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ÖNSÖZ 

 

Kur'ân-ı Kerîm tefsiri, Hz. Peygamber ile bi’setin ilk asrından itibaren başlamış 

günümüze kadar devam edegelmiştir. İlk dönemlerde dil, fıkıh, kelam, mezhep vb. esas 

alınarak tefsir yapılmakta iken, modern zamanla birlikte tefsir şekli de değişmiş 

bilimsel, sosyolojik, felsefî vb. tefsirler de yazılmaya başlanmıştır.  

İslâm tarihi boyunca özellikle Rasülullah’ın (sav) vefatından sonra ayetlerin farklı 

yorumlanışı, hilâfet/imâmet meselesi ve ilmî meseleler hakkındaki tartışmalar pek çok 

mezhebin ortaya çıkmasına sebebiyet vermiş, dolayısıyla da mezheplerin temel 

akidelerini esas alarak yazılmış tefsirlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ortaya çıkan 

gruplardan biri de Şî’a’dır. Şî’a içerisinde yer alan İsnâ Aşeriyye ise, hilâfetin on iki 

imama ait olduğunu iddia etmektedir.  

XX. yüzyılda yetişen Allâme Seyyid Muhammed Hüseyin Tabâtabâî, İran bilim ve 

kültürel havzasında yetişmiş, İsnâ Aşeriyye mezhebine mensup bir müfessirdir. 

Çalışmamızda farklı bir ülke ve mezhebe mensup olan, yeterince tanınmayan 

Tabâtabâî’yi, tefsiri el-Mîzân’ı, tefsir anlayışını, Kur’ân’ı tefsir etme yöntemini 

inceleyeceğiz. 

İslâm tarihinde ortaya çıkan fırkaların tümü, kendi meşruiyetlerini Kur’ân’dan 

almaya çalışmış, ortaya attıkları düşüncelerini, hatta isimlerini Kur’ân’a dayandırma 

yoluna gitmiştir. Şî’a-İmâmiyye de diğerleri gibi aynı yöntemi kullanmış, kendine özgü 

düşüncelerini Kur’ân’a dayandırmaya/onaylatmaya çalışmıştır. Tabâtabâî’yi 

anlayabilmek için öncelikle Şî’a-İmâmiyye-İsnâ Aşeriyye’nin inanç esasları, temel 

hareket noktaları, Kur’ân’a bakışı ve tefsir yöntemleri bilinmelidir.  

Müfessirlerle bilginin bütünlüğü alanında bağ vardır. Bir âlim, müfessir kimliğiyle 

tefsir ilminin yöntemsel yaklaşımlarını ve kavramlarını kullanır. Muhaddis kimliğiyle 

hadis ilminin yöntemsel yaklaşımlarını ve kavramlarını kullanır. Fakih kimliğiyle fıkıh 

ilminin yöntemsel yaklaşımlarını ve kavramlarını kullanır. Mütekellim kimliğiyle 

kelam ilminin yöntemsel yaklaşımlarını ve kavramlarını kullanır. Mutasavvıf 

kimliğiyle tasavvuf ilminin yöntemsel yaklaşımlarını ve kavramlarını kullanır. Müerrih 

kimliğiyle tarih ilminin yöntemsel yaklaşımlarını ve kavramlarını kullanır.1 Filozof 

kimliğiyle felsefe ilminin yöntemsel yaklaşımlarını ve kavramlarını kullanır. Tabâtabâî 

de çok yönlü bir âlimdir, birçok kimliğini tefsirine yansıtmıştır. Küçüklüğünden 

itibaren Kur’ân, Arap edebiyatı (yazdığı şiirleri vardır.) aruz, nahiv, sarf, belâğat, 

                                                 
1 Ahmet Nedim Serinsu, Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları, Grafiker Yayınları, Ankara 

2019, s. 163. 
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meânî-beyân, bedî, mantık, hadis, fıkıh, usul, ahlâk, tasavvuf, irfan, hat (şikeste ve 

nestalik), tefsir, kelâm, reml, cifir, matematik, astronomi, (takvim hazırlayabilecek 

derecede astronomi bilir.) ilm-i felek, felsefe, Farsça, yüzey-uzay geometrisi ve 

çıkarsamalı cebir alanlarında geniş kapsamlı bir eğitim almıştır. Bu ilimlerin 

birçoğunun yöntemsel yaklaşımlarını ve kavramlarını tefsirinde kullanır. Bütün bu 

ilimleri kendisinde cem etmesine rağmen oldukça mütevazıdir. Bu ölçüde bir 

müfessirin tefsiri de çok yönlü ve çok nitelikli olacaktır. 

Tabâtabâî, “Aşkın Hikmet Okulu”na mensup bir İslâm filozofudur. Önemli felsefî 

eserler yazmış, durağanlaşan İslâm düşünce ve felsefe tarihini hareketlendirmiştir. 

Tabâtabâî, geleneksel ilimleri okutmakla meşhur Kum medreselerinde tefsir, kelâm, 

felsefe, mantık gibi ilimlerin okutulmasını sağlayarak medreselerin eğitim sisteminde 

köklü bir reform yapmış, geleneksel ilimlerle modern ilimleri mezcetmiştir. 

Tabâtabâî’nin felsefe alanında yaptığı çalışmalar, İslâm felsefesi ile ilgilenen Fransız 

müsteşrik Prof. Henri Eugenie Corbin’in de dikkatini çeker. Zamanla, Tabâtabâî ve 

Corbin, Tabâtabâî’nin öğrencisi Seyyid Hüseyin Nasr’ın mütercimi olduğu, âlim ve 

bilginlerin katıldığı yüksek seviyeli felsefî toplantılar düzenler. 

Tabâtabâî’nin Hz. Peygamber’e, kızı Fatıma'ya ve on iki Ehl-i Beyt imamına karşı 

özel bir muhabbeti vardır. On dört masumun sirelerini ezbere bilir. Meşhed'de 

bulunduğu her gece İmam Rıza'yı ziyaret eder. Necef’te bulunduğunda da Hz. Ali’nin 

türbesinin yanından ayrılmak istemez. Şî’î uleması arasında yaygın ve gizli olan bir 

tarikata (Hemedânî) bağlılığı vardır. Kendisinin ve talebelerinin seyr-u sülûküne önem 

vermiştir. 

Tabâtabâî, üretken bir yazardır, elliye yakın eser yazmıştır. En önemli eseri el-

Mîzân fî Tefsîri’l-Kur’ân adlı tefsiridir. On sekiz yılda tamamladığı tefsiri el-Mîzân’ın 

temel özelliği Kur'ân’ı Kur’ân ile tefsir etmesidir. Ayrıca ayetleri, sahabeden değil de 

Ehl-i Beyt imamlarının Rasülullah’dan (sav) naklettiği hadislerle tefsir eder. Diğer Şî’a 

tefsirlerinden farklı olarak, Sünnî kaynakları fazlaca kullanır, onlardan hadis nakleder, 

bir kısmını onaylar bir kısmını tenkit eder, bir kısmını da görüşlerini desteklemek üzere 

kullanır, Sünnî müfessirlerin görüşlerine yer verir. Tefsirinin diğer önemli özelliği de 

mezhebî bir tefsir olarak İsnâ Aşeriyye itikadını temel almasıdır. İmâmet ve velâyet, 

müfessirin ayetleri tefsir ederken tavizsiz bir şekilde savunduğu iman esaslarıdır. 

Tabâtabâî, tefsirinde, geleneksel ve modern ilimler alanındaki yetişmişliğini 

gösterir. Kur'ân ayetlerini gerektiğinde bilimsel, sosyolojik, felsefî,  tarihî, ahlâkî veriler 

ışığında tefsir eder. Bu sebeple tefsiri; hem Kur’ânî, hem bilimsel, hem sosyolojik, hem 
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felsefî,  hem tarihî, hem ahlâkî, hem irfânî, hem de ansiklopedik bir tefsir olarak kabul 

edilir.  

Çalışmamız giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Tabâtabâî’nin hayatını, ilmî 

kişiliğini, eserlerini, yaşadığı dönemi, içinde yaşadığı sosyal, siyasal, kültürel ortamı ve 

yirmi ciltlik tefsirin yazılmasındaki kısa tarihsel arka planı sunduk. Ayrıca 

Tabâtabâî’nin Şî’îlik hakkındaki görüşleri, mensubu bulunduğu İmâmiyye/İsnâ 

Aşeriyye’nin inanç esasları ve Şî’a/İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye müfessirlerinin tefsir 

yöntemi hakkında bilgi verdik. I. Bölümde; Tabâtabâî’nin Kur'ân anlayışını, tefsir 

anlayışını ve tefsir yöntemini araştırdık. Tefsirinin kaynaklarını, tefsirini diğer 

tefsirlerden ayıran başlıca yorum özelliklerini, tefsir ekollerine bakışını, Kur’ân’ı 

Kur’ân ile tefsirini,  Kur’ân’ı sünnet ile tefsirini, itikad konusundaki ayetleri İmâmiyye-

İsnâ Aşeriyye itikadı ile tavizsiz bir şekilde tefsir edişini inceledik. Tefsirinde bilimsel, 

felsefî, sosyolojik, tarihî incelemelere yer vermesine ve bu alanlardaki bazı 

incelemelerine değindik. Ayrıca, Kur'ân-ahlâk-amel bütünlüğünü temel almasına, Sünnî 

âlimlerin görüşlerini ele alış şekline temas ettik. II. Bölümde; Tabâtabâî’nin Kur'ân 

anlayışı, Kur'ân ilimleri ve meselelerine bakışını inceledik. Bu esnada, Kur’ân 

ilimlerinin kavramsal düzeyde tahlili yapılmakta, Tabâtabâî’nin o kavramdan ve o 

kavramın geçtiği ayetlerden ne anladığı ve o konuyu nasıl tefsir ettiği örneklerle 

açıklanmaktadır. Çalışmamızda; kavramsal analiz, kaynak tarama, tahlil, terkib, 

deskriptif yöntemleri kullanılmış, analiz ve sentezler yapılmıştır. 

Çalışmamıza her zaman destek veren, yol gösteren, bilgi ve tecrübelerinden çokça 

istifade ettiğim danışman hocam Ahmet Nedim SERİNSU’ya teşekkürlerimi arzederim. 

Yetişmeme, okumama vesile olan babam Kâmil Adil Çalış ve annem Ümmü Gülsüm 

Çalış’a minnettarlığımı sunarım. Çalışma koşullarını hazırlamada destek ve 

fedakârlıklarını sürekli gördüğüm eşim M. Fudayl Erkoç’a, kızlarım Nursima, Müberra 

ve oğlum Muhammed İkbal’e de ayrıca teşekkür ederim.               

 

                                                                                      Hatice (Çalış) ERKOÇ 

                                                                                                   Van 2020 
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GİRİŞ 

 

A. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

 

Tefsir faaliyeti, tarihsel koşullardan yola çıkar, yeni bir ufuk ve yeni bir yorum 

getirerek İslâm düşünce tarihine katkıda bulunur. İran bilim-kültür havzasında yetişmiş 

olan, birçok ilim dalında özellikle de tefsir ve felsefe alanında ihtisas sahibi olan filozof-

müfessir Allâme Tabâtabâî ve tefsiri “el-Mîzân fî Tefsîri’l-Kur’ân” ülkemizde gerektiği 

düzeyde tanınmamakta, tefsirinin temel özellikleri ve tefsir yöntemi yeterince 

bilinmemektedir.  

Araştırmamızın konusunu; Şî’î müfessir Tabâtabâî’nin hayatı, eğitimi, düşünce 

dünyası, Şî’a geleneğinin tefsirine etkisi, müfessirin mensubu olduğu ve tefsirini 

yazarken yorumlarına yön veren İsnâ Aşeriyye’nin temel inanç esasları, Kur'ân’ı tefsir 

yöntemi, tefsirinin kaynakları, başlıca yorum özellikleri, özgün tarafları, tefsir 

ekollerine bakışı, ilmî, ahlâkî, felsefî vb. açıklamaları, Tabâtabâî’nin Kur’ân anlayışı, 

Kur’ân ilimleri hakkındaki görüşleri, tefsir tarihine ve problemlerine bakışı teşkil 

etmektedir.  

Tabâtabâî, II. Dünya savaşı yıllarında İran’ın kuzeyinin Sovyetlerce işgali üzerine 

Kum’a yerleşir. Orada tefsir ve felsefe dallarında dersler verir. Kendisini orada gençler 

arasında yerleşmeye başlayan marksist vb. din karşıtı söylemlerle mücadeleye adar. 

Mücadeleyi öğretmek amacıyla felsefe öğrenmenin zorunluluğuna dikkat çeker ve en 

önemlisi de fıkıh okutmakla ün salan Kum medreselerinde felsefe, tefsir, kelâm ve İbn 

Sina’nın ‘Şifa’sının okutulmasını yerleştirir. Tahran’da din ve felsefe karşıtlarıyla 

tartışmalar yapar. İran’ın geleneksel ve modern ilmî çevrelerini İslâm’ın entelektüel 

boyutunda birleştirmeye çalışır. Hem âlimler hem de batıda tahsil görmüş aydınlar 

arasında üstün bir ilmî konuma yerleşir.  

Fransız müsteşrik Corbin, Tabâtabâî ile yaptığı felsefî toplantılar sonrası Şî’a’yı ve 

Tabâtabâî’yi batıya tanıtır. O kadar ki, bazı Amerikan üniversiteleri, doğu felsefesi 

okutmak üzere Tabâtabâî’yi davet etseler de o, bunu kabul etmez. Tabâtabâî, bu 

toplantılar sonrasında Corbin’in müslüman olduğunu, ancak gizlediğini belirtir.  

Tabâtabâî, Yunan felsefesiyle İslâm felsefesini ayırmayı başaran, felsefeye İslâmî 

bir hüviyet kazandıran Molla Sadrâ’nın ve Sebzevârî’nin felsefesinden etkilenmiştir. 

Molla Sadra, 1600’lü yıllarda İbn-i Sina’nın Meşşâiliği, Suhreverdî’nin İşrakî felsefesi, 

Muhyiddin Arabi'nin, Nazarî İrfan ekolü ve On iki imam Şî’îliği’ni mezcederek 

Hikmet'ul-Müteâliye (Aşkın Hikmet) ekolünü kurmuştur. Tabâtabâî ise, sadece Sadrâ ve 
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Sebzevârî takipçisi olmayıp birçok yerde onları tenkit etmiş ve eksikliklerini 

tamamlamış, kendi görüşlerini ortaya koymuştur. Tabâtabâî, ‘Aşkın Hikmet’i temsil 

eden bir filozoftur. ‘Varlık’ probleminin üzerine felsefî düşüncesini inşa etmiştir. 

Kendisinden önceki mirası devralmış, zamanındaki yenilikleri de esas alarak sistematik 

bir felsefe ortaya koymuştur. Bidâyetü'l-Hıkme ve Nihayetü’l-Hıkme fi’l-Felsefe, 

Usulü’l-Felsefe Felsefenin Temelleri ve Realizm Metodu adlı eşsiz eserlerini yazmıştır. 

Tabâtabâî, bir filozof olmasının yanısıra iyi bir müfessirdir. Talebelerinin isteği 

üzerine on sekiz yılda yirmi ciltlik mükemmel bir tefsir yazmıştır. Tabâtabâî’nin tefsiri, 

kendi görüşlerinin yanısıra, Şî’a geleneğinin tarih içerisindeki gelişimini de gösterir. 

Tefsirinde tahlil-terkipteki yüksek muvaffakiyetiyle on dört asırlık bu gelenek ile İslâmî 

bilimler ve modern bilimleri; kelâm, fıkıh, tasavvuf vb. ile felsefeyi, tarihi, psikoloji, 

sosyolojiyi vb. bir araya getirmeyi başarmış, farklı düşünce ve yaklaşımlar arasında 

köprüler kurabilmiştir. İslâm düşünce tarihine, felsefeye, İslâmî bilimlere, tefsir tarihi ve 

ilimlerine katkı sağlayan, farklı yorumlar katan Tabâtabâî’nin ve tefsirinin tanınması 

son derece önemlidir.  

Mütalaa olunduğunda görüleceği üzere, el-Mîzân, derleme bir tefsir değil, her 

yönüyle kendine has özellikleri bulunan özgün bir eserdir. Tefsiri, birçok ilim dalında 

açıklamalar yapması, pek çok konuya temas etmesi sebebiyle İmam Râzî’nin tefsiri gibi 

ansiklopedik özellik taşıyan bir tefsirdir. Kendisinden önceki klasik (Ahbârî) 

Şî’a/İmâmiyye tefsirleri gibi sadece on iki imamdan gelen rivayetlere yer vermekle 

yetinmemiş, kendisini sadece Şî’a kaynaklarıyla sınırlandırmamıştır. Birçok Sünnî 

temel kaynağı kullanmış, pek çoğundan nakiller yapmış, bazen bu kaynaklarla hemfikir 

olmuş, bazen mezhebî görüşlerini delillendirmiş, çoğu zaman da Sünnî görüşleri tenkit 

etmiştir. (mut’a, mesh, imâmet, Hz. İbrahim’in üç konuda doğru söylemediği vb.)  

Tabâtabâî, her ilmin bir konusu ve metodu olduğunu, ilimlerin konu ve metodların 

birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirtmiştir. Ayetleri tefsir ettikten sonra ayrı bir 

bölümde hadisleri nakletmiş, kritiklerini yapmış, sonrasında da önceki bölümlerden 

bağımsız, Kur’ânî, felsefî, ahlâkî, ictimâî vb. uzun araştırmalar yapmıştır. Tefsiri, 

dünyada birçok dile tercüme edilmiş, hem Şî’îler arasında hem de Sünnîler arasında 

saygın bir konum elde etmiş, pekçok araştırmaya kaynaklık teşkil etmiştir. 

Tefsirinin tetkikinden anlaşıldığı üzere, el-Mîzân’da inanç esaslarıyla ilgili âyetlerin 

tefsirinde Şîa’nın imâmet, ismet, rec‘at, velâyet, vasiyet ve takıyye gibi prensipleri 

tavizsiz bir şekilde savunulmakta, tefsirinin mezhebî bir tefsir olduğu ortaya 

konmaktadır. Tabâtabâî’ye göre mut‘a câizdir ve İslâm’ın övünülecek bir hükmüdür. 

Abdest alırken de ayakları yıkamanın gerekmediğini, meshin yeterli olduğunu 
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savunmuştur. Bunları kabul etmeyenlerin mezhebî taassup içerisinde olduklarını iddia 

etmiştir. İlginç olan şudur ki, Sünnîler mut’anın olmadığını, ayakları yıkamak yerine 

meshetmenin doğru olmadığını ilgili ayetler ve Rasülullah’tan gelen hadislerle 

ispatlarken, Tabâtabâî de bunların caiz olduğunu aynı ayetler, Rasül ve imamlardan 

gelen hadislerle ayrıca Kütüb-ü Sitte ve başka Sünnî hadis kaynaklarında nakledilen 

hadislerle ispatlamaya çalışır. 

Tabâtabâî, ayetleri bütüncül bakış açısıyla Kur'ân’ı Kur’ân’la tefsir etmenin en 

doğru yöntem olduğunu söyler. Örneğin Kur'ân'ın “mucize”, “gayb” kavramlarını ilgili 

ayetlerin tümünü göz önünde bulundurarak açıklar. Ona göre, Kur’ân nurdur, nur 

aydınlanmak için başka bir nuru nasıl istemez ise ayetler de ayetleri aydınlatır, başka bir 

şeye ihtiyaç duymaz. Ahlâkı, ahlâkî görev ve hakları dînî emirler ile iç içe kabul 

etmekte din ile ahlâkı temel alan açıklamalar yapmaktadır. Ahlâka, edebe, terbiye 

yöntemlerine, Kur’ân’ın terbiye yöntemine, ahlâkı güzelleştirmenin ve üstün ahlâkı elde 

etmenin yollarına ve peygamberlerin edeb örneklerine de temas eder. 

 Ülkemizde ve yurtdışında Tabâtabâî ile ilgili pek çok çalışma yapılmış ve bu 

çalışmalar yıllar içerisinde artmıştır. Biz ikinci bölümde ‘el-Mîzân Hakkında’ başlığı 

altında el-Mîzân üzerinde yapılan Arapça ve diğer dillerdeki çalışmalara yer verdik. 

Burada ise, Türkçe çalışmalara değineceğiz: 

Tabresî ve Tabatabai'de İmamiye Tefsiri: Musa K. Yılmaz tarafından 1985 yılında 

tamamlanan doktora tezi. Bu tezde Tabresî’nin tefsirinin yanısıra Tabâtabâî’nin tefsirine 

de değinilmiştir. Biz çalışmamızda İmâmiyye tefsirinin yöntemlerine değindik, ara ara 

Tabresî’den yaptığımız nakiller olsa da, daha çok Tabâtabâî’nin tefsir metodunu ön 

plana çıkardık. Bu eser Tabâtabâî ve tefsirini tanıtmada Türkiye’de öncü bir rol 

üstlenmiştir. 

İbn Aşur ve Tabâtabâî’nin Bazı Tefsir Problemleri ile İlgili Görüşlerinin 

Mukayesesi: Mansur Yayla tarafından 2019 yılında tamamlanan doktora tezidir. 

Çalışmada İbn Aşur ve Tabâtabâî’nin tefsir problemlerine bakışını değerlendirir. Her iki 

müellifin; mut’a nikâhı, nüzûl-i İsa, nesih, muhkem-müteşabih gibi konuları nasıl ele 

aldıklarını karşılaştırmalı olarak inceler. 

Çağdaş Dönem Sünni-Şî’î Tefsir Mukayesesi (Abduh-Reşid Rıza’nın Menâr ve 

Tabâtabâî’nin Mîzân Tefsiri Örneği), İmran Çelik, tarafından 2020 yılında tamamlanan 

doktora tezi. (Henüz tamamlanmış olan tez.) 

Elmalılı ve Tabatabai Tefsirlerinde Siyasal İçerikli Ayetler ve Yorumları: Alekber 

Muradov tarafından 2000 yılında tamamlanan yüksek lisans tezi. Her iki müfessirin, 

hilâfet, imâmet ve şûra başlıkları altında, konuyla alakalı ayetleri nasıl anladıklarını, 
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nasıl tefsir ettiklerini karşılaştırır. Bizim İsnâ Aşeriyye itikadına göre ideolojik olarak 

tefsir ettiğini düşündüğümüz ayetlerin bir kısmını bu çalışmada ele almıştır. Biz ilgili 

ayetlerin tefsirini, hadislerle açıklamasını daha teferruatlı yaptık.  

Muhammed Hüseyin Tabâtabâî'de Varlık Kavramı: Yasin Apaydın tarafından 

2010’da tamamlanan yüksek lisans tezi. Bu tez Tabâtabâî’nin hayatını, felsefe 

anlayışını, filozofluğunu ve felsefî eserlerindeki ‘varlık’ kavramını inceler. Felsefî 

yönünü anlaşılır bir şekilde ön plana çıkarır. 

Ulema Tabatabainin Akseologiya ile Bağlı Bakış Bucağı ve Onun Etik Terbiyedeki 

Rolünün Araştırılması: Mahmud Asasdi tarafından 2013 yılında Azerbaycan’da 

yapılmış bir çalışma.  

el-Menar ve el-Mizan Tefsirlerinde Muhkem ve Müteşabihat-Karşılaştırmalı bir 

İnceleme-: Maadh Shareef Awla tarafından 2019 yılında tamamlanan yüksek lisans 

tezidir. İki müfessirin muhkem ve müteşabihat hakkındaki görüşlerini ele alır ve 

karşılaştırır. Biz tezimizde Tabâtabâî’nin bu konudaki görüşlerini, âlimlerin bu 

konudaki tenkitlerini tafsilatıyla anlattık. 

Şî’î Geleneğinde Takiyye Kavramı (Tabâtabâî’nin el-Mîzân fi Tefsiri’l-Kur'ân 

Özelinde): Besri Bilgetay tarafından 2020 yılında tamamlanmış yüksek lisans tezidir. 

Şî’a’nın kurmaya çalıştığı nass-takiyye ilişkisini el-Mîzân’da tesbit etmeye çalışır. 

İslâm’dan önceki dinlerde ve İslâm’ın ilk yıllarındaki yansımalarını inceler. 

20. Yüzyıl Tefsirlerinde Aile Hayatı konusunda Yaklaşımlar (Baküvi Şekevi, 

Tabâtabâî Özelinde): Murad Aghayev tarafından 2020 yılında tamamlanan yüksek 

lisans tezidir. Bu çalışmada aile hayatı ve aile kurumu müfessirlerin eserlerinde 

incelenmiş ve karşılaştırılmıştır. 

Tabâtabâî’nin el-Mîzân Tefsirinde Hz. Âdem -Yaratılışı ve Hayatı-: Ayşe Yüksel 

tarafından 2019 yılında tamamlanan yüksek lisans tezidir. Şî’î bir âlim olan 

Tabâtabâî’nin Hz. Âdem’in yaratılışını konu edinmiştir. Hz. Âdem’in yaratılış 

aşamalarını ele alır ve bu konuda müfessirin görüşlerine müracaat eder. 

Tamamlanan tezler haricinde çalışması devam eden tezler ise şöyledir: 

Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’nin el-Mîzân’ında Sosyolojik İzahlar, Muhammed 

Sadık Kılıç tarafından hazırlanmakta olan doktora tezi.  

Siyasal Toplumsal İçerikli Âyetlerin Karşılaştırılması -Tabâtabâî ve Mevdudi 

Örneği- Cemalettin Oruç tarafından hazırlanmakta olan doktora tezi. 

Zemahşeri ve Tabâtabâî Tefsirlerinin Klasik-Modern Yorum Bağlamında 

Mukayesesi, Şafak Çatal tarafından hazırlanmakta olan doktora tezi. 
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Allame Tabatabai Hayatı Eserleri ve Fikirleri: Osman Kama tarafından 

hazırlanmakta olan yüksek lisans tezi.  Bu çalışma müfessirin hayatı ve fikirleri ile 

sınırlıdır. 

Tabâtabâî'nin el-Mîzân İsimli Tefsirinde Müşkilü'l-Kur'ân: Murat Toprak 

tarafından hazırlanmakta olan yüksek lisans tezidir.  

İsmet-i Enbiyâ Düşüncesinin Kur’an Yorumuna Etkisi: Mevdûdi ve Tabâtabâî 

Örneği, Bayram Deniz tarafından hazırlanmakta olan yüksek lisans tezi. 

Bu çalışmaların dışında Tabâtabâî, tefsiri ve felsefesi hakkında yazılan makaleler 

de vardır. 

 Tabatabâî’de Felsefî ve Mantıkî Kavramların Tasavvurât Temelli Ayrımı: Salih 

Aydın tarafından 2015 yılında yazılmış bir makale. (Atatürk Üniversitesi İlahiyat 

Fakültesi Dergisi [Atatürk Üniversitesi İslâmi İlimler Fakültesi Dergisi] [İİFD] 

[EAÜİFD], 43. sayı, 156-173. Sayfa.)  

İtâb Ayetlerinin Şî’î Yorumu: Tabâtabâî Örneği: Recep Demir tarafından 2016 

yılında yapılmış bir çalışma.( İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, V. cilt, 

4. sayı, 1047-1082. Sayfa) Bu konuya biz de tezimizde değindik, ancak buradaki kadar 

ayrıntılı bir şekilde değil. 

Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’nin Kısır Döngü ve Teselsülün İptalinde Kullandığı 

Burhanlar: Fevzi Yiğit tarafından 2019 yılında yapılmış bir çalışma. (Bilimname: 

Düşünce Platformu, 37. sayı, 509-534. Sayfa)  

Yukarıda zikredilen çalışmalardan anlaşıldığı kadarıyla son yıllarda Tabâtabâî ve 

tefsirini konu edinen çalışmalar, özellikle 2019-2020 yılında artış göstermiş ve bu 

çalışmalar daha çok tefsir alanında yoğunlaşmıştır. Aynı kişi ve aynı tefsir üzerinde 

yapılan çalışmalar ilim dünyasına katkı sağlamaktadır. Konunun farklı kişilerce 

incelenmesi müfessirin ve eserinin tanınırlığına katkı sağlamakta, araştırmacılara yol 

göstermekte, Şî’a ile Ehl-i Sünnet’in birbirini tanımasına, aralarındaki husumetin 

ortadan kalkmasına vesile olmaktadır. Her yeni çalışma ile Tabâtabâî’nin ve tefsirinin 

farklı hususları ön plana çıkarılmakta, derinlemesine incelemeler yapılmaktadır. 

Çalışmamız; tefsir alanında yapılan bir çalışmadır, Tabâtabâî ve tefsiri üzerinde 

yoğunlaşmış, müfessirlik yönünü ön plana çıkarmıştır. Müfessirin Kur'ân’ı tefsir 

yöntemi, tefsirinin mukaddimesinden de istifade edilerek ayrıntılı bir şekilde 

incelenmiş, tefsirinin mezhebî bir tefsir olduğu ortaya konmuştur. Diğer çalışmalarda 

olduğu gibi bazı müfessirlerle kıyaslama yoluna gidilmemiş, ancak gerektiğinde Şî’î ve 

Sünnî müfessirlerin görüşlerine yer verilmiştir. Bizim çalışmamız, diğer çalışmalardan 

farklı olarak, müfessirin daha iyi tanınması maksadıyla, eğitimi, aile, dinî, ahlâkî ve 
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siyasî hayatı hakkında daha teferruatlı bilgi vermektedir. Tabâtabâî’nin düşünce 

dünyasını, farklı fikirlerinin hareket noktalarını keşfetme adına Şî’a/İsnâ Aşeriyye 

hakkında geniş açıklamalar yapmaktadır. Belirli bir konu başlığı altında müfessirin pek 

çok ayeti yorumlayış biçimi bir arada sunularak daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir. 

Çalışmamız birçok farklı konuya, müfessirin birçok görüşüne, yorum yöntemine ve bir 

konu hakkında tefsirinden pek çok örneğe yer vermesi açısından önem arzetmektedir.  

Müfessir, Kur’ân’ın ilmî yönünün varlığını kabul eder, Tefsirini ilmî nazariyelerle 

ağırlaştırmaz, ilmî tefsiri de savunmaz ancak ilmî açıklamalar da yapar. el-Mîzân’da 

geçen felsefî konular tefsire hükmetmez, ayetin manasını teyid etmek için gelirler. 

Müfessir, Kur’ân ile çelişen tüm felsefî nazariyeleri reddeder. Dindarların felsefeye 

karşı olmasını da eleştirir. Bilimsel ve felsefî araştırmaların verilerini dışarıdan Kur'ân 

ayetlerinin anlamlarına yüklemenin hatalı olduğunu ifade ederek metodik bir hataya 

düşmez. Manevî âlemin inşa edilmesi gerektiğine inanır, seyr-u süluke önem verir 

ancak tasavvufçuların bazı yorumlarını, yöntemlerini eleştirir. İnsan türünün toplumsal 

bir tür olduğunu, ayetlerin bunu ifade ettiğini belirtir. Kıblenin toplumlaşma üzerinde 

etkili olduğunu ifade eder. 

“Kur'ân’la ilgilenen her âlim kendi çağının ilmî ve fikrî düzeyinde elde ettiği yeni 

bilgiler ışığında fıtrî bir tavırla Kur'ân-ı Kerîm’e yaklaşmıştır ve yaklaşacaktır.”2 

Tabâtabâî de, ‘Allâme’ vasfıyla, hem dînî hem de modern bilimlerdeki yetkinliğini 

göstererek tefsirinde ayetleri, ayetlerle ve hadislerle tefsir ettikten sonra bilimsel, 

sosyolojik, felsefî, tarihî, ahlâkî, tasavvufî vb. uzun bahisler açmaktadır. Biz, ilgili bu 

başlıklar altında Tabâtabâî’nin tefsirindeki ve kitaplarındaki görüşlerine yer verdikten 

sonra, onun tefsir yöntemini doğru tespit edebilme kastıyla, tefsirinde yer alan birçok 

ilmî, felsefî, ahlâkî vb. araştırmalarına yer vermekteyiz. Örneğin ‘Bilimsel İçerikli 

İncelemelere Yer Vermesi’nde, Tabâtabâî’nin, ‘Hz. İbrahim kıssasının anlamı ve haccın 

sırrı’, ‘Kur’ân’ın gösterdiği düşünce yöntemi’, ‘İslâm neden hayvanın kesilmesini 

öngörür?’, ‘et yemeye ilişkin inanışlar rahmetle bağdaşmadığı halde hayvanların kurban 

edilmesi niçin öngörülür?’, ‘faiz’, ‘kadınlar’, ‘nikâh ve boşanma’, ‘kıble’, kısas’, 

‘kölelik’, ‘Habil ve Kabil kıssası’, ‘miras’ konulu bilimsel araştırmalarına değindik.   

‘Sosyolojik Temelli Yorumlara Yer Vermesi’ başlığı altında Tabâtabâî’nin ‘İctimâî 

Tefsir Ekolü’nün, Abduh ve Reşid Rıza’nın etkisinde kalarak Kur’ân’ın hidayet 

vurgusunu ön plana çıkardığını ve Şî’î dünyasında bu akıma önderlik ettiğini 

görmekteyiz. Tefsirinde, ‘var olma mücadelesi ve doğal seçim kanunları’, ‘mülkiyet’, 

                                                 
2 Ahmet Nedim Serinsu, Kur'ân ve Bağlam, Şule Yayınları, İstanbul 2012, s. 38. 
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‘yetimlerin malları’, ‘mâlikiyyet’, ‘peygamberlik’ vb. sosyolojik araştırmalar yapmakta 

ve biz de bu araştırmalara temas etmekteyiz.  

‘Felsefî Açıklamalarına Yer Vermesi’ başlığı altında; ‘cebir ve serbestlik’, ‘şefaat’, 

‘mucizeler’, ‘kelâm’, ‘ruhun soyutluğu’, ‘peygamberlik’, ‘vacibü’l-vücud’, 

‘olağanüstülükler’, ‘sevgi’ vb. konularındaki felsefî tüm açıklamalarına değinilmektedir.   

‘Tarihî Açıklamalara Yer Vermesi’ konusunda müfessir, ‘tevhid’, ‘Sabiîler’, 

‘Kâbe’, ‘İslâm Düşünce Tarihi’, ‘Uhud Şehitleri’, ‘Bedir Şehitleri’ vb. tarihî açıklamalar 

yapmıştır, biz de bu açıklamalarına temas ettik. 

‘Kurân-Ahlâk-Amel Bütünlüğünü Temel Alması’ konusunda, Tabâtabâî’nin yaptığı 

ve bizim de naklettiğimiz araştırmalar şunlardır: ‘Ahlâk’, ‘üç temel güç’, ‘terbiye 

yöntemleri’, ‘İslâm’da üstün ahlâk edinmenin yolları’, ‘taklit ve hurafelere uymanın 

ahlâkî yönü’, ‘İsrailoğullarının davranışlarının ahlâkî incelenmesi’, ‘edep’, 

‘peygamberlerin edebi’. Ayrıca batı dünyasındaki ahlâk karşıtı görüşlere yer vererek 

onları eleştirir. ‘Mutlak güzellik-çirkinlik yoktur o halde mutlak ahlâk da yoktur!’, 

‘medenî toplulukların değişmesi ile ahlâkî anlayış değişir!’, ‘dine uymak bilimin 

reddettiği gelenektir!’ 

 Allâme, ‘Sünnî Âlimlerin Görüşlerini Ele Alışı’nda,  ayakların yıkanması gerektiği 

Sünnî görüşünü ve bunu delillendiren Reşit Rıza’yı, ‘faiz yiyenlerin şeytanın çarptığı 

gibi kalkacakları’ ifadesini kendisinden farklı anlayan Reşit Rıza’yı, Gazzâlî’nin para 

ile ilgili görüşlerini, Taberî’nin Hz. İbrahim’in oğlu İshak’ın kurban edildiği ile ilgili 

görüşlerini, Maide 67. ayetin Hz. Ali’nin velâyetine delil olmadığını savunan Reşit Rıza 

ve Şevkânî’yi tenkit eder. Hz. İbrahim’in üç konuda doğru söylemediği ile ilgili 

hadislerin yer aldığı Buharî, Müslim’î, kıyamet gününde insanların şefaat etmesi için Hz 

İbrahim’e gittiklerinde kendisinin üç konuda yalan söylediği için şefaat edemeyeceği 

hadisinin geçtiği Ahmed b. Hanbel, Hâkim, Taberânî ve Timizî’yi bir peygamberin 

yalan söylemeyemeyeceğini dile getirerek tenkit eder. Tabâtabâî, Hristiyanlarla 

lanetleşme hususunda Abduh’u, ‘büyük günah’ kavramı ile ilgili Sünnî âlimlerin pek 

çoğunu, İmamü’l-Harameyn’i, Râzî’yi, Gazzâlî’yi, el-Menâr sahibini eleştirir. 

Vahşi’nin durumuna göre ayetler indiğini ve affedildiğini belirten İbn Abbas 

rivayetlerini tefsirine alan Razî’yi tenkit eder. Sünnî kaynaklı rivayetleri tenkit etmeyip 

onayladığı durumlar da vardır. Münafıkların namaza üşenerek kalktıklarına dair 

Müslim, Ebu Davut, Beyhakî, Buhârî, Müslimi ibn Cerir rivayetlerini, seferde namazın 

kısaltılması ve korku namazı ile ilgili birçok Sünnî kaynakta geçen rivayetleri ve 

Râzî’nin ‘meşâkile’ konusundaki açıklamalarını kabul eder ve tenkit etmez. Yine 

‘Allah’ın size helal kıldığını haram kılmayın’ ayeti ile ilgili Şî’a kaynaklarındaki 
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rivayetlerle benzerlik arzeden Sünnî kaynaklı hadisleri de zikreder. Buhârî, Müslim, 

Taberî, Fethu’l-Kadir, Tirmizî ve ed-Dürru'l-Mensûr’da geçen rivayetleri tenkit etmez. 

Mütalaa olunduğunda görüleceği gibi, müfessirin Kur'ân ilimleri konusunda benzer 

tanımlamalarının yanısıra daha çok farklı tanımlamaları ve açıklamaları mevcuttur. 

Müteşâbih âyetlerin muhkem ayetlerle anlaşılabileceğini, Kur'ân-ı Kerîm ayetlerinin 

akletmeyi emrettiğini, ayette ‘ilimde derinleşenler’ ile kasdın Ehl-i Beyt imamları 

olduğunu vurgular. Mukattaa harfleri arasında ve bunlarla başlayan sureler arasında özel 

bir bağ olduğunu beyan eder. Ona göre, sebeb-i nüzûl rivayetleri mütevâtir değilse 

Kur’an’a arzedilmelidir,  sebeb-i nüzûl rivayetleri olmadan da Kur’ân kendi bütünlüğü 

içerisinde anlaşılabilir. Şî’î tefsirlerde israiliyyâta çokça yer verilmesine rağmen o, 

Kur’ân’da beyan edilmeyen meselelerin ayrıntılarıyla uğraşmanın insanı Kur'ân’ın asıl 

gayesinden uzaklaştıracağını belirtir ve bu tür rivayetleri aktarmada temkinli davranır. 

Kur'ân’ın, ilâhî bilgiler, ahlâk sistemi, fıkhî hükümler, tevhit ruhu ve takva olgusu 

açısından insanları aciz bırakan bir kitap olduğunu dile getirir. Tabâtabâî, mübhem 

ayetleri mezhebî görüşleri doğrultusunda yorumlar. Örneğin ‘sırat-ı müstakîm’i, 

kaynaklarında nakledilen hadislerden hareketle ‘Ali, itaat edilmesi gereken imam ve 

Ehl-i Beyt sevgisi’ olarak açıklar. "İki deniz"in Hz. Ali ve Fatıma, aralarındaki 

"berzah"ın Hz. Muhammed, bu iki denizden çıkan "inci ve mercan"ın ise, Hz. Hasan ile 

Hz. Hüseyin olduğunu kaydeder. Kur'ân’ın zâhir ve bâtını olduğunu söyler. Bâtın ile 

kastedilenin te’vil olduğunu, te’vili de imamların bildiğini iddia eder. İmâmet ve 

velâyeti, bağlamından koparılmış ayetleri te’vil etmek suretiyle delillendirir. 

Çalışmamızın birçok başlığı altında derinlemesine incelemeler yapılmakta, 

Tabâtabâî’nin o konuyu nasıl anladığına değinilmekte ve onlarca ayeti veya daha 

fazlasını tefsir ediş biçimine yer verilmektedir. Örneğin ‘mübhemâtü’l-Kur'ân’ başlığı 

altında gerekli açıklamalar yapıldıktan sonra Tabâtabâî’nin bu mübhemleri açıklamasına 

değinilmektedir. “Sen ve eşin…”, “insanlardan öylesi vardır ki..”, “sıdkı getirene ve 

tasdik edene..”, “lanet edenler..”, “uyarıcı, yol gösterici..” vb. anlamı kapalı pekçok 

ayeti geleneksel Şî’î kaynakların etkisinde kalarak açıklama yöntemine değinilmektedir. 

Tabâtabâî, Şî’a ile Ehl-i Sünnet arasındaki en önemli tartışma konusu olan “imâmet” 

meselesinde ‘imam’ kelimesinin geçtiği pek çok ayeti, mezhebi İmâmiyye-İsnâ 

Aşeriyye akidesi doğrultusunda bir araya getirerek, metinsel ve tarihsel bağlamından 

kopararak ‘imâmet’ olarak açıklar ve “imâmet” konusunu delillendirir. Sünnî 

kaynaklardan da onlarca hadisi delil olarak getirir. Dinin, Hz. Ali’nin imâmet ve 

velâyetiyle tamamlandığı, Rabbin’den Rasül’e duyurması istenen şeyin velâyet olduğu 

vb. iddialarını ayetlerle ve on iki imamdan gelen hadislerle kanıtlamaya çalışmaktadır 
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ki, biz bu hususlara ayrıntılı bir şekilde temas etmekteyiz. Kıssalar konusunda; yaratılış, 

Uhdud, Ad-Semud, Firavun, Nuh, Lut kıssalarına, Hz. İbrahim-Nemrut kıssasına, altı 

üstüne getirilmiş şehre uğrayan kişinin kıssasına, Hz. İbrahim’in ölülerin diriltilişini 

görmek istediği kıssaya Tabâtabâî’nin nasıl yaklaştığına ayrıntılı bir şekilde temas ettik. 

 

 

B. Araştırmanın Amacı-Kaynakları ve Yöntemi 

 

Bu çalışmamızda, İran kültür havzasında yapılan tefsir faaliyetinin, müfessirin 

içinde bulunduğu anlamlar dünyasıyla, mezhebî kaygılarıyla sıkı ilişkisini ve bu 

faaliyetin tefsir ilmine yaptığı katkıları ortaya koymayı amaçlıyoruz.  

Araştırmamızın ana hedefi; Şî’î bir müfessir olan Tabâtabâî’nin düşünce dünyasının 

ana kodlarını, önceliklerini keşfetme, Tabâtabâî’yi ve tefsirini, ele alınan ayetlerdeki 

yorum farkını, Sünnî kaynakları kullanma biçimini sunma, bazı tefsir problemlerinde 

Tabâtabâî’nin düşüncelerine, mezhebî kaygılarına temas etme, el-Mîzân’ın diğer 

tefsirlerden ayrılan temel özelliklerini ve Kur'ân tefsirleri arasındaki yerinin ve 

değerinin ne olduğunu tesbit etme, asıl önemlisi de Kur'ân anlayışı ve Kur’ân’ı tefsir 

yöntemini ortaya koymadır.  

Araştırmamızın temel kaynağı, el-Mîzân Tefsiri’nin Arapçası’dır. Tefsirin 

Türkçe’sine de başvurulmuş, metin içerisindeki ayet meallerinin el-Mîzân’ın Türkçe 

tercümesinden alındığı da olmuştur. Dikkatimizi çeken bir husus Türkçe tercümesindeki 

ayet metinlerinin bir kısmının (imâmet, velâyet, mut’a) mezhebî kaygılarla farklı 

tercüme edildiği yönündedir. el-Evsî’nin, et-Tabâtabâî ve Menhecühû fî Tefsîrihî el-

Mîzân adlı eseri, Zehebî’nin, et-Tefsir vel-Müfessirûn’u, Cerrahoğlu’nun Tefsir Usulü, 

DİA, Diyanetin Kur'ân uygulaması (Kur’ân Yolu Meali Tercümesi) çeşitli Şî’î ve Sünnî 

tefsirler, Kütüb-ü tis’a ve diğer hadis kaynakları, çeşitli bilimsel çalışmalar, Tabâtabâî 

ile ilgili yapılan tezler, dergi, makale yazıları, internet siteleri, Tabâtabâî’nin kendi 

yazdığı kitaplar, (İslâm’da Kur’ân, İslâm’da Şî’a, Özün Özü vb.) Farsçasına ulaştığımız 

iki eser, Tabâtabâî hakkında yapılan Arapça çalışmalar ve iki İngilizce çalışma 

araştırmamızın kaynaklarıdır. Kaynaklarımıza kaynakça bölümünde ayrıntılı bir şekilde 

yer verilmiştir.  

Çalışmamızda; müfessirin tefsir usulü, tarihi ve tefsir problemlerine nasıl 

yaklaştığı, hangi görüşleri benimsediği tesbit edilmeye çalışılacaktır. Tabâtabâî’nin Şî’î 

olması hasebiyle gerektiğinde Şî’î kaynaklara, Şî’a’nın temel metinlerine de müracaat 

edilecektir. Belirli kavramlarla ilgili konularda; Şî’î, ismet, tevhid, imâmet, muhkem-
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müteşâbih, nâsih-mensûh, konulu tefsir, felsefî tefsir vb. pek çok kavram ele alınacak, 

kısa bazan da uzun tanımlamalar yapılacaktır. Tarama sonucunda elde edilen bilgiler 

takdim edilecek, araştırmacıların görüşlerine müracaat edilecektir. Sünnî-Şî’î bakış 

açılarının farklı olduğu hususlarda bu akıma mensup kişilerin kısa değerlendirmelerine 

yer verilecek, daha sonra ilgili kavramı, konuyu, ayetleri Allâme’nin nasıl anladığına 

nasıl tefsir ettiğine, kitaplarında nasıl açıkladığına ve tüm bunlardan bizim ne 

anladığımıza değinilecektir. Yöntem olarak; kavramsal analize, kaynak taramaya, 

tahlile-terkibe ve deskriptife başvurdum, analiz ve sentezler yaptım. 

 

 

C. Tabâtabâî’nin Hayatı, Eserleri ve Şî’a 

 

Bir insan olarak müfessirin ailesi vardır. Hocalarının/muallimlerin eliyle eğitim-

öğretim süreçlerini tamamlamıştır. Kişilik sahibidir. Doğup büyüdüğü tarih ve coğrafya, 

sosyal ve kültürel ortamla oluşan bir çevrede edinilen kişiliği vardır.3 Âlimin âlimlik 

müktesebâtı/donanımı ise şöyle oluşur: Âlimin içine doğduğu, yaşadığı tarih ve 

coğrafyanın ürünü olarak âlim kişiliği vardır. Çevre ve kültüre göre eş, baba, dede, 

muallim kişiliği ile toplumsal varlık olarak âlimdir. Hayatına anlam veren insan olarak 

âlim: Bir dünya görüşü, ilmî kanaatleri, mezhebî tercihleri vardır. Duygu varlığı olarak 

âlim: Şair. Tarih yapan birey olarak âlim: Siyasal ve toplumsal kişiliği vardır. Sanat ve 

tekniğin mucidi olarak âlim: hattat, bestekâr. Sonuçta âlimlik kazanımları ile 

insanlıktaki hali ve nihayet âlim, örnek ve önder insandır. 

Âlimin âlimlik müktesebâtı/donanımının sonuçları ise şunlardır: Senelerce çalışarak 

ve ilimlerle uğraşarak ilim-irfan-hikmette maharet ve imtiyaz kazanmıştır. Kelâm-ı 

İlâhi’ye hizmeti bir şeref telakki etmiş; âlim ve aynı zamanda muallim insan olmuş; 

bunun sonucu olarak tefsir (ve yüzlerce eserler) telif etmiş, öğrenciler/âlimler 

yetiştirmiştir. 4 

 

                                                 
3 Ahmet Nedim Serinsu, Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları, Grafiker Yayınları, Ankara 2019, s. 160. 
4 Serinsu, Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları, s. 161,162. 
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       1. HAYATI  

 

a. Hayatı 

 

Allâme Tabâtabâî, Şî’î dünyasının en önemli düşünür, filozof ve âlimlerinden 

birisidir. İsmi, es-Seyyid Muhammed Huseyn b. es-Seyyid Muhammed b. es-Seyyid 

Muhammed Huseyn b. el-Mirza Ali Esğaru Şeyhu’l-İslâm et-Tabâtabâî et-Tebrizî el-

Kâdî’dır. ‘Tabâtabâî’ nisbeti, dedelerinden biri olan İbrahim Tabâtabâ b. İsmail ed-

Dibac’a döner. Babası O’na çocukken elbise kestirmek ister. O, gömlekle kap5 arasını 

seçer, Bunun üzerine Tabâ tabâ der, yani kabâ kabâ. Denir ki, birçok kişi O’nu böyle 

lakaplandırdı, yani Nebtıyye dilinde “efendiler efendisidir.”6 ‘Allâme’ sıfatı da, daha 

sonraki yıllarda birçok ilimde ilerlemesi, aklî ve naklî ilimleri beraber tahsîl edip çok üst 

seviyelere çıkarmasından dolayı kendisine verilmiştir.7  

Allâme Seyyid Muhammed Hüseyin Tabâtabâî, Miladi 17 Mart 1904 yılında (Hicrî 

1321, İran takviminde 1281) Tebriz iline bağlı Şâdâbâd köyünde dünyaya geldi. 16 

                                                 
51. Gövdeyi omuzların üstünden çepeçevre saracak biçimde yapılan bir tür üst giysisi. 2. kadınların 

giydiği kolsuz üstlük (TDK, Türkçe Sözlük, 2011, s. 1302) [< Fr. cape kolsuz üstlük, pelerin (Türker 

Terlemez, 2008, s. 100) < İsp. capa pelerin (Candar Gökçeimam & Ekici, 2012, s. 48)].  
6 Ali el-Evsî, et- Tabâtabâî ve Menhecühü fi Tefsirihi el-Mizân, Müâveniyyetü’r-Riâseti li’l-Alâkâti’d-

Düveliyyeti fî Münezzameti’l-E’lami’l-İslâmiyyi, Tahran, 1985, s. 44 (Aynı eser Farsça’ya Seyyid 

Huseyin Mîr Celîlî tarafından “Revişe Allâme Tabâtabâî der Tefsiru’l-Mizân” olarak tercüme edilmiştir.); 

Tabâtabâî, Allâme Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Mîzân fî Tefsiri’l-Kur’ân, Tashih eden, Faziletli Şeyh 

Hüseyin el-E’lemî, Müessesetü’l-E’lemiyyi li’l-Metbûât, Lübnan/Beyrut, 1997, c. 1, Naşirin Önsözü; Ali 

Câbir Ali Safâ, Nazariyyetü’l-Ma‘rife inde’l-Allâme Tabâtabâî, Beyrut, 2001, s. 19. 
7 Yasin Apaydın, Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’de Varlık Kavramı, İstanbul, 2010, s. 10.  
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Kasım 1981’de Kum’da vefat etti. Baba tarafından İmam Hasan, anne tarafındansa 

İmam Hüseyin soyundandır.8 On dördüncü büyük babasından kendi babasına kadar 

bütün babaları Tebriz’in meşhur âlim ve bilginlerindendir. Büyük babalarından olan 

Siracuddin Abdulvahap, İran'la Osmanlı arasında gerçekleşen kanlı savaşın bitmesini 

sağlayan kişidir. O’nun arabuluculuğu ile barış antlaşması imzalanmıştır.9 Sülalesinde 

Azerbaycan Kâdı’l-Kudatı Mirza Muhammed Ali gibi şahsiyetlerin bulunmasından 

dolayı ‘Kâdî’ ünvanıyla, doğum yerine nisbetle Tebrizî, soyunun hem Hz. Hasan’a hem 

Hüseyin’e dayanmasından ötürü Hasenî ve Hüseynî nisbeleriyle anılır.10 Diğer lakapları 

ise şunlardır: Huseynî, et-Tabâtabâî, el-Kâdî, Allâme, Ayetullahi’l-Uzmâ, müfessir, 

râvî, filozof, mütekellim, ârif, hattat, çiftçi.11 

Allâme Tabâtabâî'nin soy zinciri şöyledir: 

1 Seyyid Muhammed Hüseyin. 2 Seyyid Muhammed. 3 Seyyid Muhammed 

Hüseyin. 4 Seyyid Ali Asgar. 5 Seyyid Muhammed Taki Kâdî. 6 Mirza Muhammed 

Kâdî 7 Mirza Muhammed Ali Kâdî. 8 Mirza Sadreddin Muhammed. 9 Mirza Yusuf 

Nakib el-Eşref. 10 Mirza Sadreddin Muhammed. 11 Mecdüddin. 12 Seyyid İsmail. 13 

Emir Ali Ekber. 14 Emir Abdu’l-Vahhab. 15 Emir Abdu’l-Gaffar. 16 Seyyid İmadu’d-

Din Emirü’l-Hacc. 17 Fahreddin Hasan. 18 Kemaleddin Muhammed. 19 Seyyid Hasan. 

20 Şehabeddin Ali. 21 İmaduddin Ali. 22 Seyyid Ahmed. 23 Seyyid İmad. 24 Ebul 

Hasan Ali. 25 Ebul Hasan Muhammed 26 Ebu Abdullah Ahmed. 27 Muhammed Asgar. 

