeyi 
bize ihsas ettirmeye yarayan semboller” olduğunu söyler. Bu ifadeyi de Kur'ân yorumunda anahtar 
kavram olarak kullanmak istemektedir. Ona göre müteşâbihler mecâzi olarak ifade edilen ve doğrudan 
birçok kelime ile anlatılma yerine istiâre yoluyla işaret edilen anlamı yansıtan pasajlardır ve Kur'ân-ı 
Kerim’in çoğu alegorik ifadelerden oluşmaktadır. Esed mûcizeleri de müteşabihât olarak telakki eder. 
Klasik usûl kitaplarında müteşâbih kavramının anlamı hakkında bir ittifak yoktur. Örneğin tâbiundan 
Katâdeye göre neshedilen ayetler müteşabihtirler. Bu durumda onları nesheden ayetlere muhkem 
denir. Ebu Bekir el-Esamm da müteşabihâtı yorumunda görüş birliğine varılamayan ayetler olarak 
tanımlar. Rağıb el-İsfehânî’ye göre de lafızdan kastedilen anlam zahirinden çıkarılamıyorsa bu lafız 
müteşâbihtir. Suyûtî’nin bildirdiğine göre,  müteşâbih ayetler üç grupta toplanabilir: a) Yalnızca 
anlamında kapalılık bulunanlar:  Buradaki müteşâbih lafız müfred veya mürekkeb olabilir. Müfred 
lafızdaki kapalılık bilinmeyen bir kelime olmasından ileri gelir.  Abese, 80/31’deki  { }�ً�َّوَ"�ِآَ(ً� َوَأ  
ifadesi buna örnektir. Mürekkeb ifadedeki kapalılık ise muhtasar olmasından, itnâb ve tertib 
cihetlerinden ileri gelebilir.  }اْلUُّل @+َZْ�َ =ْاْل6َِ&�َب َوَل SِTِ,ْRَ Mَ�َRَ ي َأْنَ?َلOِاّل Uِ�ِّل Tُ/ْ َ �0َCَRِ *�/�ّ#َ{.  (Kehf, 
18/1) ayeti buna örnektir. b) Yalnızca anlamında kapalılık bulunan ayetler: Allah’ın sıfatları, kıyamet 
ahvâli, cennet nimetleri, cehennem azabı gibi konuları bildiren ayetlerdir. ( ـM�َRَ 7َُ اْلَ+ْ�ِش اْ�َ&Cَىالّ�ْحَ/ )  
(Tâhâ, 20/5) bu türün en meşhur örneğidir. c) Hem lafız hem de anlamında kapalılık bulunan ayetler: 
Bunlar genellikle Arapların cahiliye dönemindeki sosyolojik-kültürel özelliklerini bilmemekten 
kaynaklanır. Bu lafızları anlayabilmek için lafızlar üzerinde tarihsel, sosyolojik araştırmalar yapılması 

gerekmektedir {  ��1�����8 +�' �G��)���	
 �
�&>?�& +2?�� 4����	
 �H�)�	��  } (Bakara, 2/189) buna örnektir. Bununla 

birlikte müteşâbihler sembolik-alegorik ifadeler olarak anlaşılmamıştır. Ayrıca mûcizelerin klasik 
kaynaklarda müteşabihler kapsamında değerlendirildiğine dair bir karine yoktur. (el-Müfredât, s. 443-
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 Örnek vermek gerekirse, biz ahiretteki mükâfatın derecesini dünya gözüyle 

bilemeyeceğimiz için Kur'ân-ı Kerim bize içinden ırmaklar akan nehirler, has 

bahçeler, mutluluk verici gölgeler, tarifsiz güzellikte eşler, sınırsız çeşitlilikte ve hiç 

bitmeyen meyveler gibi tasvirler yaparak insanın tahayyül edemeyeceği kadar güzel 

bir mükâfatın bizi beklediğini söylemektedir.472 Yine ateşte yanmak, dehşetli bir 

yalnızlık ve acı bir perişanlık, devamlı bir hüsran, ne tam yaşama ne de tam ölme 

gibi imgeleri kullanarak ahiret azabının bu dünyada tasavvur edilebilecek herhangi 

bir şeyden daha yoğun ve her şeyden tamamen farklı olduğunu vurgulamak 

istemektedir.  Kanaatimizce Abduh’un Bakara, 2/’de Âdem (a.s.)’in yaratılması ilgili 

kıssayı “müteşahibât” kapsamında değerlendirmesi de Esed’in bu yorumlarını 

etkilemiştir.473 

 Ne gariptir ki, çağın ünlü filozofları da Kur'ân-ı Kerim’e aynı mercekle 

bakmaya yeltenmişlerdir. Örneğin, Gustav Jung (1875–1961)’a göre simge iç 

yaşantının duyularla algılanabilecek biçimde dile getirilmesidir. Dinsel yaşantı da 

anlama sınırlarını aştığı için ancak “simgesel” olarak dile getirilebilir. Simge bilincin 

zenginleşmesi, şirk ise bilinçdışına doğru gerilemektir, yani bilincin 

yoksullaşmasının bir belirtisidir.474 İşte bu varsayım mucizeyi tabiatüstü, tabiat 

kanunlarına aykırı algılamaya sebep olur. Nitekim Jung, Ashab-ı Kehf kıssasını 

sübjektif bir biçimde değerlendirmiş ve kıssanın yeniden doğuş hikmetini işlediğini 

iddia etmiştir. Yeniden doğuş yeri olan bir mağara insanın kuluçkaya yatıp 

yenilenmek üzere girdiği oyuktur. Her kim kendi içindeki mağaraya inerse ne 

                                                                                                                                     
445; Cemaleddin es-Suyûtî, el-İtkân fi Ulûmi’l-Kur'ân, Dâru İbn-i Kesir, Şam, 1996, c. II, s. 639-651; 
Zerkânî, a.g.e., c. II, s. 252-258; İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, TDV Yay., Ank., 1997, s. 128-134) 
Dolayısıyla Esed’in bu yorumu metodolojik açıdan temelsiz görünmektedir. 
471 Esed, a.g.e., s. 1330. 
472 Esed, a.g.e., s. 1329 
473 Tefsîr'ul-Menâr, c. I, s. 209. 
474 Carl Gustav Jung, Analitik Psikoloji, (çev. E.Gürol), Payel Yay., İst., 1997, s. 386. 
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olduğunu anlayamadığı bir dönüşüme uğrar. Bilinçdışına inmiş, bilincin dışında 

bulunan şeylerle bağlantı kurmuş olur.475  

 Jung geleneksel kültürümüzde “Hızır kıssası” olarak bilinen hikâyede geçen, 

Hz. Musa ile hizmetkârının yolculukları esnasında peşinde oldukları balığın, hayatın 

sırrını sembolize ettiğini ifade etmiştir476. Ona göre ikisinin balığı unutmaları da 

hayati önemi olan bir anın farkına varılmamasını dile getirmektedir: “Birçok mitos 

biçimlerinde karşılaşılan bir motiftir bu. Musa haberi olmadan hayatın sırrını bulup 

elinden kaçırdığının farkındadır.”477 

 Burada şunu da söylemek gerekir ki, sembolist yaklaşımın izdüşümlerini 

geleneksel kültürümüzde de bulmak mümkündür. Zira Kur'ân-ı Kerim Arapça’nın 

edebi şaheseridir ve edebi bir dil kullanması hasebiyle mecaz, istiare, teşbih, kinaye 

gibi anlatım sanatlarını ihtiva eder.478 Tefsir geleneğinde bazı âlimlerin bu sanatlara 

fazlaca yaslandıklarını söylemek de mümkündür. Bunun için Mutezilî tefsir 

metodunu takip eden Ebu Müslim el-İsfehani’nin önceki bölümde zikrettiğimiz bazı 

yorumlarını479 hatırlamak yeterlidir. Öyle olsa da, İsfehâni ve Zemahşerî gibi çağdaş 