28 Ebu Abdullah Ahmed. 29 İbrahim Tabâtabâ. 30 İsmail Dibâc. 31 İbrahim Gamr. 32 

Hasanü’l-Müsennâ. 33 İmam Hasan (a.s) 34 İmam Ali İbni Ebi Talib (as).12 

Soy silsilesinden de belli olduğu üzere, İran'ın Azerbaycan bölgesinin tanınmış, 

ünlü ve saygın ailelerindendir.13 Allâme Tabâtabâî, annesini beş yaşında kardeşine 

                                                 
8 Bu yüzden Tebriz'in Şadabâd  ilçesinde yazdığı kitaplarda, yazarın adı, Seyyid Muhammed Hüseyin 

Hasan Hüseyn Tabâtabâî olarak geçiyor. (caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-

tabatabaî/2010); Ali el-Evsî, et- Tabâtabâî ve Menhecühü fi Tefsirihi el-Mizân, s. 45. 
9 Seyyid Hüseyin Nasr,  el-Mizan Tefsiri Tercümesi Takdimi, s. 7; el-Evsî, Ali, et- Tabâtabâî ve 

Menhecühü fî Tefsirihî el-Mizân, s. 39; www.merkezkutuphane.com/allame-tabatabai/2008; 

http://tr.abna24. com/service/ important/archive/2016/11/14/791928/story.html. 
10 Mehmet Suat Mertoğlu, “Tabâtabâî, Muhammed Hüseyin”, DİA,  2010, XXXIX. 307.  
11 İbrahim Muhan Tayeh, Muhammed Huseyin Tabâtabâî… Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-Ilmiyye;e:///C:/ 

Users/bil/Desktop/ Tabatabai/arapça%20makale/ السيـزة02علــى%02أضــواء%02...%02الطبـاطبـائي%  

والعلميــت02الذاتيــت%02% .pdf, 2017. s. 174-176. 
12(İbrahim Gamr'ın annesi Fatıma, İmam Hüseyn'in (as) kızı olduğu için İbrahim Gamr'ın torunu olan 

İbrahim Tabâtabâî, soyundan gelen seyyidlerin hepsi, ana tarafından İmam Hüseyn'e (as) ulaşıyorlar.) 

caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabaî, 2010; Seyyid Hüseyin Nasr, el-

Mîzân Tefsiri Tercümesi Takdimi, I, 10; Şeyh Ârif Hindicânî Ferid, Ulûmü’l-Kur’âni ınde Allâme 

Âyetullah Seyyid Muhammed Hüseyin Tabâtabâî, Camiatü’l-Kurâni’l-Kerîm, M. 2013, H. 1434, Lübnan-

Beyrut. 
13https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabâtabâî (2), 2019. 

http://www.merkezkutuphane.com/allame-tabatabai/
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hamile iken, babasını da dokuz yaşındayken kaybetmiştir.14 Kendinden küçük Seyyid 

Muhammed Hasan'dan başka kardeşi yoktur. Babasının vâsisi, Allâme ile kardeşinin 

hayatlarının altüst olmaması için, onlara bir dadı bulur.  

Allâme, öksüz ve yetim kalması, yol gösteren büyüğünün olmaması sebebiyle 

çocukluk yıllarında tahsile karşı alakasızdır. Süyutî’nin nahivle ilgili ileri derece Arapça 

dilbilgisi sayılabilecek el-Behcetü’l-Merziyye adlı kitabından imtihanda başarısız olan 

Tabâtabâî’ye hocasının, ne kendi vaktini ne de hocasının vaktini boşuna harcamamasını 

nasihat etmesinin ardından son derece üzülür ve anlamak ile  ölüm arasında bir seçim 

yapması gerektiğine karar verir. Tebriz’den uzaklaşarak uzun müddet secdeye kapanır 

ve Allah’a doğruyu göstermesi için yalvarır.15 Allah’ın yardımı ile içinde ilme karşı bir 

istek oluşur. Bu durumunu kendisi şöyle ifade eder: “Sarf ve nahiv ilmiyle meşgul 

olduğum ilk tahsil yıllarımda tahsil cübbesine pek o kadar alaka duymuyordum. Bu 

yüzden de ne okursam okuyayım anlamıyordum. Dört yılımı bu şekilde geçirdim. Bir 

gün ilâhi yardım imdadıma yetişti ve durumu değiştirdi. Tahsilime karşı birden ani bir 

sevda hissetmeye başladım. Öyle ki, o günden başlayarak, yaklaşık on yedi yıl süren 

tahsil günlerimin sonuna kadar eğitim ve tefekkür faaliyetlerime karşı hiçbir zaman 

soğukluk ve yorgunluk hissetmedim. Dünyanın güzellik ve çirkinliklerini unutarak acı 

ve tatlı olayları eşit görür oldum. İlim ehli dışındaki tüm çevrelerle temasımı tamamen 

kopardım. Yeme, içme, uyku ve hayatın diğer gereklerinde asgari zaruret sınırına kanaat 

ederek geriye kalan vakti mütâlâalara ayırdım. Geceyi güneş doğana kadar mütâlâa ile 

geçirdiğim çok oluyordu. (özellikle de bahar ve yazları) Daima yarınki dersi geceden 

çalışırdım. Eğer bir sorun ortaya çıkarsa ne pahasına olursa olsun onu hallederdim. 

Derse katıldığımda üstadın sözünü ettiği şey hakkında daha önce aydınlanmış olurdum 

ve asla üstadın huzurunda hata etmez ve oraya sorun getirmezdim.”16 

İki kardeş ilk tahsillerini Tebriz'de tamamlarlar.17 Birlikte on yıl Necef'te kalırlar, 

Fıkıh, Usul, Felsefe, İrfan ve Matematik derslerini birlikte okurlar. İlmî ve amelî 

merhalelerin tamamında, iki kardeş birliktedirler. Kardeşi, her yönden Allâme 

                                                 
14Muhammed el-Hüseyin el-Hüseynî et-Tihrânî, eş-Şemsü’s-Sâti‘a, trc. Abbas Nureddin-Abdürrahim 

Mübarek, İran, 2008, s. 34; Apaydın, age., s. 10. 
15 Tihrânî, Şems-i Sâtia, s. 35; Apaydın, age., s. 11.  
16 Simaye Mihr der Ainiye Tesvir (The Limunary in the Eyes of Pictures)’in mukaddimesi, yazar, tarih, 

sayfa, basım yeri yok. (Tabâtabâî’nin kendi ifadeleriyle hayatı üç buçuk sayfa Farsça ve üç buçuk sayfa 

Arapça olarak kaydedildikten sonra hayatı kronolojik olarak fotoğraflarla anlatılır. Allâme, Necef’te, 

Tebriz’de iken, ata binerken, öğrencileri ile otururken, kitaplarıyla odasında çalışırken, bazı hocalarıyla 

birlikte iken, orta-ileriki yaşlarının değişik devrelerinde ve Kum’da mezara defnedilirkenki vb. 

fotoğrafları yer almaktadır.); www.fikritakip.com/news.asp?pg=1&yazi=2872, 2008. 
17Allâme şöyle der: "Kardeşimle sık sık Tebriz'in etrafındaki yemyeşil dağ ve tepelere gider, sabahtan 

akşama kadar hattatlıkla uğraşırdık. Sonraları birlikte Necef'e gittik. (caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-

araştırma/391-allâme-tabatabaî/2019; İslâmivahdet.com/allame-tabatabai-kimdir, 2014). 

http://www.fikritakip.com/news.asp?pg=1&yazi=2872
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Tabâtabâî'ye benzer. Metod, yüce himmet, sabır, arifane hayat, tefekkür, idrak ve 

basiretle birlikte olan dünya ehlinden uzak durma, Allah'la irtibat, geniş çapta fikri 

yetenek, Ehl-i Beyt'e bağlılık, fedakârlık ve fakirlere yardım açısından Tebriz ve 

Azerbaycan bölgesinde herkesin dilindedirler.18  

Tabâtabâî, çocukluk, gençlik kısacası hayatı boyunca çektiği sıkıntılardan ise şöyle 

bahseder: “Tabiki herkesin hayatında acı ve tatlı, güzel ve çirkin anıları vardır. Ben de 

kendi sıramı savarken aynı şeyleri yaşadım; Hayatımın çoğu kısmında yetim kalıp 

gurbetlik çekerek veya dostlardan ayrı yaşayarak, rızık gâilesi içinde, elimiz kolumuz 

boş ve bir sürü güçlüklere mübtela olarak geçirdim. Hayatım boyunca  muhtelif iniş 

çıkışlarla yüz yüze geldim. Rengârenk muhitlerde bulundum. Fakat görünmeyen bir elin 

beni her defasında tehlikeli bir uçurumun kıyısından kurtardığını, gizli bir çekimin 

binlerce engelin arasından beni çekip çıkardığını ve hedefe doğru yönlendirdiğini hep 

hissettim.” 19 

 

 

b. Eğitim-Öğretimi ve İlmî Kişiliği 

 

Serinsu kitabında, eğitim-öğretim süreçlerinin haritasını çıkartmıştır, biz bu haritayı 

Tabâtabâî’ye uyguladık. Öncelikle Kur'ân-ı Kerîm’i ezberleyerek hafız oldu. Temel 

metinleri ezberledi. Araç ilimler metinleri eğitim-öğretimini ve temel ilimler metinleri 

eğitim-öğretimini (usul metinleri-ana metinler eğitim-öğretimini) tamamladı.20 

Tabâtabâî, ‘havza’(Farsçası hôze) diye bilinen belirli ilmî eğitim sisteminde yetişti. 

O sistemin doğuşu, İslâmî fetihlerden beri mescidlerde yapılmakta olan ilk ilmî 

halkalara dayanır. Zamanla bu eğitim şekli gelişti ve üç öğrenim merhalesine ayrıldı. 

Eskiden beri bu sistemin gayesi üzerinde Necef, Kerbelâ, Kum, Tebriz, Meşhed, 

Isfahan, Samra’ gibi çeşitli ilmî merkezler kuruldu. Tabâtabâî’nin üç ilmî merkez 

(Tebriz, Necef, Kum) arasında dolaştığını görürüz. Bu üç üniversitede takip edilen 

öğretim sisteminin yapısında açık bir uyum vardır, onlar bilinen havza sistemini izler. 

Orada, öğrenim merhaleleri tektir ve aşağıdaki şekle göredir:  

1.Ön Eğitim (İlkokul görevini yerine getirir): Talebe orada Mantık, Nahiv, Sarf, 

Belağat İlmi, Aruz, bazı edebi metinleri, Fıkıh ve usulün ilk prensiplerini öğrenir. 

                                                 
18caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabaî/2010; İslâmivahdet.com/allame-

tabatabai-kimdir, 2014. 
19 Simaye Mihr der Ainiye Tesvir, www.fikritakip.com/news.asp?pg=1&yazi=2872, 2008. 
20 Serinsu, Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları, s. 160. 

http://www.fikritakip.com/news.asp?pg=1&yazi=2872
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2. Düz Eğitim (Ortaokul görevini yerine getirir): Talebe orada Fıkıh, Usul ve 

Felsefe kitaplarının öğrenimi ile meşgul olur. 

3. Dış Eğitim (Yükseköğrenim görevini yerine getirir): Talebe, ilmi kaynakla 

kendini sınırlamaz, fıkıh, usul, tefsir konferansı konularını toplar, daha sonra bu 

konudaki âlimlerin görüşlerine müracaat eder. Bundan sonra talebe kendisine bu konuda 

dengeleyici uygulama ve âlimlerin görüşleri arasında bir tercihten sonra özel bir görüş 

çıkarmaya çalışır. Talebe fıkıh, usul, tefsir eğitimine bu özel tarz üzerine ictihad etme 

düzeyine ulaşıncaya kadar devam eder. Bu üç dönem esnasında talebe diğer kültürel, 

felsefî ve diğer yeni görüşlerle de meşgul olur. Bunlara ilaveten öğretmen öğrencisinin 

en’aniyet havası ve ilmî gururdan uzaklaşmasını sağlar. Öğretmen bununla geniş ufuk, 

göğüs genişliği ve öğrenci doğruyu bulunca onun görüşünü kabul etmeyi sağlar.21 

Allâme, aldığı havza eğitiminden ve aşamalarından şöyle bahseder: “Babamın 

vefatından kısa bir süre sonra okula, bir zaman sonra da medreseye gönderildik. Daha 

sonra, evimize gelen özel öğretmenin eline verildik ve böylece yaklaşık altı yıl 

süresince Farsça öğrenimine ve temel eğitime başlamış olduk. O zamanlar temel 

eğitimin belli bir müfredatı yoktu. Şu kadarını söyleyeyim ki, 1911-1917 arasındaki 

dönemde, genel olarak her şeyden daha çok önem verilen Kur’ân-ı Kerîm okumayla 

meşgul oldum. Yine bu arada Sâ’dî’nin Bostan ve Gülistan kitabını,  Nisâb’ı, Ahlâk-ı 

Musavver’i, Suheylî’nin Envâr’ını, Tarih-i Mu’cem’i, Emir Nizam’ın Münşiât’ını ve 

İrşadu’l-Hisab’ı okudum.”22  

Allâme, ilk tahsilini Tebriz’de yaptıktan sonra, dini ilimler tahsil etmek amacıyla, 

Kum şehrine gelir ve sonraları "Huccetiye Medresesi"nde bir odaya yerleşip derse 

başlar.23 Tabâtabâî ve arkadaşları Kum’da Huccetiye Medresesi’nde eğitim görürken 

medreselerini genişletmek için binanın planını çizen kişinin Tebriz'den Seyyid Kâdî 

olduğunu,24 matematik ve felsefe hocası olduğunu ve felsefe dersi vermeye başladığını 

                                                 
21 bkz., el-Evsî, et-Tabatabai ve Menhecühü fi Tefsirihi el-Mizan, s. 45-46; Tihrânî, Şems-i Sâtia, s. 34; 

Apaydın, age., s. 10. 
22Tabâtabâî, Hayâtî, Mekâlâtün Te’sisiyyetün fi’l-Fikri’l-İslâmî, s. 30; İbrahim Muhan Tayeh, 

Muhammed Huseyin Tabâtabâî…Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-Ilmiyye;e:///C:/Users/bil/Desktop/ 

Tabatabai/arapça%20makale/ السيـزة02علــى%02أضــواء%02...%02الطبـاطبـائي% والعلميــت02الذاتيــت%02%  .pdf, 

2017. s. 176; www.caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabaî, 2010; http:// 

www. fikritakip. com /news.asp?pg=1&yazi=2872, 2008; Simaye Mihr der Ainiye Tesvir. 
23Merhum Âyetullah Hüccet, medresenin yanındaki birkaç dönüm yeri satın alarak medreseyi genişletmek 

ve İslâmî medreselerin mimarisine uygun birkaç oda ve sınıfı, ayrıca mescid, kütüphane, su ambarı 

bulunan, kısacası zaman şartlarına göre talebelerin her türlü ihtiyacını karşılayacak kapasitede olan 

büyük, bir medrese yaptırmak ister. Değişik şehirlerden gelen mühendislerin önerdikleri planların 

hiçbirini beğenmez. (caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabaî, 2010). 
24(Allâme Tabâtabâî Kum'a geldiği ilk sıralarda Kâdî lakabıyla ünlüydü. Çünkü Azerbaycan'da 

(Tebriz'de) meşhur olan Kâdî seyyidleri soyundandı. Sonra kendisi Tabâtabâî lakabıyla anılmayı tercih 

etti.) caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabaî, 2010;Tabâtabâî’nin akrabası, 

amca çocuğu idi. Aradaki akrabalık bağı, Tabâtabâî’nin yetim oluşu, irfana yatkınlık gibi müşterek 

http://www.caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabaî,%202010
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duyarlar. Allâme, “Onunla görüşmeye olan şevkimiz daha da çoğaldı ve bir bahaneyle 

evine gidip kendisiyle görüşmek için fırsat arıyorduk.” der. Arkadaşları ile birlikte 

Seyyid Hacı Mirzâ Ali Kâdî ile tanışırlar ve O’nun ilim deryası olduğunu görürler. O 

zatın geniş ilminden yararlanmak için tartışma ve eleştiriye açık husûsî bir felsefe dersi 

vermesini isterler ve medresenin sınıflarından birinde felsefe dersi okumaya başlarlar. 

Dersin hususi olması kararlaştırılmışken diğer talebelerin de haberi olur ve ilk gün yüze 

yakın talebe derse katılır. Sınıfın kalabalık olması yüzünden anlayamadıkları konuları 

kavrayabilmek için, dersten sonra onunla birlikte evine kadar gider ve bu esnada 

sorularını sorarlar. Bir süre sonra hocaları, felsefe dersinden başka, bir seri astronomi ve 

tefsir dersi de vermeye başlar. Günlük medrese derslerinden başka, onunla sohbetleri 

günde iki üç saati bulur. O’na karşı ilgileri o kadar artar ki, Onunla daha fazla görüşmek 

ve ilminden yararlanmak için, medreseyi terkederek Onun evinin yakınında bir oda 

kiralayıp oraya taşınırlar. Allâme Tabâtabâî, bu hususta şunları söyler: “Her gün akşama 

bir iki saat kala, bazen de geceye kadar bizlere ahlâkî ve irfânî nasihatlerde 

bulunuyordu. Bahar mevsiminde ise evinin yakınında olan Kale bağında ben ve bir iki 

arkadaşa İslâm filozoflarıyla arifler ve ahlâk âlimlerinin metotları hakkında beyanatta 

bulunurdu.” H. 1371'de, tahsile devam etmek için Necef şehrine  gidinceye kadar, 

medrese derslerinden başka düşündükleri ve önem verdikleri tek şey, Ondan harika bir 

şekilde beyan ettiği felsefe, ahlâk, irfan ve tefsir dallarında yararlanmaktır.25  

Allâme Tabâtabâî, Seyyid Kâdî’nın kendisine olan katkılarını şöyle beyan eder: 

“Ayet ayet Tefsir metodunu, merhum Kâdî bize öğretti ve bu dalda Onun metodunu 

takip ediyoruz. Masum imamlardan nakledilen rivayetlerin manalarını anlamada açık ve 

keskin bir zekâsı vardı ve biz fıkhü’l-hadis denen, hadislerin manasını anlama yolunu 

O’ndan öğrendik. O, nefsi temizleme, ahlâk, ilâhî öğretilerde ve seyr-u sülukde, 

zamanının eşsiz şahsiyetlerindendi.”26 Tabâtabâî, hocası Ali el-Kâdî ile beraber İbn 

Arabî’nin Fusûsü’l-Hıkem ve Fütûhât-ı Mekkiyye adlı eserlerini okur, daha önce de 

okuduğu halde hiçbir şey anlamadığını ama el-Kâdî ile beraber bu kitapların sırlarına 

vakıf olduğunu belirtir.27  

                                                                                                                                                      
meziyetler, bu iki amca çocuğunu birbirine yakınlaştıran etkenler oldu ve hayatlarının sonuna kadar 

devam edecek hoca-talebe, mürşid-mürid ilişkisini başlattı. Tabâtabâî kendisinden hem “üstadım” olarak 

bahsetmiş, ona karşı aşırı ihtiram göstermiştir. Öyle ki, hocası öldükten sonra anısına saygısızlık 

olmaması için koku dahi sürmekten imtina etmiştir. (Tihrânî, age., s. 23; Apaydın, age., s. 13). 
25caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabaî, 2010; bkz., İslâmivahdet.com/ 

allame  tabatabaikimdir/13Mayıs2014. 
26caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabaî, 2010; Mehmet Suat Mertoğlu, 

“Tabatabai, Muhammed Hüseyin”, DİA, XXXIX. 307, 2010; (https:// İslâmansiklopedisi. org.tr/ 

tabatabai-muhammed-huseyin). 
27 Hamid Algar, “Allama Sayyid Muhammad Husayn Tabâtabâî: Philosopher, Exegete, and Agnostic”, 

Journal of Islamic Studies, 17:3, 2006,  s. 331. 



17 

 

Anladığımız kadarıyla “Şî’î havzalarında yoğun olarak verilen fıkıh eğitimleri ile 

dinin zâhirî yönü öğretilirken, irfan dersleri ile bâtınî yönün ihmal edilmemesi 

sağlanıyordu. Şahsî bir tecrübe olsa da, diğer ilimlerde olduğu gibi irfanda da, hocadan 

öğrenciye aktarılan bilgiler bir silsile oluşturuyordu. Tarih boyunca benimsedikleri 

farklı irşad metotlarına göre farklı irfan ekolleri mevcuttu. Ali el-Kâdî da birçok irfan 

üstadının kendisinde birleştiği Ahond Hüseynkuli Hemedânî’nin (ö. 1893) silsilesinin 

bir devamıydı. el-Kâdî’nın hem fıkıh hem de irfan üstadı olan Ahmed Kerbelâî (ö. 

1914) Hemedânî’nin önde gelen talebelerindendi. Necef’te kaldığı dönemde el-Kâdî’nın 

akşam namazları öncesinde verdiği dersleri muntazam olarak takip eden Tabâtabâî, bu 

dönemde murakebe ve zikir eğitimlerini Kûfe camisinde devam ettirdi. el-Kâdî’dan 

sadece irfan eğitimi almakla kalmadı, daha sonraları yazacağı büyük tefsiri el-Mizân’ı 

diğer tefsirlerden ayıran ‘ayeti ayetle açıklama’ metodunu da yine ondan öğrendi. Aynı 

şekilde hadis ilminde de fıkhü’l-hadis olarak bilinen metodu, el-Kâdî’dan Necef’te 

kaldığı yıllarında öğrendi.28 

Bir âlimin görüşlerinin şekillenmesinde yaşadığı zamanın bilimsel birikimi 

yanında, ders aldığı hocalarının, aldığı eğitimin önemli bir yeri vardır. Sadece hocası 

Seyyid Kâdî’nın birçok ilim dalında donanımlı olduğunu ve aynı anda felsefe, 

astronomi, tefsir, ahlâkî ve irfânî dersler, hadis, tasavvuf dersleri verdiğini, 

Tabâtabâî’nin yetişmesine çok önemli katkılar sağladığını görüyoruz. Ayrıca 1900’lü 

yılların İranlı din adamlarının kendilerini astronomi, dînî, ilmî, felsefî vb. alanlarda çok 

yönlü yetiştirdiklerini müşahade ediyoruz. 

Allâme kendi hayatını anlattığı yazısında yetişmesine katkı sağlayan hangi eserleri 

okuduğunu şöyle açıklar: “1918’de dinî ilimler ve Arapça konularına girdim ve 1925’e 

kadar devam eden bu süreyi bu sahayla alakalı metinleri okumakla geçirdim. Bu yedi yıl 

boyunca Sarf ilminde, Emsile, Sarf-ı Mir ve Tasrif kitaplarını; nahiv ilminde de, Avâmil, 

Enmuzec, Samediyye, Câmi ve Muğni’yi; beyan ilminde, Kitab-ı Mutavvil’i; fıkıhta, 

Şerh-i Lum’a ve Mekâsib’i; usül ilminde, Kitab-ı Meâlim, Kavânin, Resâil ve Kifaye’yi; 

mantıkta, Kübrâ, Hâşiye, Şerh-i Şemsiyye; felsefede Şerh-i İşârât’ı; kelâmda, Keşfu’l-

Murad’ı okudum. Böylelikle (felsefe ve irfan dışındaki) metin okumaları dersleri son 

bulmuş oldu.”29 

                                                 
28 Tihrânî, age., s. 26; Apaydın, age., s. 13-14. 
29Tabâtabâî, Hayâtî, Mekâlâtün Te’sisiyyetün fi’l-Fikri’l-İslâmî, s. 30; İbrahim Muhan Tayeh, 

Muhammed Huseyin Tabâtabâî…Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-Ilmiyye;e:///C:/Users/bil/Desktop/ 

Tabatabai/arapça%20makale/ السيـزة02علــى%02أضــواء%02...%02الطبـاطبـائي% والعلميــت02الذاتيــت%02%  .pdf, 

2017, s. 176; http://www.fikritakip.com/news.asp?pg=1&yazi=2872, 2008; Simaye Mihr der Ainiye 

Tesvir. 

http://www.fikritakip.com/news.asp?pg=1&yazi=2872
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“Tabâtabâî, 1925  yılında Necef’te Şî’îliğin büyük ilim merkezinde on yıl ilim 

tahsil ederek, İslâmî ilimlerin muhtelif dallarında uzmanlaştı.”30 Necef, Hz. Ali’nin 

kabrinin bulunduğu yer olması itibarıyla meşhur Şî’î âlimlerine ev sahipliği 

yapmaktaydı. Bu durumdan istifade etmek isteyen öğrenciler, civar bölgelerden buraya 

gelip âlimlerin yanında kendilerini yetiştiriyorlardı. Tabâtabâî de Tebriz’de alabileceği 

eğitimi alarak Necef’e geldi ve hoca aramaya başladı.31  

“Necef’te popüler olan ilim fıkıhtı ve gelen öğrenciler haricî seviye denen başlangıç 

ve orta düzeylerden sonra bir fakîhin yanında yıllarca kalıp, fıkıhtaki metodunu 

öğrenme amaçlı bir eğitimden geçiyorlardı. Tabâtabâî de teâmül gereği bu fıkıh 

eğitimini Mirzâ Hüseyin Nâinî (ö.1936), Ebu’l-Hasan İsfahânî (ö. 1946) ve Muhammed 

Hüseyin Garavî Kumpânî (ö. 1942) gibi zamanın fıkıh otoritelerinde tamamladı. 

Özellikle Kumpânî’nin yanında yaklaşık on sene kadar kaldı ve fıkhî ilimlerde merci-i 

taklîd seviyesine gelecek kadar ilerledi. Bununla beraber fıkhı, hayatının birincil gayesi 

kılmadı ve bu sebeple de hiçbir zaman bir fıkıh otoritesi olarak ortaya çıkmadı. O 

dönem öğrencilerin fıkıh eğitimini daha fazla tercih ediyor oluşunun sebebi sehm-i 

imâm denen, Şî’î Müslümanlardan toplanan zekât gelirlerinin belirli bir kısmının bu 

alanda okuyan ve okutan ilim ehline tahsis ediliyor oluşuydu. Fıkıh haricindeki tefsir, 

hadis, felsefe gibi diğer ilimlere rağbet kişisel olmaktan öteye gitmemekte ve genellikle 

bu alanlarda otorite sahibi olmuş kişiler şahsî zenginlikleri yoksa yoksul bir hayata 

mecbur bırakılıyordu.”32 

Kendisi Necef’te aldığı eğitimi ve hocalarını şöyle anlatır: “1925’te tahsilimi 

tamamlamak için Necef ilim merkezine gittim ve merhum Ayetullah Şeyh Muhammed 

Hüseyin Isfehanî’nin ders halkasında hazır bulundum. Kendisinin ders halkasında, 

yaklaşık altı yıl harici usul dersinin bir dönemini ve dört yıl boyunca da hâricî Fıkıh 

dersini takip ettim. Bu sırada sekiz yıl merhum Âyetullah Nâinî’den33 hâricî fıkıh dersi 

ve bir dönem de kendisinin hâricî usul dersini aldım. Bir miktar da merhum Âyetullah 

Seyyid Ebu’l-Hasan Isfehanî’nin (ö. 1946) hâricî fıkıh dersine devam ettim. İlm-i rical 

külliyatını merhum Âyetullah Kûh Kemerî’nin huzurunda okudum. Felsefe’de de 

dönemin tanınmış hakîm ve filozofu merhum Seyyid Hüseyin Bâdkûbî’nin derslerine 

katılmaya muvaffak oldum. Kendisine talebelik yaptığım altı yıl boyunca Sebzvârî’nin 

                                                 
30Özgeçmişi hakkında yazdığı ve "Makaleler Mecmuası" ile "İslâmi Araştırmalar" adlı kitaplarının 

mukaddimesinde yayınlanan kısa yazısında, üstadları arasında merhum Kâdî adına rastlanmamaktadır. 

(caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabaî, 2010). 
31 Yasin Apaydın,  Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’de Varlık Kavramı, İstanbul, 2010, s. 11. 
32 Tihrânî, age., s. 97; Apaydın, Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’de Varlık Kavramı, s. 11. 
33 Ayetullah Mirza Muhammed Hüseyin Necefî Nainî (1860-1936). Nainî, 1338/1920’de diğer önde gelen 

Irak Şî’î uleması ile birlikte İngiliz manda yönetimine karşı verilen mücadeleye katıldı.  

http://siilikarastirmalari.blogspot.com/2014/11/ayetullah-mirza-muhammed-huseyin-necefi.html). 

http://siilikarastirmalari.blogspot.com/2014/11/ayetullah-mirza-muhammed-huseyin-necefi.html
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Manzumesi’ni, Molla Sadra’nın34 Esfâr ve Meşâiri’ni, Ebu Ali Sina’nın Şifa’sını, Kita-

b-ı Esulocya’yı, İbn Türke’nin35 Temhidi’ni, İbn Miskeveyh’in Ahlâkî’nı okudum. 

Merhum Bâdkûbî, mantıklı tefekkür tarzına âşina kılarak felsefî zevki kuvvetlendirmek 

amacıyla bu satırların yazarının eğitimi ve yetişmesi için aşırı gayret sarfetti ve 

Matematiğe yönelmem talimatını verdi. Kendisinin bu talimatına uyarak çok usta bir 

Matematikçi olan merhum Seyyid Ebu’l-Kasım Hânsârî’nin derslerine katıldım. Bir 

dönem çıkarsamalı hesap, bir dönem de yüzey ve uzay geometrisi ve çıkarsamalı cebir 

dersleri aldım.”36 

Tabâtabâî ve kardeşi Seyyid Hüseyin Bâdkûbî’den (Badkübâî) altı yıl boyunca 

felsefenin çeşitli dallarında eserler okudu ve felsefe alanında vukûfiyet kesbetti. 

Hocasından okuduğu derslere, kitaplara bakıldığında zikredilen eserler, İran havzasında 

                                                 
34 Tam adı Sadreddin Şirâzîdir ancak Molla Sadrā adıyla da anılır.1572’de İran/Şiraz’da doğdu. İbn Sina 

ve Muhyiddin İbn Arabi’den etkilendi. 1641 yılında Irak/Basra’da vefat etti. İranlılar tarafından 

ülkelerinin en büyük filozofu olarak kabul edilen Molla Sadra akılcılıkla sezgiciliği bir araya getirerek 

Hikmet'ul Mutealiye (Aşkın Hikmet) ekolünü kurmuştur. Molla Sadra'nın felsefesi İbn-i Sina Meşşailiği, 

Sühreverdi'nin İşraki felsefesi, Muhyiddin Arabi'nin, Nazari İrfan ekolü ve Oniki İmam 

Şî’îliği'nden etkilenmiştir. (https://tr.wikipedia.org/wiki/Molla_Sadra/2019); Molla Sadrüddîn 

Muhammed b. İbrâhîm b. Yahyâ Kavâmî Şîrâzî (ö. 1050/1641) İşrâkî, Ekberî ve Meşşâî düşünce 

ekollerini mezceden İranlı filozof ve âlim. Molla Sadrâ felsefî sistemini el-Esfâr’da temellendirmiş, 

eserin fizik bölümünde sisteminin mükemmel bir özetini vermiştir. 1. Ontoloji. Sadrâ’ya göre ilâhî irade 

ve takdir gereği olarak bütünüyle kâinat en basit varlıktan mutlak varlık olan Allah’a doğru dâimî bir 

hareket içindedir. 2. Fizik. Fizik maddî varlığı konu aldığına göre öncelikle maddenin zihinsel tahlili 

gerekmektedir. Bu tahlilde zihnin ulaştığı ilk kavram cevherdir. Sadrâ’nın kavramlara yaklaşımını Meşşâî 

gelenekten ayırt etmek gerekir. Sadrâ fiziğinin en önemli özelliği onun hareket nazariyesi ve bu 

nazariyeye ilişkin sebeplilik öğretisidir. 3. Kozmoloji. Sadrâ’nın kozmolojisi onun ontolojisinin fizikteki 

bir yansımasıdır. 4. Psikoloji. Aristo’dan itibaren bütün Meşşâîler gibi Molla Sadrâ da nefsi “bilkuvve 

canlı olan tabii cismin ilk yetkinliği” diye tarif eder. Şu halde nefis maddeden ayrı bir cevher olmayıp 

onun bir fonksiyonudur. 5. Bilgi Nazariyesi. Molla Sadrâ bilginin yapı taşlarının kavramlar olduğu, 

dolayısıyla bilginin kısaca “soyutlama” olarak tanımlanabileceği şeklindeki geleneksel Meşşâî anlayışı 

yanlış bulmuştur. Özgün bir felsefe sistemi geliştirmiş olmasına rağmen Molla Sadrâ’nın İslâm 

dünyasında ve genel felsefe tarihindeki etkisi -meselâ İbn Sînâ, Gazzâlî ve İbn Rüşd’e kıyasla- hayli 

sınırlı kalmıştır. Sadrâ’nın etkileri İran ve Hint alt kıtasıyla sınırlı kalmıştır. Ancak XX. yüzyılın 

başlarından itibaren Batı’da Max Horten ve Henry Eugenie Corbin, İslâm dünyasında Seyyid Hüseyin 

Nasr ve Fazlurrahman gibi araştırmacıların çalışmalarıyla Sadrâ’ya karşı ilgi gittikçe artmaya başlamıştır. 

(Alparslan Açıkgenç, Molla Sadra, DİA, 2005, XXX. 259-265). 
35 Cebir ilminin temelini atan müslüman bilginlerden, ismi Abdülhamîd bin Vâsî bin Türk olup, künyesi 

Ebü’l-Fazl’dır. Dokuzuncu asrın sonları ile onuncu asrın başlarında yaşamıştır. Büyük matematikçi 

Harezmî’nin çağdaşı olan İbn-i Türk, aritmetik san’atında bilgili, bu alanda öncü, adı aritmetikçilerin 

dilinden düşmeyen bir hesap uzmanıdır. Harezmî kadar olmasa da cebir ilminin temelinin atılmasında 

İbn-i Türk’ün de büyük hizmetleri olmuştur. Matematikle ilgili dört büyük eser yazmış, ilim ve faziletinin 

üstünlüğünden dolayı kendisine Ebu’l-Fazl künyesi verilmiştir. (Cengiz Aydın,  İbn Türke, DİA, I. 225-

226, 1988;   http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Tarihi-Ansiklopedisi/Detay/IBN-I-TURK/394). 
36 Tabâtabâî, Hayâtî, Mekâlâtün Te’sisiyyetün fi’l-Fikri’l-İslami, s. 30; Tayeh, Muhammed Huseyin 

Tabâtabâî…Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-Ilmiyye; s. 177; http://www.fikritakip.com/ news.asp?pg= 

1&yazi=2872/2008; Simaye Mihr der Ainiye Tesvir; Tihrânî, age., 21; Algar, “Allama Sayyid Muhammad 

Husayn Tabâtabâî: Philosopher, Exegete, and Agnostic”, Journal of Islamic Studies, 17:3, 2006, s. 329; 

Fıkıh ve Fıkıh Usulü derslerini Nâinî ve Kompanî gibi meşhur üstatlardan  aldı. Felsefe’yi Seyyid Ebu’l-

Hasan Cilve ve Ağa Ali Müderris Zunuzî’nin öğrencilerinden olan Seyyid Hüseyin Badkubî’den, 

Riyaziyatı (Matematiği) Seyyid Ebu’l-Kasım Hânsârî’den, Ahlak’ı ise amelî hikmet ve irfanda büyük bir 

makama sahip olan Hacı Mirzâ Ali Kâdî’dan öğrendi. (caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-

araştırma/391-allâme-tabatabaî/2010); bkz., http://www. irankulturevi.com/turkce/simalar/Allâme.htm, 

2008; Algar, agm, s. 329. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Molla_Sadra
http://www.ehlisunnetbuyukleri.com/Islam-Tarihi-Ansiklopedisi/Detay/IBN-I-TURK/394
http://www.fikritakip.com/news.asp?pg=1&yazi=2872
http://www.fikritakip.com/news.asp?pg=1&yazi=2872


20 

 

belirli bir dönem sonrası, özellikle de Sadra sonrası oluşmuş “Aşkın Hikmet” okulu 

olarak bilinen sistem doğrultusunda okutulan eserlerdir. İbn Türke’nin Kavâid’i gibi 

irfânî ağırlıklı eserlerle beraber hem nazarî (esfâr) hem pratik (ahlâk) felsefe 

okutulmakta ve burhan ile irfanın birleştirilmesi sağlanmaktaydı. Zikredilen kitapların 

hacim ve içerik bakımından büyük kitaplar olması, müfredat dışı olduklarını ve özel 

derslerde okutulduklarını göstermektedir. Altı yıl boyunca hocasının dizinin dibinde bu 

kitapları, derse gelmeden önce bazen sabahlara kadar mütalaa ederek okuması, 

Tabâtabâî’nin aldığı felsefe eğitiminin ne kadar derin olduğunu da göstermektedir.37 

Allâme ve kardeşinin çocukluktan beri tek geçim kaynağı, Tebriz'in Şâdâbâd 

köyünde bulunan, babadan kalma tarladır. Tabâtabâî, "bu tarla, 270 yıldan beri babadan 

oğula geçen, çiftçilik yoluyla tek geçim kaynağımızdır." 38 der. İki kardeş, mâlî sıkıntı 

ve tarlalarının gelirlerinin ellerine ulaşamaması sebebiyle Necef’ten Tebriz’e dönmek 

zorunda kalırlar. On yıl Tebriz'in Şadabad köyünde39 kalıp, bir müddet çiftçilikle 

uğraşırlar. Allâme, mâişet sıkıntısı ile Tebriz’e dönmek zorunda kalışını, çiftlikte 

çalışırken çektiği rûhî sıkıntıyı ve doğduğu şehirden ayrılarak Kum şehrine gidişini 

şöyle anlatır: “1935 senesinde maişet durumumuzdaki bozulma nedeniyle mecburen 

doğduğum yere (Tebriz’e) dönmek zorunda kaldım. On küsur yıl o şartlarda yaşadım. 

Doğrusu, hayatımdaki bu dönemi ruhsal yıkıntı devresi saymam lazım. Mâişetin zarûrî 

ihtiyaçları nedeniyle geçimimizi temin için (ki çiftçilikle uğraşıyorduk) eğitimimden ve 

ilmÎ tefekkürden (çok az bir miktarı hariç) geri kaldım. Bu dönem boyunca hep derûnî 

bir işkence içinde yaşadım. 1946 senesinde yaşadığım vaziyeti göz ardı ederek 

doğduğum yeri terk ederek Kum’a doğru yola çıktım ve hayatımı bu şehirde 

sürdürmeye karar verdim. Orada ilimle meşguliyetime yeniden başladım ve 1962’nin 

başları olan bugüne kadar da bütün zamanımı bu işle geçirdim.”40 Tebriz’de geçirdiği 

dönemi “duraklama dönemi” olarak adlandırmak çok da yanlış sayılmaz. İlim ve irfan 

adına tam bir duraklamanın, uzaklaşmanın meydana geldiği yaklaşık bir on yıllık 

                                                 
37 Apaydın, age., s. 11. 
38Şî’a'da humus ikiye bölünür. Yarısı seyyidlerin, yarısı da İmam'ın hissesidir ki, bu zamanda şartları haiz 

müçtehide verilmelidir. Müçtehidler bunu, genelde dini medreselerdeki alim ve talebelerin geçimini 

sağlamak için harcarlar. Allame, faydalanmadığı için çiftçilik gelirinden de yoksun olsaydı, durumu sade 

bir talebeninkinden de aşağı olurdu. Çünkü diğer talebeler, şehir veya köylerinden bir gelir kaynakları 

olmasa bile, en azından İmam hissesinden yararlanıyorlar. Çiftçilik geliri ise Allâme’nin, ancak asgari 

düzeydeki gerekli ihtiyaçlarını karşılıyordu. (https://İslâmkütüphanesi. com/turcekitap/ online/Ehlibeyt 

Mesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabatabaî (2), 

20019). 
39 Yazılarından da anlaşıldığı üzere Tebriz'de iken çiftçilikle uğraşır. "Tevhid", "İnsan", "Vesait" ve 

"Velayet" adlı risalelerini de Şadabad köyünde yazmıştır. (https://İslâmkütüphanesi. com/turcekitap/ 

online/ Ehlibeyt Mesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme 

Tabatabaî (2), 2019). 
40Simaye Mihr der Ainiye Tesvir; www.fikritakip.com/news.asp?pg=1&yazi=2872, 2008; m.ok.ru/ group/ 

5458044151/topic/620372807298, 2008; Algar, agm., s. 331. 

https://i̇slâmkütüphanesi/
https://islamkütüphanesi/
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dönemi kapsamaktadır. Tabâtabâî de bu dönemi “kayıp yıllar” olarak 

adlandırmaktadır.41 

Allâme, Kum'a gittiğinde kardeşi Tebriz'de kalarak tedrisle meşgul olur.  Bir 

müddet sonra, Tebriz havzasında İbni Sina'nın "Şifa", Molla Sadra'nın "Esfar" ve diğer 

kitaplarından Felsefe dersi veren kardeşi Ayetullah Seyyid Muhammed Hasan İlâhî’nin 

vefatı, kendisinde derin bir iz bırakır ve kalp rahatsızlığının artmasına neden olur.42 

Seyyid Hüseyin Nasr, ders aldığı hocası Tabâtabâî’nin hâkim olduğu ilim dallarına 

şöyle değinir: “Allâme Tabâtabâî sadece fıkıh dalında değil sarf, nahiv, Arap edebiyatı, 

meânî-beyân, bedî, fıkıh ve usulün yanısıra Eklidus’un “Usul”ünden Betlemyos’un43 

Mecesetası’na kadar eski matematik usulleri hakkında ayrıca felsefe, kelam, irfan ve 

tefsir dalında da ihtisas sahibi olacak derecede derin bir şekilde öğrenim gördü. Şikeste 

ve nestalik hattını çok güzel yazardı. Gizli ilimlerden reml ve cefri bilir ama onlarla 

amel etmezdi. Cebir, mukabele ve geometride üstattı ve takvim hazırlayabilecek 

derecede astronomi bilirdi. Çeşitli ilimleri kendisinde toplamasıyla birlikte ilim ve 

amele birlikte sahipti. Vücudunun tüm uzuvları Hakk’a teslim olmuş bir insandı.” 44 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseynî ise Tabâtabâî’nin ince ruhuna ve gazel, şiir 

okuyuşuna şöyle değinir: “Üstad Allâme, ince ve hassas bir ruha, üstün bir yeteneğe 

sahipti. Arap şiirleri arasında İbni Fariz'in şiirlerine, özellikle de "Taiyye-i Kubra" diye 

ünlü "Nazmü’s-Süluk"una hayrandı. Farsça şiirlerde, Hafız Şirâzî'nin divanını över, 

bazen dostlarına, Farsça, Arapça irfanî gazeller okurdu. Kendisi de şiir zevkine sahipti, 

şevk ve aşkla dolu, manalı irfani gazeller söylerdi. Sâlikin, tüm benlik ve çabasını Allah 

yolunda sarfetmesi, üstünlük ve aç gözlülük peşinde olmaması, aksine, hedefinin Allah 

olması, yol azığının ibadet ve kılavuzunun Allah muhabbeti olması gerektiğine 

inanıyordu.”45 

Müfessirin eğitim ve öğretime olan iştiyakı, o dönemde Sovyetler Birliğinin İran’ın 

kuzeyini işgali ve marksist akımın Azerbaycan’da yayılması, Azerbaycan komünist 

partisinin kendisini Tebriz’den sürmesi gibi sebeplerin eklenmesi ile arttı ve Kum’a göç 

                                                 
41 Algar, agm, s. 332. 
42 www. caferilik. com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabaî, 2010; Algar, agm, s. 333 
43 İslâm astronomisi üzerinde önemli etkileri olan İskenderiyeli astronom, matematikçi, coğrafyacı ve 

müzik bilgini. İlim tarihinde Aristo’dan sonra adından en çok söz edilen Batlamyus’tur. Onun tesiri 

Kopernicus ve Keppler’e kadar devam etmiş, savunduğu yer merkezli evren anlayışı, Kopernicus’tan 

itibaren güneş merkezli evren anlayışı karşısında geçersiz kalmıştır. (Cengiz Aydın, Gülseren Aydın,  

Batlamyus, DİA, 1992,  V. 196). 
44 Nasr, el-Mizan Tefsiri Tercümesi Takdimi, I. 8; www.merkezkutuphane.com/Allâme Tabâtabaâî, 2008; 

http://www.irankulturevi.com/turkce/simalar/Allâme.htm/2008; http://tr.abna24.com/ service /important/ 

archive/2016/11/14/791928/story.html. 
45https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah  M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabatabaî (2), 2019. 

http://www.merkezkutuphane.com/Allâme%20Tabâtabaâî/
http://www.irankulturevi.com/turkce/simalar/allame.htm
http://tr.abna24.com/%20service%20/important/%20archive/2016/11/14/791928/story.html
http://tr.abna24.com/%20service%20/important/%20archive/2016/11/14/791928/story.html
https://i̇slâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/
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etmeye karar verdi. Özellikle ikinci sebep yani marksist akımın İran üzerindeki etkisinin 

artması ve insanların dinî inançlarında tahribata sebebiyet vermesi, Tabâtabâî’nin 

hayatının bundan sonrasında yapacaklarını belirleyici etken konumundadır. Hayatının 

bundan sonrasını, marksist vb. din karşıtı söylemlere karşı Müslüman çocuklarını 

uyarmaya ve İslâm’ın bunlara olan üstünlüğünü ispatlamaya hasredecektir. Nitekim 

Kum’a göç ettikten sonra başladığı felsefe derslerine eleştiriler yöneltilince, müdafaa 

sadedinde, marksist akımın öğrencilerin zihninde meydana getirdiği şüpheleri def etmek 

için felsefe eğitimi verdiğini söyleyecektir.46 

“Tabâtabâî, İslâmî ilimler merkezi olan Kum’da, tefsir ve felsefe dallarında ders 

toplantıları düzenledi. İhtisas alanlarındaki bol ilmiyle ilim talebelerinin dikkatini çekti. 

Kısa sürede yıldızı parladı, bu topluluklar arasında önemli bir yer tuttu, O’nu öğrenciler 

çepeçevre sardı, müderrislerin en bilgililerinden ve Kum ilim havzasının temellerinden 

biri oldu. Tahran’da din ve felsefe karşıtlarıyla çekinmeden tartışarak doğru yoldan 

sapanları akıl ve mantık yoluyla ikna etti. Son yirmi küsür yıl zarfında hem âlimler 

arasında hem de Batıda tahsil görmüş aydınlar arasında üstün bir ilmî konuma 

oturdu.”47 

“Tabâtabâî, ilmî çalışmalarıyla İran’ın geleneksel ve modern düşüncelere sahip ilmî 

çevrelere hitab ederek tanınmaya başlamıştır. Kendi görüşleri ile çağdaş öğrenim 

görmüşlerle gelenekçi sınıfları İslâm’ın entelektüel boyutunda birleştirmeye 

çalışmıştır.” 48 

“Müfessir Kum ilim havzasında felsefenin yanısıra kelâm gibi aklî ilimleri ihya etti, 

bu ilimlerde İbn Sina’nın ‘Şifa’sını, Sadreddin Şirazî’nin ‘Esfar’ı gibi felsefenin temel 

kitaplarının okunmasını yerleştirdi. Bu ilimleri medreselerde yaygınlaştırdı, tefsir ve 

diğer Kur’ân ilimlerine verilen önemi yaydı. Kum’da, düşünce, ahlâk alanlarında ders 

ve umumî ortamlarda toplumsal etkisi olmuştur. Temel özelliği, güzel ahlâğa, övülmüş 

sıfatlara değinmedir. Felsefe, kelâm ve diğer ilimlerde ictihad etme derecesine ulaşan 

âlim bir nesil yetiştirmiştir. Öğrencilerinin ilmî ve ahlâkî seviyelerini yükseltmeye 

çalışmıştır. Çeşitli seviyelerde onun elinden mezun olanlar eşsiz örneklikler sergiler. 

Hakikatte ilim ve ahlâkı beraberce öğrenip yaymak isteyen şahısları terbiye etmek için 

yeni bir mektep tesis ederek çok değerli insanları topluma kazandırmış ve sürekli olarak 

da öğrenim ve tezkiyenin bir arada sürdürülmesinin gerekli olduğunu vurgulamıştır. 

                                                 
46 Apaydın, age., s. 15.  
47 bkz., Nasr, el-Mizan Tefsiri Tercümesi Takdimi, I. 7-8-9; el-Evsî, et- Tabâtabâî ve Menhecühü fi 

Tefsirihi el-Mizân, s. 51; www.merkezkutuphane.com/allame-tabatabai, 2008. 
48 Tabâtabâi, İslâm’da Şî’a, takdim; Seyyid Hüseyin Nâsır, http://nehculbelaga. tripod.com/İslâm’da-sia/ 

İslâmdasiason.htm, 2019. 

http://www.merkezkutuphane.com/allame-tabatabai
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Allâme, Kum’da Arapça, Farsça dillerinde özel ve genel anlayışlarla uyuşan çeşitli 

seviyelerde kitaplar yazdı.”49 Tefsirini yazmaya Kum’da başladı, 18 yıl sonrasında bir 

Kadir gecesinde tamamladı.50 

Kum’da o dönemki eğitim müfredatında felsefe ve tefsir dersleri yer almıyordu. Bu 

dersler özel olarak ve hatta gizli olarak yapılmaktaydı. Fıkıh eğitiminin merkezde 

olduğu bir eğitim sitemi hâkimdi. Tabâtabâî, aldığı felsefe ve tefsir eğitimini burada 

öğrencilere okutmak niyetindeydi; fakat bu o kadar kolay değildi. Çünkü Kum uleması 

arasında felsefe ve tefsirle uğraşanlara “tahkik yeteneği az” gözüyle bakılıyordu. Onlara 

göre felsefe ve tefsir, fıkıh ve usul alanında yeteneksiz olanların uğraşı alanlarıydı.51 

O dönemin felsefe otoritelerinden Mirza Mehdi Aştiyânî, öğrencilerle felsefe dersi 

yapmaya karar vermiş ama Tahran’a taşındığı için bu ders yarım kalmıştır. İşte bu 

başlayamayan dersin öğrencileri Kum’a felsefe bilen bir âlimin (Tabâtabâî) geldiğini 

duyunca kendisi ile görüşüp ders talep etmişlerdir. Bunun üzerine Allâme, 

öğrencilerden gelen talep üzerine Huccetiye Medresesi’nde 1945 yılı civarı felsefe 

derslerine başlar. İlk olarak, 10-15 kişilik bir grupla Molla Sadrâ’nın Esfâr’ını okumaya 

başlar.52 

Başlangıçta, felsefe dersi, özel bir ders olarak planlanmış ve az adette öğrenci derse 

çağrılmıştır. Derse gelen öğrencilerin hocadan memnun kalması ve bu memnuniyetlerini 

çevrelerine yansıtması sonraki günlerde derse yüz civarında talebenin iştirak etmesine 

sebep olur. Bu kadar çok sayıda öğrencinin derse gelmesi her felsefî konunun rahatlıkla 

tartışılmasına imkân vermediği için bazı özel talebeler ders çıkışlarında Tabâtabâî ile 

yolda giderken ya da evlerinde ilave felsefî sohbetler etmeye başlarlar. Bunun 

neticesinde de hiç kopmayacak sıkı hoca-talebe ilişkisi kurulmuş olur. Tabâtabâî’nin 

İran’daki felsefî hareketi canlandırmasının da ilk temelleri işte bu özel talebe grubunun 

oluşması ile sağlanmıştır.53 

Tabâtabâî’nin yakın talebeleri arasında olan Tihrânî (Tahrânî), hocasının şöyle 

anlatır: “Hocamıza karşı ilgi ve sevgimiz gittikçe arttı. Zira o, mütevazı, ahlâklı, çok 

utangaç, yumuşak huylu biriydi. Bana şefkatli bir abi gibi davranmaktaydı. İkindi vakti 

                                                 
49 el-Evsî, et- Tabâtabâî ve Menhecühü fi Tefsirihi el-Mizân, s. 52; Nasr, el-Mîzân Tefsiri Tercümesi 

Takdimi, I. 8; Abdü’l-Cebbar Rufâî, Tetavvürü’d-Dersi’l-Felsefî fi’l-Havzeti’l-Ilmiyye, s. 45-46; Tayeh, 

Muhammed Huseyin Tabâtabâî… Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-Ilmiyye, s. 185. 
50 el-Mizan fi Tefsiri’l-Kur’Xan-WikiShia tr.wikishia.net, 2018. 
51 Algar, agm., s. 333. 
52 bkz., Tihrânî, age., s. 10; Apaydın, age., s. 16. 
53 Abdü’l-Cebbar Rufâî, Tetavvürü’d-Dersi’l-Felsefî fi’l-Havzeti’l-Ilmiyye, s. 136; Tayeh, Muhammed Huseyin 

Tabâtabâî…Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-Ilmiyye, s. 186; Tihrânî, age.,  s. 14-15; Apaydın, age., s. 16. 
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odamıza gelirdi. Her gün sabahki derse ilaveten bir ya da iki saat daha ilâhî bilgilerden, 

Kur’ân’dan bahseder ve ilm-i felek dersleri verirdi.”54  

Tabâtabâî de hocası el-Kâdî’nın yolundan gitmiş, bire bir O’nu takip etmiştir. 

Hocası gibi, Huccetiye Medresesi’nde ders vermeye başlamıştır. Kendisi ve arkadaşları 

nasıl el-Kâdî’dan özel ders istemişlerse öğrencileri de kendisinden istemiştir. Hocası 

gibi özel bir gruba felsefe dersi verecekken yüzlerce öğrenci derse katılmıştır. Hocası 

gibi daha özel öğrenci gruplarına ahlâk, irfan, seyr-u süluk vb. derslerini vermiştir. Bu 

toplantılarda konuştukları yazıya geçirilerek kitaba dönüştürülmüştür. 

Tabâtabâî, felsefe, tefsir, ilm-i felek derslerinin yanı sıra ahlâk dersleri de verir. 

Yanına seçkin öğrencilerini alarak özellikle bahar aylarında “Bağkale” denen bir 

bahçede, Müslüman filozof ve ariflerin yaşamlarına dair sohbetler eder. Bu sohbetlerde 

bahsedilen kişiler, Molla Sadra, Hüseyinkulî Hemedânî, Ahmed Kerbelâî ve Bahru’l-

ulûm et-Tabâtabâî gibi ilmî ve irfânî silsilesinde bulunan âlimlerdir. Bu sohbetlerden 

sonra, kendi atalarından olan Bahru’l-ulûm Tabâtabâî’nin Risale-i Seyr-i Sülûk adlı 

risalesini irfan dersleri olarak okutmaya başlar. Derslerde verdiği bilgiler, daha sonra 

talebesi Tihrânî tarafından bir araya getirilerek neşredilir.55 

Tabâtabâî’nin Kum’daki felsefe derslerini vermesi kolay olmaz. Kum’un en büyük 

Şî’î otoritesi Ayetullah Burûcerdî bazı felsefe karşıtlarının kendisini kışkırtmasıyla 

Tabâtabâî’ye bir mektup göndererek felsefe derslerini sonlandırmasını istemiş, aksi 

takdirde tüm öğrencilerin burslarının kesileceğini söylemiştir ki bu durum Tabâtabâî’nin 

karşılaştığı ilk ve en büyük sorun olur. Burûcerdî felsefenin genel dersler olarak 

okutulamayacağını, kendisinin de felsefe derslerini (Molla Sadrâ’nın Esfâr’ını) 

Isfahan’da Cihangir Han’da okuduğunu ama halka açık olarak değil kapalı oturumlarda 

bu derslerin tedris edildiğini belirtir. Tabâtabâî de cevap yazmaya karar verir. Mektubu 

yazarken tereddüt etmesinin sebebi bir yanda öğrencilerin maddî imkânsızlıklara düçar 

olacağı diğer yanda ise birçok şüphe ile okumaya devam edecekleridir. Her şeyi göze 

alarak Burûcerdî’ye cevap mektubu yazar. Mektupta, Isfahan’daki derslerin şimdiki gibi 

Marksist vb. din karşıtı akımların bir tehdit unsuru oluşturmadığı dönemlerde 

yapıldığını, şimdi ise Kum’a gelen her öğrencinin kafasında birçok şüphe ve 

tereddütlerle beraber geldiğini ve bunların yalnızca İslâm düşüncesinin öğretilmesi ile 

                                                 
54 Tihrânî, age.,  s. 14-15; Apaydın, age., s. 16. 
55 Tihrânî, age., s. 17; Apaydın, age., s. 16-17. 
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izale edilebileceğini belirtir. Burûcerdî bu cevap karşısında derslerin yapılmasına izin 

verir, Felsefe derslerinin açıktan da yapılabileceğini ilan eder.56 

Tabâtabâî verdiği bu mücadele sonrası Esfâr, Manzûme, İşârât vb. İslâm 

felsefesinin ana metinlerini havza dersleri içinde okutmaya başlar ve kendisinden sonra 

da İslâm felsefesi ilmî havzaların vazgeçilmez dersleri arasına girer. Klasik İslâm 

felsefesi derslerinin yanı sıra, yine özel ve seçkin talebeleri ile beraber 1951 senesinden 

itibaren eleştirel Batı felsefesi okumaları yapmaya karar verir. Bu karar, İzzeddîn 

Zencânî adlı kişinin kendi evinde haftalık materyalist felsefe eleştirilerinin yapılacağı 

bir ders teklif etmesinin akabinde alınmıştır. Her hafta perşembe ve cuma günleri belli 

kişilerin katılımıyla Batı felsefesi okumaları başlamış olur. Derste okunmak üzere 

Muhammed Ali Furugî’nin Seyr-i Hikmet Der Urûpâ (Felsefenin Batıdaki Yolculuğu) 

adlı kitabı ana metin olarak seçilir. Temel hedef, marksist düşüncenin iyi bir şekilde 

kavranıp eleştirilmesi ve buna karşı İslâm düşüncesinin bir alternatif olabileceğinin 

ispatlanmasıdır. Bu ders de irfan dersleri gibi neticede meyvesini verir ve ders notları, 

Tabâtabâî’nin en seçkin öğrencilerinden Murtazâ Mutahharî’nin talikatıyla beraber beş 

ciltten oluşan Usul-u Felsefe ve Reviş-i Realizm adı altında kitaplaştırılır.57 

Tabâtabâî’nin felsefe alanında yaptığı çalışmalar, sadece İran içerisinde değil İran 

dışında İslâm felsefesi ile ilgilenen müsteşrikler arasında da beğeniyle karşılanmaktadır. 

Tabâtabâî ile aynı dönemlerde Tahran’da Fransız hükümetine bağlı İran Araştırmaları 

Enstitüsü’nün Müdürü olan Henry Corbin de Tabâtabâî’nin Kum’daki felsefî 

faaliyetlerini takdir edenler arasındadır. Tahran Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olan 

Dr. Cezâirî’nin kendisine Tabâtabâî’nin bir iş vesilesiye Tahran’da bulunduğunu haber 

vermesi üzerine kendisi ile görüşme talep eder ve ilk görüşme 1958 yılında gerçekleşir. 

Bu ilk görüşme yıllarca sürecek felsefî sohbet ve müzakerelerin de ilk nüvesini teşkil 

eder. 1958-1977 arası dönemde sonbaharları bir araya gelerek bilgilerini paylaştılar ve 

genel olarak İslâm düşüncesi ve özel olarak da Şî’î düşünce üzerine derin felsefî 

sohbetlerde bulundular. Bu sohbetlere eşlik edenler arasında sonraları İslâm felsefesi 

alanında söz sahibi olacak Seyyid Hüseyin Nasr gibi kişiler de vardır.58  

Tabâtabâî’nin 1958-1977 yılları arasında her sonbaharda Fransız müsteşrik Prof. 

Henri Eugenie Corbin’le yürüttüğü, öğrencisi Seyyid Hüseyin Nasr’ın mütercim olarak 

katıldığı bir grup âlim ve bilginlerle toplantılar düzenler. Din ve felsefe konularında çok 

                                                 
56 Tihrânî, age., s. 104; Apaydın, age., s. 16-17; Abdü’l-Cebbar Rufâî, Tetavvürü’d-Dersi’l-Felsefî fi’l-

Havzeti’l-Ilmiyye, s. 136; Tayeh, Muhammed Huseyin Tabâtabâî…Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-

Ilmiyye, s. 186. 
57 bkz., Apaydın, age., s. 18. 
58 bkz., Apaydın, age., s. 18. 
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önemli konular işler. Tao’nun öğretisi, Upaşinadlar ve Yuhanna İncil’i okunarak 

bunlarla tasavvuf, İslâm ve gnostik doktrinler arasında farklı din ve kültürlerin 

karşılaştırılmasına yönelik çalışmalar yapar. Toplantılarda günümüz dünyasının mânevî 

boyutlu gerçeklerinin arayışında olan şahısların karşısına dikilen sorunları ve çözümleri 

gündem edilir.59 Nasr’a göre bu toplantılar, çok önemli ve olumlu sonuçlar 

doğurmuştur. Yüksek düzeyde ve geniş ufuklu toplantılar günümüz İslâm âleminde 

benzersizdir. Hatta İslâm ve Mesihiyet arasındaki asıl fikri ve manevi irtibat orta çağ 

döneminde kesildikten sonra, İslâm âlemiyle Batı dünyası arasında böyle bir toplantı 

tertip edilmemiştir.60 

“Allâme Tabâtabâî'nin, Prof. Henri Corbin'le görüşmeleri ve bunun için normal 

otobüslerle sık sık Kum'dan Tahran'a gitmek gibi birçok zahmetlere katlanması, Şî’a ve 

velâyetin gerçek yüzünü tanıtmak içindir. Prof. Henri Corbin, Allâme'den dinlediklerini 

not edip, Avrupa'da yayımlayarak Şî’îliğin hakikatini tanıtır. Bunun yanı sıra konuşma 

ve konferanslarında Şî’îliği gerçekten savunur. Corbin, dünyada asîl ve diri olan tek bir 

mezhep varsa, o da Şî’îlik'tir, der. Çünkü Şî’a, yaşayan bir imamın var olduğuna ve 

gerekliliğine inanmakta ve Mehdi inancı, Şî’îliği sürekli canlı ve diri tutmaktadır. 

Yahudilikte gayb alemiyle olan irtibat, Hz. Musa'nın ölümüyle kesildi; Hıristiyanlık'ta 

Hz. İsa'nın ölümüyle bu bağ koptu, ve müslümanların diğer fırkaları da Hz. 

Muhammed'in vefatıyla aynı duruma düştüler. Ama Şî’a, mana alemi ve semavi 

ilhamlarla irtibatta olan "imam ve velâyet sahibi"nin sağ olması gerektiğine inanarak bu 

irtibatı sürekli korumuştur. Corbin, Allâme'yle tanışıp, bazı hakikatleri anladıktan sonra, 

özellikle de Hz. Mehdi inancının etkisinde kalarak büyük bir ruhî inkılaba uğramıştır. 

Allâme şöyle der: "Corbin, genellikle ‘Sahife-i Mehdeviyye’ dualarını okur ve 

ağlardı."61 

Corbin ile Tabâtabâî arasındaki felsefî tartışmalar, 1977 yılında Kum’da Mecmûa-i 

Müzâkerât bâ Profesör Henry Corbin (Allâme Tabâtabâî ve Henry Corbin Söyleşiler) 

adı altında kitap olarak basılır. Tabâtabâî, Corbin’in Müslüman olduğuna ancak bunu 

gizlediğine inanır. Tabâtabâî, Corbin’in bu tartışmalar ile İslâm düşüncesine daha da iyi 

bir şekilde muttali olduğunu gördüğünden bu tartışmaları hiç kesmeden devam ettirir. 

                                                 
59 Nasr, el-Mizan Tefsiri Tercümesi Takdimi, I. 8; www.merkezkutuphane.com/allame-tabatabai, 2008; 

Mertoğlu, Tabâtabâî, Muhammed Hüseyin, DİA, 2010, XXXIX. 307; İslâmivahdet. com/allame-

tabatabai-kimdir,2014; www.tr.İslâmic-sources.com/article/allame-tabatabai, 2010; Alekber Muradov, 

Elmalılı ve Tabâtabâî Tefsirlerinde Siyasal İçerikli Ayetler ve Yorumları, (Yük. Lis. Tezi), Ankara 2000, 

s. 25. 
60 Tabâtabâî, İslâm’da Şî’a, Seyyid Hüseyin Nasr’ın Takdimi, http://nehculbelaga. tripod.com/İslâm’da-

sia/ İslâmdasiason.htm, 2019; caferilik.com/kutuphane/book/İslâmd-a-Şî’a, 2019. 
61https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-

Metodu.htm/Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabatabaî (2), 2019. 

http://www.merkezkutuphane.com/allame-tabatabai/
http://www.tr.islamic-sources.com/article/allame-tabatabai
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Hastalığının arttığı son senelerinde bile otobüse binerek Kum’dan Tahran’a gelir ve 

saatlerce görüşürler.62 

Allâme, Corbin’in ölümünden sonra şunları söyler: "Sorbon Üniversitesi Şî’a 

bilimcisi Prof. Henri Corbin birkaç ay önce vefat etti. Şî’a mezhebini araştırmak 

amacıyla, bizimle çok görüştü. Temiz ruhlu ve insaflı biri idi. O, bütün mezhepler 

arasında sadece Şî’a'nın canlı ve dinamik bir mezhep olduğu ve diğer mezheplerin kuru 

ve hareketsiz olduğu inancındaydı. Yahudiler, Hıristiyanlar ve Zerdüştîler, yaşayan bir 

imama inanmıyorlar. Tevrat, İncil, Zend ve Avesta (Zerdüştîlerin kutsal kitabı) ile amel 

etmekle yetinip, kemâle ermeyi bu sınırlarda arıyorlar. Aynı şekilde Ehl-i Sünnet'in tüm 

fırkaları da, kemâle ermenin, sadece Kur'ân ve sünnet ışığında olduğuna inanıyorlar. 

Ama Şî’a, hareket ve canlılık mezhebidir. Çünkü, ümmetin yaşayan bir imam ve rehberi 

olması gerektiğine ve insanın, ancak yaşayan bir imamın hidayeti ışığında kemale 

erebileceğine inanıyor."63 

Henry Corbin ile yaptığı entelektüel tartışmaların da etkisiyle Amerika’dan bazı 

üniversiteler, İran Şahı’ndan Tabâtabâî’nin Amerika’ya gelerek doğu felsefesi 

okutmasını isterler. Şah’ın talebi Ayetullah Uzma Bürucerdîye gelir, Bürucerdî konuyu 

Tabâtabâî’ye açar, Şah’ın mektubunu ona verir, ancak Tabâtabâî, bunu reddeder.64 Yine 

Colgate Üniversitesi’nden Profesör Kenneth Morgan 1963 yazında Tabâtabâî ile 

görüşüp Şî’a üzerine bazı kitaplar yazılıp İngilizce’ye tercüme edilmesi teklifinde 

bulunur. Bunun üzerine İslâm’da Şî’a adlı kitabı 1975 yılında İngilizce olarak 

neşredilir.65  

Hayatının son senelerinde Tabâtabâî, havzadaki derslerinden ayrı olarak bir grup 

talebesine haricî felsefe dersleri verir. Bu derslerin neticesinde, kendisinden sonra 

                                                 
62 bkz., Tihrânî, age., s. 70, 99; Apaydın, age., s. 19. 
63https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabatabaî (2), 2019; Allâme diyor ki: Bir gün Corbin'e şöyle 

dedim: "Mukaddes İslâm dininde tüm yeryüzü mabed (ibadet yeri)dir. Namaz kılmak, Kur'ân okumak, 

secde etmek veya dua okumak isteyen bir kimse, bu amelleri, dilediği her yerde yerine getirebilir. Bu 

konuda Rasülullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Yeryüzü, benim için mescid ve temiz kılındı." Ama 

Hristiyanlık'ta böyle değil. İbadet, kilisede ve belli bir zamanda yapılmalı ve kilise dışında yapılan 

ibadetler batıldır. Peki eğer bir Hıristiyan, aniden kendinde bir manevi kıpırdanma hisseder ve evinde 

Allah'a yakarmak isterse, ne yapması gerekir? Pazar günü kilisenin açılmasını mı beklemeli? Bunun 

anlamı, Allah'la kul arasındaki irtibatı kesmektir." Corbin, cevabında şöyle dedi: "Evet, haklısınız. Çok 

şükür İslâm dini, her zaman, her mekân ve her durumda, Allah'la kul arasındaki irtibatı korumuştur. 

"Allâme: "İslâm'da, herhangi bir ihtiyacı olan insan, Allah'ı, ihtiyacına uygun isimleriyle çağırır. Çünkü 

Allah bağışlayan, rahim, rızık veren gibi birçok isim ve sıfata sahiptir. İnsan da istek ve ihtiyacına uygun 

olan ismiyle Allah'a yalvarıp yakarır. Mesela, bağışlanmak isteyen insan, O'nu, bağışlayan sıfatıyla anar. 

Ama Hıristiyanlık'ta Allah için Esmâü’l- Hüsnâ (güzel isimler) tanınmamakta, sadece rabb, ilah ve baba 

kelimeleri kullanılmaktadır." (Ayetullah M. Hüseyin Hüseynî, Allâme Tabatabaî (2)). 
64 Muhammed HüseyinTahrânî, el-Allâme et-Tabâtabâî Edvâün alâ Hayâtihî ve Sîratihî, s. 332; Tâyeh, age., s. 

187. 
65Algar, agm., s. 344-345; Tabâtabâi, İslâm’da Şî’a, takdim; Seyyid Hüseyin Nasr, http://nehculbelaga. 

tripod. com/İslâm’da-sia/İslâmdasiason.htm, 2019. 

https://i̇slâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/
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havzaların resmî felsefe dersi kitapları olarak kabul edilecek olan Bidâyetü’l-Hıkme ve 

Nihâyetü’l-Hıkme adlı iki felsefe kitabı doğar.66  

“Vefatına kadar süren çalışmalarına engel olan göz rahatsızlığına rağmen hayli 

üretken bir düşünür ve yazardır. Haftalık programlı çalışmalarından ve çok sayıdaki 

öğrencileri ile meşguliyetinden artan zamanını kitap telif ederek değerlendirmiştir.”67 

1981 yılında Tabâtabâî, ağırlaşan sinir ve kalp hastalıkları sebebiyle dışarı çıkamaz 

sadece etrafındaki talebelerle görüşür. 15 Kasım 1981 tarihinde kaldırıldığı hastanede 

vefat eder, Âyetullah Gulpâyigâni’nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Kum’daki 

Hazreti Ma‘sûme Kabristanı’na defnedilir. Vefatından sonra Tabâtabâî, saygıyla 

anılmıştır. Ders verdiği ünüversite bugüne kadar O’nun adını taşımaktadır ve eserleri 

bütün İslâm âleminde büyük ilgi ile karşılanmaktadır. 68 

Müfessir, Şeyh Muhammed Huseyn Naini, Şeyh Abbas Kummî gibi zamanının 

ünlü din âlimlerinden ictihad, rivayet icazeti almıştır. Birçok öğrencisi olmuştur 

bazıları: Şehit Murtaza Mutahharî69, şehit doktor Seyit Muhammed Hüseyin Beheştî,  

Şeyh Cevadi Amulî, Şeyh Muhammedî, Şeyh Misbahu’l-Yezdî, İmam Musa Sadr, Nasır 

Mekarim Şirazî, Şehit Muhammed Müfettih, Şeyh Abbas İzedi,  Seyit AbdulKerîm 

Musavi Erdebili,  İzzettin Zencani, Muhammed Taki Misbah Yezdi, İbrahim Emini, 

Yahya Ensari, Seyit Celalüddin Aştiyani, Hüseyin Nuri Hemedani, Hasan Hasanzade 

Amuli, Seyit Mehdi Ruhani, Ali Ahmedi Miyanci, Ali Saadetperver’dir. Bunların yanı 

sıra İran cumhurbaşkanlığı yapan Ayetullah Hamaney ve Seyyid Hüseyin Nasr gibi ünlü 

isimlere de hocalık yapmıştır.70 

Yukarıdaki hususlara ek olarak Allâme’nin dînî-aklâkî ve aile hayatına da temas 

edelim. Tabâtabâî, ilk gençlik yıllarından itibaren Kur’ân’ın hizmetine girer,  Allah'ın 

kelâmıyla tanışır, bereketli ömrünün acı, tatlı bütün anlarında Kur’ân’la birlikte olur. 

Kur’ân’dan ilham almış, ilim dünyasında baş gösteren gelişmelere Kur’ân-ı Kerîm’in 

                                                 
66 Tihrânî, age., s. 43; Apaydın, age., s. 19. 
67 Seyyed Hosseyn Nasr, Tabâtabâî Muhammed Hüseyin, The Encyclopedia of The Modern İslâmic 

World, Newyork, 1995, IV. 161-162. 
68 bkz., Tihrânî, age., s. 125; Apaydın, age., s. 19; Algar, a.g.m., s. 349; Nasr, agm, IV. 161-162. 
69Allame Tabâtabâî’nin en kabiliyetli öğrencilerinden biriydi. Pek çok entelektüel ve dini çalışma yaptı. 

Zekice işleyen felsefi bir zihne sahip olmakla birlikte bir eylemciydi. Allame Tabâtabâî, O’nun dış 

dünyaya yönelik olarak daha az aktif olmasını ve felsefi çalışmalara ve tefekküre daha fazla zaman 

ayırmasını istiyordu. Mutahhari, Allame Tabâtabâî’nin Usul-i Felsefe-i Ri’alizm (Realizm Felsefeainin 

İlkeleri) üzerine bir inceleme kaleme aldı. Ama yıllar geçti ve hep çok meşgul olduğunu öne sürerek bu 

incelemeyi bitirmeye muvaffak olamadı. Mutahharî hocasına çok yakın olmasına rağmen daha tefekkür 

dolu bir hayata ve hocasının bâtıni öğretilerine pek ilgi göstermedi. 1960’ın başlarında tutuklandı ve 

birkaç aylığına hapse atıldı. 1978’in kargaşalı hadiselerinde politik harekete önderlik etti ve sonunda 

1979’da trajik bir suikasta kurban gitti. (Tabâtabâî, Özün Özü, s.15). 
70bkz., Nasr, el-Mizan Tefsiri Tercümesi Takdimi, I. 7-8-9; el-Evsî, et- Tabâtabâî ve Menhecühü fi 

Tefsirihi el-Mizân, s. 51-52. 
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derin öğretileriyle yaklaşmış, çözümü için elinden gelen gayreti göstermiş ve sonuçta 

“el-Mizân” gibi büyük bir tefsiri ortaya koymuştur. 

Tabâtabâî’nin Kur'ân-ı Kerîm'e karşı huşû ve saygısı vardır. Ayetleri genelde 

ezberden okur, ayetlerin yer ve numaralarını çeşitli surelerde gösterir ve de birbirlerine 

uygun ayetleri çıkarır. Kur'ân üzerine inceleme ve toplantıları hayli içerikli ve ilgi 

çekicidir.  Hz. Peygamber’e, kızı Fatıma'ya ve on iki Ehl-i Beyt imamları’na karşı özel 

bir hayranlık ve muhabbet duyar. Onlardan birinin adı anıldığı zaman yüz ifadesi, edep 

ve tevâzû hâli alır.71 İmam-ı zamana karşı özel bir muhabbeti vardır. Onların makamını, 

sanılanın üzerinde, melekûtî (ilâhî, gayble ilgili) kabul eder, sîre ve tarihlerini çok iyi 

bilir. On dört masum hakkında sorulan sorulara karşı, öyle bir beyân ve açıklamada 

bulunur ki, insan sîrelerini aynı gün okumuş da gelmiş zanneder.72 

Yaz aylarında Meşhed'de bulunduğu zaman her gece İmam Rıza'yı ziyaret etmeyi 

görev haline getirmiştir. İmam Rıza'nın türbesini ziyaret eder, münacatta bulunur. Yaz 

mevsimini orada geçirir, zorunlu durumlar dışında, mukaddes beldeleri diğer yerlere 

tercih eder. Meşhed'de bulunduğu zaman her gece kendisine, Meşhed dışında havası 

suyu güzel olan Tarkube ve Cağerk gibi yerlerde kalıp, ara sıra ziyaret için Meşhed'e 

gitmesi önerildiğinde, kabul etmez ve şöyle derdi: "Ben, İmam Rıza'ya sığınmışım, 

başka yere gitmem."73 

Allâme, ömrünü kıyasta, burhanda, hitabede, “İşârât”, “Esfâr”, “Şifa” kitaplarıyla 

fikrî ilimlerinin takviyesinde, onların hâşiyelendirilmesinde geçirmesiyle birlikte; Bâtınî 

halvetlerle, ilâhî sırlarla, irfânî murâkabelerle tam olarak iştigal etmektedir. Bilâhare 

kendini Kur’ân’ın mukaddes huzuruna adar, sübhânî ayetlere öyle bir dalar ki, onlara 

ilişkin mubâhase, tefekkür, kıraat, tilavet, tefsir, tahlil, te’vil kendileri için her zikir ve 

fikirden daha üstün, onlarda tedebbür her kıyas veya burhânından daha hoşnut edici, 

zevk vericidir. Şeriat sahibinin ve değerli vasilerinin karşısında tam bir itaattan başka 

bir şey onda görünmez.74 

Allâme Tabâtabâî’nin öğrencisi Allâme Tahrânî’nin75 kaleme aldığı “Lübbü’l-

Lübab” yani “Özün Özü” isimli eser Tabâtabâî’nin şifâhî olarak verdiği irfan eksenli 

                                                 
71bkz.,İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabatabaî (2), 20019); caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-

araştırma/391-allâme-tabatabaî, 2010. 
72bkz.,İslâmkütüphanesi.com//turcekitap/online/Ehlibeyt Mesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabatabaî (2), 20019. 
73bkz.,İslâmkütüphanesi.com//turcekitap/online/ Ehlibeyt Mesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabatabaî (2), 20019. 
74 Allâme Tabâtabâî, Özün Özü, trc. Talip Çetinkaya, Orhan Düz, derleyen, Allâme Tahrânî,  İnsan 

Yayınları, 2006, s. 34. 
75 Seçkin bir grupla birlikte Allâme’den özel dersler almıştır. Tahrânî’nin eserleri Kur’ân, imâmet, 

eskatoloji ve İslâm’ın Bâtınî ve mistik boyutlarıyla ilgili diğer konular hakkındadır. Kelimenin genel 



30 

 

derslerinin, manevi yolun mertebelerinin, seyr-u sülûkûn Allâme Tahrânî tarafından 

tutulmuş ve düzenlenmiş notlarını içermektedir. Tahrânî, Şî’î dünyasında, Sünnî 

dünyadaki büyük sûfî tarikatlarına benzeyen Zehebîlik ve Nimetullahîlik tarikatlarının 

yanı sıra, Şî’îliğin genel bâtınî bir yanının da bulunduğunu ancak el verme sırasının Şî’î 

ulema sınıfı arasında gizli tutulduğunu belirtmektedir. Bu eserde Allâme Tabâtabâî, 

talebesi Allâme Tahrânî’nin de bağlı oldukları tarikatın metodunu ve öğretisini ele alır.  

Allâme Tahrânî eserinde, Bâtınî hocalarının silsilesini verirken Hocası Tabâtabâî’yi ve 

Tabâtabâî’nin de bâtınî hocalarına yer vermektedir. Silsile şu şekildedir: 

Molla Hüseyin Guli Hemedânî 

Seyyid Ahmed Kerbelâî 

Mirza Ali Kâdî Tabâtabâî Tebrizî 

Allâme Seyyid Muhammed Hüseyin Tabâtabâî 

Hac Seyyid Hâşim Haddâd             Muhammed Cevad Ensârî 

Allâme Tahrânî76 

Tahrânî, hocasının bâtınî   

dünyası hakkında şunları söyler: 

“Allâme Tabâtabâî ile yaklaşık 

yirmi yıl birlikte çalıştım ve 

O’nun sayesinde “yollarının” 

gerektirdiği kat’î mânevî disiplini 

ve ayrıca bu “gizli tarikat”ın 

şeyhlerinden hiç değilse birinin 

içsel gerçekliğini fark ettim. O, 

İranda’yken İbn Arabî’nin 

Füsûs’unu yıllarca incelediğini ve 

Necef’te çalışmalarını sürdürmeye 

karar vermeden çok önce sûfî 

irfanının bu temel eserini 

öğrendiğini bir defasında bana 

söylemişti. Bu şehirdeyken bir keresinde Mirza Ali Kâdî’nin Füsûs üzerine verdiği özel 

derslere katılmaya karar vermişti. Saygı değer ve ermiş Allâme Tabâtabâî ile ders 

                                                                                                                                                      
anlamıyla politika ve güncel meseleler hakkında yazmayı reddeden Allâme Tabâtabâî’nin aksine, O İran 

devriminin ilk yıllarında ortaya çıkan sorunlar hakkında da yazılar yazdı ve yorumlarda bulundu. Daha 

sonra O’nun yorumlarına İran’daki diğer dînî otoriteler meydan okuyup karşı çıktılar. (Tabâtabâî, Özün 

Özü, s. 15-16, Seyyid Hüseyin Nasr’ın anlatımıyla Takdim’den)  
76 Tabâtabâî, Özün Özü, s. 13, 25. 



31 

 

sırasında halinin değişmeye başladığını ve odanın duvarlarında Şeyh’ül-Ekber’in 

sözlerinin yankılandığını bana anlattı. O zamana kadar kitapta anlatılanların sadece 

zâhirî anlamlarını bildiğini ve onların gerçekten ne anlama geldiğini o zamandan 

itibaren öğrenmeye başladığını fark etmişti. Daha sonra Şeyh, Allâme’yi seyr-u sülûka 

soktu. Allâme formel çalışmalarıyla birlikte, hayatının sonraki kısmını etkileyecek uzun 

sessizlik oruçlarıyla sıkı bir mânevî disiplin sürecine girdi.”77 

Allâme Tabâtabâî, sadece felsefe, tefsir, usul ve füru'daki hadisleri anlamak gibi 

konularda değil, tevhid, ilâhî öğretiler, kalbî ilhamlar ve irfân yönünden de kendisini 

yetiştirmiştir. Sessiz, sakin, hiçbir şey bilmediği zannedilse de O, ilâhî nur ve gaybî 

müşahadelerin içine girmiştir. O, ilâhî öğretiler, ahlâk ve hadis ilmini, seyr-u süluk, 

nefisle mücadele ve şer'î riyazetleri, irfânı merhum Ayet’ül-Hak Mirza Seyyid’ül-Ârifin 

Ali Kâdî'nin yanında öğrenmiş, O’nun kontrolü altında yetişmiştir. Çeşitli ilimleri 

kendisinde toplamasıyla birlikte ilim ve amele birlikte sahip olmuştur. Hocasının 

metodu, ma'rifetullah'ı (Allah'ı tanımayı) gerektiren ma'rifeti nefse (kendini tanımaya) 

dayalı idi. O diyordu ki, insan, ancak misal, şeki ve nefs âleminden geçtikten sonra 

ma'rifetullah'a erebilir. Ona göre tüm kayıtlardan sıyrıldıktan sonra, ebediyyete kavuşur 

ve seyr u sülûk sonucu hiçbir nefsânî eser kalmadığı zaman gerçek ma'rifet tecelli eder. 

Bu mananın elde edilmesinin en önemli şartlarından biri murakabedir. (kendini 

gözetlemek, denetlemek); yoksa murakabesiz (kendini gözetlemeksizin, 

denetlemeksizin) yerine getirilen ibadet ve ameller, perhize uymayıp zararlı yiyecekler 

yiyen hastanın ilaç kullanmasına benzer. Çeşitli aşamalarına göre teferruatı değişik olan 

murakabenin geneli birkaç kısma ayrılır: "Susmak, açlık, gece ibadeti, uzlet ve devamlı 

zikir."78 

 “Allâme’yi ahlâkî yönden eğiten, nefis tezkiyesinde O’na yol gösteren ve üstün 

irfânî makamlara ulaşmasını sağlayan Ali Kâdî, talebelerine, şer'î ölçülere uygun olarak, 

amellerin bâtınî kurallarına, namazlarda huşûya ve tüm işlerde ihlâsa riâyet ederek, özel 

ahlâkî öğretilerde bulunur ve onların kalplerini, gayb âleminin ilhamlarını kabullenmeye 

hazırlar. Allâme, Necef’te medrese kapısında iken hocası Kâdî O’na şöyle der: "Oğlum! 

Dünya istiyorsan gece namazı kıl, ahiret istiyorsan yine gece namazı kıl." Bu söz 

kendisini o kadar çok etkiler ki, o zamandan İran'a dönünceye kadar geçen 5 yıl içinde 

                                                 
77 Tabâtabâî, Özün Özü, s. 14; Ayrıntılı bilgi için İş’arî Tefsir bölümüne bakınız. 
78https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabatabaî (2), 2019; caferilik.com/ makaleler/ düşünce-ve-

araştırma/391-allâme-tabatabaî, 2010. 
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günlerinin çoğu merhum Kâdî'nin yanında geçer, İran'a döndükten sonra da vefatına 

kadar ilişkileri devam eder.”79  

Müfessirimiz, “Sehle ve Kûfe Camisi’ndeki gece ibadetlerine de değinmemiş ama 

çoğu zaman, özellikle de bahar ve yaz aylarında, gece sabaha kadar kitap okuduğunu 

yazmıştır. Makam ve mevkide gözü yoktur, gösterişten uzaktır, yaptığı gece 

ibadetlerinden bahsetmez.”80 

Allâme Tabâtabâî, başından geçen bir olayı şöyle anlatır: "Bir gün Kûfe Camisi’nde 

zikirle meşguldüm. O sırada bir cennet hurisi, elinde bana getirdiği bir kadeh cennet 

şarabıyla sağ tarafımdan gelip, kendini bana gösterdi. Onunla ilgilenmek istediğim an, 

üstadımın söylediği sözü hatırlayıp vazgeçtim. Bu sefer kalkıp sol tarafıma geçti ve 

kadehi bana uzattı, ama ben ilgilenmeyip yüzümü çevirdim. Huri üzülüp incinerek 

kayboldu ve ben şimdiye kadar ne zaman o sahneyi hatırlasam, o hurinin üzüntüsüne 

kahroluyorum.”81 

Müfessirimizin talebelerinden biri olan Âyetullah M. Hüseyin Hüseynî, Allâme’nin 

ahlâkıyla, talebelerine muamelesi, mütevazıliği, üstün ruh hali ile ilgili hususları şöyle 

dile getirir: “Biz talebelere karşı çok yumuşak ve çocuğunun elinden tutarak yürüten bir 

baba gibiydi. Bizimle birlikte yürür, herkesin huy ve tabiatına göre davranır ve terbiye 

ederdi. Nurlu kalbinde ilâhî sırlar dalgalanmakla birlikte, güler yüzlü, sakin, az konuşan 

ve devamlı tefekkür halinde olan biri idi. Ara sıra dudağında zarif bir gülümseme 

belirirdi. 

Hüseynî, Allâme Tabâtabâî'nin diğer hocalardan farkını şöyle açıklar: “O’nun 

ahlâkının, seyr u süluk hakikatinin kalp ve zihnine yerleşmesi ve ilâhi alemin 

gerçeklerine erişmesinden kaynaklanıyor olmasıydı. Ama başkalarının ahlâkî metodu, 

zâhirî (dış görünüm) korumak, şer'î işlere riâyet etmek ve bedenin organlarını korumak 

ve bu vesileyle mânevî aleme doğru bir pencere açmak ve Allah'a doğru bir yol 

bulmaktan ibarettir.82 

Aynı talebesi şu sözlerle Allâme’yi tanıtmaya devam eder: “O, yüceliklerle dolu bir 

dünya idi. Normal bir talebe gibi medresenin bahçesinde oturur, akşama yakın Feyziye 

Medresesi'ne gelir ve namaz vakti olunca merhum Âyetullah Seyyid Muhammed Taki 

Honsârî'nin imâmetinde, namazını cemaatle kılardı. O kadar alçak gönüllü ve o kadar 

görgü kurallarına riayet ederdi ki, ben defalarca kendisine; "Sizin bu kadar alçak 

                                                 
79 bkz., zehranet/tabâtabâî, 2008. 
80 bkz., zehranet/tabâtabâî, 2008. 
81 bkz., zehranet/tabâtabâî, 2008. 
82https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabatabaî (2), 2019. 
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gönüllü olmanız, bizi şımartıyor, ne olur böyle yapmayın" demiştim, ama sözlerimin 

hiçbir faydası olmamıştı. Kırk yıl boyunca, onun toplantı ve meclislerde sırtını yastığa 

veya duvara dayayarak oturduğunu kimse görmedi. Devamlı, duvardan biraz aralı ve en 

dipte otururdu. Talebesi olduğum için, evine sık sık giderdim. Saygıdan dolayı, ondan 

aşağıda oturmak isterdim ama, mümkün değildi. Birkaç yıl önce Meşhed'de kendilerini 

ziyaret amacıyla evine gittim. Odada, yatağın üzerinde oturduğunu gördüm. Kalp 

rahatsızlığından dolayı, doktorlar, sert yerde oturmamasını söylemişlerdi. Ayağa 

kalkarak, beni kendi yerine oturtmak istedi, ama ben kabul etmedim. İkimiz bir süre 

öylece ayakta kaldık. Bilâhare, oturmamı istedi ve söyleyecek sözüm var, dedi. 

Saygısızlık olur diye, daha fazla itiraz etmeyip dediği yerde oturdum. O da yerde oturup 

şöyle dedi: "Demek istediğim şu ki, orası daha yumuşaktır."83 

Hüseynî, Tabâtabâî’nin evine sık sık uğradığını, Kum'daki talebelik yıllarında, 

hiçbir zaman, O’nun imâmetinde cemaat namazı kılmalarına müsaade etmediğini 

söyler. 1401 yılının Şaban ayında Meşhed'de kendilerine geldiğinde, kütüphaneyi, ona 

oda olarak ayırır. Hüseynî, akşam namazı vakti gelince, onun ve yanındaki bakıcısı için 

birer seccade açar. Niyeti, onun imâmetinde cemaat namazı kılmaktır. Odada kalırsa, 

onun namaz kıldırmayacağını bildiği için odadan çıkıp, onlar namaza başlayınca, içeri 

girip iktida etmeye karar verir. Aradan 15 dakika geçer Allâme'nin yanındaki bakıcısı 

seslenip şöyle der: "Oturmuş, sizin namaz kılmanızı bekliyor." Ben, iktida etmek 

istediğimi söyleyince, kendilerinin iktida edeceğini söyler. "Rica ederim kendi 

namazınızı, kendiniz kılın" dediğimde ise, "Biz sizden aynı ricada bulunuyoruz" dediler. 

"Kırk yıldır, imâmetinizde bir cemaat namazı kılmaya muvaffak olamadık, ne 

olur kabul edin" sözüme karşılık; "Hadi bu kırk yılın üzerine bir yıl daha ekleyelim" 

der. Öne geçip, onun bana iktida ederek namaz kılmasını kendime sığdıramıyordum. 

Onun için ne yapacağımı şaşırmıştım. O ise kararlı bir şekilde yerinde oturmuştu. 

Onların çağırmasından sonra, benim, ayrı bir odaya giderek, yalnız başıma namaz 

kılmam doğru olmazdı. Çaresiz kalınca; "Ben, kulunuz kölenizim, eğer emir 

buyuruyorsanız, itaat etmek boynumun borcu" dedim. O ise; "Ne diyeyim; sadece rica 

ediyoruz." dedi. Nihayet, çaresiz kalarak namazı kılmaya başladım ve onlar da bana 

iktida ettiler. Kırk yıldan sonra ona iktida ederek bir tek namaz kılamamakla birlikte, o 

gece de böyle bir hale düştük. Yüzündeki istekle karışık hayâ ve utangaçlık çizgileri, 

meltem rüzgarını bile kıskandırırdı. Vakar ve ağırbaşlılığı taşı eritecek gibiydi.”84 

                                                 
83https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseynî, Allâme Tabatabaî (2), 2019.  
84https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseynî, Allâme Tabatabaî (2), 2019. 
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Tabâtabâî, ömrünü minbere çıkmayı kabul etmeksizin tedrisle geçirir. Yere 

oturuyor, talebeler etrafında halka oluşturuyordu, hayasının çokluğundan başı öne eğiğe 

benziyordu. Bundan daha fazlası, O ders verdiği esnada seccadeye ya da özel bir halıya 

oturmayı reddediyordu. Öğrencilerine, ilave halıyı reddedişini mazur gösterdiği sözü 

daha da güzeldir, ‘sizden seccadenin veya halının (minderin) kalınlığı miktarında daha 

yüksek olsam konuşmaya gücüm yetmez.’85 Bu anlatılanlar, ne kadar mütevazı 

olduğunun göstergesidir. 

Allâme, öğrencileriyle fazla ilgilenir, kızı Necmetü’s-Sâdât bu konuda şunları 

söyler: “Babamın özelliklerinden biri öğrencileriyle çok ilgilenmesidir, özellikle Şeyh 

Mutahharî ile. Şöyle diyerek konuşuyordu: Arkadaşlarımın yanında olduğum zaman 

yanlarına oturuyorum sanki dünya tamamiyle önümde açılıyor, gerçek lezzeti 

hissediyorum.”86 Bu ifadeleri de öğrencilerine ne kadar düşkün olduğunun ve onlarla 

iken ne kadar huzurlu olduğunun ifadesidir. 

Merhum Allâme Tabâtabâî, bir görüşü tenkit ve tartışma konusu ederken görüş 

sahibinin hürmetini korumaya özen gösterir, makamına saygı duyar, aşağılayıcı ifadeler 

kullanmaktan ve bilgiçlik taslamaktan şiddetle kaçınır. (Ancak bu durum aynı dönemde 

yaşadığı Mısırlı müfessirleri için geçerli değildir.) O, normal konularda pek zihinsel 

hazırlıklı olmamakla birlikte aklî konularda genel olarak, tefsir bahislerinde de özellikle 

mükemmel bir derinlik ve zihinsel hazırlık içerisindedir. Bu ise onun cismi ve ruhuyla 

bütün bir vücudunun Kur’ân'la kaynaşmış olduğunun işaretidir. İlerlemiş yaşlarında 

hastalanıp yatağa düştüğünde kişilerin adlarını unutmasına rağmen zikir ve duaları asla 

unutmaz. Bu, imanın O’nun ruhunun derinliklerine yerleşmiş olduğunun 

göstergesidir.87  

Allâme Tabâtabâî, İslâm alimlerinden ikisine çok değer verir, makamlarını 

azametle anar. Biri, "el-İkbal" kitabının yazarı ve kendisine, murakabe ehlinin efendisi 

denilen Seyyid Ali ibni Tâvûs, diğeri Seyyid Mehdi Bahru’l-ulûm. Bahru’l-ulûm'un 

yaşayış şeklini, ilmini, amelini ve murakabe tarzını çok över, O’nun ve Seyyid İbni 

Tavus'un İmam-ı zamanla görüştüğünü, tekrar tekrar nakleder. Seyyid Bahru’l-ulum'un 

"Seyr u Süluk" risalesine önem verir ve okunmasını tavsiye eder. Kendisi de bir kısım 

özel talebeye mezkûr kitabın dersini verir. 

                                                 
85 Cevad Ali Kesâr, el-Allâme et-Tabâtabâî Melâmihun fi’s-Sîrateyni’ş-Şehsiyyeti ve’l-Ilmiyye. 
86 Tabâtabâî, Necmetü’s-Sâdât, Hâkezâ Kâne Ebî, s. 521; Tayeh, age., s. 187. 
87 http://tr.abna24.com/service/important/archive/2016/11/14/791928/story.html. 
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 Kısa ahlâk kitapları arasında en iyisinin, İbn-i Miskeveyh'in "Taharet’ul-A'rak" 

kitabı, orta boy kitaplarda, Molla Mehdi Nerâki'nin88 "Camiu’s-Saadat" kitabı ve 

mufassal kitaplar arasında Molla Muhsin Feyz Kâşânî'nin89 "Mehaccetü’l-Beyza" kitabı 

olduğu görüşündedir. 

Şimdi de Tabâtabâî’nin aile hayatına bir göz atalım. Evlilik müessesesi, kişilerin 

huzuru kadar gelecek nesillerin inşası hususunda da önemlidir. Eşler birbirini dînî, 

ahlâkî, kültürel vb. hususlarda mutlak olarak etkilerler. Tabâtabâî, sevip sayacağı iyi bir 

hanımla evlenir. Hanımı, Ehl-i Beyt soyundan ve Allâme'nin amca kızlarındandır. 

Âyetullah Hacı Mirza Yusuf Tebrizî'nin oğlu olan Âyetullah Haci Mirza Mehdi Ağa'nın 

kızıdır.90  

Allâme Tabâtabâî'nin eşi, ruhanî ve dindar bir ailenin kızıdır. Allâme Tabâtabâî gibi 

bir şahsiyet, her zaman ondan övgüyle bahseder, ona minnettar olduğunu söyler. 

Allâme'nin oğlu, anne ve babası ve aralarında nasıl bir ilişki olduğu hakkında şöyle der: 

"Evimizin işlerini annem idare ederdi. Babam bu konuda onu tam yetkili bilirdi. 

Derslerimize, okula gidip gelmemize o yetişirdi. Her şey onun kontrolü altındaydı ve 

işleri o kadar iyi yönetiyordu ki babam rahat ve huzurlu bir şekilde ilmî faaliyetlerini 

yürütüyordu…"  

Öte yandan Allâme ile eşi arasındaki ilişki, özel bir ilişkidir. Allâme'nin büyük 

oğlunun anlattığı bir olay bu durumu ortaya koyar: "Kum şehrinin Yakçalkazi 

mahallesinde oturduğumuz sırada bir gün annem bana dedi ki: "Ben öldükten sonra 

falan hanımı babanıza isteyin." Annemin sözünü ettiği hanım, akıllı ve annemin dostu 

bir kadındı, eşi ve çocuğu da yoktu. Ben, "anne bu nasıl söz?!" dedim. Annem, 

"söylediğimi yapacaksınız, işte o kadar!" diye yanıt verdi. Ben, "siz kimin ömrünün ne 

kadar olduğunu nereden biliyorsunuz?" dedim. Annem, "oğlum, benim ömrüm babanın 

ömründen azdır." dedi. Ben, "siz bu sözleri nereden çıkarıyorsunuz?!" Annem, "kendisi 

                                                 
88 Molla Nerâkî, birinci sınıf filozof, arif ve fakihlerden olup, matematik ve astronomide eşsizdi. Ayrıca, 

ulvi bir ahlaki makama sahipti. Ama, bunlarla birlikte, henüz gerektiği kadar tanınmamıştır. (Ayetullah 

M. Hüseyin Hüseynî, Allâme Tabatabaî (2), İslâm Kütüphanesi.com). 
89Şöhreti, güneşi gölgeleyen Molla Muhsin Feyz Kaşânî'nin, Gazali'nin "İhyau’l-Ulum" kitabına tehzib 

(düzeltme, arındırma) olarak yazdığı "Mehaccetü’l-Beyza" kitabı ise Şî’a'nın en değerli kitaplarındandır. 

(https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabatabaî (2), 2019 ). 
90Allâme  şöyle   der: "Eşim   çok  mü'mine bir kadın idi. Necef'teyken, Aşura günleri için Kerbela'ya  

giderdik. Tebriz'e Kerbela'ya giderdik. Tebriz'e döndükten sonra, bir Aşura günü, oturmuş Aşura ziyareti 

okumakla meşguldüm; "Aniden mahzun oldum ve on yıl boyunca Aşura günleri Hz. Hüseyn'in (as) 

türbesinin kenarında idik ve bugün bu feyzden mahrumuz, diye düşünmeye başladım. Bu düşünceler 

kafamdan geçiyorken birden kendimi İmam Hüseyn'in (as) hareminde dua okurken buldum ve haremin 

özellikleri aynıydı; ama Aşura günü olduğu ve halk genellikle Aşura merasimini seyretmeye gittikleri için 

türbenin etrafı sakin ve sadece birkaç kişi ziyaretle meşguldü. Kendime   geldiğimde, evimde olduğumu 

ve ziyaretin devamını okumakla meşgul olduğumu gördüm." caferilik.com/ makaleler/düşünce-ve-

araştırma/391-allâme-tabatabaî/2010; Allâme Tabâtabâî’nin Aile Hayatı, Kıble Dergisi, 28/11/2006). 
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(Allâme) bana, benim ondan önce gideceğimi söyledi." der. Nitekim öyle de oldu ve 

validemiz 1965 yılında vefat etti. Fakat o kadın da annemizin vefatından önce 

evlendi."91 

Allâme eşini sabırlı biri olarak yâd eder ve yaptığı iyiliklere karşı kadirşinaslıkta 

kusur etmez, kendi iyi davranışlarından hiç söz etmez, tüm iyilikleri eşine izafe eder. 

Yine oğlunun ifadesiyle, "Anneme karşı çok saygılıydı. Her zaman onu görmeye 

müştâkmış gibi davranırdı. Biz hiç bir zaman ikisi arasında bir münakaşa veya ihtilâf 

görmedik. Birbirlerine karşı o kadar şefkatli ve fedakârlardı ki, biz onların hiçbir zaman 

bir ihtilâfı olmadığını düşünürdük. Onlar, gerçekten iki dost ve arkadaş gibiydi."92 

Karısı hasta olduğu zaman Allâme, karısının hasta yatağından kalkıp iş yapmasına 

izin vermez. Oğlu bu durumu şöyle izah eder: "Annem ölmeden önce yirmi yedi gün 

hasta yatağında yattı. Bu süre zarfında babam bir an bile onu yalnız bırakmadı. Bütün 

işlerini tatil ederek ona bakmaya başladı." 

Eşinin ölümü Allâme'yi çok üzer. O, bu kadar üzülmesinin sebebini şöyle açıklar: 

"Ölüm haktır. Hepimiz öleceğiz. Ben, eşimin ölümüne ağlamıyorum. Ağlamam, onun 

sefası, samimiyeti, muhabbeti ve hanımlığı içindir. Bizim inişli çıkışlı bir hayatımız 

olmuştur. Necef-i Eşref'te sıkıntılar ve zorluklarla karşılaşıyorduk. Benim evin 

ihtiyaçlarından ve idaresinden haberim olmazdı. Evin idaresi hanıma aitti. Hayatımız 

boyunca hiçbir zaman, hanımın yapıp da benim -en azından içimden- "keşke 

yapmasaydı!" veya hanımın terk edip de benim "keşke yapsaydı!" dediğim bir iş 

olmamıştır. Aynı şekilde, hayatımız boyunca hiçbir zaman onun da bana, "neden bu işi 

yaptın?" veya "neden şu işi terk ettin?" dediği olmamıştır."93 

Kardeşinin vefatından sonra Allâme Tabâtabâî’nin kalp rahatsızlığının artmasının 

diğer bir sebebi de eşinin kalp rahatsızlığından vefat etmesidir. Allâme, karısının 

ölümünden üç dört yıl sonrasına kadar her gün onun kabrini ziyaret eder. Daha sonra, 

düzenli olarak haftada iki gün, yani pazartesi ve perşembe günleri onun mezarının yanı 

başında hazır olur ve hiçbir nedenle bu programını aksatmaz ve şöyle der: "Allah'ın 

kulu hakşinas olmalıdır. Eğer kul insanların hakkını ödeyemezse, Allah'ın hakkını da 

ödeyemez." 

Allâme'nin hanımına ne kadar düşkün olduğunu, öğrencilerinden birinin kendisine 

yazdığı başsağlığı mektubuna verdiği cevaptan anlayabiliriz. Allâme, bu mektubunda 

                                                 
91 Allame Tabatabai'nin Aile Hayatı, Kıble Dergisi, 28/11/2006. 
92 Allame Tabatabai'nin Aile Hayatı, Kıble Dergisi, 28/11/2006. 
93 Allame Tabatabai'nin Aile Hayatı, Kıble Dergisi, 28/11/2006. 
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defalarca Allah'a hamdetmekle beraber şöyle yazmıştır: "Onun gitmesiyle sahip 

olduğumuz hoş ve sakin hayatımızın üzerine ebediyen kırmızı bir çizgi çekilmiş oldu."94 

 Allâme'nin önde gelen öğrencilerinden biri şöyle der: "Allâme'nin hanımı vefat 

ettiğinde bana bir miktar para verdi ve bu parayı, bir sene boyunca her cuma akşamı 

rahmetli hanımı için Harem'de Hazret-i Masume'nin ziyaretini okuması için birisine 

vermemi istedi." Allâme,  perşembe günleri ikindi vakitlerinde, devamlı bu değerli 

hanımı, daha sonra kardeşini ve genel olarak tüm kabir ehlini ziyaret eder.95 Bu 

ifadelerden de düzenli bir aile hayatının olduğunu, hanımına ne kadar düşkün olduğunu, 

O’na vefasını her fırsatta nasıl dile getirdiğini görmekteyiz.  

 

 

c. Siyasî Hayatı 

 

Allâme, ısrarlı bir şekilde siyasete mesafe koymuş ve ondan uzak durmuş, politika 

ve güncel meseleler hakkında yazmayı reddetmiştir. Kendisini mânevî dereceler 

katetmeye, okumaya, ilme ve talebe yetiştirmeye adamıştır. Âyetullah Humeynî 

tarafından ortaya konulan ve on ikinci imamın gaybeti esnasında kendisinin siyasî ve 

fıkhî fonksiyonlarının ulema tarafından icra edilmesini ifade eden velâyet-i fakih 

doktrinini ana hatlarıyla da olsa benimsediği anlaşılmaktadır. “Bu kabulden yola çıkarak 

Tabâtabâî’nin Şî’î-İmâmî düşüncede usûlî anlayışını benimsediği ortaya çıkmaktadır. 

Zira Velayet-i Fakih teorisi, Usulî ekole mensup olan alimlerin tamamı tarafından kabul 

görülmüş bir husustur.”96Ancak 1962’de Kum’da ulemanın hazırladığı ortak bildiriyi 

imzalaması dışında aktif siyasal olayların içinde yer almamayı tercih etmiştir. Bu 

sebeple 1979 İran İslâm Devrimi’nde doğrudan fazla rolü bulunmamaktadır. Ancak 

öğrencileri Murtaza Mutahharî, Muhammed Huseynî Bihiştî, Musa Sadr, Muhammed 

Müfettah, Muhammed Takî Misbâh Yezdî ve Tahrânî gibileri hocalarının tefekküre ve 

dini yaşantıya yönelmeyi öğütlemesine rağmen politik hareketlere önderlik etmiş, 

devrimin etkili şahsiyetleri arasında yer almışlar hatta bazıları şehid edilmişlerdir. 

Kendisine öğrencilik yapan Âyetullah Hamaney cumhurbaşkanlığı yapmıştır. 

Kendisinin devrim üzerinde faal olmasa da öğrencileri sebebiyle dolaylı etkisinden söz 

                                                 
94 Allame Tabatabai'nin Aile Hayatı, Kıble Dergisi, 28/11/2006. 
95 caferilik.com/makaleler/düşünce-ve-araştırma/391-allâme-tabatabai, 2010. 
96Besri Bilgetay, Şî’î Tefsir Geleneğinde Takiyye Kavramı (Tabâtabâî’nin El-Mîzân Fî Tefsîri’l-Kur’ân 

Özelinde), Yüksek Lisans Tezi, Muş 2020, s. 72. 



38 

 

etmek mümkün olabilir.97 Anlaşıldığı kadarıyla Tabâtabâî, siyasetle, devrimle alakadar 

olmamış kendisini ilme, amele, öğrencilerine adamıştır. Öğrencilerini siyasetle 

uğraşmamaları konusunda uyarsa da öğrencileri bu konuda O'nu dinlememiş İran’ın 

geleceği konusunda söz sahibi olmuşlar, İran İslâm devriminin önde gelen şahsiyetleri 

arasına girmişlerdir. 

 

 

2. ESERLERİ  

 

Müfessirimiz sosyoloji, dinî, ilmî, ahlâkî, kelamî, felsefî vb. birçok dalda eser 

kaleme almıştır. Ancak eserlerinin sayısında; bazı risalelerinin tek tek basılması, 

bazılarının ise toplu halde basılması sebebiyle ihtilaf vardır. Biz tüm eserlerinin ayrı 

ayrı zikrettik.  

 

 

a. el-Mîzân fî Tefsiri’l-Kur’ân  

 

Tabâtabâî’nin, talebelerinin isteği üzerine yazdığı yirmi ciltlik, son asrın en önemli 

tefsirlerindendir. Müfessir, geleneksel Şî’îliği, Sünnîlik ve modern bilimlerle 

mezcederek geniş kapsamlı bir eser telif etmiştir. Biz el-Mîzân’ı, II. Bölümün başında 

daha teferruatlı bir biçimde tanıtacağız. 

 

 

b. Felsefî Eserleri 

 

1. Bidâyetü'l-Hıkme, 1401/1981, 3. bs., Kum, Mektebetü'l-İ'lami'l-İslâmî, 1990, 

204 s.; Farsça ve İngilizce’ye tercüme edilmiştir. Kum’da harici felsefe dersleri verdiği 

son dönemine ait eserlerindendir. Adından da anlaşılacağı üzere hikmetin başlangıcında 

hangi konulara muttali olunması gerektiğini öğretmeyi amaçlayan bir kitaptır. 