                                                
475 Jung, a.g.e., s. 352. 
476 “Hani Musa bir zamanlar, genç arkadaşına: ‘Ben yıllarca zaman harcamam gerekse bile yine iki 
denizin birleştiği yere varıncaya dek yoluma devam edeceğim’ demişti. Ancak onlar iki denizin 
birleşme yerine vardıklarında balıklarını unutuvermişlerdi. Balık da denizde bir yol tutup gözden 
kaybolmuştu.” (Kehf, 18/60–61) 
477 Erich Fromm (1900–1980) da Kitab-ı Mukaddes’teki kıssalara alegorik bir biçimde okuma 
eğilimindedir. Örneğin, Yunus Peygamberin gemiye binerek yaşadığı şehirden ayrılması, geminin alt 
bölümüne inmesi, uykuya dalması, denizde ilerlemesi ve balığın karnında hapsolması hep sembolik 
ifadelerdir. Sembollerin tümü ayrı bir ruh halini temsil etmektedir. Ama genelde kendi içine 
kapanmayı ve kendini toplumdan soyutlamayı sembolize ederler. Bu durumla anne karnında bir 
ceninin geçirdiği evreler hakkında paralellik kurar. Bütün bu evrelerde güvenlik ve korunma duyguları 
egemendir. Yine bu yoruma göre, olayların gitgide şiddetlenmesi ve büyümesi Yunus (a.s.)’un 
duygusal durumu ile irtibatlıdır. O hikâyenin başında insanlardan ve görevinden kaçar; giderek daha 
fazla yabancılaşır ve sonunda balığın karnındaki mutlak soyutlanma ile insanlardan uzaklaşmış olur. 
Ama kendi yarattığı bu hapis, onu çok sıkmıştır ve kendini yalnız hissetmektedir. Buradan kurtulmak 
için sonunda Tanrı’dan yardım diler. (Erich Fromm, Rüyalar, Masallar, Mitoslar, çev. A. Arıtan, 
K.Ökten, Arıtan Yay., İst., 1990, s. ) 
478 Nasr Hamid Ebu Zeyd, İlahi Hitabın Tabiatı, Kitâbiyât, Ank., 2001, s. 31; el-Hûlî, a.g.e., s. 67. 
479 Örneğin Hz. İbrahim’in parçalara ayırdığı kuşların canlanması mucizesi ile ilgili yorumu buna 
örnektir. İsfehânî’nin Hz. İbrahim’in inkârcı düşmanları tarafından ateşe atıldığında yanmaması 
olayıyla ilgili sözleri de bir diğer aykırı yorum örneğidir.  
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yorumlara kaynaklık eden müfessirler mûcizelerin imkânını kabul etmişler, onlara 

günümüzdeki gibi büsbütün rasyonalist yordamlarla yaklaşmamışlardır.480 

 Kanaatimizce bütün bu te’viller çağdaş dönemde Müslüman bireyin en büyük 

problemlerinden biri olan oryantalist-felsefi söylemlerin etkisiyle ortaya çıkmaktadır. 

Zira bazı oryantalist yazarların kıssaların kaynağının cahiliye dönemi Arap kültürü 

veya Eski Ahit olduğu, Kur'ân’ın bu kıssaları tashih etmeden aldığı ve dolayısıyla da 

Kur'ân kıssalarının bilimsel gerçeklerle çeliştiği yönündeki iddiaları481 sonucu adı 

geçen çağdaş dönem âlimlerini böyle apolojik bir tutum benimsemişlerdir. 

 Ayrıca bu yanlış anlama İslâm ile diğer kitaplı dinler arasındaki teolojik 

farklılıktan da kaynaklanmaktadır. Zira son iki yüzyılda diğer dinlerin teolojilerinde 

büyük değişiklikler olmuş, demitolojizasyon faaliyetlerine paralel bir biçimde yeni 

vahiy anlayışları geliştirilmiştir. Vahyi bizzat Allah tarafından söylenen önermeler 

olarak gören geleneksel anlayışın tersine, İsviçreli teolog Emil Brunner            

(1889–1966)’in koyduğu isimle, “kişi merkezli” vahiy anlayışı yaygınlaşmıştır.482 