Kendisinden önceki geleneği sistematik bir tarzda çağdaş okuyucuya sunması ve önceki 

kitaplarda görülen ilimlerin birbirine karıştırılması gibi bir takım eksiklikleri 

tamamlaması, öğretim kitabının çok ötesinde bir felsefe kitabı olduğunu göstermektedir. 

                                                 
97Ayrıntılı bilgi için bkz., (Tabâtabâî, Özün Özü, s. 15-16, Seyyid Hüseyin Nasr’ın anlatımıyla 

Takdim’den); Mertoğlu, Tabâtabâî, Muhammed Hüseyin, DİA, 2010, XXXIX. 307; Tahran’da adını 

taşıyan bir üniversite (Dânişgâh-ı Allâme Tabâtabâi) bulunmaktadır. 
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2. Nihayetü’l-Hıkme fi’l-Felsefe, Kum’da harici felsefe derslerinin kitaplaşmış 

ikinci kısmı olarak görebileceğimiz Nihayetü’l-Hıkme, Bidâye kitabının yazımından beş 

sene sonra 1975 yılında yazılmıştır. İlkine göre daha hacimli ve daha derin felsefî 

konuların yer aldığı Nihayetü’l-Hıkme ise hikmetin sonu başlığıyla felsefenin en derin 

ve en üstün konularını işlediğini hissettirmektedir.98 

3. Usulü’l-Felsefe Felsefenin Temelleri ve Realizm Metodu (Usulu Felsefe ve 

Revişi Realizm)1401/1981, Kum, Darü'l-Ilm, [t.y.] (başka baskısı) 1401/1981, haz. 

1401/1981, haz. Bahri Akyol, Tahran, İslâmi Kültür ve İlişkiler Merkezi Tercüme ve 

Yayın Müdürlüğü, 1996, 232 s.; Ayetullah Şehit Murtaza Mutahharî’nin dipnotlarıyla 

dipnotlarıyla beş cilt olarak Farsça yayımlanmıştır. Bir cildi Şeyh Cafer Sübhani’nin 

Arapça’ya tercümesi ile basıldı. İranlı gençlerin Avrupa felsefesine sürüklenmelerinin 

tehlikeli hal alması ve İslâm felsefesinden uzaklaşmaları üzerine bu eseri telif etmedeki 

amacı eski İslâm felsefesi ile modern batı felsefesini yakınlaştırmadır.99 Tabâtabâî’nin 

bir grup öğrenciyle yaptığı batı felsefesi okumaları ve doğu felsefesi ile 

karşılaştırmalarına dayanan kitabı, klasik bir İslâm felsefesi kitabı olmanın yanında 

güncel felsefî problemlere yer vermesinden dolayı nisbeten çağdaş bir felsefe metnidir. 

On makaleden oluşan kitapta felsefenin neliği, safsata ve idealizm, ilim ve idrak, 

bilginin değeri, idrakte çokluğun oluşumu, itibari idrakler gibi çağdaş felsefî konuların 

yanında varlık, birlik ve çokluk, mahiyet gibi klasik felsefî meseleler mezcedilerek 

sistematik bir tarzda ortaya konmuştur. Kitap bu çeşitlilik ve karşılaştırmalı bölümlere 

yer vermesinden dolayı doğu ve batı felsefesinin karşılaştırmasına yer veren ilk felsefî 

eserler arasında sayılabilir.100 1981 yılında Beyrut’da Muhammed Abdülmün’im el-

Hâkanî tarafından ilk iki cildi Üsüsü’l-Felsefe ve’l-Mezhebü’l-Vâkı’î, adıyla Arapça’ya; 

1996 yılında Tahran’da Bahri Akyol tarafından ilk cildi Felsefenin Temelleri ve 

Realizm Metodu adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir.101 

4. Te’likatün ale’l-Hıkmeti’l-Müteâliye (Sadruddin-î Şirazî’nin “Esfâr”ının şerhi); 

Molla Sadra’nın Hıkmetü’l-Mütealiye adlı felsefî sisteminin ana kitabı olan Esfâr-ı 

Erbea’ya Tabâtabâî’nin yaptığı açıklamalardan oluşan eseridir. Aşkın hikmet filozofları 

tarafından Esfâr’a ta’likat yazmak bir teamül haline gelmişti.102 Allâme Tabâtabâî’nin 

                                                 
98 bkz., el-Evsî, et-Tabâtabâî ve Menhecühû fî Tefsîrihî el-Mîzân, s. 53; Apaydın, Muhammed Hüseyin 

Tabâtabâî’de Varlık Kavramı, İstanbul 2010, s. 23. 
99 el-Evsî, et-Tabatabai ve Menhecühü fi Tefsirihi’l-Mizan, s. 53. 
100 Apaydın, Muhammed Hüseyin Tabâtabâî’de Varlık Kavramı, s. 23. 
101 Besri Bilgetay, Şî’î Tefsir Geleneğinde Takiyye Kavramı (Tabâtabâî’nin El-Mîzân Fî Tefsîri’l-Kur’ân 

Özelinde), Yüksek Lisans Tezi, Muş 2020, s. 52 
102 Apaydın, age., s. 23 



40 

 

nezaretinde yayınlanmakta olan Esfâr’ın yeni baskısına yazılmış olup şimdiye kadar altı 

cildi yayınlanmıştır.103 

5. Risale der Burhan (Burhan Hakkında Risale), 1401/1981, trc. Mehdi Kavvam 

Saferi, Kum, Merkez-î İntişarat-ı Defter, 1371, 208 s.; Yakîn ifade eden bilgiyi 

incelediği Burhan adlı risalesi dört makaleden oluşmaktadır. Risalenin sonundaki 

kayıttan, Tabâtabâî’nin ilim tahsil ettiği Necef’teki yıllarında Kerbela’da 1930 yılında 

yazıldığını öğrenmekteyiz. İlk makalede ilmin husulünün nasıllığı, ikinci makalede 

burhanın öncüllerinde aranan şartlar, üçüncü makalede burhanî ilimlerin hakikati ve son 

makalede de tanım ve tanımın burhanla ilişkisi işlenmektedir. Gâlip el-Ka’bi kitabın 

birden fazla baskısını aslı ile karşılaştırıp kendi ta’likatıyla beraber neşretmiştir.104 

6. Risale der Kuvve ve Fiil 

7. Risale der Müğalata (Polemik Hakkında Risale) 

8. Risaletün fi’l-İ’tibariyyât; Tabâtabâî’nin kendine özgü felsefe meselelerinden 

biri olan itibariyyata ait olan bu müstakil risale, muğalata ve kuvve-fiil risaleleri ile 

beraber yayınlanmayan eserleri arasındadır. Bununla beraber itibariyyat ile ilgili 

konuları hem Usul-ü Felsefe hem de Nihayetü’l-Hıkme adlı eserlerinde kısmen 

işlemiştir. Bu eserlerindeki bilgilerden yola çıkarak Tabâtabâî’nin itibarî idraklerle ilgili 

görüşlerini inceleyen kitaplar kaleme alınmıştır.105 

9. Felsefetü'l-Ahlâk fi'l-Kur'âni'l-Kerîm, 1401/1981, Beyrut, Dârü's-Safve, 1995, 

128 s.    

10. Aliyyün ve’l-Felsefet-ül İlahiyye 

 

 

c. Diğer Eserleri 

 

1. İslâm Çağ Ve İnsanın Tarihte Tekâmülü, 1401/1981, der., Murtaza Mutahharî, 

çev. Ubeyd Küçüker,  İstanbul, Seçkin Yayıncılık, 1989, 116 s. 

2. İslâm ve İctima, İslâm ve Toplum, Objektif Yay., 1991-İstanbul; İslâm 

Sosyolojisi,1401/1981; Türkçesi Hasan Kanatlı, İstanbul, Kevser & Değerler Yayınları, 

2008, 190 s.  

3. Mekteb-i Teşeyyu’ Şî’a Memua-i Müzakerât bâ Purûfisûr Kurbin, (Allâme 

Tabâtabâî ve Henry Corbin Söyleşiler), çev., İsmail Bendiderya, İnsan Yay., 1996, 

                                                 
103 el-Evsî, age., s. 53 
104 Apaydın, age., 24 
105 Apaydın, age., 24-25 
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İstanbul; Allâme’nin Profesör Henry Corben ile Şî’a hakkında yaptığı söyleşilerdir. 

Corbi, Şî’a ve teşeyyü’ hakkında sorular yöneltmiş Allâme de geniş bir şekilde 

cevaplamış ve kitap halinde basılmıştır. Farsça, Arapça, Fransızca ve İngilizce olarak 

yayınlanmıştır. Bu görüşmelerin II. cildi Risalet-i Teşeyyu’ der Dünyay-ı İmrûz adıyla 

yayınlanmıştır. 

4. Şî’a der İslâm, (İslâm’da Şî’a) 1401/1981,Qum [Kum], İslâmi Kültür ve 

İlişkiler Merkezi Tercüme ve Yayın Okp Müdürlüğü, 1998, 227 s., çev. Kadir Akaras-

Abbas Kazimi, Kevser Yay., 1993, İstanbul; Bu kitap, Şî’îliği ve onun muhtelif 

boyutlarını İslâm ve Şî’î düşünce alemini tanıtmaya yönelik olarak hazırlanmış bir 

kitaptır. Şî’îliğin ortaya çıkış nedenlerini açıklar. İmametin İslâm'ın aslından olduğunu 

belirtir. Allâme’ye talebelik yapan Seyyid Hüseyin Nasır bu kitaba önsöz yazmış ve 

kitabı İngilizceye tercüme etmiştir. İslâmi ve Şî’î öğretileri bu kitapta açıklamıştır. 

5. İslâm’da Kur’ân, trc. Ahmed Erdinç, İstanbul, Bir Yayıncılık, 1988, 148 s.; 

(başka baskısı), çev. Bahri Akyol,  Ensariyan Yay., 1997, İran; Müfessir bu kitabını 

Farsça yazdı daha sonra Arapça’ya tercüme edildi. Kitabında Kur’ân-ı Kerîm’in 

öneminden, evrenselliğinden, mükemmel ve daimiliğinden, Müslümanlar katındaki 

öneminden bahseder. Kur’ân’ın nüzûlü, cem’i, Kur’ân ilimleri gibi konulardan 

bahseder.106 

6. el-Mer’e fi’l-İslâm (İslâm’da Kadın), Mustafa Yalçın, İst., 2018, Kevser Yay.; 

“Gerçekte kadın hususunda, onun İslâm ve Kur'ân’daki makamı hakkında Tabâtabâî’nin 

ele aldığı, bazılarını da el-Mîzân Tefsiri bünyesinde işlediği; evlilik, miras, kadının 

sosyal kişiliği gibi konuları ve Amerika’da bulunan İranlı mezunlardan birinin, kadınlar 

hakkında birkaç ayetin tefsirlerinin  incelenmesi ünvanı altında yazmış olduğu bir 

makaleye verilen cevapları içermektedir.”107 “Farsça’dan Arapça’ya tercüme edilmiştir. 

Tarih boyunca kadının durumunu açıklamakla başlayan küçük bir kitaptır. Kilisenin 

zulmü altında ezilen kadına, İslâm hakkındaki hatalı anlayışlara değinir. İslâmi 

kanunların temelini ve İslâm’da kadının durumunu anlatır.”108 

7. İslâm ve Çağdaş İnsan, Kevser Yay. tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiştir. 

Tabâtabâî’nin ilmi, felsefî, ahlâki, dînî vb. değişik sorulara ve şüphelere verdiği 

yanıtları içerir. Fıtrat, felsefî konular, yaratılış ve diriliş, erkek ve kadın hakları, 

reenkarnasyon vb. konuları ele alır.109 

                                                 
106 el-Evsî, age., s.55. 
107 Kitabın tanıtımı. 
108 bkz., el-Evsî, age., s.52-56. 
109 Müfessirin yedi kitabı da Türkçe’ye tercüme edilmiştir. 
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8. İslâmî Hükümet Hakkında Risâle (Farsça, Arapça ve Almanca olarak 

basılmıştır.) 

9. Haşiye-i Kifaye 

10. Risâle der Kuvve ve Fiil  

11. Risâle der İsbât-ı Zat (Zâtın İspatı Hakkında Risale), Allâme Tabâtabâî’nin 

nezaretinde yayınlanmakta olan Esfar’ın yeni baskısına yazılmıştır. 110 

12. Risâle der Esma ve Sıfat (Allah’ın İsimleri ve Sıfatları Hakkında Risale). 

13. Risâle der Ef’al (Allah’ın Fiilleri Hakkında Risale). 

14. Risâle der Vesait Miyân-i Hoda ve İnsan (Allah ve İnsan Arasındaki Vasıtalar 

Hakkında Risale). 

15. er-Resailü't-Tevhidiyye, 1401/1981, Beyrut, Müessesetü'n-Numan, 1991/1412, 

311, s.; Eserlerinden biri de, üç risaleden oluşan tevhid kitabıdır. Bu kitap, “Vesait 

(vasıtalar) Risalesi”, “Dünyadan Önce İnsan”, “Dünyada İnsan”, “Dünyadan Sonra 

İnsan” adında üç risaleden oluşan “İnsan” kitabıyla bir arada bir cilt halinde basılmış ve 

“Yedi Risale” adıyla meşhur olmuştur.  

16. Risaletü’t-Teşcî’ fi’l-Alemi’l-Muâsır, bu kitabın ikinci bölümü müsteşrik Henri 

Corbin ile konuşmaları içerir. Kitap dört bölümden oluşur. Birinci Bölüm, Beşeriyete 

teşci’ müjdesi nedir? İkinci Bölüm, Allâme Tabâtabâî’nin Corbin’e Cevabı. Üçüncü, 

açıklayıcı notlar. Dördüncü bölüm, Tabâtabâî’nin Şahsî-İlmî Hayatının Özellikleri ve 

farklı kişilerce yazılmış önemli araştırmaları içerir. Birincisi Allâme Tahrânî’nin yazdığı 

el-Allâme et-Tabâtabâî Edvâün âlâ Hayâtihî ve Sîratihî’dir. Tabâtabâî’nin Felsefî 

Eğilimi, Felsefî Hayatı, el-Mîzân Tefsirinin Projeleri, el-Mîzân’ın Huzurunda 23 yıl, 

Sabit Tabâtabâî İnceme Okuması ve İslâm Fıkhının Değişkenliği, el-Mîzân’ın Üç 

Özelliği, Tabâtabâî ve Çağdaş Batı Felsefesi Kelamı, Babam Böyleydi (kızı tarafından 

yazılmış).111 (Bu kitap Corbin ile görüşmelerin ikinci cildinin Arapçası olabilir.) 

17. Usûlü’l-akâid, kitap beş bölümden oluşur. Mekâlâtün Te’sîsiyyetün fi’l-

Fikri’l-İslami başlığı altında basılmıştır. Kitap, Tabâtabâî’nin “Hayatım” başlığıyla 

kişisel hayatını yazdığı önemli notları ve pekçok felsefî araştırmayı içeren makalelerden 

oluşur. Kırk dört risaleyi içerir. Nübüvvet hakkında, zatın isbatı, sıfatlar, fiiller, velayet, 

İslam hükümeti, aşk, mebde’-mead vb. hakkında risalelerden oluşur.112 Birçok kitabının 

bu kitabın içinde toplandığı söylenir. 

18. Sünen-i Nebi, Farsça ve İngilizce’ye tercüme edilmiştir. 

                                                 
110 el-Evsî, age., s. 53  
111 Tayeh, Muhammed Huseyin Tabâtabâî… Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-Ilmiyye; s. 181-182. 
112 Tayeh, Muhammed Huseyin Tabâtabâî… Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-Ilmiyye, s. 181-182. 
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19. Maza Ba'de'l-Mevt, (Heyat Pes ez Merg), 1401/1981, Beyrut, Dârü's-safve, 

1995/1416, 208 s.; Ölümden Sonraki Hayat, 1401/1981 ; yay. haz. Bahri Akyol, 

Tahran, İslâmi Kültür ve İlişkiler Merkezi Tercüme ve Yayın Müdürlüğü, 1996, 144 s.  

20. Risâle der Nübüvvet (Peygamberlik Hakkında Risale) 

21. Risâle der Velâyet (Velâyet Hakkında Risale) Risaletü’l-Velâye, 1401/1981, 

 Beyrut, Dârü’t-Taaruf, 1987/1407, 126 s.     

22. Risâle der Müştakkat 

23. Risâle der Müğalata (Polemik hakkında Risale) 

24. Risâle der Tahlil (Analiz hakkında Risale) 

25. Risâle der Terkib (Kompozisyon hakkında Risale) 

26. Risâle der İtibarat (Görecelilik hakkında Risale) 

27. Risâle der Nübüvvet ve Menamât (Peygamberlikler ve Rüyalar Hakkında 

Risale) 

28. Manzume der Resm-i Hatt-ı Nestalik 

29. Nübüvvet ve İmamet 

30. el-E’dadü’l-Evveliyye, Bu eserinde, meşhur Matematik hocası Ebu’l-Kasım el-

Havansari’den aldığı Matematik yoluyla sayıları birinciden on bininciye kadar ortaya 

çıkarır.113 

31. Te’likatün ala Kitab-i Usuli’l-Kafi li’l-Küleynî 

32. Te’likatün ala Kitab-i Bihari’l-Envar li Muhammed Bakır el-Meclisi 

33. Te’likatün ala Kitabi’l-Kifaye fi Ilmi’l-Usuli’l Âhuvendi Şeyh Muhammed 

Kazım Horasanî 

34. Risaletün fi Ilmi’l-İmam 

35. Risaletün fi’l-Vahy 

36. Risaletün fi’l-Vesait 

37. Me’neviyyetü’t-Teşeyyü’ 

38. Min Ravaiı’l-İslâm 

39. Menzumetün fi Kavaıdi’l-Hattı’l-Farisi 

40. Risaletün fi’l-İ’caz 

41. Vahy yâ Şu’ur-î Mermûz (el-Vahyü evi’ş-şuûru’l-hafiyye) 

42. Makaleler, Allâme Tabâtabâî’nin “Mekteb-i Teşeyyü”, “İslâm Mektebinden 

Dersler” ve “Kitap Kılavuzu” gibi dergilerde birçok makalesi de yayınlanmıştır.114 

                                                 
113 el-Evsî, age., s.53 
114 bkz., el-Evsî, age., s.52-56; İslâm’da Şî’a kitabının önsözü. 
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43. Shi'ite Anthology,  1401/1981, trc., William C. Chittick,  Kum, İntişarat-ı 

Ensariyan, 1982,152 s.  

44. el-Mahlukatü'l-Hafiyye fi'l-Kur'ân: el-Melaike, el-Cin, İblis, 1401/1981, 

Beyrut, Dârü's-Safve, 1995, 119 s.    

45. Şefaat Üzerine, M. Hadi Esedi, Murtaza Mutahhari, M. Hüseyin Tabâtabâî, 

İstanbul, Kevser Yayınları, 2001,196 s. 115 

46. Günümüz Dünyasında Şî’îliğin Misyonu 

47. İslâmî Sorular 

48.  İslâm’da Hükümet 

Tabâtabâî ayrıca Muhammed Bâkır el-Meclisî’nin Bihâru’l-Envâr’ı, Küleynî’nin 

el-Usûl mine’l-Kâfî’si, Hür el-Âmilî’nin Vesâilü’ş-Şî’a ila tahsîl mesâili’ş-şerîa’sı gibi 

bazı Şî’î hadis kaynaklarının yayıma hazırlanmasına katkıda bulunmuştur.116 

 

 

3. TABÂTABÂÎ’NİN YAŞADIĞI DÖNEM 

 

İnsanların, ilim adamlarının, özellikle de âlimlerin görüşlerinin arka planında ailesi, 

çevresi, hocaları, aldığı eğitim kadar önemli olan bir husus da yaşadığı bölge, zaman, 

siyasî, kültürel ortamdır. Kısaca İran tarihine, sosyal yapısına, Müfessirimizin yaşadığı 

şehirlere, Allame Tabâtabâî’nin dünyaya gelişinden vefat anına kadarki İran’ın sosyal, 

siyasi hayatına ve devrimine göz atalım.  

 İran, MÖ 4000'lere dayanan tarihi ve var olan yerleşmeleriyle dünyadaki en eski 

sürekli uygarlıklardan birine ev sahipliği yapmaktadır. İran toprakları Hz. Ömer 

döneminde, 636-637 yıllarında gerçekleştirilen Kadisiyye ve 642'de gerçekleştirilen 

Nihavend savaşlarından sonra Müslümanların eline geçti. İran'ın Müslümanlar 

tarafından ele geçirilmesiyle ülkede köklü değişiklikler meydana geldi.117 

İran, hem etnik hem de mezhepsel bakımdan büyük çeşitlilik göstermektedir. 

İran’da ziraat, hayatın temelidir, sanayisi gelişmiştir, iktisadi hayatı petrole dayanır. 

Eğitimi, eski tarza göre gelişti. Zamanla Darü’l-fünun kuruldu, orada çağdaş ve çeşitli 

                                                 
115 bkz., kitap isimleri için, Tayeh, Muhammed Huseyin Tabâtabâî…Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-

Ilmiyye, s. 178-182; TDV İSAM Gnl.; http://tr.abna24.com/service/ important/archive/ 2016/11/ 

14/791928/story.html; Algar, age., XVII/3 [2006]; Maadh Shareef Awla, el-Menar ve el-Mizan 

Tefsirlerinde Muhkem ve Müteşabihat -karşılaştırmalı bir inceleme- (basılmamış yüksek lisans tezi) 

Ankara, 2019, s. 19. 
116 Mertoğlu, Tabâtabâî, Muhammed Hüseyin, DİA, 2010, XXXIX. 306-308.  
117 http:/tr.wikipedia.org/wiki%c4%Bûran, 2008. 

http://tr.abna24.com/service/%20important/archive/%202016/11/
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ilimler öğretildi. 1931’de Tahran Üniversitesi kuruldu, 1941’den sonra ise Tebriz, Şiraz, 

Meşhed vb. altı modern üniversite kuruldu. 118 

Müfessirimizin doğduğu Tebriz, eğitimini aldığı Kum ve Necef şehirlerini tanımaya 

çalışalım.  

Tebriz, “İran’ın kuzey batısındaki en büyük şehri, Doğu Azerbaycan Eyaleti'nin 

merkezidir. Halkın dili Azerice'dir.” Tebriz, “sağlıklı güzel havasıyla ünlüdür, Tebriz 

olarak isimlendirilmesinin sebebi, ateşi kesmesi, hastalıkları sonlandırmasıdır.” Tebriz, 

Şî’î beldelerin en büyüklerindendir, ilim merkezidir, orada dini ilim talebeleri için 

yüksekokullar vardır. 

“Tebriz, Safeviler devrinde İran’a kısa bir süre başkentlik yapmıştır, alan ve nüfus 

açısından İran’ın Tahran ve Meşhed'den sonra üçüncü en büyük şehri, sanayi 

bakımından İran’ın ikinci şehridir. İran Ermenilerinin psikoposu Tebriz'de bulunur. 

Şems-i Tebrizî 1185 yılında bu şehirde doğmuştur.”119  

Tebriz bulunduğu coğrafya nedeni ile İran'ın batı kapısı olarak görülür, bu yüzden 

birçok modern yapı ve etkinlik, İran’da ilk olarak Tebriz’de yapılmıştır veya 

görülmüştür. Bu yüzden Tebriz İran'ın ilk modern hayata geçen şehri olarak görülür: 

İran’ın ilk matbaa evi, ilk modern okulu, ilk işitme engelliler okulu,  ilk özel dahi 

çocuklar okulu, ilk anaokulu vb. Tebriz’de kuruldu.”120 Tebriz, aynı zamanda Doğu 

Azerbaycan eyaletinin başkentidir. 1978 yılından itibaren yaşanan İslâm Devrimi 

sırasında da Tebriz hep önemli bir merkez olmuştur.121 

Kum, Şî’îlik veya Şî’a mezhebinin kutsal yeridir ve on iki imamlardan, İmam Ali 

İbn Musa er-Rıza'nın kız kardeşi Fatıma bint Musa el-Kadim'in türbesi buradadır. Kum, 

İran'ın 30 eyaletinden biridir. Dünyanın üçüncü büyük el yazması kütüphanesi 

Kum’dadır. Necefî Kütüphanesinde 37 bin cilt el yazması eser bulunur.122 “Önemli 

ticaret merkezine sahip İran şehirlerinin en büyüklerindendir. Kum, dini ilimlerin tahsil 

edildiği ilmi üniversitelerin en büyüğüdür.”123 

Necef, Irak'ın başkenti Bağdat'ın 160 km güneyinde, Çoğunluğunu Şî’îlerin 

oluşturduğu, Hz. Ali’nin mezarının bulunduğu şehirdir.124 Necef, kayalık bir çöldür. 

Kayalık vadiler ve derin kraterler nedeniyle sık sık bölünen araziye sahiptir.125 Necef, 

Güney İsrail’de Mısır, Ürdün, İsrail arasında yer alan çöldür. Necef ismi İbranice'de 

                                                 
118 el-Evsî, Ali, et-Tabatabai ve Menhecühü fi Tefsirihi el-Mîzân, s. 18-19. 
119 el-Evsî, age., s. 27. 
120 http://tr.wikipedia.org/wiki/Tebriz, 2008. 
121 http://www.fotogezgin.com/turkmuhru/haber_detay.as p?haberID=206, 2008. 
122 http://tr.wikipedia.org/wiki/Kum_Eyaleti, 2008. 
123 el-Evsî, age., s. 33-34. 
124 www.bibilgi.com-Necef bilgi, 2008. 
125 http://tr.wikipedia.org/wiki/necef, 2008. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
http://tr.wikipedia.org/wiki/Do%C4%9Fu_Azerbaycan
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http://tr.wikipedia.org/wiki/1185
http://tr.wikipedia.org/wiki/Matbaa
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eiilik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Oniki_%C4%B0mam
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_er-R%C4%B1za
http://tr.wikipedia.org/wiki/Ali_er-R%C4%B1za
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6l
http://tr.wikipedia.org/wiki/Vadi
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srail
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C4%B1s%C4%B1r
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%9Crd%C3%BCn
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srail
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6l
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0branice
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tebriz
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kum_Eyaleti
http://www.bibilgi.com-necef/
http://tr.wikipedia.org/wiki/necef


46 

 

kuru anlamına gelmektedir ve Tevrat'ta da güney anlamına gelecek şekilde 

kullanılmıştır. Günümüzde İsrail sınırları içindedir. Kuzeyinde Lut Gölü, güneyinde 

Akabe Körfezi bulunur.126 Necef’te ilmi havza, Şeyh Muhammed b. Hasen et-Tûsî’nin 

H. 448 yılında Bağdat’tan oraya hicretinden sonra kurulmuştur. Necef, ilim 

merkezlerinin en büyüklerinden sayılır, oraya ülkelerin çoğundan talebeler yolculuk 

eder.127 

“Müfessirimiz 1923-1933 yılları arasında on sene ilmi öğrenimini tamamlamak 

üzere Necef’te yaşadı. I. Dünya savaşı sırasında Osmanlı ordusunun yenilmesinden 

sonra Necef’i İngilizler işgal etti. İngilizlerin kötü muamelesi altında iken ruhanilerin 

önderliğinde İslâmî uyanış cemiyetleri kuruldu, İngilizlere karşı ayaklanıldı ama başarılı 

olunamadı. Daha sonra pek çok yerde ayaklanmalar oldu ve 1921’de Irak bağımsızlığını 

elde etti.”128 

Kısaca devrimi hazırlayan şartlara bakalım. Şah’ın, 1962'deki "Ak devrim" adı 

verilen toprak reformuna halk tepki gösterir. Bu olayla Humeynî halkın desteğini 

sağlamaya başlar. Rejim, reforma karşı direnişi kırmak için bazı yerlerde katliamlar 

                                                 
126http://tr.wikipedia.org/wiki/necef, 2008 Çöl bölgesinin hangi devlette kalacağı, yeni kurulan İsrail 

Devleti ile Ürdün arasında 1948 Arap-İsrail Savaşı’na neden oldu. Çölün büyük bölümünü ele geçiren 

İsrail, çöl topraklarını verimli duruma getirmek için 500 km uzunluğunda beton boruyla su getirerek 

sulamaya başladı. Bugün burada tahıl tarımı ve meyvecilik yapılmaktadır. Çok eski zamanlardan beri 

bilinen bakır, petrol, fosfat ve manganez yatakları bulunup işletilmeye başlandı. Necef Çölü ekonomik 

yönden İsrail için önemli bir kaynaktır.  
127 el-Evsî, age., s. 28. 
128 bkz., el-Evsî, age., s. 28-31; Müfessirin doğduğu 1900’lü yıllara, şah rejimine, devrimi hazırlayan 

etkenlere kısaca bakalım: “1905-1906’lı yıllarda meşrutiyetçilerin devrimi ile meşrutiyet ilan edilir.  I. 

Dünya Savaşı'nda Rusya ve İngiltere, İran topraklarının tamamını işgal ederler. Rusya 1917 Bolşevik 

ihtilaliyle birliklerini geri çekmesinden sonra İran'ın tamamını İngilizler işgal eder. Ancak 1920'de Rus 

ordusunun yeniden Kuzey İran'a girmesi üzerine İngiliz birlikleri bu bölgeden çekilir. Rıza Han -Rıza 

Pehlevî- 1925'te,  İngilizlerin yardımıyla İran şahı olunca işgal kuvvetleri bu ülkeyi terkeder. 1925-1941 

yılları Rıza Şah döneminde sömürü amaçlı Darsi anlaşması yapılır. Rıza Pehlevî, İngilizlerin İran 

üzerindeki çıkarlarını koruma görevini üstlendiği gibi ülkeden İslâm'ın bütün izlerini silmeye de çalışır. 

1935'te çıkardığı kadınların İslâm hükümlerine göre örtünmelerini (tesettürü) yasaklayan yasası halkın 

geniş tepkisine yol açar. İslâm şeriatı yerine Fransız kanunlarına dayanan medeni kanunu getirir. Dini 

okulları çağdaş okullara çevirir. İranlı kadınların (terbiye), davranışları üzerinde etkili olmak üzere 

başörtüsünü çıkarmaktan başlayarak bol bol Avrupalı modeller getirir. 1935’te kızlar ve muallimlerin 

örtülerini yüzlerinden indirmeleri konusunda kanun çıkarır. Ayrıca ordu askerlerine başörtüsü örten 

kızlarla arkadaşlığı da yasaklar. Din âlimleri, vakıf malları üzerindeki güçlerini kaybeder. Evlilik ve 

nikâhı belgelemek için bürolar kurulur, dini törenler kaldırılır. Şahın baskıcı politikalarının yanında, 

modernizasyon çabası ve halkın fakir kesimiyle bir türlü ilişki kuramayan resmi kurumlar veya sivil 

toplum örgütleri de inkılaba zemin hazırlar. Şahın modernleşme programı, ekonomik refah ve sosyal 

eşitlik gibi vaatlerini yerine getirememesi ve tüketimin sınırsız bir şekilde teşvik edilmesi sebebiyle 

başarıya ulaşamaz. Başarısız ve güçsüz modernleşme, kimlik bunalımı, değerlerin sarsılması ve benzeri 

sebepler dolayısıyla rejime karşı memnuniyetsizlik ve kin giderek artar. Rıza Pehlevî'nin II. Dünya 

Savaşı'nda nazi Almanya'sıyla işbirliği yapması üzerine 1941'de Sovyet ve İngiliz kuvvetleri İran'ı işgal 

eder. Bu olay üzerine Rıza Pehlevî tahttan çekilerek yerine oğlu Muhammed Rıza Pehlevî'yi geçirir. 

Muhammed Rıza Pehlevî 1953'te çıkan bir iç kargaşa üzerine ülke dışına kaçar. Kısa bir süre ABD'nin 

desteğiyle yeniden tahtına döner. (Rıza Han Kemal Atatürk’e hayrandı.)  el-Evsî, age., s. 18-19 el-Evsî, 

age., s. 23; İran Araştırmaları merkezi.com/İran Aydınlanması Üzerine (3), Ekber Genci, 2008;  Hasan 
Onat, 20.  Asırda Şî’îlik ve İslâm Devrimi, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik Sempozyumu 

(Özet), İlmi Neşriyat, İstanbul 1994, s. 66-69. 
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http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srail_Devleti
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http://tr.wikipedia.org/wiki/1948_Arap-%C4%B0srail_Sava%C5%9F%C4%B1


47 

 

gerçekleştirir. 1963 yılında, İran halkı İmam Humeynî’nin rehberliğinde 15 Hordad 

gününde büyük protesto gösterisi yapar.129 

Öte yandan kimlik bunalımı ve İranlı aydınların Alman felsefecilerin 

düşünceleriyle tanışması meşrutiyet aydınlarının ortaya koyduğu liberal düşüncelerinin 

bir kenara itilmesine sebep olur. Yeni söylem Nietzsche ve Heidegger’den ilham alarak 

ortaya koydukları kimlik bunalımı ve değerlerin sarsılması sorunlarına çözüm 

arayışından kaynaklanmaktadır. Heidegger’in düşüncesinden bu şekilde yapılan 

çıkarımlar yapan Seyid Huseyin Nasr, İhsan Naraki, Daryuş Şayegan, Daryuş Aşuri, 

Celal Ali Ahmed ve Ali Şeraiti gibi aydınlar, halkı milli kimliğe ve öze dönüş projesine 

çağırırlar.  

Sadr, Fransız şarkiyatçı Henry Corbin’in yönlendirmesiyle büyük İslâm 

filozoflarının eserlerini edisyon kritik ve yayınına yönelir. O, İran ve İslâm kültür 

mirasının kaynakları ile kimliksizlik hastalığına şifa bulmayı ve garbzedelikten 

kaynaklanan kültür erozyonu ve bunalımını aşmayı hedefler.130               

İnkılabın altyapısını hazırlayan sebepler 70’li yıllarda oluşmaya başlar. 1970’li 

yıllarda Şah’ın gücünün zirvede olduğu, buna bağlı olarak da baskının arttığı, gerilla 

hareketlerinin başladığı, muhalefete karşı askeri tedbirlerin alındığı, kültürel faaliyetlere 

katılan yazarların tutuklandığı, (Gulam Huseyn Saidî, Rıza Berahanî, Said Sultanpur ve 

Ali Şeraitî) hatta öldürüldüğü yıllardır. Bu dönem aynı zamanda aydınların siyasî 

mücadelesinin en hızlı olduğu dönemdir.131 

1977 yılında İran halkı dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Carter’in 

İran’a gelmesine sert tepki gösterir. 1977’de Kum kentinde halk büyük bir protesto 

yürüyüşü yapar. Pehlevî rejimi halka ateşle karşılık verir, halk katledilir. 8 Eylül’de 

Tahran ve ilçelerde birçok kişi öldürülür. 10-11 Aralık’ta Tasua ve Aşura günlerinde 

milyonlarca halk, Şah’a karşı muhalefetlerini ilan etmek üzere protesto yürüyüşleri 

düzenler. 1979 Yılı 12 Ocak’ta  Humeynî, Devrim Konseyinin kurulduğunu ilan eder. 

16 Ocak’ta Şah İran’ı terk eder. 1 Şubat’ta  Humeynî İran’a döner. 11 Şubat’ta 

Humeynî  yayınladığı bir bildiride askeri devletin geçersizliğini ilan eder. Amerikalı 

General Heyzer’in darbe planı amacına ulaşamaz. Ordu halk saflarına katılır ve İslâm 

devrimi yapılır. 30-31 Martta  İran halkı, tarihinde ilk referanduma gider. Referandum 

                                                 
129 www.irankültürevi.com/irantarihi; www.ulkeler.net; elyazmasi.org, 2008. 
130 İran Araştırmaları merkezi.com/İran Aydınlanması Üzerine (3), Ekber Genci, 2008;  Onat, 20.   Asırda 

Şî’îlik ve İslâm Devrimi, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik Sempozyumu (Özet), İlmi Neşriyat, 

İstanbul 1994, s. 66-69. 
131 İran Araştırmaları merkezi.com/İran Aydınlanması Üzerine (3), Ekber Genci, 2008;  Onat, 20.   Asırda 

Şî’îlik ve İslâm Devrimi, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik Sempozyumu (Özet), İlmi Neşriyat, 

İstanbul 1994, s. 66-69. 
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sonucunda, oylamaya katılanların %98,5’i İran İslâm Cumhuriyeti’nden yana oy 

kullanarak şahlık rejimini ortadan kaldırır. İslâm cumhuriyetinin ilanından sonra ülkenin 

dini lideri Ayetullah Humeynî olur.132  

Tabâtabâî, siyaseti hoş görmediği için İran devriminin hiçbir safhasında yer almaz. 

Ancak öğrencileri devrimin baş aktörleri arasında yer alır, onlara her ne kadar ilim, 

amel tavsiye etse de, onlar hocaları Tabâtabâî’yi dinlemez kimi tutuklanır, kimi de 

öldürülür. 

 

 

       D. Tabâtabâî ve Şîa 

 

1.  Şî’îlik  

 

Lugatte "izleyici, taraftar, yardımcı, fırka, bölük” anlamında kullanılır. Şî’a, 

Peygamber-i Ekrem'den (sav) sonra hilâfet makamının, onun sülâlesine, Ehl-i Beyt’e 

özgü bir hak olarak gören, İslâm öğretilerinde Ehl-i Beyt mektebini izleyen 

kimselerdir.133  Zehebî, Şî’a’yı şöyle tarif eder: “Hz. Ali’ye Ehl-i Beytine ve ön yargıya 

tabi olanlar, ondan yana olanlar, Hz. Ali tarafını hususî bir şekilde tutan, Hz. Ali’nin 

Rasülullah’dan (sav) sonra imam olduğunu ve hilafetin Rasülullah’ın vasiyetiyle onun 

hakkı olduğunu, hilafet ne o hayatta iken ondan ne de vefatından sonra oğullarından 

çıkmış olduğunu söyleyen topluluktur.”134  

Başka bir tanım ise şöyledir: “Hz. Peygamber’den (sav) sonra imâmetin Hz. Ali ve 

onun soyunun hakkı olduğunu ileri sürenler Şî’a, Hz. Ali’nin imâmetini açık bir nassa 

dayalı olarak iddia edenler İmâmiyye, İmâmiyye içinde değerlendirilmekle birlikte, 

                                                 
132www.irankültürevi.com/irantarihi; www.ulkeler.net; elyazmasi.org, 2008; “İnkılab taraftarlarınca, 

İnkılabın başarıya ulaşmasının temel nedenleri şunlardır: İmam Humeynî’nin liderliği, kişisel özellikleri. 

İnkılâb öncesi ve sonrası halkın birlik içerisinde bulunması ve Şah rejimine karşı mücadelede etkin bir 

güç haline gelmesi. İslâm Peygamberi ve Ehlibeytine olan inanç ve bağlılık, onların yaşamı ve Allah 

yolunda şehid oluşu, özellikle de Aşûra’dan alınan ders ve ibretler. İnkılâbın en büyük nedeni, Şah 

rejiminin halkın inançlarına yaptığı saygısızlıklar, Müslüman halkın inanç ve hüviyetini yok etmeye 

çalışan Batının çürük değerleri ve çok yönlü sömürgeci sultasına karşı mücadele İslâmî İnkılâbın asıl 

nedenlerindendir.” (irankültürevi.com/İslâm İnkılabı Hakkında). 
133 Ethem Ruhi Fığlalı, Şî’îliğin Doğuşu ve Gelişmesi, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik 

Sempozyumu (Özet), İlmi Neşriyat, İstanbul 1994, s. 27; Muhammed b. Abdülkerim eş-Şehristânî, el-

Milel ve’n-Nihal, çev., Muharrem Tan, Dinler ve Tarihi, Akademi Akademi Yayınları, İzmir 2006, s. 132; 

Allâme Tabâtabâî ve Henry Corbin, Söyleşiler, çev., İsmail Bendiderya, İnsan Yayınları, İstanbul 1996, s. 

13. 
134Muhammed Hüseyin Zehebî, et-Tefsir ve'l-Müfessirûn, Metbeatü’s-Seade, 2. Baskı, 1976, II. 3; eş-

Şehristânî, el-Milel ve’n-Nihal, s. 132. 

http://www.ulkeler.net/
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başka siyasî, îtikâdî görüşler yanında, Hz. Ali’nin soyundan gelen imamların sayısının 

on iki olduğunu iddia edenler ise İsnâ Aşeriyye diye adlandırılırlar.”135 

“Şî’îlik, bütünüyle Hz. Ali’nin imâmeti hakkındaki tasavvurlara dayalıdır. Hz. Ali, 

Rasülullah’tan sonra insanların en üstünüdür. Onun imamlık ve halifeliği Allah ve 

Rasülü tarafından farz kılınmıştır. Başta Ali olmak üzere çocukları da imâmete en layık 

insanlardır. Hz. Peygamber, ilki Mekke’de “inzar ayeti”nin nüzûlünden sonra yapılan 

toplantıda, sonuncusu veda haccından dönerken Ğadîr-i Humm’da Hz. Ali’yi kendisine 

halife, ümmete de imam tayin ettiğini açıkça bildirmiştir.”136 

Öte yandan, Hz. Hüseyin’in şehid edildiği H. 61 (680) yıllarına gelene kadar, İslâm 

dünyasında yaşayan Müslümanlar ne Sünnî ne de Şî’î idiler; onlar sadece 

müslümandılar. Şî’îliğin zaruri kavramları olan nass, vasiyet, imâmet fikirleri henüz 

ortaya çıkmamıştı.137 

 “Hilâfet hakkının Ehl-i Beyt’e ait olduğu” söylemiyle simgeleşen Ehl-i Beyt’in 

ideolojik yaklaşımlara konu olması daha sonraki süreçte tarih sahnesine çıkmıştır. Hz. 

Ali’nin ilk halifelere muhalefetiyle delillendirilmeye çalışılan bu ideolojik söylemlerin 

aslında herhangi bir temelinin olmadığı ve kendi içerisinde çelişkiye düştüğüdür. Şayet 

Hz. Ali hilâfet hakkının kendisine ait olduğu gibi bir inanca sahip olsa idi, Hz. Ebu 

Bekir’e, Hz. Ömer’e ve hatta Hz. Osman’a biat eder miydi? Yine kendisine hilafet için 

biat etmek üzere gelen kişilere “Siz böyle hareket edemezsiniz, halifenin seçimi şûra 

ehline ve Bedir ehline aittir. Onlar kimi halife yapmak isterlerse o halife olur. Bu 

konuda toplanalım ve görüşelim” diyerek biatı geri çevirmesi, vefatının yaklaştığı 

esnada oğlu Hz. Hasan’ı kendilerine halife bırakması tekliflerine “Sizi Rasülullah’ın 

bıraktığı gibi bırakıyorum” diyerek müslümanları özgür bırakması nasıl izah edilebilir? 

Her vesile ile Hz. Peygambere ve O’nun Ehl-i Beyti’ne olan sevgisini ızhar eden Hz. 

Ebu Bekir’in onların haklarını gasp ettiği gibi bir düşünce hiç bir müslümanın kabul 

edebileceği bir düşünce değildir.138 

Ehl-i Beyt’in ideolojik bir anlama bürünüp siyasî ve sosyal olaylar içerisinde 

kullanılması Emevî Devleti’nin Ehl-i Beyt politikasında aranmalıdır. H. 41/661 yılında 

Şam merkezli Emevî Devleti, tarihsel arka plânını kabîlevî mücadelelerin oluşturduğu 

                                                 
135 Galip Türcan, İmami Ehl-i Beyt Tanımının Dini-Tarihi Temelleri, Marife, cilt: 4, sayı:3, 2004, s. 55-

56. 
136 Fığlalı, Şî’îliğin Doğuşu ve Gelişmesi, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik Sempozyumu 

(Özet), İlmi Neşriyat, İstanbul 1994, s. 27. 
137 Fığlalı, Şî’îliğin Doğuşu ve Gelişmesi, s. 28; bkz., Adnan Demircan, Arap Siyasi  Geleneğinin Ehl-i 

Beyt Tamlamasının Kavramlaşma Sürecine Etkisi, Marife, s. 94; Şî’a’nın İmamiyye fırkasına mensup olan 

müfessir Tabâtabâî, ‘İslâm’da Şî’a’ adlı bir eser yazmıştır. 
138 bkz. M. Bahaüddin Varol, İslâm Tarihinin İlk İki Asrında Ehl-i Beyte İdeolojik Yaklaşımlar, Marife, 
cilt: 4, sayı:3, 2004, s. 75-76. 
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bir temel üzerine oturtmuştur. Bunun tabiî bir neticesi olarak Ehl-i Beyt ve Ehl-i Beyt 

nesline karşı zaman zaman çok şiddetli ve zulme varan karşılıklı bir gerginlik ve 

güvensizlik içerisinde olunmuştur. İlk örneklerinin Hz. Ali ve Muaviye arasındaki 

mücadelelerde görüldüğü bu karşı duruşun Emevîler’in yıkılışına kadar geçen sürede 

varlığını devam ettirdiği tarihi bir vakadır.139 

İmam Hasan’ın, Muaviye ile anlaşarak hilâfeti O’na devretmesine rağmen, 

Muaviye verdiği hiçbir sözü tutmamış, minberden Hz. Ali’ye lanet okutmaya devam 

etmiş, İmam Hasan’a destek verenleri katletmiş, baskı altında tutmuştur. Kendisinden 

sonra halife olması konusunda anlaştığı Hz. Hasan’ı zehirletmiş, yerine oğlu Yezid’i 

tayin etmiştir.140 

Yezid’in yaşadığı hayat tarzı sahâbenin önde gelenlerinin çocukları tarafından 

görülünce ona karşı isyan bayrağı açılır. İmam Hüseyin başta olmak üzere Haşimîler de 

Yezid’in hâkimiyetine karşı çıkar. Kûfelilerin davet etmesi ile birlikte Yezid’e biat 

etmeyen İmam Hüseyin, Kûfe’ye doğru yola çıkar. Ancak Kerbelâ denilen yerde 

kuşatılır. 10 günlük kuşatmadan sonra 10 Muharrem 680 yılında 72 arkadaşı ile birlikte 

hunharca şehit edilir. Yanında götürdüğü ailesi ve geride kalan tek oğlu İmam 

Zeynulâbidîn Ali b. Hüseyin esir edilerek önce Kûfe’ye, oradan da Şam’a götürülür, 

sonrasında Ehl-i Beyt taraftarlarını korku sarar.141 

Hz. Hüseyin’in şehid edilmesiyle gerginlik ve güvensizlik yerini mücadele ve 

münafereye bırakmış aynı zamanda bu Ehl-i Beyt’in ideolojik bir yapıya dönüşmesine 

neden olmuş ve tarih boyunca çıkacak olan birçok isyanın da temel referansı 

olmuştur.142 

Emevîler’in Ehl-i Beyt politikasının ortaya çıkardığı ilk hareket Hucr b. Adiy 

hareketidir.143 İkincisi, Tevvabûn hareketidir.144 Hareket noktası Hz. Hüseyin’in 

                                                 
139 bkz., Fığlalı, Şî’îliğin Doğuşu ve Gelişmesi, s. 28. 
140 Celâluddin Abdurrahman b. Ebî Bekr es-Süyûtî, Târihu’l-Hulefâ, Mısır, 1952, s.192; et-Taberî, Ebû 

Ca’fer Muhammed b. Cerîr, Târîhu ’l-Umem ve ’l-Mulûk, Beyrut tsz., IV. 302. 
141 Geniş bilgi için bkz. Ahmet Ağırakça,  Emevîler Döneminde Kıyamlar, İstanbul 1994, s. 121-131. 
142Emevi Devleti’nin Ehl-i Beyt karşıtı olarak uygulamaya koyduğu ilk şey tarihi rivayetlere yansıyan Hz. 

Ali’ye hakaret etme ve O’nun şahsında Ehl-i Beyt neslini kötüleme politikası olmuştur. İlk örneğini 

Muaviye’nin halifeliği Hz. Hasan’dan devralmaya geldiği Kûfe bölgesinde yaptığı konuşmada 

gördüğümüz Hz. Ali’ye hakaret etme uygulaması daha sonra hem Emevi halifelerinin hem de bölge 

valilerinin uygulamalarında kalıcı bir adet olarak yer edinmiştir. Bu uygulamayı Ömer b. Abdülaziz 

kaldırmıştır. (Varol, agm., s. 81); bkz., Fığlalı, Şî’îliğin Doğuşu ve Gelişmesi, s. 28. 
143 Bu hareket bir isyandan çok, Ehl-i Beyt siyasetinden rahatsızlıkları açıkça dile getiren bir kimsenin 

görüşlerini paylaşan bir grupla birlikte ortaya koyduğu bir tepki hareketi görünümüne sahiptir. (Varol, 

agm., s. 78). 
144Ahmed b. Ebî Yâkub b. Cafer b. Veheb b. el-Vâdıh Yâkubî, Târihu’l-Ya’kubî, Necef 1358, II. 5-6; 

Ağırakça, Emevîler Döneminde Kıyamlar, İstanbul 1994, s. 121-131, “Temel düşünceleri Hz. Hüseyin’in 

intikamını almaktır. Bu hareket, Hz. Hüseyin’i Kufe’ye davet edip, şehid edilmesine seyirci kalan 

insanların, onun intikamını almak üzere bir araya gelmeleri ve mücadeleye girişmeleri hareketidir.” 

(Varol, agm., s. 78). 
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intikamının alınmasıdır. Üçüncüsü Muhtar es-Sekafî hareketidir. O dönemin Ehl-i 

Beyti’nin en önemli siması Muhammed İbnü’l-Hanefiyye’nin desteğini almıştır.145  

Iraklı Şî’î grupların aşırı hareketlerini eleştiren Ehl-i Beyt mensubu Hasan b. Hasan 

onların yaptıkları daveti reddetmiş, hatta onlarla mücadeleyi Allah’a yaklaştırıcı bir 

amel olarak kabul etmiştir.146 

 Emevi baskı ve zulmünden bunalan toplumun bir kurtarıcı beklemeye başlar. Ehl-i 

Beyt neslinin ileri gelenlerinin siyasete karşı isteksizlikleri, Abbasoğulları’na rahat bir 

hareket alanı sağlar. Abbasîler bu süreçte toplumdaki psiko-sosyal duruma uygun olarak 

“er-Rıza min al-i Muhammed” sloganını kullanır, insanları etkilerler.147 Sonrasında 

hilafet Abbasoğulları’nın eline geçer. Ancak zamanla özellikle Mansur döneminde Ehl-i 

Beyt imamları tehlikeli rakip olarak görülür ve onların neslinden gelen kişilerle 

mücadele edilir. Bir kısmı da öldürülür.148  

Şî’î kaynaklar İmam Rıza’nın Me’mûn tarafından zehirlendiğini savunur.149 

Onuncu İmam Ali b. Muhammed döneminde, Ali evlatlarından birisi vefat ettiğinde 

korkudan onun cenaze merasimine kimse katılmaz, çocuğunun ismini Ali koyanlar 

katledilir, Şî’î olduğu ortaya çıkan kimse öldürülür. İmam el-Askerî’nin toplum içindeki 

manevî nüfuzundan ve halk arasında aşırı sevilmesinden hoşlanmayan Mu’temed, hapis, 

baskı gibi yöntemlerin bunun önüne geçemediğini görünce, onu zehirleterek şehit eder. 

150 

                                                 
145İlerleyen süreçte Şî’a akidesini oluşturacak olan “Mehdi, vasi” gibi kavramlar ilk olarak bu hareket 

içerisinde doğmuştur.  Mücadelesinin her aşamasında Ehl-i Beytin intikamını söz konusu edip İbnü’l-

Hanefiyye ile bağlantısını vurgulamaya çalışan Muhtar, sarayda sıkıştırıldığı ve ölümünün yaklaştığı bir 

esnadaki itirafları O’nun Ehl-i Beyt intikamının alınmasından uzak ve kendi ihtirasları için bu hareketleri 

gerçekleştirdiğini ortaya koymaktadır. Ancak bu hareketin hiçbir safhasında hilafetin Ehl-i Beyte ait 

olduğu şeklinde bir düşünce söz konusu olmamıştır. (Varol, M. Bahaüddin, agm., s. 81); Muhtar es-

Sakafi’nin Muhammed İbn’ül-Hanefiyye adına ortaya çıkarak siyasî faaliyetlere başlaması sırasında 

Muhammed ibn’ül Hanefiyye, “Âl-i Muhammed’in işi güneşin doğuşundan daha açıktır” demiş ve 

“hilafetin kendilerine bir ‘gelin gibi’ getirileceğini” öne sürmüştür. Nitekim Muhtar, Muhammed İbn’ül-

Hanefiyye’nin konumunu planladığı biçimde istismar etmiş, İbn’ül-Hanefiyye’nin vâsiliğini ve 

mehdiliğini ileri sürerek Şî’î literatüre yeni teolojik ve terminolojik açılımlar (Mesih, mehdi, insana 

ulûhiyet isnadı) getirdi. Şî’îliğin dinî argümanlarla desteklenmesi temel Müslüman iddiaya aykırı olarak 

getirilmek istenmesi Hz. Ali döneminden itibaren görülmektedir. Abdullah b. Sebe, Hz. Ali’ye ulûhiyet 

isnat edecek kadar aşırı görüşler ileri sürmektedir. (Türcan, İmâmî Ehl-i Beyt Tanımının Dinî-Tarihi 

Temelleri, Marife, s. 65). 
146 Ehl-i Beyt neslinden olduğu gerekçesiyle kendisine aşırı hürmet gösteren bir kişiyi azarlamış ve: “Eğer 

Rasülullah’a olan yakınlığımdan dolayı emirliğe layık olduğumu zannediyorsan yanılıyorsun. Çünkü 

O’nun için namaz, zekât, oruç gibi ibadetler emirlikten daha faziletli idi.” diyerek o dönem şekillenmeye 

başlayan Şî’î söylemden uzak olduğunu ortaya koymuştur. Yine bu noktada O’nun Şî’î düşüncenin 

temellerinden olan “Ben kimin dostu isem Ali de onun dostudur” hadisiyle emirliğin kastedilmediğini 

savunduğu ve Hz. Ebu Bekir ile Hz. Ömer’e lânet edilmesine müsaade etmediği nakledilmektedir. (Varol, 

agm.,  Marife,  s. 81-82). 
147 Varol, agm.,  Marife.,  s. 83. 
148bkz., Varol, agm, Marife, s. 88; bkz. Pişâvi, Mehdi İmamların Hayatı, çev., Davut Duman, İstanbul 

tsz., s. 247-492. 
149 Ebû Ca’fer Muhammed b. Cerîr b. Rustem et-Taberî, Delâilu’l-İmâme, Beyrut 1988, s. 174. 
150 Aslan Habibov, İlk Dönem Şî’î Tefsir Anlayışı, (basılmamış doktora tezi), Ankara 2007, s. 37. 
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İlk dönemlerde kendisini Hz. Hüseyin’in intikamının alınması şeklinde gösteren 

Ehl-i Beyt’in ideolojik yorumu, sonradan hilafet hakkının Ehl-i Beyte ait olduğu 

şeklindeki iddialarla güçlenir. Bu süreçte, ideolojik yaklaşımlarla Ehl-i Beyt’in siyasî ve 

kişisel çıkarlar için kullanılan bir unsur haline dönüştüğü görülür.151  

Zehebî, böyle uzun tarihî bir süreçten sonra mezhepleşen Şî’anın, bütünlüğünü 

muhafaza edemeyip dağıldığını, Şî’a’nın tümünün mezhepte, akidede fırkalara 

ayrıldığını belirtir. Ona göre, ihtilaflarının ve ayrılıklarının temeli iki hususa dayanır: 

Birincisi, aslî unsurlarda ve öğretilerdeki ihtilafları. İkincisi, imamların tayini 

konusundaki ihtilaflarıdır.152 Şî’a birçok gruba ayrılır. Bazıları Zeydiyye, İmâmiyye 

(İsnâ Aşeriyye ve İsmailiyye)dir. Zeydiyye153 ve İmâmiyye birbirini tekfir ederler, 

daimî olarak aralarında düşmanlık vardır. İmâmiyye fırkalarının hepsi sahabeyi tekfir 

etmede müttefiktirler. Kur’ân’ın değiştirildiğini, sahabeler tarafından artırma ve 

eksiltme yapıldığını iddia ederler. Kur’ân’da Ali’nin imâmetine dair nas olduğunu ve 

ondan nassı sahabelerin düşürdüğünü iddia ederler. Onlar şimdi ne Kur’ân’a ne de 

Mustafa’dan (sav) rivayet edilen haberlere güvenileceğini iddia ederler ve 

Müslümanların elindeki şeraite de güvenilmeyeceğini iddia ederler. Mehdi diye 

                                                 
151 Varol,  agm, Marife, s. 91. 
152 Hz. Ali, Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in imametinde sonra, Hz. Hasan’ın imameti konusunda ittifak 

ettiler. Ancak Hüseyin’den sonra bir grup, hilafetin Hüseyin’in katlinden sonra babasından kardeşi, İbn 

Hanefiyye olarak tanınan Muhammed b. Aliye geçtiğini kabul etti, bunun üzerine ona biat ettiler. İkinci 

bir grup, imameti Ali’nin Fatıma’dan olan çocuğuyla sınırlandırır. Hilafet Hüseyin’in katlinden sonra 

Hasan’ın çocuklarının hakkı olmuştur. Üçüncü grup, imameti Ali’nin Fatıma’dan olan çocuğuyla 

sınırlandırma hususunda ikinci grup gibi düşünür. Hasan hilafeti bıraktığı için çocuklarının hilafetteki 

hakkı düşmüştür. İmamet, onun için öldürülen Hüseyin evladının hakkı olarak kalmıştır ki, onlar beklenti 

içinde olmaya daha layıktır. (Zehebî, et-Tefsir ve'l-Müfessirûn, II. 4-5). 
153 Zeydiyye, Zeyd b. Ali b. Huseyin’in (ra) tabileridir. Hilafeti geri almayı istedi ve Emevî halifesi Hişam 

b. Abdü’l-Melik’e isyan etti. Fakat ona tabi olanlar onu güç zamanda terk ettiler, ondan ayrıldılar. O da 

öldürüldü, asıldı ve cesedi yakıldı. Zeydiyye, İslâm cemaatına en yakın Şî’î fırkasıdır, onların inandıkları 

şeylerden nefret etmediler. Onların pek çoğu Rasülullah’ın (sav) ashabını tekfir etmedi. İmamları ilah ve 

nebiler derecesine yükseltmediler. İmam, isimle değil vasıfla belirlenmelidir. Bu vasıflar ise şunlardır: 1. 

İnsanları kendisine çağırmak üzere, Fatımî olmalı, müttekî, cömert olmalı. 2. Faziletlinin imameti, 

kendisinde bu sıfatların çokluğuyla ondan daha üstün olan kişinin olmasıyla birlikte caizdir. Zeydiyye’de 

de Mutezile’de olduğu gibi büyük günah işleyen tevbe etmezse ebediyen cehennemdedir. Bu akidenin, 

Mutezile’den Zeydiyye’ye sızdığı görülür. Birçok inanç esaslarını da onların dediği gibi derler. Bunun 

sırrı da Zeyd’in, Vâsıl b. Atâ’ya öğrencilik yapmasıdır. O’ndan Mutezilî görüşleri aldı ve onları söyledi; 

İmâmiyye, Onlar Zeydiyye’nin dediği gibi vasıfla engelleme yoluyla değil, Nebi’nin kesin bir nasla 

imamete Ali’yi belirlediğini söylerler. Ayrıca onlar, Ali’den sonra Fatıma’dan olan oğullarının 

imametinde hırslıdırlar. Sahâbenin pek çoğunu tekfir ettiler, Ebu Bekir ve Ömer’i Aliye zulmederek 

hilafeti gasbeden olarak kabul ettiler. İmamiyye, Hz. Alinin, oğlu Hasan ve Hüseyin, sonra oğlu Ali 

Zeynelabid’in, daha sonra onun oğlu Muhammed Bakır, sonra oğlu Cafer Sadık’ın imametinde ittifak 

ettiler. Daha sonra imametin kime geçtiği konusunda ihtilafa düştüler. Pek çok fırkaya ayrıldılar en 

meşhurları, İmamiyye İsna Aşeriyye, İmamiyye İsmailiyye; İmâmiyye İsnâ Aşeriyye, İmametin, Cafer 

Sadık’tan sonra oğlu Musa Kazım’a, daha sonra O’nun oğlu Ali Rıza’ya daha sonra oğlu Muhammed 

Cevad’a daha sonra oğlu Ali Hadî’ye, daha sonra oğlu Hasan Askerî’ye daha sonra oğlu beklenen 

Muhammed Mehdi’ye geçtiğini kabul ederler. O, on ikinci imamdır. Onun babasının evinde gizlice bir 

mahzene girdiğini, onu bir daha gören kimsenin olmadığını iddia ederler. O ahir zamanda dünyayı adalet 

ve güvenle doldurmak için çıkacak. (Zehebî, age., II. 9). 
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isimlendirdikleri çıkacak olan ve şeriatı öğretecek olan imamı beklerler.154 Ancak 

İmâmiyye’nin son asırdaki âlimleri, Tabâtabâî de dahil olmak üzere Kur’ân’ın tahrifine 

karşı çıkarlar. 

Hz. Ali’nin Muaviye ile mücadelesinin haricinde Muaviye’nin hilafeti Hz. Hasan’a 

değil de oğlu Yezid’e bırakması ve O’nu öldürtmesi, ardından Yezid’e karşı ayaklanan 

Hz. Hüseyin’in Yezid tarafından şehid edilmesi ve O’nun intikamının alınma isteği Şî’a 

hareketini doğurur. Hz. Hüseyin’in intikamını almak adına çeşitli hareketler ortaya 

çıkar, bu arada hilafet hakkının Ehl-i Beyte ait olduğu, vasilik, vekâlet, mesih, mehdilik 

gibi argümanlar da ilk defa ortaya atılır ve bunlar zamanla kabul edilir ve mezheplerin 

temel akideleri arasında yer alır. Tabâtabâî’nin mensup olduğu İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye 

de bu gruplar arasındaki yerini almış, hilafetin nassla sabit olduğunu, imamların 

sayısının da on iki olduğunu iddia etmiştir. Bu gruplardan bazıları hilafet hakkının 

Kur'ân’da yer aldığı ancak sahabilerin Kur'ân’ı tahrif ederek bu hakkı gasbettiklerini 

iddia edecek kadar gözleri dönmüştür. Bu gruplar vasıtasıyla Kur’ân metninin 

güvenilirliği sorgulanır hale getirilmiştir. İlk dönem Şî’î âlimleri, kaynak eserleri, bu 

durumu savunsa da Tabâtabâî Kur’ân’ın tahrifini kabul etmez. Hz. Ali’nin hilafetini 

ayet ve hadislerle isbat etmeye çalışır. Şî’a ve İsnâ Aşeriyye’ye göre, Hz. Ali’nin 

hakkını gasbeden sahabe güvenilir değildir, onlardan hadis nakledilemez, hadisler ancak 

Ehl-i Beyt yoluyla gelmişse kabul edilir. 

 

 

2. Şî’îlik Hakkındaki Görüşleri  

 

Şî’a’nın İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye fırkasına mensup olan Tabâtabâi, açık bir dil ve 

kolay bir üslupla Şî’a’yı konu edinen, Şî’a'nın tarih, hikmet, irfan vb. boyutlarını, Şî’î 

inanç esaslarını, Şî’a’nın teşekkülünü, imamlara imanı vb. pek çok konuyu ele alan 

“İslâm’da Şî’îlik” adlı kitabını yazmış, İslâm’ı ve Şî’î öğretilerini bu kitapta 

açıklamıştır. Allâme, kitabında Şî’a ve Ehl-i Sünnet arasında diyalog kurmaya, ikisi 

arasında sorun çıkarmamaya çalışmıştır. Şî’a ile Ehl-i Sünnet arasındaki bütün bu 

“ayrılık” ve “farklılıklar”ın sadece dinin bazı furûunda olup, usul ve iman 

prensiplerinde hiçbir ayrılık ve ihtilaf söz konusu olmadığını, iki fırkanın da, dinin 

zaruri furûundan olan namaz, oruç, hac vb. hususlarda müttefik olup aynı Kur’ân’a, aynı 

                                                 
154 bkz., ayrıntılı bilgi için Zehebî , age., II. 10-11. 
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Kâbe’ye inanmakta olduklarını belirtir.155 Tabâtabâî, Fransız müsteşrik Henry Corbin 

ile yaptığı ‘Söyleşiler’de de Şî’a’yı konu edinerek önemli açıklamalarda bulunur, Şî’î 

Antropolojisi’ni, Şî’îlikle ilgili risaleleri yazar. Ayrıca tefsirinde, mezhebî görüşlerini 

ayetler ile temellendirmeye çalışır. 

Allâme, Şî’îlikle ilgili yanlış bir anlaşılmaya değinir. “Mukaddes İslâm Dini’nin 

ana usul ve prensipleri olan Kitâbullah ile Sünnet-i Rasülullah konusunda, karşısındaki 

ekseriyetle anlaşmazlığa düşüp bunların bir kısmını kabul etmeyen ve neticede söz 

konusu ekseriyetle hasmâne bir tavra girerek -onlara karşı- “yeni bir mezhep kuran 

azınlık” zannetmenin yanlış olacağını belirtir. Aynı şekilde Şî’a; “siyasi nedenler ya da 

kavmî, millî taassuplar veya dinî maksatlı intikam ve hesaplaşmalar nedeniyle 

başkalarının oyuncağı olup ecnebîlerin oyununa gelmiş ve neticede Müslümanlar 

arasında yoğun bir kesimi kendi tarafına çekerek İslâmî birlik ve vahdeti bozup ihtilâf 

yaratmış da değildir. Bilâkis Şî’a, Müslüman bir çoğunluk tarafından İslâm’ın 

vazgeçilmez hükümleri olan Kitâbullah’la Rasûlullah’ın sünnetine muhâlif tavırlar 

sergilendiğini görünce buna karşı çıkmış, bu tavırları eleştirmiş ve söz konusu ekseriyeti 

Kur’ân ve sünnetin vazgeçilmez hükümlerine uymaya davet etmiş olan 

Müslümanlardır.”156 

Böyle bir topluluğun oluşmasının Hz. Ali’nin karakterinden kaynaklanan birçok 

sebebi vardır.157 Örneğin: Hz. Peygamber, akrabalarını kendi dinine davette bulunmaya 

memur kıldığı zaman, onlara apaçık bir şekilde. "Sizlerden hanginiz davetimi ilk olarak 

kabul ederse, benim vâsim ve vezirimdir." buyurdular. Ali (as), herkesten önce ayağa 

kalkıp İslâm'ı kabul etti. “Şî’a ve Ehl-i Sünnetin mütevâtir ve mustafîz olarak rivayet 

ettikleri hadislere göre Rasûlullah (sav) apaçık bir şekilde özetle şöyle buyurmuştur: 

“Ali (as), işlerinde ve sözlerinde her türlü hata ve günahtan masumdur. Söylediği 

sözlerin ve yaptığı işlerin hepsini İslâm Dini’ne uygun olarak yerine getirir. İslâm 

                                                 
155bkz., Tabâtabâi, İslâm’da Şî’a, takdim; Seyyid Hüseyin Nâsır, http://nehculbelaga. 

tripod.com/İslâm’da-sia/İslâmdasiason.htm, 2019; Nâsır, “İslâm’da Şî’a”nın metnini İngilizce'ye çevirir 

ve bir süre de Amerika'da üniversite çapında ders kitabı olarak okutulur. "İslâm'da Şî’îlik" kitabı, Şî’îliği 

ve onun muhtelif boyutlarını İslâmi ve Şî’î düşünce âlemi hakkında malûmatı olmayıp, İslâm'ın bu 

önemli bölümüne genel bir şekilde bakmak isteyen kimselere tanıtma amacını güder. (İslâm’da Şî’a, 

takdim); Nâsır’ın ifadesiyle, “Allâme Tabâtabâi, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'e hiçbir ihanette bulunmadan, 

aynı zamanda Şî’îliğin asaletini savunarak ve Şî’îliğin ortaya çıkma nedenini açıklayarak bu kitabın 

hedefini takip etmişlerdir. Teşeyyü’ ve Tesennün arasında hiç bir sorun ve tefrika çıkarmamaya bütün 

çabalarını sarf ederek, Şî’îlik’teki imâmetin İslâm'ın asıl bir boyutu olduğunu sergilemeye çalışmıştır. 

Hatta Allâme bu kitabında Şî’îliğin asâletini savunarak, İslâm'ın iki asıl bölümü olan Şî’îlik ve Sünnîlik 

arasındaki diyaloğu daha bir kolaylaştırmıştır. Çünkü, Şî’îlik ve Sünnîlik arasındaki gerçek yaklaşım 

ancak ve ancak her iki tarafın asâlet ve asilliğini korumakla mümkün olacaktır...” (bkz., İslâm’da Şî’a, 

takdim). 
156 Allâme Tabâtabâî ve Henry Corbin, Söyleşiler, çev., İsmail Bendiderya, İnsan Yayınları, İstanbul 

1996, s. 13. 
157 Şî’aca bu sebepler Hz. Ali’nin imâmetini kanıtlayan hususlardır. 
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maârifi (öğretileri) ve şeriat hakkında halkın en bilginidir.”158 Hz. Peygamber’in 

herhangi bir kimse hakkında hata etmeyeceğini, günah işlemeyeceğini söylemiş olması 

mümkün değildir. Nitekim kendisinin bazı davranışları (Ümmü Mektum’u görmezden 

gelmesi, Bedir esirlerini serbest bırakması vb.) vahiyle eleştirilmiştir. 

 “Hz. Ali (as) Resul-i Ekrem'in (sav) Mekke'den Medine'ye hicret edecekleri gece, 

O'nun yatağında uyuması gibi değerli hizmetler ve şaşırtıcı fedakârlıklar yapmıştır. 

Bedir, Uhud, Hendek ve Hayber savaşlarındaki fetihlere O'nun vasıtasıyla erişilmiştir. 

Eğer bu olaylardan herhangi birinde onun yardımı olmasaydı, İslâm Dini ve 

Müslümanlar düşmanların eliyle kökleri kazılıp yok olurlardı.”159 Allah Teâlâ, İslâm’ı 

sadece Hz. Ali eli ile kuvvetlendirmemiş, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Halid b. Velid vb. 

ile de desteklemiştir. İslâm en son ve hak din ise, bir şekilde başka sahâbîlerin 

yardımıyla tamamlanacak, kökleri kazınmayacak, Arabistan çevresine yayılacaktı.  

  Rasül-i Ekrem (sav) hicretin onuncu yılında son hac ziyaretinden dönerken -Cuhfe 

vadisinde- Gadîr-i Hûm olarak bilinen yerde Hz. Ali'yi (as) bütün halkın velisi, kendisi 

gibi mü’minlerin emîri ve mütevellîsi (idare edeni) olduğunu açıklayıp halka 

tanıtmışlardı. Hz. Ali öne çıkan bu özellikleriyle birçok kişinin ve kendine 

bağlananların sevgisini kazanmıştır.160 

Allâme, ‘İslâm’da Şî’a’ adlı kitabında Şî’îliği, ‘Şî’a’nın Doğuşu’ başlığı altında, 

Hz. Peygamber zamanından başlatırken Henry Corbin ile Söyleşiler’de Hz. 

Peygamber’in vefatıyla başlatır. “Şî’îliğin nasıl ortaya çıktığına dair muhalif pek çok 

görüş olmasına rağmen, Şî’îlik okulu, İslâm Peygamberi’nin rihletinden sonra oluşmuş 

bir okul ve harekettir. Aziz İslâm Peygamberi’nin mübarek cesedi henüz soğumamışken 

ve Ehl-i Beyt’i Resulullah’la bir avuç samimi sahabe bu mübarek cenazenin gusül, 

kefen ve matem işleriyle uğraşmaktayken; diğer bir grup sahabe -ki bunlar daha sonra 

çoğunluğu sağlayacaklardır- garip bir telâşla ve alelacele Ben-i Saide sakîfesinde 

toplanarak “Müslümanların maslahat ve hayrını düşünme” gibi bir iddiayla İslâm 

ümmeti namına (!) Peygamberin yerine vâsî, vekil ve halife tayin etmeye kalkıştıkları 

sırada oluşmuştur Şî’îlik.”161 

Allâme, böyle bir toplantıya Ehl-i Beyt’ten hiç kimsenin özellikle de Hz. Ali’nin 

çağrılmamasını eleştirir. Hz. Ali’yle, Selman, Ebu Zer, Mikdâd vb. gibi O’nun yakın 

                                                 
158 Hz. Peygamber Efendimiz (sav) buyurmuştur ki: "Hikmet on kısma ayrılmıştır; dokuz kısmı, Hz. 

Ali'nin hissesidir; öteki kısmı ise halk arasında dağıtılmıştır." (İbn Kesîr, Ebi’l-Fidâi İsmail, el-Bidaye 

ve’n-Nihaye, VII. 359). 
159Allâme Tabâtabâî ve Henry Corbin, Söyleşiler, s. 13-16. 
160Söyleşiler, s. 13-16, Gadîr-i Hûm hadisi Sünnî ve Şî’a arasında tartışma götürmeyen kesin 

hadislerdendir. Yüzü aşkın sahabe kanalıyla, çeşitli rivayetler ve senetlerle nakledilmiş, Ehl-i Sünnet ve 

Şî’a kitaplarında kaydedilmiştir. 
161 Söyleşiler, s. 15-16; http://nehculbelaga.tripod.com/ İslâmdasia/ İslâmdasiason.htm, 2019. 

http://nehculbelaga.tripod.com/%20İslamdasia/%20islamdasiason.htm
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arkadaşları bu halife tayini “oldu bitti”sini duyunca meseleye itiraz edip velâyet nassını 

hatırlatarak bu şekilde halife tayin edilemeyeceğini belirtirler. Ancak öne sürdükleri 

bütün delillere rağmen aldıkları cevaplar “böyle olması gerekiyordu”, “maslahat böyle 

icabediyordu.”, “icmâ böyle uygun gördü.” şeklindedir. 

“Onların bu itirazının nedeni, Müslümanlar arasında çok iyi bilinen bazı kesin 

nassların çiğnenmiş olması ve bu naslar gereğince Müslümanların velâyet ve 

imamlığının Emir’el Mü’minin Hz. Ali’ye bırakılmış olduğu halde bunun görmezden 

gelinmesidir. Bu naslar gereğince Hz. Ali, Hz. Resul-ü Ekrem’in (sav) Ehl-i Beyt’i 

Müslümanların dini önderleri ve hem ilmî hem de amelî sahalarda en ileri mercileri 

olarak tanıtılmıştır. Söz konusu naslar mütevâtiren günümüzde Ehl-i Sünnet ve Şî’a 

Müslümanlarına kadar ulaşmış bulunmaktadır.”162 Bu nasslar gerçekten sahih olsalardı  

ilk uygulayıcıları bizzat Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ali olurdu. Hz. Ebu Bekir’in halife 

seçilmek gibi bir hedefi de yoktu. 

“Şî’a, herkesçe sarîh olarak bilinen velâyet naslarının çiğnenip sözde 

Müslümanların maslahatını düşünür görünmenin ardında çok farklı ve tehlikeli bir 

düşünce tarzının yatmakta olduğunu seziyordu. İslâm ümmetinin önemli müşkülâtlarla 

karşılaşacağını kestirmekteydi.”163  

Tabâtabâi’ye göre, ‘Ehl-i Beyt’in velâyetinin iptal edilmesi ile onların ilmî 

merciliği de iptal edildi, verdikleri talim ve tahsile de kilit vuruldu. Ehl-i Beyt’in –dini 

ve sosyal- imtiyazlarını da tedrîcen ellerinden alarak iftihar vesilesi olan bu imtiyazları 

Peygamberin ailesinden olan herkese maletmeye çalıştılar, hatta Peygamber eşlerini bile 

kapsadığını söylediler.’164 

Müfessir, Ehl-i Beyt’in değil de sahâbenin daha çok revaçta olmasını ve hadisi 

yaymalarını şöyle dile getirir: “Ehl-i Beyt geri plâna itilirken sahâbe günden güne ön 

plana çıkarılıyor ve halk da tabiatıyla, sevgili Peygamberlerinin (sav) arkadaşları olarak 

tanıdığı bu kesime gittikçe daha fazla ilgi duyuyordu. Sahâbenin tek yaptığı şey 

hadisleri yaymaktı. Böylece sahâbe eğitim ve öğretim sahasının seçkinleri durumuna 

                                                 
162 Söyleşiler,  s. 15-16. 
163 1. Her şeyden önce, İslâmî velâyet ve İslâm devleti hiç bir ilâhî masumiyet taşımayan kişilerin eline 

düşecek ve neticede yüzde yüz İslâmî olan o günkü ortam; takva ve İslâm hürriyetini kaybeden 

“sorumsuzluğun egemen olduğu” bozuk bir ortama dönüşecekti ki, bu da İslâm âleminin istibdat 

hükümetleri, kisra ve kayser rejimlerinin baskı ve işkenceleri altında dînî hürriyetini büsbütün kaybedip 

tekrar eski cahiliyet dönemine dönmesi ve İslâm’dan geriye sadece İslâm’ın isminin kalması demekti. 2. 

Bu durum -ümmete- egemen olunca önündeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışacak ve tabiatıyla, ilk 

adımda Hz. Resul-i Ekrem’in Ehl-i Beyt’ini saf dışı bırakmaya, Müslüman halkı onlardan uzaklaştırmaya 

hatta onları ortadan kaldırmaya uğraşacaktır. İşte o zaman ilâhî vahiyden kaynaklanan ve Ehl-i Beyt’in 

sinesinde olup, onlar tarafından muhafaza ve müdafaa edilen İslâmî usul, maarif ve prensipler korumasız 

kalacak, canlılığını kaybedecek ve tedrici olarak niteliğini yitirmeye başlayacaktır.”(Söyleşiler, s. 27). 
164Söyleşiler, s. 27; Ehl-i sünnetin bu konudaki görüşleri için İmamiyye İsnâ Aşeriyyeye ve ilgili dipnota 

bakınız. 
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gelmiş ve hadis bilimini zirveye ulaştırmışlardı. Halk onlardan hadis öğrenmeyi 

“Kur’ân ilmi” zannediyordu. Söz konusu zevat, ilmî araştırma ve tahkîk ruhuna sahip 

insanlardan müteşekkil değildi.”165  

Ehl-i Beyt’ten uzaklaşılmasıyla, “hangi mezhebe mensup olursa olsun her 

Müslüman, kendi mezhebinin icmâsını, yine mezhebin inançları için yeterli kesin delil -

huccet- kabul ederek bu icmâyı Kur’ân ve sünnetle eşdeğer tutma noktasına geldi. 

Bunun tabii bir sonucu olarak da aklî delil ve hükümler geçerliliğini büsbütün 

kaybetti.”166 

Ona göre, Fıkıhla ilgili belge ve hadislerin azlığıyla öne sürülen delil nitelikli 

görüşlerin müphem olmasının doğurduğu en basit netice; fakihler arasında birbirinden 

oldukça farklı ve hatta çelişkili fetva ve görüşlerin ortaya çıkması oldu ki bu da, çok 

geçmeden kıyas ve istihsânla davranma gibi neticelere sebebiyet verdi.167 

Allâme, Şî’a tarihinden bahsederken Emevîler döneminde Ehl-i Beyt’in mâruz 

kaldığı sıkıntılara da değinir ve sahabenin, Ehl-i Sünnetin Muâviye hakkında Ehl-i 

Beyt’e zulmetmesine rağmen suskun kalmasını eleştirir. “Muâviye'nin yirmi yıllık 

saltanat ettiği dönem, Şî’a için en zor ve can güvenliğinden yoksun kaldığı günlerdir. 

Hatta Şî’a İmamları’nın üçüncüsü, Hüseyin, Yezid'in ilk altı aylık saltanatı döneminde 

kıyam etti, ama bütün dostları ve evlatlarıyla birlikte şehit edildi. Ehl-i Sünnet'in 

çoğunluğu, sahabe bilhassa Muâviye ve idarecilerinin eliyle gerçekleşen bu kadar 

haksız kan dökmeleri ve İslâm kanunlarına gösterilen bunca sorumsuzlukları, "Onlar 

sahabedirler ve Peygamber'den (sav) elimize ulaşan hadislere göre sahabeler 

müctehiddirler. Allah onlardan razıdır ve işledikleri bütün cinayetler ve haksızlıklar 

affedilmiştir" sözüyle te’vil ve tefsir ediyorlar. Şî’a, bu özürü kabul etmiyor.”168 

Tabâtabâî’nin göz ardı ettiği husus, O’nu şehid eden Yezid ve çevresi idi, O’nu yalnız 

bırakan da Kûfe’ye gelmesini isteyen, yola çıktığında da destek olmayan Kûfe halkı ve 

Yezid’in safına geçenlerdi. Bunu tüm sahabeye ve Ehl-i Sünnete yaymak önyargının 

ifadesidir. Bir Sünnînin Muaviye ve Yezid döneminde Ehl-i Beyt’e reva görülenleri 

onaylaması mümkün değildir. 

Tabâtabâî, sahabeyi şöyle eleştirir: “Sahâbeleri takdis eden, çirkin ve gayri meşru 

amellerini tasvip eden ve onların affedilmiş olduğunu ifade eden hadisler, sahabelerin 

kendileri vasıtasıyla bizlere ulaşmıştır. Bu hadislerin râvîleri sahâbelerin kendileridir. 

                                                 
165 Söyleşiler, s. 28. 
166 Söyleşiler, s. 33.  
167 bkz., Söyleşiler, s. 28-33. 
168 Sünnî bakış açısı için, bkz., Demircan, Adnan, Arap Siyasi Geleneğinin Ehl-i Beyt Tamlamasının 

Kavramlaşma Sürecine Etkisi, Marife, s. 107. 
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Sahâbe de, kesin tarihin tanıklığına göre, birbirlerinin dokunulmaz ve yaptıkları 

hatalarda mazur olduklarını kabullenmiyordu. Birbirini öldürmeye, lanet etmeye 

teşebbüs eden ve bu hususta en küçük müsamaha bile göstermeyen, sahabenin bizzat 

kendisiydi. Buna göre, sahabenin kendi amelleri bu hadislerin sahih ve doğru 

olmadığına tanıktır.”169 

Tabâtabâî’ye göre, “Muaviye, Ehl-i Beyt'in faziletiyle ilgili hadisleri rivayet 

edenlerin namus, mal ve can güvenliği olmayacağını her tarafa bildirdi. Halifeler ve 

sahabelerle ilgili methedici hadis getirenlerin yeteri kadar mükâfatlandırılmasına emir 

verdi. Sonuçta sahabelerin methinde birçok uydurma hadisler çıkarıldı.”170  

O’nun ifadesiyle, Emevîlerin yaptıkları kötü amellerin apaçık ve perdesiz oluşu, 

Ehl-i Sünnet çoğunluğunu, hülefâya tamamıyla itaati vacip olarak bilmelerine rağmen, 

halifeleri "Hulefâ-i Râşidîn" (Peygamberin vefatından sonra gelen ilk dört halife yani 

Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali) ve "gayri râşidîn" (Muaviye ve ondan sonraki 

halifeler) diye iki kısma ayırmaya mecbur kıldı.171 Bu durum bile Ehl-i Sünnet’in Ehl-i 

Beyt’e yapılan zulümleri onaylamadığını gösterir. 

Tabâtabâî, daha sonra Abbasoğulları’nın Ehl-i Beyt adına hilafeti ele geçirmesine 

değinir. Başlangıçta birkaç gün halka ve Ali evladına hoş yüz gösterirler hatta alevi 

şehitlerinin intikamını alma adına Ümeyye oğullarını katlederler. Ancak bir süre sonra 

onlar da eziyete başlarlar. Dört Ehl-i Sünnet mezhebinden birisinin reisi olan Ebu 

Hanife, Mansur tarafından hapsedilir ve birtakım işkencelere maruz kalır. Ehl-i Sünnet 

mezheplerinden diğer birisinin kurucusu olan Ahmed b. Hanbel, kırbaçla dövülür. 

Şî’a'nın altıncı imamı Cafer Sadık, birçok işkence ve eziyetlerden sonra zehirle şehit 

edilir.172 

Tabâtabâi, asır asır Şî’îlerin durumunu inceler, Şî’a fırkalarına kısaca değinir. Şî’a,  

usûl-ü maârifte icmaya güvenmez, icmânın hücciyeti “haber-i vâhid” olması ya da 

haberi vahid sayılması nedeniyledir. Haber-i vâhid ise “şahsi görüş ve kanaatten -zann- 

ibaret olduğu ve usul-ü maarifte İslâmî bilimlerle ilgili prensiplerde “kesin ilim ve 

mutlaka doğru olan bilgi”ye ihtiyaç duyulduğundan usûl-ü maârifte- icmâya itibar 

edebilmek mümkün olmamaktadır. İcmânın hücciyet hükmü taşıyabildiği tek yer fıkıh 

hükümleriyle ilgili mevzuattır.173 

                                                 
169 Sünnî bakış açısı için, bkz., Demircan, age., s. 107. 
170 http://nehculbelaga.tripod.com/İslâm_da_sia/İslâmdasiason.htm, 2019. 
171 http://nehculbelaga.tripod.com/İslâm_da_sia/İslâmdasiason.htm, 2019. 
172 http://nehculbelaga.tripod.com/İslâm_da_sia/İslâmdasiason.htm, 2019. 
173Söyleşiler, s. 39; Daha sonra Allâme, İmâmiyye açısından İslâmî inançlara değinir.  Allah’ı tanıma, 

peygamberi tanıma, ahireti tanıma başlıkları altında açıklamalar yapar. Bundan sonra imamı tanıma 

konusuna temas ederek Şî’a’nın görüşlerine yer verir. İmam ile nebi arasındaki farka değinir, on iki 

http://nehculbelaga.tripod.com/İslâm_da_sia/İslâmdasiason.htm
http://nehculbelaga.tripod.com/İslam_da_sia/islamdasiason.htm
http://nehculbelaga.tripod.com/İslam_da_sia/islamdasiason.htm
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Müfessir, İslâm'ın Avrupa ve Amerika'ya ulaşmadığı inancındadır. Çünkü, İslâm'ı 

araştırmak için İslâm ülkelerine gelen tüm oryantalistler Afrika, Mısır, Suriye, Lübnan, 

Hicaz, Pakistan ve Afganistan gibi ülkelerde araştırmalarını yapmışlar ve oralardaki, 

muteber kütüphanelerde, Taberî Tarihi, İbni Kesîr Tarihi, İbni Hişam Sîresi, çeşitli 

tefsirler, Sahih-i Buhâri, Sahih-i Tirmizî ve Nesâî gibi Ehli Sünnet kaynaklarından 

yararlanmış, İslâm'ı tanımada bunları kaynak edinmişlerdir. Dolayısıyla İslâm'ı dünyaya 

Ehli Sünnet'in görüşleriyle tanıtmışlardır. Onun için Şî’a'yı, İslâm'ın bir fırkası olarak 

görmemiş ve Şî’a'nın tefsir, tarih, hadis, felsefe ve kelam dallarındaki eserlerine 

müracaat etmemişlerdir. Sonuçta Şî’a, dünyaya tanıtılmamıştır. Şî’a, velâyette tecelli 

bulan Sünnet-i Nebeviye'nin gerçek takipçisidir. Şî’a, Resulullah'ı takip eden, söz ve 

amelde İslâm'ı yaşayan bir fırkadır. Tabâtabâî’nin iddiasına göre, Ehli Sünnet’in, tarih 

ve diğer kitaplarında çok sayıda tahrif ve ilave olduğu için bu kitaplar Resulullah'a, 

peygamberlik makamına yakışmayan birçok nisbetlerle doludur. Onlar, Hz. 

Rasülullah'ın (sav) her yönde masum oluşunu reddettikleri için, İslâm batıda gerçek 

çehresiyle tecelli etmemiş ve bu kitapların yayılması batılıların İslâm dinine 

yönelmelerine mani olmuştur. Buradan itibaren Şî’anın ayırıcı özelliklerini serdeder. 

Şî’a'nın tüm kitapları, Allah Rasülü'nü masum kabul edip her türlü hata, günah ve 

sapmalardan korunmuş bilmekte ve ona peygamberlik makamına aykırı nisbetler 

vermemektedir. Ayrıca Şî’a, on iki imamı da masum ve hilafete lâyık görür. Ama Ehl-i 

Sünnet; tefsir, tarih ve hadis kitapları, masum olmayanın velâyetini kabul edip, hatta 

zalim imama bile itaati câiz görüyor. Ona göre bu sebeple, Rasülullah'ın tertemiz 

hilafeti de İran ve Roma İmparatorluğu gibi bir imparatorluğa dönüşmüştür. Emevi ve 

Abbasi halifeleri, Resulullah'ın halifesi sıfatıyla işlemedik cinayet ve yapmadık facialar 

bırakmamışlardır. Avrupalılar gerektiği kadar İslâm'a yönelmiyorlar şayet onlar, başka 

bir yolun da bulunduğunu ve gerçek İslâm'ın, böyle hükumetlerin temelini yıkmak için 

gelmediğini anlasalar, kesinlikle İslâm'a kucak açarlar.174 

Müfessir, ‘İslâm’da Şî’a’ kitabıyla Şî’a’yı dünyaya tanıtmış, kitabının yurtdışında 

ders kitabı olarak okunmasını sağlamıştır. Görüşleriyle Sünnîler ile arayı açmaya 

                                                                                                                                                      
imamın hayatını anlatır, ğaib imama da değinerek kitabını bitirir. (http://nehculbelaga.tripod. 

com/İslâmdasia/İslâmdasiason.htm, 2019); Peygamber-î Ekrem'in, yerine halife tayin etmeyip 

Müslümanları başıboş terk ederek, onların toplumunu yönetecek kimseyi tayin etmeden vefat etmesi 

düşünülemez. Kendisinden hemen sonra meydana gelecek çok büyük olaylardan gaflet etmesi veya onlara 

özen göstermemesi düşünülebilir mi? En ufak ve doğal yemek ve içmek gibi işlere müdahale edip 

yüzlerce emir veriyor da, bu kadar değerli ve önemli konuda susup, yerine halife tayin etmiyor mu? 

Peygamber-i Ekrem'den (sav) sonraki halife ve imamla ilgili olarak açık ve sarih hüküm vardır. Tevatür 

derecesine varmış kesin hadisler ve ayetler örneğin Velayet ayeti, Gadir, Sefine, Sakaleyn, Hak, Menzile, 

Davet-i Aşire-i Akrabin vb. hadisler bu gerçekle ilgilidirler. 
174https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabâtabâî (2), 2019  
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çalışmamış aksine aradaki ihtilafın teferruatta olduğunu belirtmiş, ayrışmaya sebep 

olmamıştır. Şî’a’nın doğuşuna, nassların görmezden gelinerek Hz. Ali’nin hilafet 

hakkının gasbedilmesine Ehl-i Beyt’in huccet olmaktan çıkarılmasına değinir, Şî’a’yı 

savunur. Kendilerini velâyette tecelli bulan Sünnet-i Nebeviye'nin gerçek takipçisi 

olarak görür. Sahabileri güvenilir olarak görmez, onların naklettikleri hadisleri de kabul 

etmez. 

 

 

3. İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye’nin İnanç Esasları Hakkında175 

 

Kur’ân-ı Kerîm’de tevhid, nübüvvet, ru’yet, Allah’ın sıfatları, kaza-kader gibi 

önemli konularda ayetler nazil olmuştur. Bu ayetlerin Müslümanlarca farklı 

yorumlanması, Hz. Ali ve Hüseyin’in şehit edilmesi ve daha pek çok ilmî meseledeki 

tartışmalar çeşitli fırkaları ortaya çıkarmıştır. Cehmiyye, Mutezile, Şî’a, İmâmiyye gibi. 

Şimdi, Müfessirimizin mensubu bulunduğu, etkilendiği, her zaman savunduğu Şî’a’nın 

kolu olan İmâmiyye-İsnâ Aşeriyye’nin inanç esaslarına ve Tabâtabâî’nin yorumlarına 

bakalım. 

 

 

a. Tevhid 

 

Allah tektir ve ortağı yoktur. Allah Teâlâ vâhiddir, hiçbir şey O’nun benzeri 

değildir, ortağı yoktur, evveldir, ahırdir, alîmdir, hakîmdir. Bu âlemin şaşmayan düzeni, 

yaratıcının birliğine delildir. Bir taraftan Kur’ân’da ve sahih hadislerde Allah’ın 

isimlendiriliş ve bildirilen sıfatlarını kabul etme diğer yandan da tevhid akidesine halel 

getirecek bir anlayıştan kaçınmak, Mutezile ve Şî’a’nın bakış açısıdır.176 

“Ehl-i Beyt imamlarından İmam Rıza şöyle der: “İnsanların tevhid konusunda üç 

mezhebi vardır. Nefiy, teşbih ve benzetmeden isbat (isbatün bi ğayri teşbih).” Tabâtabâî 

ise bunları şöyle açıklar: Nefiy mezhebi, Mûtezilenin yaptığı gibi sıfatların anlamını 

                                                 
175 İmâmiyye’nin inanç esaslarını sadece beş tane görüp diğerlerini tali unsur olarak görenlerin yanı sıra 

bu sayıyı artıranlar da vardır. Beş esas; tevhid, adl, nübüvvet, imamet, mead’dır. İsmet ile Mehdilik, 

Nübuvvet ve İmâmetle ilgili, ric’ât ve takiyye ise İmâmiyye’nin tali prensiplerinden kabul edilir. 

(Habibov, age., s. 225); İmamiyye Şî’ası’nda Usulu’d-Dîn ile ilgili geniş bilgi için bkz. Ebû Ca’fer 

Muhammed b. Hasan et- Tûsî, el-lktisad Fîma Yetaallaku bi’l-ltikad, Necef 1979; Tabatabâi, İslâm’da 

Şî’a, s. 135-254; Muhammed Sabri Tebrîzî, Ca’feri Mezhebine Göre Dinin Esasları, çev. Hüseyin Perviz 

Hatemi, İstanbul 1965, s. 5-35. 
176 İlhan, Avni, Şî’a’da Usulu’d-Din, Milletlerarası Tarihte ve Günümüz de Şî’îlik Sempozyumu (Özet), 

İlmi Neşriyat, İstanbul 1994, s. 161; Şî’a’nın Mutezileye varis olmasının sebeplerinin başında Sünniliğe 

karşı oluş gelmektedir.  (Aynı makalenin Şerafeddin Gölcük tarafından müzakeresi, s. 168). 
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reddetmedir. Teşbih mezhebi, Allah’ın kendisi dışındakilere benzetmedir. Sınırlı 

anlamdaki sıfatları Allah’a uygun görmedir. Benzetmeden isbat etme mezhebi ise, 

sıfatları asıl manalarıyla yaratılmış âlemdeki benzer özellikleri taşıyanların nefyini isbat 

etmedir.”177 

 

 

b. Adl 

 

 Yüce Allah âdildir. Kimseye zulmetmez. Çünkü zulüm ya bilgisizliğin veya aczin 

mahsulüdür. Âlemlerin Rabbi ise bütün bu eksikliklerden münezzehtir. Müslümanlar 

Allah’ın adaleti konusunda ittifak etmişlerse de Mutezile ve Şî’a bunu genişletmişlerdir.  

 

 

c. Nübüvvet 

 

Allah’ın seçtiği kullarını, Cebrail vasıtası ve vahiy yoluyla ilahi bir vazife ile 

mükellef kılmasıdır. Peygamberler insanların en üstünü ve kulların en hayırlılarıdır. 

Emindirler, günahtan korunmuşlardır (masum) ve tebliğ vazifelerinde en küçük bir 

noksanlık bulunmaz. Peygamberlik ilâhi lutuf ve vazifedir.178 Yüce Yaratıcı insanlara 

doğru yolu gösterip, onları aydınlatmak için peygamberler göndermiştir. Bu 

peygamberlerin ilki Hz. Adem, sonuncusu ise Hz. Muhammed’dir. Ondan sonra 

peygamber gelmemiştir ve kıyamete kadar da gelmez. 179  

  

 

d. İmâmet 

 

Her peygamber vefat etme zamanı yaklaştığında kendisi için bir vasi tayin etmiştir. 

Hz. Peygamber de vefat edeceği sırada İmam Ali ve on bir evladını kendi vasisi ve 

İmam olarak tayin etmiştir. İmâmiyye Şî’ası’nın imâmet teorisi, İslâm’ın ilk asrı 

boyunca kademeli olarak gelişerek (M. 8)  2. asrın ortalarında Hişam b. el-Hakem ile 

birlikte belirli bir şekil almıştır. Sonraki bir asır zarfında, yani on birinci imam Hasan el-

                                                 
177 el-Mîzân, VII. 42-43  
178 Ethem Ruhi Fığlalı, Çağımızda İtikadi İslâm Mezhepleri, İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2004, s. 152 
179 Geniş bilgi için bkz. Ebû Ca’fer Muhammed b. Hasan et- Tûsî, el-lktisad Fîma Yetaallaku bi’l-ltikad, 

Necef 1979, s. 42-367; Tabâtabâî, İslâm’da Şî’a, s. 135-254; Muhammed Sabri Tebrîzî, Ca’feri 

Mezhebine Göre Dinin Esasları, (çev. Hüseyin Perviz Hâtemî), İstanbul 1965, s. 5-35. 
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Askerî’nin ölümüne kadar önemli bir değişim ile karşılaşmamıştır. Fakat IV/X. asrın 

ortalarında imâmet doktrinine önemli bir ilave yapıldığı görülmektedir. Bu inanca göre 

on iki imam vardır. Bu imamların sonuncusu, kâim veya mehdi olarak dönünceye kadar 

gaybet durumundadır.180 

İmâmet, İsna Aşeriyye’ye göre, inanılması zaruri bir iman konusudur. 

İmâmet/hilafet (Müslüman toplumun siyasi liderliği) bütün Şî’a’nın siyasî-itikadî 

oluşumunu belirleyen kavramdır. İmâmet, insanlara terk edilemeyecek nitelikte 

önemlidir. Bu nedenle imamı Allah tayin eder. İmamlar, diğer insanların bilmediği 

bilgileri onlara taşımaktadır. İmamların ismeti de söz konusudur. İmamların ismetine 

inanmayanlar kâfirlerdir. 181 

Nitekim onlara göre, “İmâmet de peygamberlik gibi Allah’ın lutfudur. Her asırda 

insanları doğru yola iletmede, uyarmada, vb. peygambere vekâlet eden imam gelir. 

İmâmet nübüvvetin devamıdır. İmâmet Allah’tan gelen bir nasla olur, insanlar arasından 

seçimle olmaz. İmamın da nebi gibi tüm rezilliklerden, kötülüklerden, yanılma, hata ve 

unutmadan masum olması gerekir. Nebilerin ismetini kanıtlayan delilin kendisi 

imamların ismetine inanmayı gerektirir.”182  

Şî’a’da imam hem dînî hem de dünyevî lider olup, Hz. Peygamber’in vekilidir. İlk 

imam ise Hz. Ali’dir, Hz. Ali’den sonra evlatlarından on iki imam gelmiştir ve son 

imam kaybolmuştur. İmamlık Hz. Ali’nin evlatlarının hakkı olup sahabeden birçoğu bu 

                                                 
180Etan Kohlberg, İmamiyye’den İsna  Aşeriyye’ye, çev., Cemil Hakyemez, Dinbilimleri Akademik 

Araştırma Dergisi V (2005), Sayı: 3; s. 187; http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt5/sayi3/makale/ 

kohlberg,  s. 1-2; Erken dönem İsna Aşerî yazarlar, on iki imam doktrininin  geçerliliğini kanıtlamaya 

çalışırken  dört temel yönteme dayanmışlardır.  Birincisi, Kur’ân’dan delillerdir. 12 rakamının yer aldığı 

Kur’ân ayetlerini öne çıkarırlar. İkincisi, Şî’î hadislerden delillerdir. Altıncı İmam Cafer es-Sadık şöyle 

der: ‘Gündüzün olduğu gibi gece de on iki saatten oluşur; yıl da on iki aydan meydana gelir; imamlar sayı 

olarak on iki olduğu gibi nakibler (nugabâ) de bu kadardır; Cabir b. Abdillah’ın Fatıma’nın evinde 

görmüş olduğu levhadır ki onda on iki imamın ismi vardır. Hz. Peygamber tarafından Ali’ye verilen, her 

biri farklı mühürle mühürlenmiş on iki bölümden oluştuğu söylenen sayfadır. Üçüncüsü, Sünnî hadisten 

delillerdir. “Ölümümden sonra on iki halef (halife) veya (emir) olacak, bunların hepsi de Kureyştendir. 

Dördüncüsü de Kitab-ı Mukaddes ve Yahudi geleneğinden delillerdir. İsmail ve Muhammed’in aynı ismi 

paylaşmış oldukları saptaması yapılır. Hasan b. Süleyman, İsmail’in on iki çocuğunun isimlerini birer 

birer sayar ve bunların da on iki imama hamledilmiş olduğunu açıklar. Torah’ta gözüken imamların 

isimlerinin pek çok Yahudi tarafından bilindiği iddia edilir. Fakat bu Yahudiler, herkes tarafından bilinen 

bu gerçeği, hem İslâm’ın üstünlüğünü kabul etmek istemediklerinden hem de kendi dindaşlarının 

tepkisinden korktukları için kabul etmediler. On iki imam fikrini onaylayan diğer Yahudi rivayetleri Hz. 

Ali dönemine kadar gider. Yahudinin biri Ali’ye zor sorular sorarak bilgisini test etmek ister. Ali, Hz. 

Peygamber'den sonra kaç tane İmamü'l-Hüda olacağı sorusuna on iki imamı anarak cevap verir. Yahudi, 

bu cevabın doğruluğunu onaylar ve Müslüman olur. (Kohlberg, Etan, agm., s. 5-6-8). 
181 Şeyh Sâdûk el-Kummî, Muhammed b. Ali b. Babeveyh, Risalet’ül-İtikadat’il-İmamiyye (Şî’î 

İmamiyyenin İnanç Esasları),, çev. E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1978, s. 109-110-113; Türcan, İmâmî Ehl-i 

Beyt Tanımının Dinî-Tarihi Temelleri, Marife, s. 67-68; Onlara göre, Kur’ânda yer alan birçok ayet, 

imamlarla ilgilidir. Hud suresi 19. ayetteki “Allah’ın yolu…” ifadesi, İbn Abbas’tan gelen bir tefsire göre 

‘Hz. Ali ve imamların yolu olarak anlaşılmaktadır. Yunus Suresi 101. ayette  ve Kamer Suresi 42. ayette 

yer alan “ayat” kelimesi ‘imamlar’ı ifade etmektedir.( el-Kummî, age., s. 109-110-113). 
182 el-Evsî, age., s. 250; Avni İlhan, Şî’a’da Usulu’d-Din, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik 

Sempozyumu (Özet), İlmi Neşriyat, İstanbul 1994, s. 164. 

http://www.dinbilimleri.com/dergi/cilt5/sayi3/makale/
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hakkı gasbettiği için münafık olmuşlardır. “Şî’a’ya göre imamlar peygamberlerden 

farklı olarak vahiy almamakta, fakat ilham almaktadırlar. Her ikisi de Allah’tan alıp 

duyurdukları için, delil olma bakımından Peygamber sözüyle imam sözünün birbirinden 

bir farkı bulunmamaktadır.” 183 

Tabâtabâî’nin bu konudaki iddiaları şöyledir: “İnsanların vazife ve zorunluluklarına 

dair bilgileri bir beşer olarak vahiy vasıtasıyla Allah’tan alan ve bunları, yerine getirmek 

suretiyle saadeti elde edebilmeleri için insanlara bildiren peygamberlerdir. Allah’ın 

dinini muhafaza eden ve gerektiğinde onu açıklayan kimseler her zaman bulunmalıdır. 

Vahyedildikten sonra ilahî mesajı koruma ve muhafaza etme görevini üstlenen ve bu 

vazife için Allah tarafından seçilen kişiye imam denir. İmâmet ve peygamberliğin 

(nübüvvet) ya bir şahısta birleştirilmesi ya da ayrılması mümkündür. Peygamberlerin 

masumluğunu ispat etmek için ileri sürülen deliller, imamların masumluğunu da ispat 

eder. Çünkü Allah, kendi hak dinini bozulmamış olarak muhafaza etmelidir. Bu din, 

ancak böyle bir durumda, her zaman beşeriyet arasında yayılabilir ve bu, masumiyet 

yani hataya karşı ilahî koruma olmaksızın mümkün değildir.”184  

Hüseyin Nasr’a göre ise, imamlar Şî’îlik bakımından Peygamberin ruhanî 

otoritesinin –tabiatıyla, onun kanun koyucu fonksiyonunu değil- bir devamını 

oluşturdukları ölçüde, kendilerinin deyişleri ve fiilleri de nebevî hadis ve sünneti 

tamamlayıcılık görevi ifa eder.185 

Allâme, mensubu olduğu mezhebin imâmet konusundaki görüşlerini benimser. Ona 

göre, bir ülke veya şehir, köy ya da kabile hatta birkaç kişiden ibaret bir ev halkı gibi 

örgütlü hiç bir toplum, hareket halindeki toplum çarkını çeviren bir lider, bir yönetici ve 

onun, her bir ferdin iradesini yöneten, sosyal görevlerini yerine getirmesi için o 

                                                 
183Süleyman Ateş, İmamiyye Şî’ası’nın Tefsir Anlayışı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 20, s. 

147-148. 
184Muhammed Hüseyin Tabâtabâî,  İmamın Bilgisine Dair (İmamet Düşüncesi), trc., Mustafa Akçay,  

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi IV (2004), sayı: 3, s. 133-134; Beşeriyet içinde daima bir 

peygamberin (nebi) bulunmasının zorunlu olmadığını, ama aksine insan topluluğu için ilahî dinin 

koruyucusu olan imâmın varlığının sürekli bir zorunluluk olmasının sebebidir. İnsan topluluğu, tanınsın 

veya tanınmasın, bilinsin veya bilinmesin, Şî’a’nın imâm dediği şahıssız asla olamaz. Nitekim Allah 

Teâlâ Kitab’ında şöyle buyurmuştur: “Eğer onlar, onu inkâr ederlerse, biz zaten onu, ondakini inkâr 

etmeyen kimselere [yani imâmlara] tevdi etmiş bulunuyoruz.”(En‘am, 6/89) O halde, yukarıda ifade 

edildiği üzere, peygamberlik ve imâmet görevleri, hem peygamber hem de imâmın görevleri için veya 

hem ilahî kanunu almak hem de onun korunması ve açıklanması için atanan bir tek şahısta toplanabilir.  

İmam, maddî fiillerinde insanlara rehber ve önder olduğu gibi, manevî ve bâtınî önderlik ve rehberlik 

fonksiyonuna da haizdir. O, manevî ve özel bir şekilde Allah’a doğru giden insanlık kervanının 

rehberidir. İnsanlar içinde en başta geldikleri ve toplumun önder ve rehberleri olduğuna göre onlar, 

insanların en faziletlisi ve en mükemmelidirler. İlahî kudret sayesinde topluma rehberlik yapmanın 

sorumluluğu omuzlarında duran zat, insanoğlunun maddî hayatının ve fiillerinin rehberi olduğu gibi 

manevî hayatın da rehberidir ve beşer hayatının manevî boyutu ve dinî yaşayış onun rehberliğine 

bağlıdır.(Tabâtabâî, İmamın Bilgisine Dair İmamet Düşüncesi, s. 133-134). 
185 İbrahim Coşkun, İmamiyye Şî’asında Ehl-i Beyt Sevgisinin Ezoterik İnançlara Dönüşümü, Marife, yıl. 

4, sayı. 3, 2004,  s. 143. 
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toplumun üyelerini idare eden iradesi olmaksızın varlığını sürdüremez. Böyle bir 

yönetici olmaksızın bu toplumun unsurları, kısa zamanda dağılır, düzensizlik ve kargaşa 

hüküm sürer. Bu yüzden büyük veya küçük bir toplumun yönetici ve idarecisi olan bir 

kimse, kendi konumu ve toplumunun devam eden varlığıyla ilgilendiği takdirde, geçici 

veya daimî olarak görevini yapamaz hale geldiğinde kendisine bir vekil tayin edecektir. 