Buna göre, Tanrı’nın vahyettiği şey bir dizi önerme değil, Tanrı’nın kendisidir. O bir 

bireye kendisini kişisel bir karşılaşma içerisinde vahyeder. Bu durumda vahyin 

muhtevası da Tanrı’nın bildirdiği kayıtsız şartsız kabul edilmesi gereken hakikatler 

değil, tarih içerisinde meydana gelen vahiy karakterli olayları hafıza tutmak için 

gösterilen beşerî kayıt teşebbüsleridir.483  

 Kişi merkezli vahiy anlayışında, beşeri kayıtların bir koleksiyonu olan Kitab-ı 

Mukaddes de Tanrı’nın vahyi olarak isimlendirilmemektedir, sadece vahiy niteliği 
                                                
480 Öztürk, a.g.e., s. 136. 
481 Örneğin, Montgomery Watt’ın nazarında, Kur'ân-ı Kerim’in kaynağı nüzul dönemi Arabistan’ında 
yaşayan ehli kitap toplumudur. (Kur'ân’a Giriş, Ankara Okulu, Ank., 2000, s. 206) 
482 Kılıç, a.g.e., s. 50. 
483 Annamarie Schimmel’in şu sözleri de bu düşünceyi ifade etmektedir: “İnciller bir hal tercümesi 
değil, eski Hristiyanlığın manevi problemlerine dokunan ve yeni Hristiyanların kullanacağı birer 
manevi tarih kitabından başka bir şey değildir. İncilin bugünkü içeriğinin tarihi bir muamelenin 
sonucu olarak kabul edilmesi gerekir.” (Dinler Tarihine Giriş, Ankara, 1955, s. 117.) 
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taşıyan olay (o da Hz. İsa’nın bizzat kendisi) ile ilgisi kurulmak suretiyle değer 

kazanmaktadır. Bu durumda kutsal kitaba hatasızlık atfetme eğilimi söz konusu 

değildir.484 Görüldüğü üzere çağdaş teoloji Kitab-ı Mukaddes’teki irrasyonel 

unsurların ortaya çıkardığı problemden kurtulmak için vahiy düşüncesine yeni 

açılımlar getirmek istemektedir. 

 Sonuç olarak, bu çalışmada mercek altına aldığımız bazı yorumlar, son iki 

yüzyıldaki oryantalist çalışmaların da etkisiyle Kitab-ı Mukaddes hakkındaki bu 

faraziyelerin Kur'ân’a da aynen tatbik edilmesidir. Bizse burada metodolojik bir hata 

yapıldığını düşünüyoruz. Zira tarihteki bazı marjinal grupları saymazsak, İslâm 

kelamına göre Kur'ân-ı Kerim Allah tarafından hem lafız/kelime, hem de mana 

olarak Hz. Peygamber’e inzal olunan485 ilâhi bir kelamdır. Ayrıca Kur'ân-ı Kerim’in 

iki ayetinde geçen kasas )aََ�ََ#( 486  ve nebe487  )�ٌ,ََن(  kelimelerinin hemen ardından 

hakk )b!َح(  ifadesinin zikredilmiş olması da, kıssa adı verilen haberlerin birer kurgu 

veya mizansen olmadıklarını göstermektedir.488 Dolayısıyla Kur'ân-ı Kerim’deki 

mûcizevî kıssaları Kitab-ı Mukaddes’in başına geldiği şekilde, demitolojizasyon 

faaliyetine tâbi tutmak İslâm akâidine aykırı bir yaklaşım olur. 

                                                
484 Kılıç, a.g.e., s. 52. 
485 Serinsu, a.g.e., s. 107. 
486 Âl-i İmran, 3/62. 
487 Kehf, 18/13. 
488 Öztürk, Kur'ân ve Aşırı Yorum, s. 369. 
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DEĞERLENDİRME 

 Mûcize, kendisini inkâr edenlere meydan okuduğu sırada peygamberlik iddia 

eden kişinin elinde tabiat kanunlarına aykırı olan bir olayın, bir başkasını benzerini 

getirmekten aciz bırakacak şekilde vuku bulmasıdır. Kavramın felsefî kullanımına 

gelince, “Tanrı tarafından meydana getirilmiş, dini bir önemi haiz, olağanüstü türden 

bir olay” veya “sonuçları lehimize olan beklenmeyen bir olay” olarak tarif edilebilir. 

Fakat bu tanımın teolojik açıdan bazı sıkıntılar doğuracağı açıktır. Bu bakımdan 

mûcize denince günlük hayatın şaşırtıcı olayları değil, Allah’ın peygamber olarak 

seçtiği kişinin iddiasını kuvvetlendirmek için tabiata doğrudan müdahalesi akla 

gelmelidir.  

 Kur'ân-ı Kerim’de mûcize kelimesi yer almamakta, bu tür olayları ifade 

etmek için “ayet, beyyine, sultan, besâir” gibi kelimeler kullanılmaktadır. Klasik 

eserlerde mûcize kavramına X. (h. IX) yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. Kur'ân-ı 

Kerim’de mucizeler hissî, haberî ve aklî olmak üzere üç grupta toplanabilir. 

Amaçları bakımından mûcizeler de hidayet mûcizeleri, yardım mûcizeleri ve helak 

mûcizeleri olarak sınıflandırılabilir. 

 Menâr Tefsiri’nde mûcizeler ile ilgili farklı yorumlar da üç ayrı grupta 

mütalâa edilebilir: 

I. Ayetlerdeki ifadelerin gramatik açıdan te’vile müsait olmasından 

kaynaklanan yorumlar: İsrail oğullarının maymun ve domuza 

çevrilmesi, Hz. Musa ile kavmi arasında geçen “inek kesme” 

kıssasındaki     ( ����������� ���������
 ���� !��  .. )  ifadesi, Tûr Dağının 

İsrail oğullarının üzerine ref’ edilmesi ve Hz. İsa’nın göğe 
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yükselmesi ile ilgili ayetlerin yorumu aklen makûl ve dilbilimsel 

olarak da mümkündür, fakat bazı ayetler gerekli deliller ile 

desteklenmemiştir. 

II.  Dilbilimsel açıdan te’vile imkân veren fakat Kur'ân’ın metinsel 

bütünlüğü, nüzul ortamının tarihsel şartları açısından makul 

görünmeyen yorumlar: Semud halkına verilen “deve mucizesi”, 

Allah’ın Bedir Savaşı’nda Müslümanları üç bin melekle takviye 

etmesine getirilen yorumlar ve Hz. İbrahim ile dört kuş misali 

hakkında yazılanlar bu başlık altında değerlendirilmelidir. 

III.  Hem dilbilimsel hem de tarihsel açıdan te’vile imkan vermeyen 

ayetlerle ilgili yorumlar: Hz. İsa’nın ölüleri diriltmesi, hastaları 

iyileştirmesi, İsrail oğullarının Mısır’dan çıkışı esnasında denizin 

yarılması, Hz. İsa’nın kuş şeklini verdiği çamura üfleyerek onu 

canlandırması, evleri yıkılıp harap olmuş bir kasabada ölü 

bırakılan kişinin dirilmesi, İsa (a.s.)’nın Havarîlerine gökten sofra 

indirilmesi gibi mûcizelere getirilen yorumlar tarihsel ve 

dilbilimsel dayanağı olmayan bâtıni te’vilin örnekleri olarak kabul 

edilmelidir. 

 Bu yorumların felsefî temellerine gelince, Aydınlanma Felsefesi, Batı’da 

Rönesans ile başlayıp 17. yy. rasyonalizmi ile devam eden akıl egemenliğine dayalı 

düşünsel sürecin zirve noktasıdır.  Aydınlanma Tanrı’nın evrene müdahalesine 

kesinlikle karşı çıkmış ve bu süreç sonunda akıl dizginleri vahyin elinden almış, 

metafiziğe hayat hakkı tanımamıştır. Böylece dini-metafizik öğeler insanın düşünce 
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evreninden, hatta hayatının her safhasından tard edilmişti. Mûcizeler de bu düşünce 

sistemince gerçekleşmesi imkânsız olaylar nevinden kabul edilmiştir. 