Birkaç gün veya birkaç aylığına evinden ve ailesinden ayrılan bir aile reisi, aile 

üyelerinden birisini veya bir başkasını kendi vekili olarak tayin edecek, evin işlerini 

onun ellerine bırakacaktır. 186 

Allâme, bu aklî çıkarımlardan sonra sünnetten Hz. Ali’nin imamlığını ve vekilliğini 

kanıtlayacak delilleri sunar. Rasülullah, Mûte savaşında, birincisi öldürülürse ikincisi, 

ikincisi öldürülürse üçüncüsü ve üçüncüsü öldürülürse dördüncüsü komutan olarak 

kabul edilip emri dinlenilsin diye, dört komutan tayin etmişti. Hz. Peygamber, 

Medine’den her ayrıldığında kendi yerine bir idareci tayin etmişti. Hatta Mekke’den 

Medine’ye hicret ettiğinde Mekke’de kendi şahsi işlerini yürütmesi ve kendisine emanet 

edilen şeyleri insanlara iade etmesi için Hz. Ali’yi kendi vekili olarak tayin etmişti. 

Aynı şekilde irtihalinden sonra da Hz. Ali, borçları ve şahsî işleriyle ilgili hususlarda 

Rasülullah’ın vekiliydi. Bu özel sebepten dolayıdır ki Şî’îler, Hz. Peygamber’in birini 

kendi vekili olarak tayin etmeden, Müslümanların işlerini idare edecek ve İslâm 

toplumunun çarkını çevirecek bir rehber ve lider seçmeden irtihal etmiş olmasının 

makul olmadığını iddia etmektedirler.187 

Tabâtabâî’ye göre, hem Sünnî hem de Şî’î hadis külliyatında Hz. Peygamber’in 

kendisinden yıllarca hatta binlerce yıl sonraki olay ve felaketlerin teferruatından 

bahsetmeyi ihmal etmemiş, ama vefatından hemen sonra en acil şekilde yapılması 

gereken bir şeyi ihmal etmiş olması ve onu önemsiz bir şey olarak görmesi nasıl 

mümkün olabilir? O, yeme, içme, uyuma gibi en doğal ve genel fiillere müdahale edip 

onlarla ilgili yüzlerce emir buyurur da bu önemli konuda nasıl tamamen sessiz kalabilir 

ve kendi yerine birisini tayin etmez? Şî’a, İslâm toplumunun yöneticisini tayin etme 

yetkisini İslâm tarafından bizzat halkın kendisine verildiği konusundaki teoriyi kabul 

etmez. Zira Hz. Peygamber’in bu konuyla ilgili bir açıklama yapması, bu topluma 

gerekli talimatları vermiş olması gerekirdi. İmamı ve Hz. Peygamber’in vekilini tayin 

işlemini, velâyete dair âyet-i kerîme ve Ğadir-i Hum, sefine, sekaleyn, hak, menzile, 

                                                 
186 bkz., Muhammed Hüseyin Tabâtabâî,  İmamın Bilgisine Dair (İmamet Düşüncesi), s. 123;  el-Mîzân, 

VI. 48-49. 
187Tabâtabâî, İmamın Bilgisine Dair (İmamet Düşüncesi), s. 123;  el-Mîzân, VI. 49-50. 
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yakın akrabaları davet ve diğer hadisler gibi-Kur’ân âyetleri ve Şî’îlerin muteber kabul 

ettikleri hadisler tarafından desteklenmektedir.188  

                                                 
188Tabâtabâî, İmamın Bilgisine Dair (İmamet Düşüncesi), s. 123; Sekaleyn hadisi Şî’î literatürde mühim 

bir yer işgal eden en önemli hadislerden bir tanesidir. Bu hadis şöyledir. “Ey insanlar size bıraktığım 

şeylere tutundukça sapmazsınız. Bunlar Allah’ın Kitabı ve ailem (ıtre) yani Ehl-i Beytimdir.” “Sizi Ehl-i 

Beytim konusunda uyarırım…” (Dârimî, Abdullah b. Abdirrahman, Sünen, İstanbul, 1992, Fezailü’l-

Kur’ân, 1; Ahmed, b. Hanbel, el-Müsned, İstanbul 1992, II. 114; IV. 367) anlaşılıyor ki temel metinler, 

Ehl-i Beyt kavramının bütün Müslüman kültüre yerleşmesini sağlayacak nitelikte bir vurguyu 

içermektedir. Sekaleyn hadisi, muhaddislerden Müslim’in Sahihi, Darimi’nin Sünen’i, Ahmed b. 

Hanbel’in Müsned’i, Nesâi’nin el-Hasais’ı, Ebu Ya’la’nın Müsned’i, Hâkim’in Müstedrek’i, Beyhakî’nin 

Şuab’ül-İman’ı, es-Sünen’ül-Kübra’sı ve Delail’ün-Nübüvve’si, Taberânî’nin el-Evsat’ı gibi gerek 

mütekaddimûn gerekse müteehhırûna ait birçok hadis kitaplarında rivayet edilmiştir. (Âdem Dölek, 

Sekaleyn Hadisi Ve Değerlendirilmesi, Marife, yıl. 4, sayı. 3, 2004, s. 148). 

       …Zeyd şöyle der: “Bir gün Mekke ile Medine arasında Humm denilen yerdeki suyun yanında 

Rasülullah (sav) aramızda hitap etmek üzere kalktı, Allah’a hamd ve senada bulundu, nasihat etti ve 

hatırlatmada bulundu, sonra da şöyle buyurdu: Bundan sonra: “Ey insanlar! Dikkat edin! Ben de bir 

beşerim, Rabbimin elçisinin gelmesi ve benim de icabet edeceğim vakit yaklaşıyor. Ve ben size sekaleyni 

bırakıyorum. Onlardan ilki Allah’ın Kitabıdır ki, Onda hidayet ve nur vardır. Allah’ın Kitabını alın ve ona 

sımsıkı sarılın.’ Böylece Hz. Peygamber Allah’ın kitabına teşvik etti ve gönülleri ona rağbetlendirdi. 

Sonra da şöyle buyurdu: “ve Ehl-i Beytim; Ehl-i Beytim konusunda size Allah’ı hatırlatıyorum, Ehl-i 

Beytim konusunda size Allah’ı hatırlatıyorum, Ehl-i beytim konusunda size Allah’ı hatırlatıyorum.” 

Bunun üzerine Huseyn, Zeyd’e “Peygamberin Ehl-i Beyti kimdir? Ey Zeyd! O’nun hanımları da Ehl-i 

Beytten değil mi?’ diye sordu. Zeyd de: “Peygamberin hanımları da Ehl-i Beytindendir, fakat O’nun asıl 

Ehl-i Beyti kendisinden sonra sadaka kendilerine haram kılınan kimselerdir.” dedi. Husayn da onlar 

kimlerdir diye sordu. Zeyd de “onlar Ali’nin âli, Akıl’in âli, Cafer’in âli ve Abbas’ın âlidir.” dedi. 

“Bunların hepsi kendilerine sadaka haram kılınmış olanlar mı?” diye sordu. Zeyd: “evet” dedi. Müslim’in 

bu rivayetinin sahabi ravisi Zeyd b. Erkamdır. Hadisin senedindeki ravilerin güvenilir kişiler olması 

sebebiyle hadisin senedi sahihtir. Müslim aynı hadisi farklı iki tarikle daha zikreder.(Müslim, Fezailü’s-

Sahabe, 36-37) Tirmizi’de geçen rivayet: “Ey insanlar! Size (iki şey) bıraktım ki, ona tutunduğunuz 

sürece dalalete düşmezsiniz. Allah’ın kitabı ve ehl-i beytim olan ıtratım.” Tirmizi, Cabir’den nakledilen 

bu hadis için “bu yolla nakledilen hadis, hasendir, garibtir.” der. (Tirmizi, Muhammed b. İsâ, Sünen, 

İstanbul, 1992, Menakıb, 31) İmam Malik’in rivayetinde ikinci şey Allah’ın nebisinin sünnetidir. Hadisin 

senedinde Kesir’in bulunmasıyla hadisin senedi zayıftır. Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde sekiz yerde 

geçmektedir. “Ben size sekaleyni bırakıyorum; onlardan biri diğerinden daha büyüktür. (onlar) semadan 

arza uzatılmış bir ip olan Allah’ın Kitabı ve ıtratım olan Ehl-i Beytimdir. Onlar havzı kevserde huzuruma 

gelinceye kadar birbirinden asla ayrılmayacaklar.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, İstanbul, 1992, c.3, s. 14) 

Bu rivayetlerden dördünün sahâbi ravisi; Ebu Said el-Hudri, ikisinin, Zeyd b. Erkam; ikisinin de Zeyd b. 

Haris’tir. Bezzâr, Ebu Ya’la, Hâkim, Taberânî, Beyhakî, Beğavî İbn Hişam ‘da da benzer rivayetler 

bulunmaktadır. Bu hadisin senet ve metin açısından değerlendirilmesi ise şöyledir: 1. Sened Açısından: 

Hadisin Zeyd b. Erkam, Ebu Said el-Hudri, Zeyd b. Sabit, Ebu Hureyre, Ali b. Ebi Talib, Cabir b. 

Abdillah, İbn Abbas başta olmak üzere birçok sahâbî râvisi bulunmaktadır. Dolayısıyla “sekaleyn hadisi” 

birçok tarikten nakledilmektedir. İbn Hacer el-Heytemi, hadisin yirmiden fazla sahabi tarikının olduğunu 

ve bu konuda fazla izaha ihtiyaç olmadığını ifade etmektedir. (Dölek, Sekaleyn Hadisi Ve 

Değerlendirilmesi, Marife, s. 168) 2. Metin Açısından: Hadisin rivayetlerindeki metinlerde bulunan lafız 

farklılıklarının yanında kelime fazlalıklarının veya bir diğerine göre kelime eksikliklerinin bulunduğu 

açıkça görülmektedir. Ancak tüm bunlara rağmen bütün rivayetlerin ortak yanı Hz. Peygamberin Kitab 

(Kur’ân) ve Ehl-i Beyti (ıtratı, asabesi, nesebi) veya sünnetidir. Bu bakımdan “sekaleyn hadisi”nin 

manevi mütevatir olduğu söylenebilir. Zira hadisin az ya da çok lafız farklılıklarının olması yanında 

hemen hemen bütün rivayetlerde “sekaleyn”de birleşilmektedir. (Dölek, agm., s. 168) Ali el-Kari, “Ehl-i 

Beyt”e temessük etmekten ve onlara sarılmaktan maksadın; onlara muhabbet etmek, onların saygınlığını 

ve hukukunu muhafaza etmek, onların rivayetleriyle amel etmek ve onların sözlerine itimat etmek 

olduğunu söyler ve böyle yapmanın, sünneti başkalarında almaya da mani olamadığını ifade eder. (Dölek, 

agm.,, Marife, s. 170) Abdülkadir Çuhacıoğlu, Ehl-i Beytin yüce vasfını kıskananların “sekaleyn 

hadisi”ne alternatif rivayet koyduklarını ve sekaleyn hadisindeki “Ehl-i Beytim” ifadesi yerine 

“sünnetim” ifadesini kullanarak hadisin kalan kısmını aynen kopye etmiş olduklarını söyler, hem bu 

hadisi hem de hadisin ravilerini tenkit eder. (Dölek, agm., Marife, s. 171) Allâme ise, sekaleyn hadisinden 

şu hususlara ulaşır: 1. Kur’ân-ı Kerîm kıyamet gününe kadar var olacağı gibi, Hz.Peygamber’in soyu da 

var olacaktır. Şî’a’nın, insanların imamı, gerçek lider ve rehberi dediği bir şahsın olmadığı hiçbir zaman 

dilimi olmayacaktır. 2. İki büyük emanet sayesinde Hz. Peygamber, Müslümanların bütün dinî ve 

entellektüel ihtiyaçlarını karşılamıştır. O, ilimde otorite olarak Müslümanlara Ehl-i Beyt’ini sunmuş, 



66 

 

İsnâ Aşeriyye’de olduğu gibi, Tabâtabâî de bazı ayetlerin imâmete ve Ali b. Ebî 

Talib’in hilafetine delillik teşkil ettiğini ileri sürer.  Aşağıdaki ayette olduğu gibi:  “Hani 

Rabbi bir zaman İbrahim'i birtakım kelimelerle sınamış, o da onları tamamlayınca, 

"Ben seni insanlara imam yapacağım." demişti…” 189 Müfessir, bu ayeti şöyle tefsir 

eder: "Seni insanlara imam yapacağım." Yani seni insanların izlediği bir önder 

yapacağım. Senin sözlerine ve fiillerine uyacaklardır. Çünkü imam, insanların peşinde 

gittikleri, kendilerine önder kabul ettikleri kimsedir.190 Burada, müfessirlerin çoğunun 

imâmeti nübüvvet olarak anladığını ifade eder. Fakat ayette kastedilenin nübüvvet değil 

imâmet olduğunu belirtir ve bunu delillendirmeye çalışır. "Seni insanlara imam 

yapacağım." sözüyle Hz. İbrahim'e (as) vahiy yoluyla gelecekte imâmet vaadi 

verilmiştir ki bu, ancak peygamberlik misyonuna sahip kimseler için mümkündür. Hz. 

İbrahim de (as) imamlık niteliğini almadan önce peygamber olarak görevlendirilmişti.191  

                                                                                                                                                      
onların söz ve fiillerinin sahih ve geçerli olduğunu resmen bildirmiştir. 3. Hiç kimse Kur’ân-ı Kerîm ile 

Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt’ini birbirinden ayıramaz. Hiçbir Müslüman Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt 

mensuplarının ilimlerini reddetme, kendini onların yönetim ve rehberliğinden uzaklaştırma hakkına sahip 

değildir. 4. İnsanlar Ehl-i Beyt mensuplarına itaat ettikleri ve onların sözlerine uydukları takdirde asla 

sapıtmayacak, Allah da daima kendileriyle birlikte olacaktır. 5. İnsanların ilmî ve dinî ihtiyaçlarının 

cevabı Hz. Peygamber’in Ehl-i Beyt mensuplarının ellerinde bulunmaktadır. Onlara tabi olanlar hataya 

düşmeyecek ve gerçek saadete ereceklerdir. Zira Ehl-i Beyt mensupları hata ve günahtan uzaktır, 

masumdur. (Tabâtabâî, agm., s. 129) 

       Şî’a’nın Ehl-i Beyt ile ilgili faydalandığı hadislerden biri de sefîne hadisidir. Bu hadis ise şöyledir: 

“Ehl-i Beyt’im Nuh’un gemisi gibidir. Binen kurtulur binmeyen boğulur.” Bu hadise göre dini konularda 

Ehl-i Beyte sığınanlar, dinin furuunu ve usulünü onlardan alanlar, onların yüce ahlak ve adabını 

benimseyenler, Allah ve Rasülü’nün verdiği ahid gereği cehennem azabından kurtulacaklardır. Onlara 

uymayanlar ise tufan günü Allah’ın azabından korunmak için dağa sığınanlara benzer. Sefine hadisi, 

Kütüb-i Sitteyi oluşturan kitaplar gibi Ehl-i sünnette temel müracaat kaynağı kabul edilen eserlerde yer 

almamaktadır. Taberânî’nin rivayet senedindeki ravi zayıftır. Hâkim’in senedindeki ravi de münkeru’l-

hadistir, tenkid edilmiştir. Sünni müellifler tarafından kaleme alınan eserlerde yer alan senedlerden 

hareketle ise hadisin zayıf olduğu sonucuna ulaşılabilir. Zira hadisin hemen tüm senetlerinde şiddetli 

cerhe uğramış raviler bulunmaktadır… Ravilerden hareketle hadisin “uydurma” olduğu bile söylenebilir.  

Hadisin çeşitli senedlerinde yer alan râvilerin büyük çoğunluğu itikâdî açıdan, bir kısmı da yalancılık 

özellikleri sebebiyle cerhedilmiştir. (Hüseyin Kahraman, Şî’a’da Bir Hidayet Rehberi olarak Ehl-i Beyt 

ve “Nuh’un Gemisi” Benzetmesi, Marife, s. 169-180); Şî’î müfessirler, Ehl-i Beyte ilişkin görüşlerini , 

“Her kim, sana kesin bilgi geldikten sonra seninle bu konuda tartışacak olursa, de ki, [ey peygamber]: o 

halde gelin bizler oğullarımızı, kadınlarımız ve kendimizi çağıralım; sizler de oğullarınızı, kadınlarınızı, 

kendinizi çağırın., sonra da karşılıklı lânetleşmek suretiyle Allah’ın lanetinin yalancıların üzerine 

olmasını dileyelim” mealindeki (Al-i İmran 3/61) ayetin nüzulüyle ilgili rivayetle de teyit etmişlerdir. Söz 

konusu rivayete göre Hz. Peygamber, Necranlı Hristiyan heyetiyle yaptığı münazara sırasında vahyedilen 

mübâhale ayetinin gereğini yerine getirmek üzere heyet üyelerine, yalancı ve haksız olan tarafa beddua 

etmeyi önermiştir. Bu öneri uyarınca Hz. Peygamber Necranlılarla lanetleşmek üzere randevulaşmış ve 

bu randevuya Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin ile birlikte gitmiştir. (bkz. İbnü’l-Hasen Tabersi,, Mecmeu’l-

Beyân fi Tefsîri’l-Kurân, Beyrut 1406, II: 99-100; Tabâtabâî, el-Mîzân, III. 264-281; Şî’î müfessirlerin bu 

konudaki bir diğer argümanı da, M. Bâzergan’ın tesbitine göre (Mehdi Bâzergan, Kur’ân’ın Nüzul Süreci, 

çev. Yasin Demirkıran, Ankara 1998, s.133) Şura Suresi 42/43. ayette geçen “kul la es’elüküm aleyhi 

ecran ille’l-meveddete fi’l-kurba” ibaresidir. Bir yoruma göre buradaki hitap Kureyşliler’e bir diğerine 

göre ise hitap mü’minleredir. (Mustafa Öztürk, Şî’î ve Sünnî Müfessirlere Göre Ehl-i Beyt Kavramı, 

Marife, s. 42) Şî’î müfessirler ikinci yorumu benimsemişlerdir. 
189 Bakara, 2/ 124. 
190 el-Mîzân, I. 266. 
191 el-Mîzân, I. 266-271; Allâme Tabâtabâî, Kur’ân’da imamlık kavramının geçtiği her yerde, açıklayıcı 

ve tanımlayıcı bir unsur olarak da peşinden "hidayet" kavramına yer verildiğini belirtir. Örneğin şu ayette 

olduğu gibi: "Onların içinden, emrimizle doğru yola ileten imamlar yaptık." (Secde, 32/24) Ayrıca yüce 
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“Kısacası, imam yol ileticidir, kendisine eşlik eden melekutî bir emirle doğru yola 

iletir. Bu bakımdan imamlık misyonu bâtınî olarak insanların işleri üzerinde bir tür 

velâyet yetkisine sahip olmak demektir. Allah'ın emri ile hidayet etmesi de, insanları 

istenen hedefe ulaştırmasıdır; salt bir yol gösterme işi değildir. Çünkü yol gösterme, 

nebi ve resulün görevidir. Her mü’min de nasihat ve güzel öğüt aracılığı ile insanlara 

Allah'ın yolunu gösterebilir.”192 

Ehl-i Sünnet mensupları ise, imâmet inancını, imamların masum oluşlarını 

eleştirmiştir. Örneğin, Zehebî, Şî’a’da imamın Allah Teâla ile nebilerle olan bağı gibi 

bir bağının olduğunu, imama imanın Allah’a imanın bir cüz’ü olduğunu, kim imama 

inanmaksızın ölürse küfür üzere ölmüştür iddialarını keskin bir üslupla eleştirir, onların 

imamları yüceltmede haddi aşmış olduklarını belirtir.193 

İbn Teymiyye de, “Her devirde Şî’î toplumlarında din adamları zümresinin konumu 

kısmen de olsa, …ortaçağdaki Hristiyan din adamlarının konumunu çağrıştırmaktadır.” 

der. İbn Teymiyye’ye göre Şî’îler bu noktada Hristiyanlara benzediler. 194 

Hz. Peygamberi, O’nun Ehl-i Beyt’ini, ashabını ve sâlih kimseleri, Allah için 

sevmek yerine, Hz. Peygambere vahiy, sâlih kimselere ve İmâmiyye Şî’a’sının masum 

kabul ettiği imamlara bazı sezgisel bilgilerin verilebilmesinin dışında velilere vahye 

benzer özel gizli bilgilerin verildiğine, onların bedenlerinin farklı bir nurdan 

yaratıldığına inanmak, böylece ontolojik ve epistemolojik açıdan onları diğer 

insanlardan farklı kabul edip kutsallaştırarak ilah gibi sevmek yanlıştır.195  

Ehl-i Sünnet mensuplarına göre ise, “aşk nasıl gözü kör, kulağı sağır eder ise, 

Şî’a’nın Ehl-i Beyt sevgisini aşk derecesine çıkarması beraberinde bir takım yanlış 

inançların Şî’a inanç sisteminde neşvu nema bulmasına yol açmış ve bu yanlış inançlar 

fark edilemememiştir. Mesela onların gizli bilgilere sahip olduklarına o bilgileri ancak 

onlardan öğrenmenin mümkün olduğuna inanılması, bu bilgiye güvenilmesi için aynı 

zamanda onların masum olması gerektiği düşüncesini doğurmuştur.”196 

İmâmiyye Şî’ası’nda, Ehl-i Beyt’in ve Ehl-i Beyt’ten sayılan diğer imamların 

masum, imamlık makamının nübüvvet makamından daha derin ve daha yüce bir makam 

sayılması, imamların vahiy ile eşdeğer seviyede vehbî bilgiler elde ettiklerine 

                                                                                                                                                      
Allah, bu misyonu "emir" ile kayıtlı kılıyor. Bununla demek istiyor ki, imamlık misyonunun hidayet 

işlevi mutlak değildir. Tersine, bu misyon Allah'ın emriyle gerçekleşen bir misyondur. Emir meselesi de 

şu ayet-i kerimelerde açıklığa kavuşturuluyor: "Onun emri, bir şeyin olmasını istedi mi ona sadece 'ol' 

demektir, hemen oluverir. Yücedir O ki, her şeyin melekûtu O'nun elindedir." (En’am, 6/73). 
192el-Mîzân, I. 271. 
193Zehebî, age., II. 9. 
194Ahmed İbn Teymiyye, Şî’a’ya Reddiye, çev. Heyet, Tevhid Yayınları, İstanbul 1988, s.45;  Coşkun, 

agm., s. 146. 
195 Coşkun, agm.,  s. 134. 
196 Coşkun, agm, s.141. 
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inanılması, onların bazı İslâm inançlarını hermesçi-ezoterik inançlara dönüştürdüklerini 

göstermektedir.197  

Tabâtabâî’nin açıklamalarında kendi mezhebinin neredeyse en önemli inanç 

esasını, hadisleri, ayetleri mezhebi doğrultusunda aklî çıkarımlarla te’vil etmek 

suretiyle, katı bir şekilde savunduğu görülür. İmamları masum görür. Tabâtabâî, klasik 

dönem müfessirlerinin imâmet konusundaki görüşlerine olduğu gibi katılır, farklı bir 

görüş geliştirmez, bu konuda geçmişi olduğu gibi taklid eder. Ayetler ve hadislerle 

imameti kanıtlama yoluna gider. İmamların peygamberlere benzer özellikler taşıdığına 

inanır. Şî’ada onlara olan aşırı sevgi ve kesin inanmışlık sebebiyle doğru yanlış 

birbirinden ayırt edilememiş, Şî’îler doğru olmayan inançlar akidelerine kadar karışsa 

da fark edememiş, tenkit kabul etmemiş, tek doğru ile yollarına devam etmişlerdir.  

 

 

e. İsmet 

 

 İmamet anlayışıyla ilgili olan ismet inancına göre imamlar da tıpkı peygamberler 

gibi günahsızdır. 

 

 

1. 1. Peygamberlerin İsmeti 

 

 Nebîler, küçük ve büyük günahlardan masumdur, nübüvvetten önce ve sonra hata 

ve unutmadan uzaktır. Tabâtabâî, ismeti üçe ayırır; vahyin geldiği anda hatadan uzaklık, 

tebliğ ve risalette hatadan uzaklık,  masiyetten uzaklık. Müfessir bu üç maddeyi 

ayetlerle delillendirir.198 

 

 

1. 2. İmamların İsmeti 

 

İmamların tüm hayatlarında küçük ve büyük günahlardan masum olduğunu 

kastederler. Onlara hata ve unutmadan bir şey caiz değildir.199 “İmâmiyye fırkasında, 

Nebilerin ismeti imamlara uyarlanmıştır. İmamların ismeti, İmâmiyye’nin mezhep 

                                                 
197 Coşkun, , agm, s. 139. 
198 el-Evsî, age., s. 250. 
199 Zehebî, age., II. 8. 
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temellerinden bir asıldır. İmâmiyye bunu dinin asıllarından biri olarak kabul eder. İman 

ancak buna inanmakla tamam olur.”200 

“İmâmet de peygamberlik gibi Allah’ın lûtfudur. Her asırda insanları doğru yola 

iletmede, uyarmada, vb. peygambere vekâlet eden imam gelir. İmâmet nübüvvetin 

devamıdır. İmâmet Allah’tan gelen bir nasla olur, insanlar arasından seçimle olmaz. 

İmamın da nebi gibi tüm rezilliklerden, kötülüklerden, yanılma, hata ve unutmadan 

masum olması gerekir. Nebilerin ismetini kanıtlayan delilin kendisi imamların ismetine 

inanmayı gerektirir.”201 “İmamlar, hareket ve davranışlarının hepsinde büyük ve küçük 

günahlardan beridirler.”202 

İmâmet konusu İslâm inançlarıyla ilgili olmadığı halde, Şî’a ve ona bağlı alt 

fırkalar bunu akâidin bir unsuru haline getirmiştir. Ehl-i Beyt’ten olmak günahlardan 

arınmış olmayı (ismeti), ismet ise imâmete layık olmayı gerektirir. Şeyh Sâdûk (el-

Kummî) bu konuda şöyle söyler: “Bizim nebiler, resuller, imamlar ve melekler 

hakkında inancımız şudur: “Onlar masumdur, her türlü lekeden temizlenmişlerdir. İster 

küçük ister büyük olsun hiç günah işlemezler. Kendilerine emrettiği hususlarda Allah’a 

karşı gelmezler ve emrolunanı işlerler. Onların halleri ile ilgili bir hususta 

günahsızlıklarını (ismet) inkâr eden bir kimse onları tanımamaktadır. Onları tanımayan 

kimse ise kâfirdir.”203 

İbn Teymiyye de, hadislerde vurgulanan anlamdan Ehl-i Beyt kapsamında telâkki 

edilenlerin masum olduklarına yönelik bir anlayışı çıkarmanın imkânsız olduğunu 

vurgular. Şî’a’nın sunmuş olduğu iddialarının aksini ortaya koyar. Hz. Peygamberin Eh-

l-i Beyt’in temizliği yönünde duada bulunması, bunun gerçekleşmediğini bildirir. Eğer 

gerçekleşseydi Rasülullah’ın şükretmesi gerekirdi. “Allah sizi zorlamak istemez,  Allah 

sizi arıtıp üzerinize olan nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz.”204 “Allah size 

                                                 
200 el-Evsî, age., s. 250. 
201el-Evsî, age., s. 250. 
202Ali Özek, İmamiyye İsna Aşeriye Şî’a’sı ve Tefsir Anlayışı, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik 

Sempozyumu, s. 94. 
203Şeyh Sâdûk Muhammed b. Ali b. Babeveyh el-Kummî, Risalet’ül-İtikadat’il-İmamiyye (Şî’î 

İmamiyyenin İnanç Esasları),, çev. E. Ruhi Fığlalı, Ankara 1978, s. 113; Öte yandan tathir ayeti (Ahzab, 

33/33) Şî’î müfessirlere göre Ehl-i Beytin ismetine de delalet eder.  Çünkü Allah burada Ehl-i Beyti her 

türlü ricsten arındırıp tertemiz kılmak istediğini belirtmiş ve bu iradesini de tahakkuk ettirmiştir. (Tûsî, 

Ebu Cafer, et-Tibyan fî Tefsiri’l-Kur’ân tsz., VIII. 318), İmâmiyye’ye göre bütün yönleriyle dinî 

yorumlama ve icra etme hakkının verildiği bir kişinin masum olması gerekir. Bunun gerekçesi ise 

şöyledir: “Dini tatbik eden bir imam olduğu halde masum olmazsa dinen hata mümkündür. İmamın hata 

işlemesi halinde ise bizlerin o hatada imama uymamız ve yaptıklarını taklit etmemiz gerekir. Bu herhangi 

bir vesile ile dinen çirkin olan şeyleri yapmakla emrolunduğumuzu icap ettirir; bu ise batıldır. O halde 

kendilerine uymakla yükümlü olduğumuz ve dinen izlerini takip etmeye mecbur olduğumuz imamlar 

masumdurlar; asla yanılmaz ve hata işlemezler.” (Muhammed Ebu Zehra, İslâm’da Siyasî ve İtikadî 

Mezhepler Tarihi, çev. H. Karakaya- K. Aytekin, İstanbul 1983, s. 62). 
204 Maide, 5/6. 
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açıklamak ve sizden öncekilerin yollarını göstermek ve tevbenizi kabul etmek ister.”205  

ayetlerinde geçen irade, yani Allah’ın dilemesi anlamındaki irade ile Ehl-i Beyt’in 

temizlenmesine yönelik kullanılan irade aynı teolojik anlama sahiptir. Ehl-i Beyt’in 

kirden arınması yönünde Allah’ın dilemesini ifade eden irade, O’nun muhabbet ve rızası 

anlamına gelir.206 

Anlaşılacağı üzere İmâmiyye fırkası, peygamberler için geçerli olabilecek günahtan 

korunma, günah işlememeyi ifrata varan bir ismet anlayışına çevirmişlerdir. Hâlbuki 

“onlar da hata ve nisyan ile malul birer beşer olup günahtan masum değildirler. Kaldı ki, 

ismet sıfatı sadece peygamberlere mahsustur. Ehl-i Beyt’in manen temizlenmesinden 

söz eden ayet, onların masum olduklarını değil; ilâhi emir ve yasaklara uydukları 

takdirde günahlardan arınacaklarını belirtmektedir.207 Farzedelim ki,  Hz. Ali, Hz. 

Hasan ve Hüseyin Peygamberimizin terbiyesinde yetişmişlerdi ve temizlerdi, günahtan 

uzak kalmışlardı. Peki, sonraki asırlarda yaşamış olan imamların masumluğunun, 

peygamberlerin taşıdığı özellikleri taşıdıklarının delili nedir? Bu hakikaten zorlama bir 

yorumdur. Hz. Peygamberin hanımlarını ilgilendiren tathir ayetini tüm imamlara şamil 

kılmak mantıkî değildir. 

  

 

f. Meâd  

 

Yüce Allah, öldükten sonra tüm insanları tekrar diriltecek ve bu dünyada her kesin 

yaptığının karşılığını tam olarak verecektir. “Kıyamete dair Kur'ân-ı Kerîm’de ve 

hadislerde geçen mizan, soru, hesap, sırat, şefaat, cennet, cehennem hepsi gerçektir, 

bunların hiçbiri akılla yorumlanamaz.”208 

Müfessirin ilgili ayetleri nasıl anladığına bakalım. “İnsan, kemiklerini toplayıp 

birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden 

yapmaya gücümüz yeter.”209 Tabâtabâî, bu ayeti şöyle açıklar: “Kemiğin toplanması 

ölümden sonra dirilmeden kinayedir. el-benân parmak uçlarıdır. İlk yarattığımızdaki 

gibi parmak uçlarına varıncaya kadar tekrar yaratmaya kâdirim.”210  

                                                 
205 Nisa, 4/26. 
206 İbn Teymiyye, Minhacü’s-Sünneti’n-Nebeviyye fi Nakdi Kelami’ş-Şiyai ve’l-Kaderiyye, Kahire 1989, 

IV. 22-23. 
207 bkz.,  Mustafa Öztürk, Şî’î ve Sünni Müfessirlere Göre Ehl-i Beyt Kavramı, Marife, s. 50. 
208 Fığlalı, age., s. 158. 
209 Kıyamet, 75/3-4. 
210 el-Mîzân, c. XX. 114. 
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Meâd ile ilgili diğer bir ayet ise şöyledir: “Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük 

mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler.”211 Allâme, ayeti 

“ilk yaratmadan aciz miydik ki, yeni yaratmadan aciz olalım? İlk yaratmadan aciz 

olmadık ve o yaratmaya başlamaktı. Yeni yaratmadan da aciz olmayız ve o ilk 

yaratmanın tekrarıdır.”212 diye açıklar. Bu konuda tenkite mahal bırakacak bir unsur 

bulunmamaktadır. Kendisi, Molla Sadra ve Sebzevari’nin Kur'ân inancıyla uyuşmayan 

mead görüşünü eleştirmektedir. 

 

 

g. Mehdiyye 

 

“Ahir zamanda çıkacak olan, dünyanın zulüm ve korkuyla dolmasından sonra 

adalet ve güvenle dolduracak olan, beklenen on ikinci imamdır. Gaybet, peşi sıra gelen 

iki ayrı zaman dilimine ayrılır: Bu, imamın yeryüzünde ardarda gelen dört elçisi 

tarafından temsil edildiği 260/873’ten 329/941’a kadar “kısa gaybet” (gaybetü’s-suğra) 

874’ten itibaren süresini sadece Allah’ın bildiği uzun “büyük gaybet” (gaybetü’l-kübra) 

dönemleridir.”213  

Henry Corbin, Allâme ile yaptığı söyleşilerde ona ğaib imamla ilgili şöyle bir soru 

yöneltir: “Gaib imam düşüncesinin, insanın felsefî ve ahlâkî hayatında esasen manevî 

hayatının bütün boyutlarında yarattığı etki nedir?” Tabâtabâî, ğaib imama inanma 

hususunda sadece Şî’a kaynaklarında değil, Ehl-i Sünnet kaynaklarında da,  mütevâtir 

sayılabilecek birçok rivayet gelmiş bulunduğuna dikkat çekerek cevaplamaya başlar. 

“Mehdi benim evlâdımdır” hadisinin, en muhkem hadislerden biri olduğunu ve 

rivayetlerin büyük bir çoğunluğunda hem o hazretin adının, hem baba adının sarihen 

belirtilerek İsnâ Aşera -oniki imam- Şî’ası’nın ikinci imamı’nın oğlu olduğunu zikreder. 

Allâme’ye göre, Mehdi’nin zuhuru düşüncesi, tıpkı kıyamet düşüncesi gibi bir 

olaydır; amellerin mutlaka layık oldukları karşılığı bulacağı düşüncesi nasıl iyiliği emr 

ve kötülükten men aslını sağlayan bir iç güvenlik faktörüyse; Mehdi’nin zuhur 

edeceğine iman taşıma olayı da İslâm’ın gerçekçi izleyicilerinin iç yaşamlarını bozulma, 

                                                 
211 Kâf, 50/15. 
212 el-Mîzân, XVIII. 348-349. 
213 Kohlberg, İmamiyye’den İsna Aşeriyye’ye, s. 187; http://www.dinbilimleri.com/ dergi/cilt5/ sayi3/ 

makale/ kohlberg, s. 1-2; İsna Aşeriye-Şî’î doktrininde iki gaybetin imkânı ifade edilmemiştir; ne 

imamların sayısının Hasan el-Askeri’nin oğluyla birlikte on ikiye ulaştığı, ne de sayının bu olacağı 

yönünde açık bir referans yoktur. On ikinci imamın ismi üzerinde anlaşma sağlandığı yönünde bir açıklık 

söz konusu değildir. Sadece onun isminin gizli olup, açıklanmadığı ifade edilmiştir. Fakat diğer bir 

fırkanın mensupları onun isminin Muhammed olduğunu söylemişlerdir. (Kohlberg, agm., s. 5). 

http://www.dinbilimleri.com/
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kötülüğe kapılma ve ümitsiz olma tehlikelerinden koruyan bir bekçi gibidir.214 Bu iman 

kişiye öylesine güçlü bir maneviyat kazandırır ki, kendisini daima mutlu ve mesut 

hisseder; bu inanca sahip bir Müslüman en ağır şartlar altında, en zor ve işkence verici 

baskılar altında dahi kurtuluş ümidini kaybetmeyecek ve İslâmi morali asla 

bozulmayacaktır.215 Bu hususta Şî’î mezhebinin verebileceği şey, bizzat İslâm’ın 

verebileceği şeydir; Zira Şî’î mezhebi, İslâm’ın gerçekçi bakış açısından başka bir şey 

değildir.216  

Ehl-i Sünnet kaynaklarında da mehdi ile ilgili literatür vardır. Ancak bu dinin temel 

esaslarından biri kesinlikle değildir. Şî’îlik konusunu işlerken belirttiğimiz üzere Ehl-i 

Beyt özellikle Emeviler döneminde zulme uğramıştır. Çekilen sıkıntılar sonucu mehdi 

yani bir kurtarıcı bekleme fikri ortaya atılmış, zamanla bu görüş, Şî’îlerce temel inanç 

unsuru haline getirilmiştir. 

 

 

h. Takiyye 

 

Sözlükte “bir kimseyi tehlikeden korumak” anlamındaki vaky (vikâye) kökünden 

türeyen takıyye “kendini korumak, sakınmak” manasına gelir.217 Kandırma, yüze 

gülerek aldatmadır. “Açık ve muhtemel tehlikeden korunmak maksadıyla inancın 

saklanması ve gizlenmesidir.”218 veya “bir kimsenin hayati tehlike olduğu zaman gerçek 

inancını gizlemesidir.”219   

Şeyh Sadûk, İmâmiyye Şîası’na göre takiyyeninin vacip olup, terk eden namazı terk 

etmiş gibi olacağını belirtmektedir.220 İmâmiyye Şîası takiyyenin doğruluğu ve 

gerekliliği hususunda Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt imamlarından çok sayıda rivayet 

nakletmiştir. Kâim İmam ortaya çıkmadan önce takiyyeyi terk eden kimse Yüce 

Allah’ın dininden ve İmâmiyye mezhebinden çıkmış, Allah’a, Rasülü’ne ve İmamlara 

muhalefet etmiş olacağını ileri sürmüşlerdir.221  

Zehebî ise takiyye konusunda şöyle der: “Tekıyye, onların temel inancıdır. Dinin 

bir kısmını insanlardan gizlerler. O öğretileri üzerinde yürüdükleri bir nizamdır. Gizlilik 

                                                 
214 Söyleşiler, s. 67-68. 
215 Söyleşiler, s. 71-72. 
216 Söyleşiler, s. 72. 
217 Mustafa Öz, Takıyye,  DİA, 2010, XXXIX. 453. 
218 Avni İlhan, Şî’a’da Usulu’d-Din, s. 166. 
219 Muhammed b. Mesûd Ayyâşî, Tefsîru’l-Ayyâşî, Beyrût 1991, I/190. 
220 el-Kummî, Risaletu’l-İtikâdi’l-İmâmiyye, s. 127. 
221 el-Kummî age.,  s. 127-128. 
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içerisinde gizlenen imamlarına çağırırlar. Güç elinde olan kişilere itaat eder görünürler. 

Güçleri arttığı zaman kurulu zalim devlete silahlı isyan ilan ederler.”222  

Genellikle muhalefette kalan, görüşleri ile mevcut siyasi iktidar için her an tehlike 

arzeden Ehl-i Beyt imamları ile taraftarları maruz kaldıkları baskılar sebebiyle 

kendilerini koruyabilmeleri ve inançlarını gelecek nesillere aktarabilmeleri için 

takiyyeyi mümkün olduğu kadarıyla kullanma yoluna gitmişlerdir.223  

Takiyye, dinden dönme, kişinin inancını yok etmesi değil, zor şartlarda ve 

zamanlarda başvurulan bir üsluptur. Can, mal, ırz, namus tehlikesi söz konusu olduğu 

vakit derunundaki imanını, inancını gizleyebileceğini her mezhep kabul eder.224 

Şîa’ya göre gerçek imanı örtme, Şî’îliği gizleme ve Sünnî muhitte Sünnî gibi 

görünme manasına da hamlettikleri bu kavramı, özellikle Emevî ve Abbâsî 

dönemlerinde idarenin uyguladığı baskıcı politikalar neticesinde Şîa’nın mezhebî bir 

akidesi haline getirmişlerdir. Başlangıçta can, mal ve namus korkusu gibi tamamen 

insanî bir kaygı sonucunda meşrû kabul edilmiş olan takiyye; daha sonraları farklı bir 

misyona büründürülerek mezhebi yaymak ve siyasî iktidarı ele geçirmek için kullanılan 

bir ilke haline gelmiştir. Takiyye neredeyse bu mezhebin alâmet-i fârikası olmuştur. Şîa, 

bu ilkeyi meşrulaştırmak ve temellendirmek gayesiyle ilk insan Hz. Âdem’den itibaren 

insanlık tarihi ve özellikle Peygamber efendimiz ile mezhep imamları başta olmak üzere 

İslâm Tarihi içerisinde pek çok değer atfettikleri kişilerin uygulamalarından takiyye 

örneği çıkarmaya çaba sarfetmiş ve bu konuda da ideolojik bir tarih okuma şeklini 

geliştirmişlerdir. Bu tarihi bilgilerin yanında, Kur’ân’dan da yola çıkarak bu kavramı 

anladıkları biçimde anlatmaya yönelik bir davranış sergilemişlerdir.225  

Bilgetay’a göre, özgürlüklerin yasaklandığı, insan haklarına uyulmadığı, fikir ve 

vicdan hürriyetinin gelişmediği cemiyetlerde takiyye, ahlâkı içtimâî bir siyaset halini 

alır. İnancını, yasaklar sebebiyle toplumla paylaşamayan fertler, gerçek hüviyetlerini 

gizlerler ve şartların gerektirdiği şekilde davranırlar. İslâm’ın ilk asırlarından itibaren 

Şî’î’ler sürekli iktidar hevesinde olup muhâlif kesimi temsil ettikleri için mevcut 

iktidarlar tarafından aralıksız olarak takibe maruz kalmışlardır. Bu nedenle Şî’îler 

                                                 
222 Zehebî, age., II. 9. 
223 Habibov, age., 235-237. 
224 İlhan, Şî’a’da Usulu’d-Din, s. 166. 
225 Besri Bilgetay, Şî’î Tefsir Geleneğinde Takiyye Kavramı (Tabâtabâî’nin El-Mîzân Fî Tefsîri’l-Kur’ân 

Özelinde), Yüksek Lisans Tezi, Muş 2020, s. 116. 
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kendilerini muhafaza etmek maksadıyla gerçek inançlarını gizleme yoluna 

gitmişlerdir.226 

 Bilgetay, çalışmasında takiyyenin sosyolojik, psikolojik, siyasi ve ahlâki boyutuna 

değinir. İslâm düşünce tarihinde takiyyenin belirlenmiş sınırları olsa da sosyolojik ve 

siyasi durumun İslâm âleminde bu uygulamayı alabildiğince genişlettiğini, başlangıçta 

güçsüz ve mazlum olan grupların takiyye uygulamasına müracaat ettilerini, ancak 

zamanla bu grupların hatta bazı milletlerin kültürlerinin ayrılmaz parçası haline 

geldiğini belirtir. Hatta imanla eşdeğer bir konuma getirilmiş, İslâm açısından son 

derece tehlikeli ve kabulü imkânsız olan düşünce ve uygulamaların yani politik 

söylemlerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ahlâkî yönden de takiyyenin insanlar-

devletlerarasında sürekli olarak bir güvensizlik, çekinme, kuşku duyma ortamını 

meydana getirdiği ve bağlanma duygusunu zedelediği, kültür alışverişine de menfi 

yönde tesir ettiğini vurgular. 227 

Takiyye, Kur'ân’da geçmemekle birlikte Al-i İmran Suresi’ndeki (3/28) “tükât” 

kelimesinin, Nahl Suresi’ndeki ayetin (16/106) ve Mü’min Suresi’ndeki ayetin (40/28) 

tehlike karşısında kişinin asıl inancını gizleyebileceği kabul edilmiştir.228 

Müfessirimiz Tabâtabâî ise, takıyyenin varlığını kabul eder ve Al-i İmrân 

Suresi’ndeki ayeti (3/28) bu minvalde tefsir eder. “Mü’minler, mü’minleri bırakıp 

inkârcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak 

onlardan (gelebilecek tehlikeden) korunmanız başkadır. Allah, asıl sizi kendisine karşı 

dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah’adır.”229 

Tabâtabâî, ayetin "Ancak onlardan korunma gayesiyle sakınmanız başka." 

kısmının" takiyye" yapmaya izin verdiğini ileri sürer.  Ona göre, Ammâr, Yâsir ve 

Sümeyye kıssası ile ilgili olarak inen Nahl, 16/106. ayeti de bu tür bir izin içerir. Kitap 

ve sünnet, genel anlamda takiyyenin caiz olduğunu ortaya koyar, akıl da bunu destekler. 

Kimi zaman takiyye yapmak, din düşmanlarıyla ve hakkın muhalifleriyle hoş geçinmek, 

dinin çıkarlarının ve hakkın yaşamasının korunmasına yardımcı olabilir ki, tersi bir 

davranış bu yararları sağlamayabilir. Bunu inkâr etmek büyüklenmekten, işi yokuşa 

sürmekten başka bir şey değildir.230 Nahl Suresi 16/106. ayetin tefsirinde de bu ayetin 

Hz. Sümeyye, Yâsir ve Ammâr hakkında nazil olduğunu belirtir. Müşrikler, Hz. 

                                                 
226 Avni İlhan, “Şî’a’da Usulu’d-Din”, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik Sempozyumu, İstanbul, 13-

15 Şubat 1993, s. 427; Besri Bilgetay, Şî’î Tefsir Geleneğinde Takiyye Kavramı (Tabâtabâî’nin El-Mîzân Fî 

Tefsîri’l-Kur’ân Özelinde), Yüksek Lisans Tezi, Muş 2020, s. 21. 
227 bkz., Bilgetay, Şî’î Tefsir Geleneğinde Takiyye Kavramı (Tabâtabâî’nin El-Mîzân Fî Tefsîri’l-Kur’ân 

Özelinde), s. 30. 
228 bkz., Öz, Takıyye,  DİA, XXXIX. 453-454. 
229 Al-i İmran, 3/28. 
230 el-Mîzân, III. 176-177. 
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Sümeyye ve Yasir’i öldürür. İkisi İslâm’daki ilk şehiddirler. Ammâr, anne ve babasının 

öldürülüşünü gördükten sonra takiyye yaparak küfrünü ızhar eder. Ammar b. Yasir’i 

Nebi’ye küfredinceye kadar bırakmazlar, ilahlarına iyi şeyler söyler bunun üzerine onu 

bırakırlar. Rasülullah’a gelerek durumunu anlatır. Rasülullah (sav) o anda kalbinin nasıl 

olduğunu sorar. O da kalbinin imanla dolu olduğunu da belirtir. Bunun üzerine “kalbi 

iman ile dolu olduğu halde (inkâra) zorlanan başka” ayeti nazil olur. Allâme takiyyenin 

varlığını teyid etmek üzere Ayyâşi’den şu hadisi nakleder: “Ümmetimden şu dört husus 

kaldırılmıştır; hataen yaptıkları, unuttukları şey, zorlandıkları şey ve güç yetiremedikleri 

şeydir ki bu Allah’ın Kitabın’da vardır. ‘kalbi iman ile dolu olduğu halde (inkâra) 

zorlanan başka’ ”231 

Tabâtabâî, Kehf Sûresi 18/14-15. ayetleri tefsir ederken ayetlerin siyakına 

bakıldığında Ashab-ı Kehf’in soydaşları arasında kaldıkları günlerde takiyye yolunu 

tuttuklarında şüphe olmadığını iddia eder.232 

Tabâtabâî, Mü’min Suresi’nin 40/28-30. ayetlerinden takiyye hükmünü çıkarır. 

“Firavun ailesinden olup, imanını gizleyen bir mü’min adam şöyle dedi” bölümünde 

zikri geçen mü’min adam, Kıptîlerden olup Firavun’un hâs adamlarındandır. Müfessire 

göre, bu mü’min adam imanını gizleyip takiyye yaptığından dolayı Firavun ve adamları 

bunun imanını bilmemektedirler.233 

Bilgetay’a göre, Tabâtabâî, mutedil bir yaklaşım ortaya koyarak takiyyeyi her 

zaman ve zeminde uygulama yoluna gidilen dînî bir prensip olarak görmemiş, kişinin 

canı, malı ve namusunun tehlikede olduğu durumlarda bir ruhsat olarak kabul 

etmiştir.234 

Bilgetay, takiyye ile irtibatlandırılan ayetleri Tabâtabâî’nin nasıl tefsir ettiğini 

arzettikten sonra Tabâtabâî’nin takiyyenin bir ruhsat olduğunu ve mukreh olan bir 

kişinin takiyyeye müracaat etmesinin caiz olduğunu ifade ettiğini belirtir. Ona göre, 

birtakım zorlama te’villere giderek takiyyenin vacip olduğunu ileri süren Şîa’nın aşırı 

fikirleri karşısında Tabâtabâî, Ehl-i Sünnet’in ve âlimlerin çoğunluğunun görüşünü 

kabul etmektedir. Fakat bununla beraber “Takiyye’nin meşruluğuna ilişkin olarak Ehl-i 

Beyt imamlarından aktarılan rivâyetler o kadar çoktur ki, tevâtür düzeyine 

erişmişlerdir.”  ifadelerine tefsirinde yer vererek, çoğu zaman mezhebinden bağımsız 

hareket edemediğini de ortaya koymaktadır.  Müfessirin Ehl-i Sünnet âlimleri ile ittifak 

                                                 
231 el-Mîzân, XII. 357-360. 
232 el-Mîzân, XII. 249-250. 
233 el-Mîzân, XVII. 328. 
234 Bilgetay, age., s. 72-73. 
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ettiği hususlar olduğu gibi mezhebinin tesirinde kalarak Sünnî âlimlerden ayrıldığı 

konularında mevcut olduğu kanaatine varmıştır. 235 

Muhammed Hüseyin et-Tabâtabâî, Abdulbaki Gölpınarlı, Muhammed Rıza el-

Muzaffer ve Muhsin el-Emin gibi muasır Şî’î âlimleri takiyyenin tanımı hakkında yeni 

bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Yalancılık, ikiyüzlülük ithamından rahatsız olan son 

asır Şî’î âlimleri kaleme aldıkları eser ve makalelerde bu meseleyi baştan itibaren 

değerlendirmeye tabi tutarak kavramın tanımını yeniden yapmışlardır. Söz konusu Şî’î 

âlimler tarafından yapılan yeni tanıma göre takiyye, ancak can, mal ve namus 

güvenliğinin bulunmadığı bir durumda müracaat edilmesi gereken bir ruhsattır.236 

Ehl-i Beyt’in hilâfete talip olabileceği endişesiyle yönetimlerin onları baskı altında 

tutması, kişisel ve düşünce hürriyetinin sınırlandırılması Şî’a’da takiyye inancını 

geliştirmiştir. Başlangıçta zaruretten doğan takiyye zamanla sosyal hayatın her alanını 

kuşatmış, Şî’a’nın temel doktrinleri arasına girmiştir. Rasülullah, Ammar’ın 

öldürülmemek için yaptığı davranışı zaten onaylamıştır. Ancak bu onayda ölümle 

yüzyüze gelme vardır. Günlük hayattaki ikiyüzlülüğe, olanı olmamış; olmayanı da 

olmuş gibi göstermeye cevaz yoktur. Tabâtabâî de takiyyenin belirli durumlarda var 

olduğunu belirterek onu sınırlandırma yoluna gitmiştir. Kimi zaman fırkasının kimi 

zaman da Ehl-i Sünnetin görüşlerini benimsemiştir. 

 

 

ı. Ric’at 

 

Ric’at sözlükte “daha önce olduğu duruma geri dönmek” anlamına gelmektedir.237 

Terim olarak ise ric’at, “Allah’ın kıyametten önce ölenlerin bir kısmını öldükleri surette 

dünyaya getireceğine, bunlardan bir bölümünü yükseltip diğer bölümünün ise 

alçaltılacağına, haklıların haklılıklarının, zalimlerin haksızlıklarının ortaya çıkacağına 

inanmaktır.” 

İmâmiyye Şî’asına göre ric’at bir gerçek olup önceki milletler için de vukû 

bulmuştur. Bu durum Kur’ân’la da sabittir. “Şu, binlerce kişi iken ölüm korkusuyla 

yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara, “Ölün” demişti de sonra kendilerini 

diriltmişti.”238 Ayrıca Üzeyir (veya Yaremya) Peygamberin yüz yıl ölü kaldıktan sonra 

                                                 
235 Bilgetay, age., s. 108-117. 
236 Bilgetay, age., s. 40. 
237 Râğıp el-Isfehânî, el-Mufredât, Beyrut tsz., s. 188. 
238 Bakara, 2/243. 
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dirilmesi239, Hz. Musa kavminden bir kısmının öldürülüp tekrar diriltilmesi240, Hz. 

İsa’nın ölüyü Allah’ın izniyle diriltmesi241, Ashâb-ı Kehf’in uzun müddet ölü kaldıktan 

sonra tekrar dirilmesi242 vb. örnekler geçmiş milletler için ric’atin söz konusu olduğunu 

göstermektedir.243   

“Ric’at Şî’a’nın mühtesatındandır, kendisine inanılması gereken hususlardan biri 

değildir. Mehdi fikri için lazım olan bir inançtır. Nebi (sav) beklenen mehdinin 

zuhurundan sonra dünyaya dönecek, Ali, Hasan, Hüseyin ve bütün imamlar dönecek. 

Düşmanları Ebu Bekir, Ömer de dönecek. Bu imamlar da onların düşmanlarının peşinde 

olacaklar. Sonra hepsi ölecek daha sonra kıyamet günü diriltilecekler. Allah Teâla, 

ölülerin bir kısmını üzerinde bulundukları şekilde dünyaya döndürür. Bir grubu 

güçlendirir, başka bir grubu da rezil eder.”244 İlk dönem Şî’î müfessirlere göre ilk olarak 

ric’at edecek olan İmam Hüseyin ve ashabı ile Yezid ve ashabıdır.245 

Tabâtabâî yukarıda ric’ate delil olarak getirilen ayetlerin tefsirinin hiç birisinde bu 

konuya ilginç bir şekilde değinmez. Ric’at, İsna Aşeriyye’nin temel konularından, 

önemli akidelerinden biri olsaydı Tabâtabâî, muhakkak ilgili ilgisiz birçok ayette bu 

hususa değinecek birçok açıklamalar yapacaktı.  