 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa devletleri dünyanın çeşitli bölgelerini işgal edip 

sömürgeleştirme yoluna gittiler. İslâm dünyası da büyük çoğunluğu itibariyle bu 

devletlerin güdümüne girdi. Bu toprakların aydınları, fikir ve ilim adamları arasında 

İslam âleminin yaşadığı gerileme o süreçte bütün boyutlarıyla tartışılmış, kötü gidişe 

türlü türlü çareler aranmıştır. Abduh, Afganî, Reşid Rıza ve Seyyid Ahmed Han’ın 

başını çektiği İslâm modernistleri de Batıya karşı bir ezikliğin bir ifadesi olarak 

aydınlanmanın ürettiği değerler ile İslâm inançları arasında doğrudan bir paralellik 

kurmaya giriştiler.  

 Onların modernist duruşları yeniçağdaki Kur'ân yorumunu da derinden 

etkilemiş, “vahyin akla egemenliği”, “erken dönem rivayetlerinin yoruma kaynaklık 

edişi”, “gayb ile ilgili konuları aynen muhafaza etme” gibi geleneksel kültürün 

önemle üzerinde durduğu konularda çok ciddi kırılmalar yaşanmıştır. Mucizevî 

kıssalar da bu değişim çabalarından payını almıştır. Aydınlanma ile palazlanan 

“doğal din” tasavvuruna çok benzer bir biçimde mûcizelerin imkânı tartışmaya 

açılmıştır. Ahmed Han’ın lideri olduğu Hint Alt kıtası ekolü mûcizeleri tümüyle 

inkâr etme yoluna gitmiş, Abduh ve R. Rıza ise geleneğimizin derinlerde bir yerinde 

saklı duran felsefi, tasavvufi yorum yöntemlerini çağın şartlarına göre yeniden 

formüle ederek mûcizevî kıssalara uygulamıştır. Bu isimlerin takipçisi olan 

Muhammed Esed ise bâtıni/alegorik yorumun en önemli temsilcisi olarak 

zikredilebilir. 

 Mûcizeler nüzul dönemi kültürünün ayrılmaz bir parçası olmuş, vahiy 

geleneğinin mütemmim bir cüzü olarak görülmüştür. Bu konu hakkında sağlıklı bir 
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fikre ulaşmak için tarihsel gerçekleri kabul etmek gerekir. Bununla beraber, tefsir 

âlimleri ve tarihçilerin eserlerinde, İsrail oğullarının tarihsel serüveninde başından 

geçen olaylar hakkında Kur'ân’ın nüzul hedefi ile uyuşmayan birtakım gereksiz 

detaylara yer verdikleri de bir gerçektir. Fakat bunun böyle olmaması mûcizeleri 

reddetmeyi gerektirmemektedir.  

 Son olarak, mûcizeler konusu her türlü felsefî spekülasyonun ötesinde bir 

inanç konusudur. Kâinatı yoktan var eden, her şeye gücü yeten bir Kâdir-i Mutlak’ın 

gerektiğinde evrenin gidişatına bu tür müdahaleler yapması imkan dâhilindedir. 

Dolayısıyla bu tür olayları tabiat kanunlarına nispetle anlayıp yorumlamaya çalışmak 

ilmî bir zaafın ifadesidir. Biz de Abduh’un mûcizeleri olduğu gibi kabul etmek 

gerektiğini bildiren sözlerine yürekten katılmakla birlikte, onu ve öğrencisini bu 

hususta çok tutarlı bulmadığımızı söylemek istiyoruz. Kaldı ki, mûcizeleri uzun ve 

girift izahlarla aklileştirmeye çalışma tutumu ile çok tenkit edilen İsrâiliyyât türü 

haberlere onların tefsirinde yer vermek arasında bir fark olmadığını da görmek 

gerekir. 
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Arıcı, Niyazi, Menâr Tefsirinde Mûcizelerle İlgili Farklı Yorumlar, Yüksek Lisans 
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     ÖZET 

 19. asrın son çeyreğinden itibaren dinî düşünce dünyasında yaşanan 

gelişmeler İslâmî bilimlerin yöntem anlayışına da yeni bir yön verdi. Bu dönemin en 

önemli karakteristiği olarak görülen “pozitivist akılcılık” dinî bilimlere de sirayet 

etmiş, Müslüman toplumların Kur’ân’ı anlama çabalarının bir ifadesi olan Tefsir 

bilimi de yeni yöntem ve anlayışlara gebe olmuştur. Muhammed Abduh ve 

Muhammed Reşid Rıza da sözü edilen çağdaş yorum anlayışının ilk temsilcilerinden 

biri olarak modern din anlayışının oluşumunda önemli bir rol üstlenmiştir. 

 18. ve 19. yüzyıllarda Avrupa devletleri dünyanın çeşitli bölgelerini işgal edip 

sömürgeleştirme yoluna gittiler. İslâm dünyası da büyük çoğunluğu itibariyle bu 

devletlerin güdümüne girdi. Bu toprakların aydınları, fikir ve ilim adamları arasında 

İslam âleminin yaşadığı gerileme o süreçte bütün boyutlarıyla tartışılmış, kötü gidişe 

türlü türlü çareler aranmıştır. Abduh, Afganî, Reşid Rıza ve Seyyid Ahmed Han’ın 

başını çektiği İslâm modernistleri de Batıya karşı bir ezikliğin bir ifadesi olarak 

aydınlanmanın ürettiği değerler ile İslâm inançları arasında doğrudan bir paralellik 

kurmaya giriştiler.  

 Mucizevî kıssalar da bu değişim çabalarından payını almıştır. Aydınlanma ile 

palazlanan “doğal din” tasavvuruna çok benzer bir biçimde mûcizelerin imkânı 

tartışmaya açılmıştır. Ahmed Han’ın lideri olduğu Hint Alt kıtası ekolü mûcizeleri 

tümüyle inkâr etme yoluna gitmiş, Abduh ve R. Rıza ise Menâr Tefsiri’nde 

mûcizeleri çağın felsefi düşüncelerine göre tevil etmişlerdir. Onların izinden giden 

Muhammed Esed de bâtıni/alegorik yorumun en önemli temsilcisi olmuştur. 



Arıcı, Niyazi, The Different Interpretations about Quranic Miraculous Stories in 

Tafsiru’l-Manar, Master’s Thesis, Advisor: Prof. Dr. Mehmet PAÇACI, 149 p. 

      
     ABSTRACT 
 
 Since the last quarter of the 19th century the developments in the religious 

thoughts’ world had orientated the methodology of  Islamic knowledge towards a 

new direction. As the most important character of this period “the positivist 

rationalism” has been adopted even for the religious knowledge and the methods of 

the Quranic Commentary which is the manifestation of muslim people’s exertion of 

understanding the Holy Quran had conceived new methods and new ideas. 

 During the period of 18th and 19th century, European countries have began 

to colonize the different regious of the world. Moreover, many parts of the Islamic 

World have fallen into the control of these colonists. Some scholars and philosophes, 

who have been living in the colonial countries tried to find answer why Islamic 

World has became backwardness and in order to extricate themselves from the 

difficult position different solutions have been explored. As the first representatives 

of contemporary commentators Muhammad Abduh and Muhammad Rashid Rida 

played important rule on the formation of modernistic comprehension of religion. 

 As the expressions of worry and depression against the Western countries 

Abduh, Afghani, Rashid Rida and Sayyid Ahmad Khan who are called Islamic 

Modernists, tried to found a parallelism between the concepts of the Enlightenment 

and Islamic beliefs. 

 Quranic miraculous stories also have taken its share from the endeavours of 

the alteration. The possibility of the miracle to be a controversial subject in a similar 



observation with “Natural Religion” thought, which had appeared along with the 

Enlightenment. 

 The Indian Islamic Modernism School, whose leader was Ahmad Khan, 

denied the miracle totally, but Abduh and Rashid Rida in Tafsiru’l-Manar 

interpretated the miracle in respect of the philosophical thoughts of that time. The 

one who followed their footsteps is Muhammad Asad, he was the most important 

representative of allegoric meaning. Surely positivism was the most dominant factor 

in this Quranic commentary method. 

 