Yukarıda anlatılanlardan hareketle İsnâ Aşeriyye’nin tevhid, adl, nübüvvet 

konularında Sünnîlerle herhangi bir anlaşmazlığın olmadığını görüyoruz. Ayrıca 

Tabâtabâî’nin İmâmiyye İsnâ Aşeriyye mezhebinin temel akidelerini benimsediğini, 

benzer görüşleri paylaştığını, tavizsiz bir şekilde savunduğunu, İsnâ Aşeriyye’nin hiçbir 

akidesine muhalefet etmediğini ve bu durumun Kur’ân ayetlerini tefsir ederken en 

önemli hareket noktalarından biri olduğunu görürüz. 

 

 

4. Şî’a/İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye Müfessirlerinin Tefsir Yöntemi Hakkında246 

 

                                                 
239 Bakara, 2/259. 
240 Bakara, 2/53-56. 
241 Maide, 5/110. 
242 Kehf, 18/18. 
243Habibov, age., s. 232-233; bkz., el-Kummî, Risalet’ül-İtikadat’il-İmamiyye, s. 66-70; (Kummî 

yukarıdaki ayetlerden hareketle ric’atı delillendirir. 
244 İlhan, Avni, Şî’a’da Usulu’d-Din, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik Sempozyumu (Özet), 

İlmi Neşriyat, s. 161. 
245 Habibov, age., s. 232-233. 
246 Habibov, mezhep tefsirlerine farklı bir bakış açısı getirmekte ve şöyle demektedir: Mezhep tefsirleri 

İslâm tarihi boyunca yapılagelmiştir. Tefsir literatüründe mezhebi olmayan veya mezhepler üstü olan 

tefsir yoktur. Mezhebî tefsir tabiri, daha çok Sünnî ulema tarafından yapılmıştır. Bu tabirle kastedilen ise, 

“bid’at ehli olarak vasıflandırılan her hangi bir mezhep mensubu tarafından kaleme alınan tefsir anlamına 

gelmektedir. “mezhebî tefsir” demek, aslında “gayri Sünnî” tefsir demektir.” 
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Hz. Peygamber, “Ben size iki ağır emanet bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız 

müddetçe asla dalalete düşmezsiniz. Bunlardan ilki Allah’ın Kitâbı, diğeri ise Itretim 

Ehl-i Beytim’dir” buyurmaktadır. Hadisteki “Ehl-i Beyt” ibaresinden maksadın imamlar 

olduğunu söyleyen İmamiye Şî’a’sı, Hz. Peygamber’den sonra ümmetin bütün 

konularda Ehl-i Beyt imamlarına sarılması gerektiğini ileri sürmektedir. Bu yüzden Şî’î 

tefsirinin asıl kaynağı Kur’ân, Hz. Peygamber ve İmamlardır.247 “Ehl-i Beyt imamları 

vahyin inceliklerine ve dînî hükümlere vâkıf olan âlimlerdi. İşte bu nedenle onların 

davranışları; ilahi vahiy, maarif ve İslâmi hükümlerin tecessümüdür.”248  

Şî’a tarihinde, Emevî-Abbasî çekişmesi sonucu oluşan müsait şartlar ilmî 

faaliyetlerin son derece hız kazanmasına neden olmuştur. Bu tarihlerde İmam 

Muhammed el-Bâkır ve İmam Ca’fer es-Sâdık, sayıları 4000’e varan öğrenci 

yetiştirmişlerdir. Bu tarihten itibaren Şî’î ilim çevrelerinde tek kaynak olarak Ehl-i Beyt 

imamları ön plana çıkmaya başlamıştır. İmamlardan nakledilen rivayetlerden çeşitli 

alanlarda eserler telif edilmeye başlanmıştır.249 Bu dönemde Tefsir çalışmaları da hız 

kazanmıştır. 

“İmâmiyye âlimleri, Şî’î tefsirinin başlangıcını sahabeye kadar götürmektedirler. 

Mikdad b. el-Esved, Selman el-Fârisî, Ebû Zer ve Ammâr b. Yâsir’i bu ümmetin ilk 

Şî’îleri olarak tanıtmaktadır.”250 Önce hilâfet seçiminde, daha sonra Muaviye’ye karşı 

İmam Ali’nin yanında yer alan Ubeyy b. Ka’b (ö. 32/652), İbn Mes’ud (ö. 33/653), İbn 

Abbas (ö. 68/687), Cabir b. Abdillah (ö. 74/693) gibi sahabî, Meysem et-Temmâr (ö. 

60/680) ve Ebu Esved ed-Duelî (ö. 69/688) gibi tabiîleri ilk Şî’î müfessirler olarak kabul 

etmektedirler.251 İlk tam tefsiri telif ettiği söylenen Said b. Cübeyr’in Şî’î olduğu 

düşüncesinden hareketle ilk Şî’î tefsiri olarak bunu kabul etmektedirler. İbn Abbas ve 

İbn Mes’ud’u Sünnî kabul etseler, hadis rivayet edecek kimse bulmakta aşırı derecede 

zorlanacaklardı.  

 “Şî’a’ya göre İmamların sözleri de nass mesabesinde olduğundan, alınan cevaplara 

her hangi bir katkıda bulunulmaksızın bir araya getirilerek ilk tefsirler oluşturulmaya 

başlanır. Ancak büyük gaybetin başlamasıyla İmamla Şî’îler arasında irtibat kopar, Ehl-i 

Sünnette olduğu gibi Şî’a’da da nass dönemi bu şekilde kapanmış olur.  Daha önce 

problemlerin çözümünde tek yol kabul edilen İmamların ahbârı artık yetersiz kalmaya 

                                                 
247Habibov, age., s.12. 
248Ali Rabbanî Gulpayganî, Kelâmî Fırkalar ve Mezhepler, el-Mustafa Yayınları, İstanbul 2014, s. 145. 
249 Ignaz Goldziher, İslâm Tefsir Ekolleri, (çev. Mustafa İslâmoğlu), İstanbul 1997, s. 304. 
250 Ebû Muhammed el-Hasan b. Mûsâ en-Nevbahtî, Fıraku’ş-Şîa, İstanbul 1931, s. 15-16. 
251Seyyid es-Sadr, Te’sîsu’ş-Şîa Li Ulûmi’l-İslâm, Kum 1375, s. 322-323; Behşaişi, Akiki Tabakâte 
Mufessirâne Şîe, Kum 1382, s. 208-220; Ebû Ca’fer Muhammed b. Hasan et-Tûsî, “Mukaddime,” et-
Tibyân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Kum 1413, I. 185-186. 
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başlar. Bu sebeple daha önce Sünnîleri aklî delil ve re’yi takip etmeye zorlayan 

problemler, aynı şekilde Şî’î ulemayı da aklî çözüm yolları bulmaya sevkeder.”252   

İmâmiyye Şî’ası’nın en fazla eser telif ettiği alanlardan biri tefsirdir. Kendisine has 

metotla kaleme alınan tefsirler, kaynaklarda Şî’î tefsir terimini ortaya çıkarmıştır. İlk 

dönem Şî’î müfessirler Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir ederken uyguladıkları ilk yöntem, bir 

ayeti başka bir ayetin tefsiri olarak bire bir takdim etmeleridir. İkinci yöntem ise bir 

ayeti açıkladıktan sonra başka bir ayeti buna delil göstererek düşüncelerini 

desteklemeye çalışmalarıdır.253 İlk dönem Şî’î müfessirler bazen de bir ayeti 

açıkladıktan sonra görüşlerini Hz. Peygamber’den nakledilen rivayetlerle desteklemeye 

çalışmışlardır.254  

İsnâ Aşeriyye’ye göre, “Kur'ân’ın hem bâtın hem de zâhir manası yalnız Ehl-i 

Beyt’ten gelir. Ehl-i Beyt’ten gelen mana anlaşılmasa da kabul edilmelidir. Onlara göre 

Allah Kur'ân’ın zâhirini, tevhid, nübüvvet ve risalete çağırmaya; bâtınını da imâmet, 

velâyet ve buna bağlı şeylere çağırmaya has kılmıştır.”255 “Şî’a, mezhep ve görüşlerini 

teyid eden delilleri Kur'ân’da bulamayınca ayetleri ve hadisleri kendi mezhepleri 

doğrultusunda te’vil yoluna gitmiştir. Buna bağlı olarak da ‘Kur'ân’ın bir zâhiri bir de 

bâtını vardır.’ iddiasını ortaya atmışlardır.”256   

Sünnî âlim Zehebî, Tabâtabâî’nin mensubu bulunduğu İmâmiyye İsnâ Aşeriyye 

hakkında şunları söyler: “İmâmiyye İsnâ Aşeriyye, Kur’ân’ı inançlarına göre eğriltirler, 

heva ve mezheplerine göre dillerini eğerler. Bunların mezhebî tefsirlerinde kendisini 

temel kabul edecekleri doğru bir delilleri yoktur.”257 “Bu grubun din edindikleri 

                                                 
252 Habibov, age., 19-22. 
253 Aslan Habibov, İlk Dönem Şî’î Tefsir Anlayışı,  Doktora Tezi, Ankara 2007, s.139-140. 
254 Habibov, age., s.144. 
255 Süleyman Ateş,  İmamiyye Şî’ası’nın Tefsir Anlayışı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 20, s. 

159. 
256 Özek, İmamiyye-İsna Aşeriyye Şî’ası ve Tefsir Anlayışı, Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik Sempozyumu, 

İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, İstanbul, 1993, s. 220. 
257 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, II. 16; “Kendilerine göre doğru olan delilleri ise şunlardır: 

1. Kur’ân-ı Kerim’in tümü ve te’vili, O, Ali (r.a) nüzul sırasına göre Kur’ân’ı topladığı bir kitaptır. 

2. Emiru’l-Mü’minin’in ulûmu’l-Kur’ân çeşitlerinden 60 çeşidi imla ettirdiği bir kitap. Her çeşit için 

tahsis ettiği misali zikretti. Onun, Kur’ân ilimlerinin çeşitleri konusundaki kitapların hepsinin temeli 

olduğuna inanırlar. Onlar bu kitabı Ali’den (ra) birçok tarikle rivayet ederler. O bugüne kadar ellerinde 

olmuştur. 

3. Camia, Rasülullah’ın yazdırdığı, Ali’nin yazdığı boyu 70 zira olan kitaptır. Onda tüm helaller ve 

haramlar, tırmalamadaki diyete varıncaya kadar, insanın ihtiyaç duyacağı her şey vardır. 

4. Cifr, cifr kitabının aslı Harun b. Acelîdir ve O Zeydiyye’nin başıdır. Onun Cafer b. Sadıktan rivayet 

ettiği kitabı vardır. Evliyalardan kendileri gibi olanların keramet ve keşf yoluyla elde edilmiştir. O 

Cafer’in yanında küçük bir öküz derisine yazılmıştır. Onu O’ndan Harun el-Acelî rivayet etti ve onu 

yazdı ve el-bu el-Cifr” ismiyle isimlendirdi. Bu isim onlar katında bir ilim oldu. Onda Cafer-i Sadıktan 

rivayet edilen Kur’ân’ın tefsir, garib manaların batını vardır.  

5. Fatıma’nın Mushafı, Fatıma’dan Rasülullah (sav) sonra 75 gün yaşadı. Babasının vefatı üzerine O’nu 

şiddetli bir hüzün kapladı. Cibril ona geldi babasına olan matemini azalttı, nefsini şenlendirdi, babasından 
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akideleri vardır. Onlar imamları takdis ve tazimin bir çeşidiyle karşılarlar. Onlar 

imamları insanları sallamamak üzere yeryüzünün temeli, desteği olarak, yeryüzünden ve 

toprağın altından ulaşan Allah’ın hucceti olarak görürler…” 258 

“İmâmiyye’ye göre, Allah Teâlâ dinini Nebisi’ne tevdi etti. Allah’ın Nebisi de 

bütün bunları Ali ve evladına tevdi etti. Allah Teâlâ, Nebiyi ondan sonra da bütün 

imamları güzel ahlâk ve en doğru akıl üzere yarattı. Allah Teâlâ yaratıkların işlerini, 

idare işlerini, fetva vermeyi, Kur’ân ayetlerinin tefsir ve te’vilini Nebi’ye O’ndan sonra 

da imamlara tevdi etti.”259 

Zehebî’ye göre, beş inanç esası İmâmiyye’nin zihinlerinde kökleşmiş akidelerdir. 

Kur’ân-ı Kerîm’e bu akidelerin arasından bakmaya başladılar. Kur’ân’ı hevalarına 

uygun olarak tefsir ettiler.260 İnançlarının doğruluğunu kanıtlamak için bazı argümanlar 

öne sürmüşlerdir ki, bunların izini Allâme’nin görüşlerinde ve tefsirinde sürmek 

mümkündür. 

 1. Kur’ân’ın bir zâhiri, bir bâtını ve pek çok bâtınları vardır. Kur’ân’ın tümünün 

ilmi ister zâhirle ister bâtınla alakalı olsun imamların katındadır. Akıllara engeller 

koyarlar. İnsanları, imamlarından duyduklarının dışında Kur’ân hakkındaki sözlerden 

menederler.  

2. Kur’ân’ın tümünün veya büyük bir bölümünün imamları, mevalileri, düşmanları 

muhalifleri hakkında vârid olduğunu iddia ederler.  

3. Kur’ân’ın tahrif edildiğini iddia ederler. Nebi zamanında olanlar buna delalet 

eder.261 

Kâfî, Sadık’tan şöyle rivayet eder: “Cibril’in Muhammed’e indirdiği Kur’ân on 

yedi bin ayettir. Elimizde bulunan ise, altı bin iki yüz atmış üç ayettir. Geriye kalanlar 

Ali’nin topladığında Ehl-i Beyt’in yanındadır.”262 

                                                                                                                                                      
ve mekânından haber verdi. O’na O’ndan sonra zürriyetine olacakları haber etti ve Ali (as) da bunu yazdı. 

Bu da Fatıma’nın Mushafı’dır.” (Zehebî, age., II. 18). 
258 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, II. 23. 
259 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, II. 24. 
260 İmâmiyye İsnâ Aşeriyye, Mutezile’nin fikirlerinin etkisinde kalmıştır. İmâmiyye İsnâ Aşeriyye’nin, 

kelam ilminin meseleleriyle bağlantılı olan Kur’ân naslarında Mutezile bakış açısıyla uyuşan çok sayıda 

bakış açıları vardır. İki fırka arasındaki bu köklü bağlantı, Şî’î şeyhlerinin ve âlimlerinin çoğunun bazı 

Mûtezilî şeyhlere öğrencilik yapmasına döner. Hasan Askerî, Şerif Murtaza, Ebu Ali et- Tabersî ve 

dışındakiler Şî’a’nın eskilerindendir, ilklerindendir. Elimizde olan tefsirlerinde bu Mûtezilî bakış açısıyla 

bakarlar. Fıkıhta kabul görmeyen ihtilafları vardır. Abdestte iki ayağın yıkanmaksızın meshedilmesidir. 

Mestin üzerine meshi caiz görmezler. Mut’a nikâhını caiz görürler. Nebilere mirasçı olma caizdir. Mesela 

yüksek sesle ağlamayı reddettikleri gibi miras düzenlemelerinde ihtilaflar vardır. Onlarla çelişen ayet ve 

hadisleri te’vil etmeleri tabiidir. Onları bazen Kur’ân’dan olmadığı halde onu artırdıklarını ve onun Ehl-i 

Beytin okuyuşu olduğunu iddia eder halde buluruz. (Zehebî, age., s. 27). 
261 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, II. 27; Tabâtabâî, bu görüşe katılmamaktadır. 
262 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, II. 35. 
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“İmamlara iman, imanın asıllarındandır. Kişinin imanı ancak imamlara imanla, 

imamlara imanın vücûbiyetini ve tüm yaratıklarından daha faziletli olduğunu ikrar 

etmekle sahih olur.”263 

Sünnî bakışa göre, Ehl-i Sünnet ile Şî’a arasındaki ihtilafın temeli imâmet 

meselesidir. İmama atfettikleri sıfatlar ve yetkiler, Kur’ân’ı tefsir ederken sarıldıkları 

kaidelerdir. İmâmiyye İsnâ Aşeriyye Şî’a’sı her şeyi nübüvvet ve imâmet üzerine bina 

eder. Peygamberler nasıl Şari’ ise tıpkı onun gibi imam da Şari’dir. İmam da peygamber 

gibi vahiy alır.264 

Bir tefsirin Şî’î tefsiri sayılabilmesi için aşağıdaki temel özelliklere sahip olması 

gerekir: 

1. Ana kaynağı Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt imamları olmalıdır. 

2. İtikada yönelik ayetlerin yorumları İmâmiyye’nin temel ve tali prensipleri ile 

örtüşmelidir. (Ric’at, Takiyye ve Bâtınî te’vil gibi) 

3. Ahkâm âyetlerinden yapılan çıkarımlar İmâmiyye fıkhına uygun bir şekilde 

olmalıdır. 265 Tabâtabâî’nin bu üç maddeye göre tefsir yaptığı aşikârdır. Tabâtabâî’nin 

tefsiri Şî’î tefsiri özeliklerini taşımaktadır. 

Tabâtabâî, İmâmiyye mezhebinin tefsir yönteminini kullanmıştır. Tefsirinin ana 

kaynağı Hz. Peygamber ve on iki Ehl-i Beyt İmamıdır. Kur'ân’ı Kur'ân ile ardından da 

sünnet ile tefsir eder. İtikada yönelik ayetlerin yorumlarını, Şî’î geleneğe bağlı kalarak 

İmâmiyye’nin temel akidelerine göre yapar. Ayetleri nübüvvet, imâmet, hilafet, velâyet 

vb. hususları esas alarak tefsir eder. Tefsirini bu temel esaslar üzerine bina eder. Ahkâm 

âyetlerine fazla değinmez ancak abdest, mut’a gibi mezhebince önemli hususları 

İmâmiyye fıkhına uygun bir şekilde açıklar, eleştiren Sünnî âlimleri tenkit eder. 

Ayetlerin zâhirî ve bâtınî manalarının olduğunu savunur ve bu minvalde tefsir yapar. 

Ayetler mezhebî görüşlerini teyid etmediği zaman Şî’a/İmâmiyye gibi O da, ayetleri 

te’vil etme yoluna gider. İmamlardan gelen rivayetlerden ve ilk dönem tefsirlerinden 

destek alır. Bunların dışında yine felsefî, sosyolojik, ahlâkî vb. açıklamalar yapar. Biz 

Tabâtabâî’yi yukarıda arzedilen hususlar ışığında incelemeye gayret ettik. 

 

 

                                                 
263 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, II. 33. 
264 Ali Özek, İmamiyye İsna Aşeriye Şî’a’sı ve Tefsir Anlayışı, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde 

Şî’îlik Sempozyumu, s. 95. 
265Habibov, age., s. 8-250, İsnâ Aşeriyye kelamî ve itikadî meselelerde Mutezile’den etkilenmiştir. Şu 

konularda Ehl-i sünnetten ayrılırlar: ayağın yıkanması değil de meshedilmesinin farz olması, mest üzerine 

mestin caiz olmaması, mut’a nikâhının caizliği, peygamberlere varis olunması, mirastaki avl meselesini 

reddederler, ictihad meselesinde farklı düşünürler. (Ali Özek, İmâmiyye İsnâ Aşeriyye Şî’a’sı ve Tefsir 

Anlayışı, Milletlerarası Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik Sempozyumu, s. 95). 
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I. BÖLÜM 

 

 

TABÂTABÂÎ’NİN KUR'ÂN'I TEFSİR YÖNTEMİ 

 

A. Kur'ân Anlayışı 

 

“Kur’ân, bize Mushaf’ın iki kapağı arasında, meşhur yedi harf üzere, mütevâtir 

olarak nakledilen ilâhi kitaptır.”266 Kur'ân-ı Kerîm, hayatın, reel olanın, bizzat 

yaşadığımızın değişen safhalarını yönetme kabiliyetine sahip ve her asra hitap edecek 

yeterlikte yegâne semavî kitaptır. Kur'ân, insandan okunmasını, üzerinde 

düşünülmesini, anlaşılmasını, ihlasla fikrî ve amelî/düşünsel ve edimsel açıklanmasını 

ister.267 

Tabâtabâî, yazmış olduğu “İslâm’da Kur’ân” adlı eserinde Seyyid Hüseyin Nasr’a 

göre, belirli bir mezhebin bağlısı olarak Kur’ân’la ilgili düşüncelerini vermekten ziyade, 

Kur’ân’ın kendini nasıl açıkladığını tesbit etmeye çalışır.268 

Tabâtabâî’ye göre Kur’ân, insanlık için bütüncül bir hayat tarzı sunar. Yine Kur’ân, 

tevhid, peygamberlik, kıyamete inanmak ve ikinci grup inanç olan Levh-i Mahfûz’a, 

kaleme, kaza kadere, meleklere, arş ve kürsüye, gök ve yer arasındaki her şeyin 

yaratılmış olduğuna inanmak birbirlerini tamamlayarak bir bütün oluşturur.269  

“Şüphesiz ki bu Kur’ân en doğru yola iletir; iyi davranışlarda bulunan mü’minlere, 

kendileri için büyük bir mükâfat olduğunu müjdeler.”270 “..Ayrıca bu Kitab'ı da sana, 

her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde 

olarak indirdik.”271 Tabâtabâî’ye göre, bu ayetler, dinî akideleri, ahlâkî değerleri ve 

insan hayatının her yönüne hitab eden genel bir sistemi içeren Kur’ân’ın sayısız âyetinin 

örneğidir.272  

Onun ifadesiyle, toplumun elemanı olan birey, bireysel ve toplumsal işlerinde bir 

amaca sahiptir ve onu zorunlu olarak takip eder. Kur’ân bu gerçeği şöyle teyit eder. 

“Herkesin yöneldiği bir yönü vardır. O halde hayır işlerine koşun.”273  

                                                 
266 Gazzâli, el-Mustasfâ, s. 81. 
267 Ahmet Nedim Serinsu, Kurân Nedir?, Şule Yayınları, İstanbul 2018, s. 13. 
268 Tabâtabâî, Muhammed Hüseyin, İslâm’da Kur’ân, çev. Bahri Akyol, İslâmî Kültür ve İlişkiler 

Merkezi Tercüme ve Yayın Müdürlüğü Yayınları, 1997, s.7-8. 
269 Tabâtabâî, İslâm’da Kur’ân, s. 18.    
270 İsra, 17/9. 
271 Nahl, 16/89. 
272 Tabâtabâî, İslâm’da Kur’ân,  s. 9-10.       
273 Bakara, 2/148.     
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Allâme, Kur'ân-ı Kerîm’in özelliklerini şöyle sıralar:  

Kur'ân-ı Kerîm, evrensel bir kitaptır, kâmil bir kitaptır, daimi bir kitaptır. Kur'ân-ı 

Kerîm ifadesinde müstakildir. Kur'ân’ın zâhiri ve bâtını vardır. Kur'ân’da muhkem ve 

müteşabih ayetler; te’vil ve tenzil; nasih-mensuh vardır.274 

Evrensel bir kitap olarak Kur’ân, sadece Araplara, Müslüman halka indirilmemiştir. 

Kur'ân-ı Kerîm, kâfir, müşrik, Ehl-i Kitap, Yahudi, Hristiyan gibi kavimleri de birçok 

kere muhatap alarak bu taifelerden her biriyle ihticac ve istidlâlde bulunmuş ve onları 

hak yola davet etmiştir.  

Müfessir, Kur'ân’ın zâhir ve bâtını konusunda, ayetlerin bâtınının olduğuna şu 

hadisi delil olarak getirir: “Biz peygamberler grubu, halkla kendi akıllarına göre 

konuşuyoruz.”275 

Muhkem ve müteşâbih konusunda; Ehl-i Sünnet ulemasından farklı olarak 

müteşâbih ayetlerin te’vilini Allah, Rasül-i Ekrem ve Ehl-i Beyt imamlarının 

bilebileceğini delillendirmeye çalışır.276   

Ona göre, Kur'ân-ı Kerîm, Tevrat ve İncil’den daha çok “ilâhi vahy”, “vahyi 

gönderen”, “vahyi getiren” vb. konulara değinir, hatta vahyin nasıl gerçekleştiği konusu 

üzerinde durur. Kur'ân’ın vahyoluşu hakkında Müslümanların ortak inançları: 

Kur’ân’da yer alan lâfızlar bizzat Allah’ın kelamıdır; bu kelam madde ötesi yaratık olan 

mukarreb meleklerden (Cebrail) vasıtasıyla Peygamber-i Ekrem’e gönderilmiştir. 277 

Kur'ân-ı Kerîm, nübüvvet senedidir. Kur'ân-ı Kerîm birçok yerde Allah kelâmı 

olduğunu tasrih ediyor. Yani aynı kelimelerle Allah indinden sâdır olmuş ve Rasül-i 

Ekrem de onu aynı harflerle almış ve açıklamıştır.  Kur'ân-ı Kerîm, Allah’ın bir kelamı 

olup beşeri bir kelam olmadığının ispatı için, defalarca Kur'ân’ın Allah tarafından 

indirildiğine inanmayanları O’nun sureleri gibi bir sure getirmeye çağırarak inkârcılara 

meydan okumuştur. Kur'ânı Kerîm kendisinin her yönden bir mucize olduğunu ve beşer 

gücünün dışında olduğunu vurgulamıştır.278 Bu gibi meydan okumalarla Allah kelâmı 

olduğunu bildiren ve ispat eden Kur'ân-ı Kerîm,  baştanbaşa açıkça Hz. Muhammed’i 

peygamber ve Allah’ın Rasülü diye tanıtıyor. Böylece o hazretin nübüvvet senedi haline 

geliyor.279 

                                                 
274 Tabâtabâî, İslâm’da Kur’ân,  s. 23-24. 
275 Tabâtabâî, age., s. 39. 
276 Ayrıntılı bilgi için Muhkem-Müteşabih konusuna bakınız. 
277 Tabâtabâî, age., s. 89. 
278 Tur, 52/33-34; İsra, 17/88; Hud, 11/13; Yunus, 10/38; Bakara, 2/ 23; Nisa, 4/82; Rad, 13/43. 
279 Tabâtabâî, İslâm’da Kur’ân,  s. 22. 
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Müfessir, kanun koymada aklın yetersiz olduğunu, insanın hidayeti için tek yolun 

vahiy olduğunu söyler.280 Kur'ân'ın diğer ilimlerle ilişkisi olduğunu, Kur'ân-ı Kerîm’in 

ilim ve bilgiye verdiği önemin benzerinin hiçbir semavi kitapta görülmediğini beyan 

eder. Yüzlerce ayette ilim ve bilgiden bahseder. Gökyüzündeki ayetler, parlayan 

yıldızlardan, bitkilerden, hayvanların yaratılışından bahseder. İnsanın kendi 

yaratılışında, vücut yapısında, ruhunda yatan sır ve muammalar hakkında düşünmeyi, 

yeryüzünü gezmeyi, tefekkür etmeyi emreder. Kur’ân tabii ilimleri, matematik, felsefe, 

edebiyatın, insan düşüncesinin ulaşabildiği ve öğrenilmesi beşer dünyasının yararına, 

insanların saadetine yol açan bütün ilimlerin öğrenilmesini teşvik etmektedir.281 

Müfessir, Kur'ân-ı Kerîm’in Müslümanlar arasındaki değerine değinir. Kur'ân-ı 

Mecîd, insanın kendi hayatında bir hedef peşinde olduğunu (saadet), buna kavuşmak 

için de hayat boyunca çalışması gerektiğini, bu faaliyetin ise programsız bir sonuç 

vermeyeceğini ve bu programı da fıtrat ve yaratılış kitabından, ilahi öğretiden 

öğrenmesi gerektiğini göz önünde bulundurarak, insanın hayat programının temellerini 

şu şekilde atmıştır: Programın temelini Allah’ı tanımak üzerine kurarak tevhide 

inanmayı, dinin birinci temeli olarak nitelemiş, Allah’ı tanıttıktan sonra meâdı (insanın 

kötü ve iyi amellerinin cezasını ve mükâfatını alacağı yeniden diriliş gününe olan 

itikadı) da tevhide dayalı bir ilke olarak tanıtmıştır. Nübüvveti de diğer bir ilke olarak 

niteleyip bu üç ilkeye; Allah’ın vahdâniyetine, nübüvvete ve meâda inanmayı İslâm 

dininin temel ilkeleri (usul-ü din) olarak tanıtmıştır. Daha sonra ikinci mertebede, bu üç 

ilkeye uygun, gerçekçi ve imanlı bir insanın taşıması gereken, beğenilmiş ahlâk ve iyi 

sıfatların esaslarını beyan etmiştir. Daha sonra da hakiki mutluluğun koruyucusu 

beğenilmiş ahlâkın öğreticisi ve geliştiricisi daha önemlisi hak itikatlarının âmili olan 

amelî kanunları tesis ve beyan etmiştir.282  

Tabâtabâî’ye göre, Kur'ân-ı Kerîm, yasal sisteminin mantığı çerçevesinde insan 

hayatının tüm alanlarıyla ilgilidir. Bu bağlamda hiçbir kayıt ya da şartla sınırlı değildir. 

Bireyiyle, toplumuyla; küçüğüyle, büyüğüyle; erkeğiyle, dişisiyle; beyazıyla, siyahıyla; 

Arabıyla, Acemiyle; kentlisiyle, köylüsüyle; âlimiyle, cahiliyle; hazır olanıyla, hazır 

olmayanıyla her zaman ve her mekândaki insan türüne hükmeder. İnsanın inanç, ahlâk 

ve pratik hayatla ilgili her meselesine müdahale eder. Kur'ân, insan hayatının her 

alanında belirginleşen tüm bilimlerle ve sanatlarla ilgilidir. Derin düşünmeyi, tefekkür 

etmeyi, öğüt almayı ve akletmeyi teşvik eden âyetleri üzerinde düşünüldüğü zaman, 

                                                 
280 Tabâtabâî, age., s. 112-115. 
281 Tabâtabâî, age., s. 131. 
282 Tabâtabâî, age.,  s. 17-18. 
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Kur’ân’ın göksel, yersel, bitkisel, hayvansal ve insanî meseleler gibi evrenimizin 

unsurları, aynı şekilde fizik âleminin ötesindeki melekler, şeytanlar, levh ve kalem gibi 

konular hakkında bilgi edinmeyi, cehaleti ortadan kaldırmayı istediği görülecektir. 

Allâme, Kur'ân'ın bu teşviklerinin amacının, bu alandaki bilgiyi, Allah'ı tanıma ve yine 

herhangi bir biçimde insanın sosyal mutluluğuyla ilintili olan ahlâk kurallarını, yasaları, 

hakları ve sosyal hükümleri tanımaya ulaştıran bir araç hâline getirmek olduğunu 

belirtir.283 

Tabâtabâî, Kur’ân’ın mushaf haline gelme sürecininden de bahseder. Hilafet 

makamı Yemâme Savaşı’nda yetmiş kurrâ şehid edilince başka bir savaşta da karilerin 

öldürülüp Kur'ân'ın yitirileceği korkusuyla Kur’ân’ın bir mushafta toplanmasına karar 

verir. Ancak bunun öncesinde Hz. Ali Kur'ân-ı Kerîm’i nüzûl sırasına göre bir mushafta 

toplar.284 Halka gösterir ancak kabul edilmez. Kur’ân’ın birinci ve ikinci defa 

toplanması çalışmalarına iştirak ettirilmez. Bütün bunlara rağmen toplanan Mushaflara 

karşı çıkmaz. Şu anda müslümanların elinde bulunan Mushaf’ı olduğu gibi kabul eder. 

Yine o hazretin evlâdı olan Ehl-i Beyt imamları kendi yakın Şî’alarına bile Kur'ân-ı 

Kerîm’in itibarına gölge düşürecek tereddüde yol açacak bir tek söz 

söylememişlerdir.285 

Allâme, Kur’ân’ın dini düşünce için gösterdiği yolların üç tane olduğunu belirtir. 

Bu üç yol; dini nasların zâhiri, akıl ve hakikatların keşfolunmasını ve onların bâtınının 

müşahede edilmesini sağlayan ihlaslı kulluktur.  

Birinci yolda, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsir edilmesi gerektiğine değinir ve bunun da 

Ehl-i Beytin yöntemi olduğunu belirtir. İkinci yol olan akli araştırmada Şî’a’nın 

felsefeye verdiği önemden felsefede öncülük yapmasından, felsefenin Şî’a’da hayat 

sürmesinden bahseder. Şî’a’nın bilim yöntemi ise şudur: Hz. Rasülü Ekrem’in 

rihletinden sonra Şî’îler İslâm bilim ve maarifiyle İslâm usul ve furuuna ait bilgileri 

bizzat O’nun Ehl-i Beyt’inden öğrenme yolunu tercih etmiş ve başkaca hiç kimseye 

tevessülde bulunmamıştır. Bu nedenledir ki, sayısı on bine yakın hadisi şerifi bizzat Eh-

l-i Beyt’ten elde etme imkânı bulmuştur.286 

                                                 
283 el-Mîzân, V. 277. 
284 Tabâtabâî, age., s. 157-158. 
285 Tabâtabâî, age., s. 160. 
286 Söyleşiler, s. 37; “Şî’a,  usul-ü maarifte icmaya güvenmez, icmanın hücciyeti “haber-i vahid” olması 

ya da haberi vahid sayılması nedeniyledir. Haber-i vahid ise “şahsi görüş ve kanaatten-zanndan” ibaret 

olduğu ve usul-ü maarifte -İslâmî bilimlerle ilgili prensiplerde- “kesin ilim ve mutlaka doğru olan 

bilgi”ye ihtiyaç duyulduğundan usul-ü maarifte -İslâmi bilimlerle ilgili prensiplerde- “kesin ilim ve 

mutlaka doğru olan bilgi”ye ihtiyaç duyulduğundan usul-ü maarifte icmaya itibar edebilmek mümkün 

olmamaktadır. İcmanın hücciyet hükmü taşıyabildiği tek yer fıkıh hükümleriyle ilgili mevzuattır.” 

(Söyleşiler, s. 39). 
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Üçüncü yol keşfin,  sadece Hz. Ali’nin manevi hayat merhaleleri ve irfânî 

hakikatlerden bahsettiğini, kitap ve sünnetin marifet-i nefse kılavuzluk yaptığını 

belirtir.287 Tabâtabâî’nin tefsirinde bu üç yöntemi de kullandığı görülmektedir. 

Tabâtabâî, Kur'ân’ın kullandığı yöntemlere ve Hz. Peygamberi örnek olarak 

sunmasına değinir. Kur'ân; kanıt, cedel (tartışma) ve öğüt gibi mantıksal teknikleri 

kullanır. Yol göstericiliğini yaptığı ümmeti bu konuda kendisine uymaya çağırır, amel 

kapsamına girmeyen gerçekler bazında (nazarî konularda) kanıta dayanarak hareket 

etmelerini; bunun dışındaki hususlarda (amelî konularda) ise, genel kabulleri, 

tartışılmaz önermeleri veya ibret verici olguları esas almalarını ister. Kur'ân-ı Kerîm, 

amaçlarının açıklanması açısından Hz. Peygamber Efendimizin (sav) sünnetini dikkate 

alır ve muhataplarına Allah Elçisi’nin (sav) bir model olduğunu belirtir. Nitekim bu 

mesajı algılayan ilk müslümanlar Peygamberin söz ve davranışlarını özenle takip ederek 

ezberliyorlardı. Hz. Peygamberin (sav) ilmî yöntemini bir talebenin öğretmenini taklit 

etmesi gibi taklit ediyorlardı.288 

Tabâtabâî, insanın düşünebileceği her şeyi Allah’ın yarattığını belirtir. “Allah her 

şeyin yaratıcısıdır.”289 Buna rağmen yüzden fazla ayette Kur’ân’ın neden-sonuç 

ilişkisini beyan ettiği ve her failin eyleminin o andaki nedene bağlandığı ihmal edilemez 

bir gerçektir. Bu nedenle yanan bir ateşin nedeni, ateşin kendisidir; bitkilerin yeşermesi 

ve büyümesi, yağmurun yağması gökyüzündeki hareketler nedeniyle olmaktadır. 

“O’dur ki, her şeyin yaratılışını güzel yaptı.”290 Bu ayet, yukarıdakilerle birlikte 

düşünüldüğü zaman, güzellik ve iyilik ister istemez yaratılmaya eklenmektedir. Kur’ân 

iyiliğin, kötülüğün yararlı zararlı şeylerin güzelliğin ve çirkinliğin varlığını beyan 

etmektedir. Bunlar insan karakterinin negatif yönleridir ve bir insanın ölçüsü olarak 

alınmışlardır. Bunlar görecelidir ve insanın yaratılışının temelde kötü olduğuna bir delil 

olarak ele alınamazlar. Örneğin, yılan ve akrep kötüdür; ama sadece insana ve 

zehirinden etkilenen hayvanlara göre. Taşa ve toprağa göre ise zararsızdırlar. Ona göre 

yukarıda zikri geçen ayetler, insanın, güzelliğin ve çirkinliğin göreceli doğasını fark 

etmesine ve mutlak güzelliğin ve çirkinliğin göreceli doğasını fark etmesine ve mutlak 

güzelliği kavramasına yardım ederler. Kur’ân başka ayetlerde de mükemmelliğin ve 

güzelliğin Allah’ın gücünün egemen olmasında kendisini gösterdiğini beyan etmiştir.291 

                                                 
287 Söyleşiler, s. 39-40. 
288 el-Mîzân, V. 277. 
289 Zümer, 39/62. 
290 Secde, 32/7. 
291 Söyleşiler, s. 67-68. 
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Allah tarafından insana verilen yaşama biçimi, insanın fıtratına uygun bir yaşama 

biçimidir. Bu ilahi kanun insanın doğasıyla Allah’a kulluk etmek ve boyun eğmekle 

tamamiyle uyum içindedir. “Nefse ve onu biçimlendirene, Elbette nefsini temizleyip 

parlatan kurtulmuştur. Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki, 

Onu kirletip gömen de ziyan etmiştir.” Kur’ân insanın saadet ve mutluluğunu sağlayan 

tek kitaptır.292   

Tabâtabâî, bazı ilk dönem Şî’a müfessirlerinin aksine Kur'ân’da tahrifin olmadığını 

söyler. Kur'ân-ı Kerîm’in tarihi, nüzûlünden bu yana gözler önündedir. Kur’ân’ın sure 

ve ayetleri müslümanların dilinden hiç düşmemiş ve ağızdan ağıza sürekli dolaşmıştır. 

Ona göre, bugün elimizde bulunan Kur’ân on dört asır önce Peygamber-i Ekreme belli 

süre içerisinde inen Kur'ân'ın bizzat kendisidir. Bu vasıfla Kur'ân-ı Kerîm, itibar ve 

geçerliliğinin ispatı için tarihi delillere ihtiyaç duymaz. Bunun yanında Kur’ân tarihi de 

ortadadır. Allah’ın kitabı olduğunu iddia eden bu iddiasını da bizzat kendine istinaden 

ispat eden yani bütün insan ve cinler inanmadıkları takdirde bir benzerini getirmeleri 

için meydan okuyan bir kitabın Allah kelâmı olduğunu tahrif ve değiştirilmeye 

uğramadığını ispatlamak için kendi dışında bir delil veya şahide veya bir şahsın 

tasdikine ihtiyaç duyması da düşünülemez.293 

Tabâtabâî’nin Kur'ân hakkında yukarıdaki görüşleri incelenirse, görüşlerinin bir 

Sünnîden farklı olmadığı görülür. Kur'ân’ın genel özelliklerini belirtir. Kur’ân’ın 

Müslümanlar arasındaki değerine temas eder. Dini düşünce için gösterdiği yolları 

açıklar. Ona göre Kur’ân insanı gerçek mutluluğa götüren tek kitaptır, ayrıca neden-

sonuç ilişkisini beyan eder. Rol-model olarak Allah Rasülünü (sav) gösterir. Kur'ân’ın 

tavsiye ettiği yaşama biçimi, getirdiği kanunlar insanın fıtratıyla büyük bir uyum 

içerisindedir. Kur'ân-ı Kerîm, yasal sisteminin mantığı çerçevesinde insan hayatının tüm 

alanlarıyla ilgilidir.  En önemlisi de bazı Şî’îlerin Kur’â’ın değiştirildiği, eksik 

bırakıldığı yönündeki iddialara, hadislere itibar etmez.  Kur'ân’ın geçerliliğinin ispatı 

için delillere ihtiyaç duymadığını belirtir. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
292 Söyleşiler, s. 67-73. 
293 Tabâtabâî, age., s. 161-162. 
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 B. Tefsirinin Kaynakları 

 

Müfessirin tefsirinde başvurduğu,  istifade ettiği kaynakların bilinmesi kendisinden 

önceki âlimler ve muasırlarından etkilenme-taklit, kendisini sınırlama-aşma düzeyini ve 

özgün düşüncelerinin tesbit edilmesi açısından önemlidir. Kısacası kullanılan kaynaklar 

müfessirin ilmi şahsiyetini ortaya koymaktadır. Bu bölümde Tabâtabâî’nin kullandığı 

Tefsir, Hadis, Tarih vb. kaynakları zikredeceğiz.  

 

 

1. Tefsir  

 

Tabâtabâî’nin başvurduğu Sünnî ve Şî’î tefsirler ve tefsirlerin müfessirleri şöyledir: 

 el-Arâisü fi Kısas-ı’l-Enbiya, Ebu İshak Ahmed b. İbrahim Se’lebî (v. 427). 

Camiu’l-Beyân an Te’vil-i Âyi’l-Kur'ân, Ebu Cafer Muhammed b. Cerir et-Taberî, 

(v. 310/922). 

 el-Camiu li Ehkami’l-Kur’âni, Ebu Abdullah el-Kurtubî (v. 671). 

el-Cevâhiru fi Tefsîri’l-Kur’ân, Şeyh Tantâvî Cevherî. Müfessir dört İncil’de 

geçen haberlerin bir kısmını aktarmada başvurur. İlmî nazariyelerini aktarsa da onları 

tartışır. 

ed-Dürru’l-Mensûr fi’t-Tefsîri’l-Me’sûr (I-XVI). Celaleddin Abdurrahman b. Ebu 

Bekir es-Süyûtî (v. 911). Bu tefsire, Rasülullah’tan gelen rivayetlerde geniş ölçüde 

başvurmuştur, rivayetlerde el-Mîzân’ın birinci kaynağıdır.  

Ehkâmü’l-Kur’ân, Ebu Bekir Ahmed b. Ali er-Razi Cessâs (v. 376). 

Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t Te’vîl (I-V). Nasıruddin Abdullah b. Ömer b. 

Muhammed b. Ali el-Beydâvî (v. 791). Allâme diğer tefsir kaynaklarına göre buna daha 

az müracaat etmiştir. 

Fethu’l-Kadîr (I-V). Muhammed b. Ali b. Muhammed eş-Şevkânî (v. 1250).   

İrşâdü’l-Aklı’s-Selîm ilâ Mezaye’l-Kur'ân’il-Kerîm (I-IX). Ebu’s-Suud el-Amidî, 

Muhammed b. Muhammed (v. 951). Müfessir bu tefsirden birkaç görüş dışında nakilde 

bulunmaz. 

el-Keşşâf an Hakâikı’t- Tenzîl ve Uyûnü’l-Ekâvil fî Vücûhü’t-Te’vîl (I-IV). 

Ebu’l-Kasım Cârullah Mahmud b. Ömer ez-Zemahşerî (v. 538/1143). 

Mefâtîhu’l-Ğayb (et-Tefsîru’l-Kebîr) (I-XXXII). Fahreddin Ebu Abdullah 

Muhammed b. Ömer b. Huseyin b. Hasen b. Ali Râzî (v. 606/1209). Müfessir, Râzî’nin 
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çok sayıda görüşünü nakleder ve genellikle onları eleştirir. Râzî, kelâmî ve felsefî 

yönüyle öne çıkan bir müfessir olduğu için Tabâtabâî için ayrı bir önemi vardır. 

 Rûhu'l-Meânî, Tefsîru'l-Kur'ân'il-Azîm ve's-Seb'ul-Mesânî (I-VI). Ebi'l-Fadl 

Şihabüddin es-Seyyid Mahmud, (v. 1270). Görüşlerini genelde tenkit ederek nekleder. 

Tefsir-u Kur'ân-il-Azîm (I-IV). İbn Kesîr, Ebu'l-Fida İsmail b. Ömer, (v. 

774/1372). 

Tefsiru’l-Kur'ân’il-Hakîm, (Tefsir-u Menâr) (I-XII). Muhammed Abduh ve 

öğrencisi Reşid Rıza’nın görüşlerini aktarır ve tartışır. Tefsirinin birçok yerinde 

görülmeyen sert bir üslupla çağdaşı olan yazarı ve hocasını eleştirir.  

et-Te’vilü li Mealimi’t-Tenzil (el-Hâzin), Alaeddin Ali b. Muhammed b. İbrahim 

(741). 

Müfessirimiz Rasülullah’tan ve Ehl-i Beytten gelen rivayetleri nakletmede 

aşağıdaki Şî’a-İmâmiyye tefsirlerinden istifade etmiştir. 

Âyat’ül-Ahkâm,  Kutub Seıd b. Hibetüllah el-Hasen er-Ravendî.  

el-Burhân fî Tefsîri’l-Kur’ân, Seyyid Hâşim Bahrânî, (ö. 1107/1695).294 

Cevâmiu’l-Câmi’,  Ebu Ali el-Fedl b. el-Hasen Tabersî  (538). 

Fevâidu’l-Medeniyye, Muhammed Emin el-Esterebâdî (ö. 1033/1624). Kaleme 

almış olduğu eseriyle Ahbârîlik yolu ve metodunu tekrar ihya etmek için çalışmalara 

başladı.  

Mecmeu’l-Beyân, İmam Seıd Ebu Ali el-Fedl Hasen et-Tabersî. İsnâ Aşeriyye’de 

Şeyh Tûsi’nin Tibyan Tefsiri’nden sonra en önemli tefsirdir. Tabâtabâî ayetlerin 

manalarını açıklamada ve Kur’ân kelimelerinin büyük bir kısmını açıklamada, irab 

hallerinde, Tabersî’nin görüşlerinden faydalanır. Rasülullah, Ehl-i Beyt imamları, 

sahabe ve tabiundann gelen rivayetleri O’ndan nakleder. Bu da bize müfessirimizin 

geleneksel tefsir anlayışından etkilendiğini gösterir.295  

Nûru’s-Sekaleyn, Abdulali b. Cum’a el-Huveyzî, (ö. 1112/1700). Rivayet tefsiridir. 

Ayetlerin tefsirleri ile ilgili Hz. Peygamber ve Ehl-i Beyt imamları’ndan gelen 

rivayetleri ulaşabildiği ölçüde toplamaya çalışmıştır. Tefsirinde imamlarla ilgili aşırı 

kaçan bir takım rivayetleri nakletmektedir. Bu tefsirde ayrıca israiliyata dair çok sayıda 

rivayet de bulunmaktadır.296 

Ravhu’l-Cinân ve Rûhu’l-Cenân, Ebu’l-Futûh er-Râzi (ö. 550/1155). Farsça bir 

tefsirdir. H. VI. yüzyılın büyük Şî’î âlimlerindendir. Birçok müfessir bu tefsiri örnek 

                                                 
294 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Mufessirûn, II. 331; Habibov, age.,  s. 29. 
295 el-Evsî, et-Tabâtabâî ve Menhecühü fi Tefsîrihi el-Mîzân, s. 63-64. 
296 Zehebî, et-Tefsir ve’l-Müfessirûn, II. 328-329; Habibov, age., s. 28. 
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almıştır. Fahruddin Râzî’nin kendi tefsirini yazarken, Ebu’l-Futûh’un tefsirini elinde 

bulundurduğu ve ondan geniş ölçüde yararlandığı anlaşılmaktadır.297 Tabâtabâî de belki 

bu sebeple Razi’den çok istifade eder. 

es-Sâfî, el-Esfâ ve el-Musaffâ, Molla Muhsin Feyz el-Kâşânî (ö. 1091/1680).  Üç 

tefsir de Feyz el-Kâşânî’ye aittir. İkinci ve üçüncü tefsiri ilkinin özeti şeklindedir. Feyz 

el-Kâşânî’nin es-Sâfî adlı tefsiri rivayet-dirayet karışımıdır. Rivayetlerin naklinde 

Beyzâvî ve Ehl-i Beyt imamları’ndan rivayette bulunan kaynakları esas almıştır.298 

Se’dü’s-Suud, Rıza’d-din Ebu’l-Kasım Ali b. Mu Ali b. Musa b. Cafer b. 

Muhammed el-Huseynî. 

Tefsiru’l-Ayyâşî, Muhammed b. Mes’ud Ayyâşî. İbnu’n-Nedîm de Ayyâşî’yi, 

“Zamanının bir tanesi” şeklinde tanıtmaktadır. İlk dönem Şî’î Tefsir anlayışı hakkında 

tez yapan Aslan Habibov’a göre, kaynaklar Ayyâşî’nin ilk önce Ehl-i Sünnetten 

olduğunu, daha sonra Şî’îliği seçtiğini söylemektedir. Müfessir bablar altında Hz. 

Peygamber ve Ehl-i Beyt imamlarından rivayetler aktarmak suretiyle konuya açıklık 

getirmeye çalışmıştır. Tefsir, rivayet tefsiridir.299  

Tefsiru’l-Bürhan, Haşim b. Süleyman el-Behrânî (1107). 

Tefsiru’l-Fürât, Furat b. İbrahim b. Furat el-Kûfî.  

Tefsiru’l-Kummî, Ali b. İbrahim b. Haşim el-Kummî (v. 307). İmâmiyye Şîası’nın 

en eski ve en önemli tefsirlerinden biridir. Kummî Tefsiri’ni rivayetlerden geniş ölçüde 

yararlanan dirayet tefsiri şeklinde vasıflandırmak mümkündür. Bu özelliği ile 

Kummî’nin çağdaşı olan Sünnî müfessir Taberî’nin Câmiu’l-Beyân an Tevîli Ayi’l- 

Kur’ân adlı tefsirinden de ayrılmaktadır. İmamlardan en fazla İmam Muhammed el-

Bakır ve İmam Ca’fer es- Sâdık’ın tefsir görüşlerine yer vermektedir. Bunların yansıra 

sahâbe ve tâbiunun görüşlerine az da olsa yer vermiştir.300 

       Tefsîru’l-Kummî, Şeyh Sadûk Ebû Ca’fer Muhammed b. Ali b. Hüseyn b. Mûsa b. 

Bâbuveyh el-Kummî (ö. 381/991). Şî’î müfessirlerin en önemlisi olarak bilinir. Şeyh 

Sadûk’un yaklaşık 300 eser telif ettiği bilinmektedir. Bazı konularda değişimin öncüsü 

sayılabilir. Örneğin, kendisinden öncekiler Kur’ân’ın tahrifi ile ilgili bir takım 

rivayetlere eserlerinde yer verirlerken O bu tür rivayetleri tenkit etmiş ve tahrifi 

kesin olarak reddetmiştir. 

Tefsiru’n-Nu’manî, Muhammed b. İbrahim b. Cafer Ebu Abdullah el-Kâtib en-

                                                 
297 Habibov, age., s. 27. 
298 Habibov, age., s. 28. 
299 Habibov, age., s. 57-59. 
300 Habibov, age., s. 63-64.  
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Nu’mânî. 

       Tefsir-u Nuri’s-Sekaleyn,  Şeyh Abd Ali b. Cum’a el-Arûsî el-Huveyzî (1112). 

        et-Tibyân fî Tefsîri’l-Kur'ân, Muhammed b. Hasan et-Tûsî (ö. 460/1067). Şeyh 

Tûsî’nin tefsir alanında 3 kitabı bulunmaktadır. Bunlar, et-Tibyan fî Tefsîri’l-Kur’ân, el-

Mesâilu’d-Dımeşkiyye fî Tefsîri’l-Kur’ân ve el-Mesâilu’r-Rahabiyye fî Tefsîri’l-Kur’ân 

adlı eserleridir. Bir taraftan Kur’ân’ın tamamını tefsir etmesi, diğer taraftan dirayet 

metodunu kullanması, yeni dönemde Tûsî’yi diğerlerinden daha fazla ön plana 

çıkarmıştır. Önceki dönemlerde İmamlardan nakledilen rivayetlerin büyük çoğunluğuna 

Tûsî itibar etmemiştir. Kur’ân’ın tahrifi ile ilgili olarak öncekilerin aksine Tûsî, kesin 

bir dille tahrifi reddetmektedir. Tûsî kendisinden önceki Kummî ve Ayyâşî tefsirlerine 

de itibar etmemiştir.301 

Müfessirin müracaat ettiği tefsir kaynaklarından anlaşıldığı kadarıyla tefsirinde 

temel hareket noktası mezhebi dolayısıyla Şî’î tefsirleridir. Sünnî tefsirlerden de istifade 

etmiştir ki, bu onun diğer Şî’î müfessirlerden ayrılan yönüdür.  

 

 

2. Hadis  

 

Müfessirimiz, birçok kaynağın yanısıra Şî’a ve Ehl-i Sünnetce muteber kabul edilen 

hadis ve rivayet kaynaklarından da istifade etmiştir. Müfessirin müracaat ettiği Hadis 

kaynakları ise şunlardır:  

Besâiru’d-Deracât, Ebu Cafer Muhammed b. Hasen b. Feruhu’s-Safar el-Kummî.  

Bihâru’l-Envâr, Muhammed Bakır b. el-Mevla Muhammed Tekıy b. Maksud Ali 

Isfehânî el-Meclisî (v. 1111). 

el-Ca’feriyyât, Şeyh Ebu Ali el-Kûfî. 

Camiu’l-Usûl li Ehâdisi’r-Rasûl, İbnü’l-Esir eş-Şafiî. 

Cem’ul-Cevâmi’, Celalüddin es-Süyûtî (v. 911). 

Deâimü’l-İslâm, Kadı Numan el-Fâtimî. 

ed-Deavât, Ravendî. 

ed-Delâil, Beyhakî. 

el-Emâlî, Şeyh et-Tûsî (v. 515). 

Emanü’l-Ehtâr, İbn Tâvûs (v. 664). 

Fethu’l-Bâri fi Şerhı Sahîhı’l-Buhârî, İbn Hacer el Askalanî. 

Füru-u Kâfi, Muhammed b. Yakub el-Küleynî. (H. 329), (I-IV). 

                                                 
301 Habibov, age., s. 23-25.  



92 

 

el-Ğaybet, Şeyhu’l-Müfid. 

Ğureru’l-Hıkem, Kadı Nasıruddin Ebu’l-Feth Abdü’l-Vâhid b. Muhammed 

Temîmî Amedî. 

Hılyetü’l-Evliyâ, Ebu Neım el-Isfehânî (v. 430). 

el-Hidâye, Şeyh Saduk. 

Ilelü’ş-Şerâi’, Şeyh Saduk. 

el-İhticâc, Ebu Mansur Ahmed b. Ali b. Ebi Talib Tabersî. 

el-İhtisâs, Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed b. Nu’man b. Abdüsselam b. 

Cabir b. Nu’man b. Seıd el-Arabî el-Akberî el-Bağdadî (v. 413). 

el-İkbal, İbn Tâvûs  (v. 664). 

İkmalü’d-Din ve İtmamü’n-Ni’me, Şeyh Sadûk. 

İ’lamü’l-Verâ bi İ’lami’l-Hüda, Tabersî (v. 548). 

el-İrşâd, Şeyh el-Müfid. 

İrşâd’ül-Kulûb, Ebu Muhammed el-Hasen b. Ebu’l-Hasen ed-Deylemî. 

el-İsâbe fi Temyizi’s-Sahâbe, İbn Hacer el-Askalanî (v. 852). 

el-İstiab fi Ma’rifeti’l-Eshâb, İbn Abdü’l-Ber el-Malikî el-Kurtubî. 

el-İstibsâr-u fi Mehtelefe fihi Mine’l-Ehbâr, Ebu Cafer Muhammed b. Hasen Şeyh 

et-Tûsî (v. 460). 

el-İ’tikadât, Şeyh Saduk Ebu Cafer İbn Babeveyh el-Kummî. 

el-Kâfî, Şeyh Muhammed b. Yakub el-Küleynî. 

Kâmilü’z-Ziyade, Ebu Kasım Cafer b. Muhammed b. Musa b. Kavavih el-Bağdadî 

el-Kummî (v. 369). 

Kenzü’l-Ummâl, Allâme Ali Müttekî Alaeddin el-Hindî (v. 975). 

Kısasü’l-Enbiya, Abdü’l-Vehhâb en-Neccâr. 

Kurb'ul-İsnad, Bezentî. 

Meâni’l-Ehbâr, Şeyh Saduk (v. 381). 

Mecâlisü’ş-Şeyh, Ebu Cafer et-Tûsi (v. 460). 

Mecâzâtü’l-Âsari’n-Nebeviyye, Şerif Rıza  (v. 406). 

el-Mehâsin, el-Berkî. 

Mekârimü’l-Ehlâk, Tabersî (v. 548). 

el-Menâkıb, İbn Şehr Âşub (v. 588). 

el-Menâkıbü’l-Fahıra, Şerif Rıza. 

Men la Yehduruhü’l-Fekîh, Şeyh Saduk. 

Misbâhu’z-Zair, İbn Tâvus el-Hıllî ed-Davudî (v. 664). 

Mizânü’l-İ’tidal fi Nekdi’r-Ricâl, Hafız Zehebî (v.748). 
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el-Mîzânü’l-Mükni’ fi’l-Ğaybe, Şeyh Murtaza (v. 436). 

Muvatta’,  İmam Malik (v. 179). 

el-Müknia, Şeyh Müfîd (v. 413). 

el-Müsned, Ahmed b. Hanbel. 

Müstedrekü’l-Hâkim, , Ebu Abdullah Muhammed en-Neysaburî (v. 405) . 

en-Nâsîh ve’l-Mensûh, Ebu Cafer Ahmed b. Muhammed b. İsmail Nühas (v. 338). 

Nehcü’l-Belâğa, İmam Ali b. Ebu Talib. 

Nehcü’l-Beyân, Muhammed b. Hasen eş-Şeybânî. 

Rabiu’l-Ebrâr, Zemahşerî (v.538). 

Ravzat’ul-Kâfi, Muhammed b. Yakub el-Küleynî. 

Ravdatü’l-Vaızîn, Şeyh Müfid. 

Ravdatü’l-Vaızîn ve Besıratü’l-Müteazzın, en-Neysabûrî, Şeyh Şehid Ebu Ali 

Muhammed. 

Risaletü’l-Muhkem ve’l-Müteşâbih, Seyyid Murtaza Ilmü’l-Hüda.  

Sahıfetü’l-İmam Rıza Ali b. Musa, Tabersî (v. 548). 

es-Sahıfetü’s-Seccâdiyye, İmam Zeynelabidin Ali b. Huseyin. 

Sahıhu’l-Buhârî, İmam Buhârî (v. 256). 

Sahıh-ı Müslim, (v. 261). 

Sevâbü’l-E’mal ve Ikabü’l-E’mal, Şeyh Saduk. 

Sünenü’l-Beyhakî,  

Sünen-i Ebu Davud (v. 275) 

Sünenü’n-Nesâî, (v. 303) 

Sünenü’t-Tirmizî (v. 279). 

Şe’bü’l-İman, Beyhakî. 

Şerhu’l-Camiu’s-Sahîh li’t-Tirmizî, İbn Arabi el-Meaferî el-Endülisî el-Malikî. 

Şerh-u Nehcü’l-Belâğa, İbn Ebi Hadid Ebu Hamid Abdü’l-Hamid b. Hibetüllah el-

Mü’tezili. 

Şerh-u Nehcü’l-Belağa, Buhranî, Kemaleddin Meysem b. Ali b. Meysem (v. 679). 

Tehzibü’l-Ahkâm, Şeyh Ebu Cafer et-Tûsî (v. 460). 

Tehzibü’t-Tehzîb, İbn Hacer el-Askalânî.  

et-Temhîs, Şeyh Ebu Ali Muhammed b. Hemmam. 

et-Te’rif, es-Safvânî. 

et-Tevhîd, Şeyh Saduk. 

Tıbbü’l-Eimme, ez-Zeyyât. 

Uyunü’l-Ehbâr, Şeyh Saduk. 
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el-Vafî, Mela Muhsin b. Şah Murtaza b. Şah Mahmud el-Kaşânî.  

Vesâilü’ş-Şî’a la Ehadisi’ş-Şeria, Şeyh Muhammed b. Hasen b. el-Hurru’l-Amilî. 

 Zâdü’l-Meâd, İbn Kayyim el-Cevzî. 

 

 

 3. Tarih  

 

 Müfessir, geçmiş milletlerin inançları ve Kur’ân-ı Kerîm’de geçen kıssaların 

anlatımında tarih kaynaklarına başvurur.   

el-Âsaru’l-Bâkıye Ani’l-Ümemi’l-Haliye, el-Havarizmî, Muhammed b. Ahmed el-

Mâlikî Ebu Rayhan el-Beyrunî (Birûnî) (v. 440). 

el-Bidaye ve’n-Nihaye, Hafız Ebu’l-Fida’ İsmail b. Kesîr (v.774) 

el-Hutatu’l-Mekriziyye, Tekıyyüddin Ebu’l-Abbas.  

İktişafü Ehli’l-Kehf, Rafik Vefa ed-Dücanî. 

İnhitâtu ve Sükûtu’l-İmparatoriyye er-Rûmiyye, Müerrih Cibon. 

el-İnsâb, Ebu Muhammed Hasen b. Ahmed b. Yakub el-Hemedânî (v.334), el-

Yemenî. 

Kasas'ul-Enbiya, Ebu Basîr. 

el-Meğazî, Muhammed b. Umer b. Vakıd Vakıdî. (v. 207). 

Mervecü’z-Zehebî, Ali b. Huseyn Mesûdî. 

el-Milel ve’n-Nihal, Muhammed b. AbdülKerîm eş-Şehristanî (v. 548). 

Mir’atü’z-Zeman fi Tarihı’l-E’yan, Ebu Muzaffer Yusuf İbn Cevzî (v. 654). 

Mü’cemü E’lami’ş-Şerkı ve’l-Ğarbi, Ferdinand Totul. 

Nefâisü’l-Fünun fi Araisi’l-Uyun, Muhammed b. Mahmud el-Âmilî. 

es-Sîratü’l-Halebiyye, Ali b. İbrahim b. Ahmed b. Ali b. Umer el-Halebî el-Kahirî 

eş-Şafii (v. 1044). 

 Sîratü İbn Hişam, Ebu Muhammed Abdülmelik el-Mearifî (v. 213). 

 Şeriatü Hammurabi, Doktor Abdurrahman el-Kiyalî. 

 Tarihu’t-Taberî, Ebu Cafer Muhammed b. İbn Cerir et-Taberî (v. 310). 

 Tarihu Temeddene’l-İslâm, Müsteşrik Kurstarliyon. 

 Tarihu’l-Ya’kubî, Ahmed b. Ebu Yakub (v. 259). 

 Tehkıku ma li’l-Hindi Min Mekuletin Mekbuletin fi’l-Akli ev Merzule, Ebu 

Rayyan el-Birunî. 
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4. Lugat  

 

Kelimelerin anlamlarını açıklamak için lugatlar önemlidir. 

 es-Sıhâh, İsmail b. Hammad el-Cevherî (v. 396). 

Mu’cem-ü Müfredat-i Elfazı’l-Kur'ân, Rağıb el-Isfehânî (v. 502/1108). 

Lisanü’l-Arab, İbn Manzur el-Mısrî (v. 735). 

el-Misbâhu’l-Münîr, Ahmed b. Muhammed b. Ali el-Mükarri el-Feyumî (v. 770). 

el-Kamüsü’l-Muhit, Muhammed b. Yakub el-Firûzâbâdî (v. 817). 

el-Mezheru fi Ilmi’l-Lüğa, es-Süyutî.  

 

 

5. Mukaddes Kitaplar 

 

Müfessirimiz, Kur’ân naslarıyla karşılaştırmak için mukaddes kitaplardan da 

alıntılar yapmıştır. 

 İncil. 

Mecusilerin kutsal kitabı Osta. 

Tevrat.  

Rumların kitabı es-Süvaı. 

Kamusu’l-Kitabi’l-Mukaddes. 

Mezâmir-u Davud. 

Brahmanların kitabı Vedalar.  

 

 

6. Genel Kaynaklar 

 

Bidayetü’l-Müctehid, İbn Rüşd (v. 595). 

Dairatü’l-Mearif, el-Büstânî. 

Dairatü’l-Mearif el-İnciliziyye 

Delailü’l-İ’caz, el-Cürcani, Abdü’l-Kahir (v.1078). 

       Düreru’l-Kerîm 

ed-Dürru’l-Mektûm, İbn Arabi es-Sufi (Muhyiddin) (v.638). 

       Fecru’l-İslâm, Ahmed Emin. 

İhyaü Ulumi’d-Din, el-Gazzâlî, Ebu Hamid.  

İsbat’ül-Vasıyyet, Mes’ûdî. 
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       el-İtkanü fi Ulumi’l-Kur’ân, Süyûtî (v.911). 

       Kevakibü’s-Sab’, HakimTamtam. 

Kitabü’t-Tehkîk ma lil Hind min Makulet, Birûnî. 

Mühâdaratü’l-Üdeba ve Mühaverâtü’ş-Şuara, Rağıb el-Isfehani. 

Risaletün fi’t-Teshır, es-Sükakî el-Havarizmi (v.626). 

Sefinetü’l-Bihar 

es-Sirru’l-Mektûm fi Muhatabeti’ş-Şemsi ve’l-Kameri ve’n-Nücum, Râzî. 

  Şerh'ul-Akâid, Şeyh Müfid Ebu Abdillah Muhammed b. Muhammed b. en-Numan 

el-Hârisî el-Ukberî (H. 413). 

  Tuhaf'ul-Ukûl, Hasan b. Ali el-Harrânî. 

  el-Üm, İmam eş-Şafiî (v. 204). 

  Usulü’l-Felsefe, Muhammed Huseyin Tabâtabâî. 

  Zâhiretü’l-İskenderiyye 

 

Tabâtabâî, tefsirinde birçok alandaki eserlere müracaat eder. el-Mizan’da felsefî söz 

ve görüşleri de ele alır. Eflâtun, İbn Sîna, Şirazî, Gazzâlî, İbn Teymiyye, Şehristânî’nin 

görüşlerine yer verir, gerekirse tenkit eder. Zamanının dergi ve gazetelerine de zaman 

zaman başvurur.302 

Müfessirin kullandığı kaynaklardan anlaşıldığı üzere pek çok kaynaktan istifade 

etmiştir. Ancak Şî’î kaynakların kullanımına daha çok ağırlık vermiş, Şî’î müfessirlerin 

görüşlerine önem vermiş, temel düşünce sistemini bu kaynaklardaki görüşler üzerine 

oturtmuştur. Genelde Şî’î müfessirlerin ve imamların fikirlerini desteklediği, onların 

etkisinde kaldığı görülür. İmâmet, velâyet konularında mezhep imamlarının görüşlerinin 

ve mezhebin genel doktrininin dışında Şî’î-Sünnî kaynaşmasını sağlayacak fikirler 

ortaya koyamaz. Tabâtabâî, Sünnî kaynakları da kullanmış, Tefsirinde Sünnî 

müfessirlerin görüşlerine de yer vermiştir. Şî’a ile Ehl-i Sünnet arasındaki tartışmalı 

konularda ise Sünnî kaynakların kullanımını arttırdığı, Sünnî âlimleri tenkit etmekten 

çekinmediği, hatta çağdaşıysa tenkitin dozunu kaçırdığı, mezheninin temel inanç 

esaslarını kesin inançlılıkla katı bir şekilde savunduğu görülmektedir. Diğer konularda 

ise kendisini veya mezhebini desteklemek üzere Sünnî müfessirlerin görüşlerine yer 

vermiştir. Rivayetleri naklettiği bölümde de Sünnî temel kaynakları özellikle ed-

Dürru’l-Mensûr, Buharî, Müslim, Tirmizî, Nesâî vb. çokça kullandığı görülür. 

                                                 
302el-Mîzân Tefsiri,  el-Evsî, age., s. 57-90; Habibov, age., s. 1-280; İbrahim Muhan Tayeh, 

MuhammedHuseyinTabâtabâî… Edvâü ale’s-Sîrati’z-Zâtiyye ve’l-Ilmiyye; e:///C:/Users/bil/ Desktop/ 

Tabatabai/arapça%20makale/ توالعلميــ02الذاتيــت%02السيـزة%02علــى%02أضــواء%02...%02الطبـاطبـائي% .pdf, 

2017.  
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Tartışmalı konularda bu kaynaklardan gelen senedi zayıf, tartışmalı rivayetlerden destek 

aldığı görülür. Bu yönüyle yani hem Şî’î hem de Sünnî kaynakları kullanmaya verdiği 

önemle hem Tabâtabâî hem de el-Mîzân Tefsiri, klasik Şî’î müfessirlerinden ve 

tefsirlerinden ayrılır. Akaid konuları haricinde modern, akılcı, bilimsel, özgün vb. 

fikirler ortaya koyduğu, Felsefeyi yorumlarıyla geliştirdiği bilinmekte, İslâmî ve 

modern ilimlere yaptığı katkılar ise göz önünde bulunmaktadır. Geniş kaynak yelpazesi, 

el-Mîzân’a değer katmakta ve müfessirin ilmî kişiliğini ortaya koymaktadır.  

 

 

C. Tefsir Ekollerine Bakışı 

 

Tarihte ve günümüzde tefsir faaliyetleri şöyledir: Rivayet tefsiri, 

filolojik/dilbilimsel tefsir, kelamî tefsir, fıkhî tefsir, tasavvufi tefsir, ilmî tefsir, rehberlik 

tefsiri, mezhebî tefsir (Şî’a, harici), felsefî tefsir, konulara göre tefsir, antropolojik 

okumaya göre tefsir.303 

 

 

1. Rivayet-Dirayet Tefsiri 

 

Tefsir, “et-tefsîr bi’l-me’sur” ve “et-tefsîr bi’r-re’y” şeklinde ikiye ayrılmıştır. Rey 

ile tefsir de makbul/memduh ve caiz olmayan/mezmum şeklinde iki kategoride 

değerlendirilmiştir. Bu tasnifi, Zerkânî (ö.1948), Zehebî (ö.1977), Subhi Salih (ö.1986), 

Cerrahoğlu gibi yakın dönem müelliflerinde de görmek mümkündür. Ancak, rivayet ve 

dirayet adlandırması, me’sur ve rey kelimelerinin karşılığı olarak yakın dönemde 

kullanılmaya başlanmıştır.304 

Rivâyet tefsirine, “buna me'sûr veya naklî tefsir de denilir. Selefden nakledilmiş 

eserlere dayanan tefsirdir. Diğer bir deyimle, rivayet tefsiri, bazı âyetleri beyan ve tafsil 

etmek için, bizzat yine Kur'ân’daki başka âyetlerle, Hz. Peygamberin, sahabenin 

sözleriyle açıklanışı şekline denir. Hatta bazıları buna tabiûnun sözlerini de ilave 

ederler. Rivâyet tefsiri bidayette rivayet tarikiyle başlamış, Hz. Peygamberden 

sahabeye, onlardan da tabiilere intikal etmiştir.”305 “Sahabe, Tabiîn ve Etba-i Tabiîne 

                                                 
303Ahmet Nedim Serinsu, Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları, Grafiker Yayınları, Ankara 2019, s. 

139.  
304Abdullah Aygün, Tefsirlerin Rivayet ve Dirayet Ayrımının Sorunları, s. 141, https://dergipark .org. 

tr/download/article-file/147812, 2019. 
305 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 224. 
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dayanan ve onları kaynak edinen tefsirler”dir.306 Kur'ân tefsirini, Hz. Peygamber ve ilk 

iki neslin açıklamalarından ibaret gören anlayış. Ayetlerin tefsirine ilişkin Hz. 

Peygamber’den, sahabeden, tabiûndan nakledilen rivayetleri bünyesinde toplayan 

tefsirlerdir.307 Tedvin devri başladıktan sonra rivayetler eserlerde toplanmaya 

başlamıştır.308 Rivayet tefsiri, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri, Kur’ân'ın hadis ile tefsiri, 

Kur’ân’ın sahabe sözü ile tefsiri ve Kur’ân’ın tabiîn sözü ile tefsiri olmak üzere rivayet 

yoluyla tefsirin dört çeşit olduğu belirtilmiştir. Bu taksimi benimseyenler, genelde tabiîn 

tefsirinin rivayet tefsirinden sayılıp sayılmayacağı konusunda ihtilaf olduğunu 

naklederler.309 Tâbiîn sonrası müfessirlerin görüşlerine başvurma da bu halkaya 

eklenebilir. 310  

Dirayet tefsiri, Hz. Peygamber ve ilk iki neslin açıklamalarının yanında kişisel bilgi 

ve tecrübeye dayalı akıl yürütmeyi, kişisel anlama, değerlendirme, açıklama ve 

yorumlamayı esas alan anlayışla yazılan tefsirlerdir. Burada tefsirde esas alınan üç 

araçla/kaynakla karşılaştığımızı söyleyebiliriz: Öncekilerin görüşleri, aklî çaba, 

ilhâm.311 Dirâyet tefsirine “buna re'y ve ma'kül tefsir de denilir. Rivayetlere münhasır 

kalmayıp, dil, edebiyat, din ve çeşitli bilgilere dayanılarak yapılan tefsirlerdir. Burada 

bahsettiğimiz re'yden maksad ictihaddır. Bu tefsir nev'i bir zarurete, bir maslahata 

mebni olarak zuhur etmiştir. Zamanla İslâm ülkesi genişledikçe muhtelif fenler ve 

felsefî fikirler ilerledikçe ve çeşitli mezhepler ortaya çıktıkça, tefsirlerde de bu hususlara 

dâir malumat veriliyordu.” 312       

Re'y tefsirinin caiz olup olmaması hususunda, tartışmalar yapılmış, caiz görenler 

olduğu gibi görmeyenler de olmuştur. Re'y ile tefsir yapanlar, Kur'ân’daki tedebbür 

âyetlerine ve Hz. Peygamberin sözlerine sarıldılar. Tefsirlerinde şöyle bir yol takip 

ettiler: Onlar bir konu hakkında öncelikle Kur'ân’a, eğer onu Kur’ân’da bulamazlarsa 

sünnete müracaat ediyorlar veyahutta sebeb-i nüzûle şahit olan sahabeye soruyorlardı. 

Eğer taleb ettikleri manayı Kur'ân’da, sünnette ve sahabede bulamıyorlarsa, o zaman 

müfred lafızların, Peygamber zamanındaki istimâli nazarı dikkate alınarak, lugât, ıstılah 

ve sarfına müracaat ediliyordu. Bunlardan başka terkiblerin i'rabı, belâgatı hakiki 

mananın mecâz üzerine tahmili, kelâmın siyakı, yapılan re'y ile tefsirin, ictimâiyat, 

                                                 
306 Subhi Salih, Mebâhis fî Ulûmi’l-Kur’ân, (trc. M. Said Şimşek), Hibaş Yayınları Konya, s. 232. 
307 Serinsu, Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları, s. 124. 
308 bkz., Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 228. Benzer ifadeler için bkz., Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, s. 118. 
309 bkz. Zerkânî, el-Menâhil fî Ulûmi’l-Kur’ân, II. 13; Zehebî, et-Tefsir ve’l-Mufessirûn, I. 154. 
310 Ayrıntılı bilgi için bkz., Abdullah Aygün, Tefsirlerin Rivayet Ve Dirayet Ayrımının Sorunları, s. 141; 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/147812, 2019. 
311 Serinsu, Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları, s. 124. 
312 bkz., Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 226-227. 

https://dergipark.org.tr/download/article-file/147812
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tarihve kainat kanunlarına mutabakat!, yapılan izah tarzının Peygamberin söz, fiil ve 

takrirlerine uygunluğunu göz önünde bulunduruyorlardı.313 

“Rivayet tefsiri metodu, dirayet tefsirinin karşıtı olarak gösterilmiştir. Tefsirin 

dirayet kısmı, müfessirlerin bilgi birikimi ve Kur’ân’ı anlama ve yorumlamadaki 

dirayetleri ile alakalıdır. Nitekim müfessirlerin zekâ seviyeleri, ilmî kapasiteleri, 

algılamaları ve kültürlerini etkileyecek ortamlar farklı olduğuna göre, onların nasslara 

yaklaşımları da farklı olacaktır.”314 

Muhammed Aydın, “Rivayet Tefsiri” isimli makalesinde “Rivayet tefsiri” 

kavramının sorunlu bir kavram olduğunu düşündüğünü belirtir. Ona göre, Kur’ân’ın 

Kur’ân ile tefsiri, Kur’ân'ın hadis ile tefsiri, Kur’ân’ın Sahabe sözü ile tefsiri ve 

Kur’ân’ın Tabiin sözü ile tefsiri olmak üzere belirtilen bu dört tefsir çeşidinin 

me’sûr/rivayet tefsiri altında ele alınması, kavramın pek de dikkatli kullanılmadığını 

göstermektedir. Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsirinde müfessirlerin az da olsa bazen kapalılık 

arz eden ayetleri ictihadlarıyla tefsir etmelerinden dolayı tefsirlerde farklılıklar ortaya 

çıkabilir. Kur’ân’a ideolojik yaklaşanlar, bid’at ehli veya sapık mezhep sahibi kimseler, 

görüşlerini desteklemek için “Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsir” metoduna yeltenerek ayetlerin 

anlamlarını çarpıtabilir.315  

İmâmiyye Şî’ası ve Tabâtabâî, rivayet tefsirinde sadece Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri 

ve Kur’ân’ın Ehl-i Beyt imamlarının görüşü ile tefsirini kabul etmektedirler. Sahabenin 

görüşüyle tefsiri hoş karşılamamakta sadece Hz. Ali’nin yakınında bulunan O’na karşı 

çıkmamış, Ehl-i Beyt’ten kabul ettikleri sahabilerin Rasülullah’tan gelen sözlerini ve 

görüşlerini kabul etmekte, Hz. Aişe, Ömer vb. sahabilerden hadisleri kabul etmemekte, 

ancak, Ehl-i Beyt’ten gelen hadisleri destekleme veya onlardan gelen hadisleri tenkit 

etme babında ara sıra zikretmektedir. Sünnî kaynaklardan gelen hadisleri de 

zikretmekte, bunları mezhebî görüşleriyle uyuşuyorsa görüşlerini desteklemek üzere 

uyuşmuyorsa da eleştirmek üzere zikretmektedir. 

el-Mîzân Tefsiri’nde Tabâtabâî, Kur'ân’ı Kur'ân ile tefsir ettikten sonra “Behs-i 

Rivâi” bölümünde Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerle tefsirine devam etmekte ardından da 

re’y tefsirine başvurarak ilmî, felsefî, tarihî, sosyolojik, iş’arî yöntemlerle tefsirine 

devam etmektedir. Tefsiri, hem rivayet hem de dirayet tefsirine örneklik teşkil 

etmektedir. Çalışmamızda bu konuya dönük pek çok örnek yer almaktadır. 

 

                                                 
313 bkz., Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 226-227. 
314 Muhsin Demirci, Tefsir Usûlü ve Tarihi, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, 2016, s. 244. 
315 Muhammed Aydın, Rivayet Tefsiri’ Kavramı ve Kur’ân’ın Kur’ân ile Tefsiri: Eleştirel Bir Yaklaşım, 

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 20 ( 2009/2), s. 1-22. 
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2. İlmî Tefsir  

 

Kur’ân ibarelerindeki ilmî ıstılahları ve oradan çeşitli ilim ve felsefî görüşleri 

istihraç eden bir tefsir nev’idir. Bu gibi tefsirlerde Kur’ân’ın bütün ilimleri ihtiva ettiği 

söylenir. Bu yolu tutan kimselerin nazarında Kur’ân dînî, itikadî ilimlere şamil olmakla 

beraber, O’nun çeşitli ilimleri de kapsadığı fikri revaç bulur.316 

Zehebî, bilimsel tefsir hakkında ''ilmî tefsirden, Kur’ân ibarelerinde ilmî ıstılahları 

hâkim kılmayı, muhtelif ilimlerin ve felsefî görüşlerin çıkarılmasında Kur’ân 

ibarelerinden yardım almayı kastediyoruz." der.317  

Konumuzla ilgili başka bir tanımımız ise şöyledir: “Bilimsel tefsir, insanın eşya ve 

kâinatla olan ilişkilerini konu alan ayetlerin tecrübeye dayalı bilim dallarının verileriyle 

açıklanmasını ve bilimsel gelişmelerin bu ayetlerin daha iyi anlaşılmasında veri olarak 

kullanılmasını ifade etmektedir.” 318 

İbn Mes’ud'un şu sözü bilimsel tefsire dayanak sağlamaktadır. “Öncekilerin ve 

sonrakilerin ilmini isteyen Kur’ân üzerinde tedebbür etsin.” Gazzâlî de ilmî tefsiri 

destekleyen âlimlerdendir. Bu konuda Gazzâlî'nin bazı âlimlerden naklettiğine göre: 

“Kur’ân yetmiş yedi bin iki yüz ilim ihtiva etmektedir. Çünkü O’nun her kelimesi 

ilmidir ve her kelimesinin zâhir, bâtın, had ve matlaı bulunduğundan bu ilimlerin sayısı 

dört katına çıkmaktadır.”319 Gazzâlî, İnfitar 82/6-7. ayetleri zikrederek, insanın 

organlarının zâhir ve bâtının teşrihini tanımayan, onların adet, çeşit, hikmet faydalarını 

bilmeyen birisi anlayamaz, der.  Tesviye, nefha ve ruhun hakikatine vakıf olmayan kişi 

Allah Teâlâ’nın Hıcr Suresi 15/29. ayetindeki kavlini anlayamayacağını söyler. Rahman 

55/5,  Yunus 10/5, Kıyamet 75/8-9, Fatır 35/13,  Yasin 36/38 gibi gök cisimleriyle 

alakalı ayetleri zikrettikten sonra şöyle der:  ''Bir kimse, müstakil bir ilim olan göklerin 

ve yerin terkip biçimlerini bilmedikçe güneş ve ayın hesaplı hareketi, bu ikisinin 

tutulması, gecenin gündüzün içine girmesi, birinin diğerinin üzerine kıvrılmasını 

anlayamaz.320 

Tantâvî (v. 1862-1940) el-Cevâhir fî Tefsîri’l-Kur’ân adlı eserinde bilimsel 

verilerden yararlanarak Kur’ân’ı tefsir etmeye çalışmış, gereken yerlerde kimya, fizik ve 

                                                 
316 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 299. 
317 Zehebî, et-Tefsir ve'l-Müfessirun, II. 474. 
318 Celal Kırca, Kur’ân ve Bilim, Marifet Yayınları, İstanbul, 1996, s. 38. 
319 Ali Ekber Babaî, Bilimsel Tefsir Ekolü, Deliller ve Eleştiriler, Misbah, Sonbahar 2014, Yıl: 3, Sayı: 9, 

s. 54. 
320 bkz., Gazzâlî, Cevâhiru'l-Kur'an ve Düreruhu, s. 27, 33. 
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biyoloji gibi bilim dalları tarafından da kullanılan pek çok resim, çizim, harita ve 

krokilere tefsirinde yer vermiştir.321  

Bu akımı benimseyenler olduğu gibi eleştirenler de olmuştur. Şâtıbî Muvafakat adlı 

eserinde ilmî tefsiri eleştirir. Emin el-Hûlî, Abbas el-Ukkâd, Şeyh Şeltût da bu tefsir 

çeşidini reddedenler arasındadır. el-Evsî’ye göre, bu konuda, Kur’ân nasları ile modern 

ilim arasını bulmak için uygun olmayan te’villerde aşırı gidilmemeli, ilmî tefsiri 

tamamen inkâra da gidilmemelidir. İlmî hakikatleri açıklayan açık Kur’ânî deliller 

vardır.322 

Tabâtabâî, tefsirinin mukaddimesinde, son zamanlarda yeni bir tefsir akımının 

ortaya çıktığına, İslâm'ı benimseyen bazı kimselerin somut verilere ve deneyime 

dayanan pozitif bilimlerle, istatistiksel deneyimlere dayanan sosyolojiden etkilenerek, 

duyuları ya da pratiği esas alan Avrupalı filozofların görüşlerine eğilim gösterdiklerini 

belirtir. Bu tefsircilerin dinî bilgilerin, bilimin onayladığı yola ters düşmesinin imkânsız 

olduğunu, varlıklar âleminde asıl olan madde ve onun somut belirtileri olduğunu, arş, 

kürsü, levh ve kalem gibi dinin var olduklarını haber verdiği, buna karşın bilimin 

reddettiği olguları bir şekilde yorumlamak gerektiğini, kıyamet, hesaplaşma ve haşir 

gibi bilimin değinmediği olguları da maddî yasalara göre açıklama zorunluluğu 

olduğunu savunduklarını söyler. İlâhî yasalar sisteminin dayandığı vahiy, melek, şeytan, 

nübüvvet, risalet ve imâmet gibi şeylerin de birtakım ruhsal olgular olduğunu, ruhun ise, 

madde kökenli, maddenin bir tür yansıması olduğunu iddia ettiklerini söyler. Bu 

görüşün taraftarlarının hadis rivayetlerinde birtakım karışıklar meydana geldiği için, 

Kur'ân'la uyum içinde olanları hariç, bunlara dayanmanın doğru olmadığını, Kur'ân'ı 

yorumlarken geçmiş mezheplere ve görüşlere dayanmanın büyük bir yanılgı olduğunu 

iddia etiklerini belirtir. Onlara göre, somut verilere ve deneye dayanan çağdaş bilim, söz 

konusu yöntemin yanlışlığını ortaya koymuştur. Dolayısıyla, Kur'ân-ı Kerîm'i sadece 

bilimsel verilere göre tefsir etmek bir zorunluluktur. Onların ilk kuşak tefsir 

bilginlerinin yöntemleriyle ilgili olarak, "Bu, uyarlamadır; tefsir değil." şeklindeki 

değerlendirmelerinin bizzat kendi yöntemleri için de geçerli olduğunu söyler ve bilimsel 

görüşleri tartışılmaz görüp ötesine geçemediklerini ifade eder. Son olarak da, bu 

tutumlarıyla ilk kuşak tefsir bilginlerinin bozduğunu onarmaktan çok uzak olduklarını 

söyler.323 

                                                 
321 bkz., Mehmet Emin Yurt, Bilimsel Tefsirin Mahiyeti Üzerine, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Dergisi Sayı: 17, Ocak 2019, s. 115. 
322 el-Evsî, age., s.181. 
323 el-Mîzân, I. 10-11. 
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Tabâtabâî’ye göre, Kur’ân’ın ilmî yönü vardır, gökyüzü, arz, yaratılış hakkında 

düşünmeye teşvik eden pek çok ayet vardır. O tefsirini ilmi nazariyelerle ağırlaştırmaz, 

ilmî tefsiri de savunmaz ancak ilmî açıklamalar da yapar.  

Tabâtabâî, bazı ayetlerin manasını açıklamak için deneysel bilimlerin verilerinden 

yararlanır. 324اَفَََل يُْؤِمنُون ٍ اِء ُكل   َشْيٍء َحي    Suyun hayatın vücut bulmasında tam َوَجعَْلنَا ِمَن اْلَمَٓ

olarak dahli olduğunu ve suyun hayatla irtibâtının modern bilimin araştırmaları 

sayesinde ortaya çıktığını belirtir.325  

Allâme, çağdaş araştırmacılardan bazılarının ilâhî bilgileri ve dinî gerçekleri doğal 

bilimlerin ileri sürdüğü "dönüşüm ve tekâmül hâlindeki maddenin temel oluşu" 

şeklindeki kurala dayalı olarak değerlendirmek istemelerini eleştirmektedir. Bu kişiler, 

insanın sahip bulunduğu tüm algı yeteneklerinin insan beyninden salgılanan madde 

kökenli özellikler olduğuna; bütün varoluş gayelerinin, tüm gerçek kemallerin ve 

bireysel ya da toplumsal evrimlerin maddî nitelikli olduğuna inanırlar. Bu adamlara 

göre, peygamberlik olgusu bir düşünsel derinlik ve zihinsel berraklıktır. Peygamber diye 

nitelendirilen insan, bununla toplumunun ilerlemesini, tekâmül etmesini sağlar. Halkını 

vahşîlik ve barbarlık düzeyinden kurtarıp uygarlaştırmak ister.326  

Tabâtabâî, bir araştırmacının takip etmesi gereken yolu şöyle sıralar: Araştırmacı, 

dinsel metinleri, lafızların örf ve dil açısından ifade ettikleri anlama göre açıklamalı, 

sonra bu anlamlarını mısdaklarının, somut örneklerinin teşhisi konusunda sözün 

bazısının diğer bazısını açıklayabileceği ilkesine dayanmalıdır. Ardından, bilimsel 

görüşler bunları doğruluyor mu, reddediyor mu diye bakmalıdır. Eğer bu esnada madde 

dışı ve maddenin hükmünün kapsamına girmeyen bir şeye rastlanırsa, burada doğal 

araştırmadan ve doğal bilimlerin öngördüğünden farklı bir yöntemle söz konusu gerçeği 

kanıtlama yönüne gidilmelidir.327 

Sonrasında şöyle bir ölçü koyar. Doğayla ilgilenen bilimsel araştırmanın doğaüstü 

şeylerle ilgisi yoktur. Maddeyi ve maddenin özelliklerini araştıran bir bilim dalı, ister 

kanıtlama, ister reddetme amacıyla olsun madde ve maddenin özelliklerinin ötesine 

geçme hakkına sahip değildir. Bir araştırmacı, bu şekilde alanının dışına çıkarsa, onun 

sunduğu veriler ve ifadeler ilgisiz şeyler olarak nitelendirilir. Sözgelimi; dilbilgisi 

alanında araştırma yapan bir bilgin astronomi biliminin alanına giren hususlarla ilgili 

                                                 
324 Enbiya, 21/30. 
325 el-Mîzân, XIV. 281. 
326 el-Mîzân, I. 89. 
327 el-Mîzân, I. 91. 
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olarak birtakım olumlu ya da olumsuz yargılarda bulunursa, bu tutum son derece yanlış 

ve sonuçları çarpık olur, der. 328 

Tabâtabâî, tefsirinde yeri geldikçe bilimsel açıklamalara yer vermiştir. Mülk, nikâh, 

et yemeye ilişkin inanışlar, hayvanların öldürülmesi, kadın, kölelik, kıble, miras, nikâh, 

boşanma, kısas vb. pek çok alanda bilimsel araştırmalar yapmış, tefsirinin önemli bir 

kısmını bu alana hasrederek, tefsirinin bilimsel bir tefsir olarak kabul edilmesini 

sağlamıştır. 

Tabâtabâî, nikâh konulu bilimsel araştırmasında nikâhlanmanın ve eşleşmenin 

temel faktörünü, doğurma ve çocuk büyütme olarak görür. Şehvet ateşini söndürmek ve 

kazanç sağlamak, mal biriktirmek, yemek, içmek, ev eşyası, ev idaresi gibi hayat 

faaliyetlerinde ortak rol almaya gelince, bunlar Ona göre, tabiatın ve yaratılışın amacı 

dışında kalan dış unsurlardır.329 

Allâme, günümüzde aile toplumu ve çocuk yetiştirme konusunda izlenen 

uygulamaların, insanda şefkat, merhamet, iffet, hayâ, alçak gönüllülük duygularını, 

çocukların bulûğ çağının ilk yıllarından başlayarak ömrünün sonuna kadar öldürdüğünü 

ifade eder.330  

Erkeğin dişiye üstünlüğünü, hayvanlar âleminden örnekler vererek ispatlamaya 

çalışır. Daha sonra çok kadınla evlilik konusuna değinir.  İnsanlarda çok kadınla 

evlenmenin Mısır, Hintliler, Çinliler, Farslar hatta Romalılar ve eski Yunanlılar gibi çok 

sayıda millette geçerli olan bir gelenek olduğunu söyler.  Çok eşliliğin, çoğunlukla 

kabilelerde ve onlar gibi yaşayan köylerde ve dağlık yörelerde görüldüğünü, aile 

reislerinin kalabalık sayıda insana ihtiyacı olduğunu, böyle yerlerdeki aile reislerinin 

çok evlilik yaparak çok doğum yaptırarak çok erkek evlat sahibi olarak kavimlerinde 

lider olmak istediklerini belirtir. Çok evlilik onlara hısımlık yolu ile çok sayıda akraba 

kazandırırdı. Kabile hayatı yaşayan bu milletlerde savaşlar, saldırılar, ölümler ve 

kırımlar çok ve sürekli olduğundan bu ölümler erkekleri yok ederek kadınların sayısını 

yüksek oranlara çıkartırdı.331 

Ona göre, erkeklerde gebe bırakma ve doğurtma özelliği, kadınların doğurganlığı 

süresinden daha fazladır. Eldeki istatistik verilere göre, kadınlar erkeklerden daha uzun 

ömürlüdür. Savaş, öldürmeler vb. gibi toplumun fertlerini yok eden olaylar 

karşılaştırılmaz oranda erkekleri kadınlardan daha çok yok etmektedir. Allâme, İslâm’ın 

çok eşliliği farz ve vacip biçiminde yasallaştırmadığını, İslâm’ın bu uygulamayı eşleri 

                                                 
328 el-Mîzân, I. 91. 
329 el-Mîzân, IV. 185. 
330 el-Mîzân, IV. 185-188. 
331 el-Mîzân, IV. 189. 
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arasında adaleti sağlayabileceğine güvenen erkeklere mubah kıldığına dikkat çeker. Çok 

evliliğin cinsel düşkünlük, şehvet içgüdüsüne boyun eğmek olmadığını da ifade eder. 

Daha sonra Allâme, Rasülullah’ın evliliklerine değinerek hikmetlerini açıklar.332 

Müfessirimiz, mülk ile ilgili bilimsel yaklaşım konusunda, mülk olgusunu özü 

itibariyle insanlar için zorunlu görür. Gerek birey gerekse toplum bazında, mülksüz bir 

hayat tasavvur edilemeyeceğini belirtir. Bunun temelinde de özgü kılma itibarı yatar. 

Ona göre, insanlar için egemen yöneticisiz bir hayat düşünülemez. Toplum, amaçları 

farklı, istekleri değişik kesimlerden meydana gelir. Birey, bağlamında öyle değil. 

Aralarında ihtilaf etmeden duramazlar. Birbirlerine üstünlük sağlayıp yenik olanların 

ellerinde olan her şeye el koymaktan kaçınmazlar. Geçmiş çağlarda taşkın-mütegallibe 

insanlar egemenliği ele geçirmiş, toplumun geri kalan bireyleri üzerinde zora dayalı bir 

otorite kurmuşlardır. Köleliği yaygınlaştırmış, insanların mallarına ve canlarına egemen 

olmuşlardır. Allâme’ye göre Kur'ân, insanları bir yönetim tarzı kurmak, kayserlik veya 

kisrâlık benzeri bir otorite oluşturmak için bir araya gelmeye davet etmemiştir. Tam 

tersine yönetimi, toplumsal hayatın gözetilmesi gereken bir olgusu gibi algılamıştır. 

Kur'ân, insanları tek ve ortaksız Allah'a teslim olmaktan başka bir şeye davet etmiyor. 

Yalnızca din etrafında kümelenmiş topluma değer verir. Bunun dışında, düzmece 

ilahlara yönelik ibadeti, görkemli şatolara ve yüksek rakımlı tepelerde kurulan anıtlara, 

kayser ve kisrâ (şahlık) türü krallıklara yönelik itaati, yapay sınırlarla bölünmeleri, 

ulusal vatanların oluşmasını sert bir dille eleştirir. Kur'ân, mülkü-egemenliği ancak 

takva ile birlikte olduğu zaman bir üstünlük ve saygınlık olarak değerlendirir. Çünkü 

Kur'ân, dünya hayatının ayrıcalıklarından olup saygınlık ve üstünlük olarak 

algılanabilecek olgular içinde sadece takvayı "keramet" (üstünlük-saygınlık) olarak 

nitelendirir.333 

Tabâtabâî, Hz. Süleyman, Harut-Marut kıssasının tefsirini yaptıktan sonra 

ayetlerle ilgili bilimsel bir inceleme yapar ve ilginç etkileme-sihir yöntemlerini araştıran 

birçok bilim dalı olduğunu belirterek,  simya334, limya335, himya336, rimya337, kimya338, 

                                                 
332 el-Mîzân, IV. 190. 
333 el-Mîzân, III. 167-172. 
334 “Doğal olgular üzerinde olağanüstü tasarruf gücüne ulaşmak amacı ile iradi güçlerle özel maddî 

güçleri kaynaştırmayı hedefleyen bir ilim. Algılama üzerinde tasarrufta bulunma da bu ilimin kapsamına 

girer. Buna ayrıca göz büyüsü denir. Sihrin en somut örneklerinden biridir bu.” 
335 “Yıldızlar ve olaylar üzerinde etkili olan üstün ve güçlü ruhlarla iletişim kurmanın sonucu meydana 

gelen iradî etkilemelerin niteliğini araştıran ilim. İrade, bunları ya buyruğu altına alır ya onlarla iletişim 

kurar ya da cinlerin yardımıyla söz konusu güçleri hizmetine alır. Buna boyun eğdirme sanatı da denir.” 
336 “İlginç etkiler meydana getirmek için yüceler âleminin güçleri ile aşağı unsurlar arasında bir bileşim 

meydana getirmeyi hedefleyen ilim. Buna "tılsımlar" da denir. Çünkü gökteki yıldızların, semavi düzenin 

maddî olaylarla bir ilgisi vardır.” 
337“Maddî güçleri, olağanüstü intibaı uyandıracak şekilde kullanma ilmine denir. Buna göz bağlayıcılık 

denir.”   
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sayı ve tevafuk ilmini339 açıklamaya koyulur, bu ilimlerle ilgili tavsiye edebileceği 

kitapları sıralar. Sihir ilimlerini uzun uzadıya ele alışının sebebinin, sihir ve kehanetin 

mahiyetini ortaya koymak olduğunu dile getirir.340  

Tabâtabâî, Kur'ân-ı Kerîm'i sadece bilimsel verilere göre tefsir etmenin doğru 

olmadığını belirtir. Tefsirini ilmî nazariyelerle ağırlaştırmaz. Bilimsel görüşleri 

tartışılmaz görüp ötesine geçemeyerek, duygu organlarının onaylamadığı hususları 

inkârı yanlış bulur. Madde ve maddenin özelliklerini araştıran bir bilim dalının madde 

ve maddenin özelliklerinin ötesine geçme hakkına sahip olmadığından kıyamet, 

cehennem, arş, kürsü, levh ve kalem vahiy, melek, şeytan, nübüvvet, risalet ve imâmet 

vb. konuları açıklayamayacağı, varlığına ya da yokluğuna delil sunamayacağını belirtir. 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere somut verilere ve deneye dayanan insanın 

sudan yaratılması, mülk, et yeme gibi hususlarda kendisi bilimsel araştırmalar 

yapmıştır. Tabâtabâî’nin bilimsel incelemelerini ve yaklaşımını ‘Tabâtabâî’nin Tefsir 

Yöntemi’nde ‘Bilimsel İçerikli İncelemelere Yer Vermesi’ başlığı altında ayrıca ele 

alacağız. 

 

 

3. Felsefî Tefsir 

 

Kur’ân müfessirleri 'felsefî tefsir”in neliği konusunda 'efradını cami ağyarını mani' 

bir tanım yapmamışlardır. Felsefî tefsirin anlam alanı konusunda klasik kaynaklarda 

konuyu bütün yönleriyle ortaya koyan kuşatıcı ve tatminkâr bir tanımın 

yapıl(a)mamasında, felsefenin tanımı konusundaki tartışma ve ihtilaflar kadar, bütün 

ilimlerin kendisinden doğduğu kabul edilen "felsefe"nin ve "felsefî ilimler sisteminin" 

tarihsel süreçte geçirdiği değişimin de etkisi bulunmaktadır. Felsefecilere; felsefeye ve 

filozoflara karşı çıkılırken bile pekâlâ felsefe yapılmış olunabileceğini belirttiklerine 

göre, 'felsefî tefsirin' mahiyetini belirleme ve sınırlarını tayin etme meselesi, elbette 

oldukça zor bir sorun olarak karşımıza çıkacaktır.341 ‘Felsefî tefsir’ ve ‘felsefî okuma’yı 

                                                                                                                                                      
338“Unsurlardan bazısının diğer bazısının biçimini almasını inceler. Bunlara beş gizli ilim denir.” 
339 “Bu ilim, sayı ve harflerin isteklerle bağlantısını inceler. Buna göre, istekle uyuşan sayı veya harfler 

özel bir düzenlemeyle üçgen veya dörtgen şeklindeki çerçevelere konur. "Hafiye" denen yöntem de bu 

kategoriye girer. Bu, istenen şeyin ya da istenen şeye uygun isimlerin harflerinin kesilmesi, böylece 

arzulanan meseleyle ilgili melekler veya şeytanların adlarının elde edilmesi ve bunlardan oluşan duaların 

okunmasıdır. Amaç, tutulan niyetin gerçekleşmesi. Sözünü ettiğimiz ilimlerle aynı kategoride 

incelenebilecek bir sanat da günümüzde başvurulan ipnotizma ve ruh çağırmadır.” 
340 el-Mîzân, c. 1, s. 241-242 
341 Mesut Okumuş, Felsefî Tefsir Bağlamında İbn Sînâ’nın Kur’ân Sure Ve Ayetlerine Yaklaşımları, 

Diyanet İlmî Dergi, cilt: 50, sayı: 1, s. 158. 



106 

 

İslâm felsefecilerinin Kur’ân sure ve ayetleri hakkında yapmış oldukları açıklama ve 

yorumlar şeklinde tanımlamak mümkündür.342 

Önemli Müslüman filozoflardan İbn Sînâ (ö. 428/1037) zorunlu varlığın varlığı, 

tekliği, sudur edip etmediği ve denkliği gibi tevhidi ilgilendiren felsefî yaklaşımlarını 

İhlâs Suresi Tefsiri’nde ifade etmiştir.343 

Müslümanların çeviriler vasıtasıyla karşılaştığı Felsefe birikimini müstakil bir 

başlık altında kaleme alan ilk filozof olan İbn Sînâ (ö.428/1037) kaleme aldığı Kitâbu’ş-

Şifâ ile felsefenin Helenistik dönemdeki şârihlerin yorumlarını aşarak doğrudan 

Aristotales felsefesine yönelmesini sağlamıştır. Böylece İslâm toplumunda felsefenin 

bir eğitim alanı olarak öne çıkmasına zemin hazırlamıştır. Kur’ân’ın tamamını tefsir 

etmemiş olan İbn Sînâ’nın bazı sureler ile ilgili müstakil risaleleri bulunmaktadır. 

Tefsîr-u Sureti’l-İhlâs, Tefsîr-u Muavvizeteyn, Tefsîr-u Ayeti’d-Duhân, Tefsîr-u Sureti’l-

A’la, er-Risâletu’n-Nevruziyye (Hurûfu Mukattaa Tefsiri) ve Tefsîru Ayeti’n-Nûr 

kaynaklarda adları geçen tefsir çalışmalarıdır.344 Tabâtabâî, İbn Sînâ’nın eserlerine 

önem vermiş, Şifâ adlı felsefe kitabını medreselerde okunur hale getirmiştir. 

Tabâtabâî, Henry Corbin ile yaptığı “Söyleşiler”de felsefî görüşlerini ortaya koyar. 

Ona göre, Şî’a’nın felsefe yöntemi, Kitapla sünnette birçok bariz örnekleri bulunan 

yöntemden ibarettir. O, felsefe derken “Aristo, Eflatun, Sokrat, vb. gibilerinin görüş ve 

fikirlerini bir araya toplayıp bunların tamamına körü körüne ve kayıtsız şartsız 

inanma”yı kastetmez.345 

Felsefî bir bahiste değer taşıyan şey “görüş”tür, “elitler ve seçkinler” ya da “görüş 

sahibi şahıs” değil. Nitekim felsefede bir görüş ve fikri öne süren kişinin kimliği -bu 

kişi kim olursa olsun- veya bir görüşün çoğunluk tarafından büyük bir kabul görüp 

gelmiş olması gibi şeyler zerrece kıymet ifade etmez.  

Allâme, felsefî bir bahsin tanım ve özelliğinin şöyle olması gerektiğini belirtir: “Bir 

takım belirlenmiş ve net veriler veya teorilerle ki -bu teoriler de yine söz konusu belirli 

verilerin ürünüdür- insan idrak ve bilincinin reddedemeyeceği bir fikir ve fıtrî bir 

mantıkla varlık âleminin geneli üzerinde bir değerlendirmede bulunmak suretiyle 

kâinatın başlangıcı, nereden gelip nereye gittiği, ne ve nasıl olduğu anlaşılmaya ve izah 

edilmeye çalışılır. Bu tür mevzu ve değerlendirmelere Kitap ve sünnette rastlamak 

mümkündür. Zira Kur’ân ayetlerinde de müşahede edileceği üzere birçok maarif 

                                                 
342 Okumuş, agm, s. 158. 
343 Harun Bekiroğlu, Bir Felsefî Tefsir Örneği Olarak Muhammed Hâdimî’nin İbn Sina’ya Ait İhlâs 

Sûresi Tefsirine Haşiyesi, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2013/1, c. 12, sayı: 23, s. 127-154.  
344 Bekiroğlu, agm., s. 129-130. 
345 Allâme Tabâtabâî ve Henry Corbin, Söyleşiler, s. 43. 
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usulünde kimi zaman semavî bir bilgi ve sırf ilahi bir ilan dili kullanılmış, birçok yerde 

de meseleler aklî ve mantıkî delillerle beyan edilmiştir ki bu da bizzat felsefe 

yönteminden başka bir şey değildir.”346  

Ona göre, “İslâmî bilimler üzerine ilmî araştırma, mübahase ve tartışmalarda 

bulunup aklî delillerle olaylara yaklaşma öteden beri Şî’a’da serbest olduğu ve Şî’a 

imamlarının beyanat ve hitabetlerinde derin felsefî konular fazlasıyla mevcut bulunduğu 

için diğer mezheplere mensup müslümanlara oranla Şî’a Müslümanları, felsefe öğrenim 

ve öğretimine daha yatkındır. Bu nedenledir ki Yunanca ve diğer dillerden Arapça’ya 

çevrilen felsefe kitapları müslüman toplumlarda yayılmaya başlayınca; ancak belli bir 

kesim tarafından anlaşılabilir olan bu kitaplar diğer Müslümanlara oranla yine Şî’a 

kesiminde daha ilgiyle karşılanmış ve kolaylıkla hazmedilmiştir.”347 

Müfessirin belirttiğine göre, felsefeye aykırı kelâmî tartışmalar çıkmazına 

saplanmamış bulunan tek kesim bugün İran’daki Şî’a kesimi olduğundan diğer ülkelere 

nazaran –İslâmî felsefe- İran’da daha fazla gelişebilme ortamı bulmuştur.348 

Söylediklerine ek olarak, “Yüce İslâm dini, günümüz dünyasında felsefenin ihyası 

için güçlü bir ruh gıdası, ahlâkî ve manevi hayat için yeni bir güç kaynağı 

yaratabileceğini kuvvetle iddia edebilmektedir. Zira İslâm dini cihanşümul olma 

iddiasındadır; belli bir zaman ve mekâna münhasır olmadığı, belli cemaatler veya 

şartlarla sınırlı bulunmadığı iddiasındadır ve bu iddianın gereğiyse; insanlık kafilesi 

hayat yolculuğunun hangi merhalesinde olursa olsun, beşeriyet camiası gelişme ve 

medeniyetin ne kadar zirvesinde bulunursa bulunsun bu semavî dinin her hâlükârda 

insanlığın bütün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi, dünya ve ahiret hayatında onun saadet 

ve mutluluğunu garantileyebilecek bir güç ve yapıya sahip olmasıdır.”349 

Nitekim “Felsefî bahis, genel ve küllî anlamda eşya ve nesnelerin varlığının ispatı, 

varlık konumlarının ne olduğu ve çevresindeki diğer nesnelerle ne gibi bir varlık ilişkisi 

içinde bulunduğu mevzularını inceleyen çalışma ve bahislere denmektedir. Bütün maddi 

özelliklerinden soyutlayarak genel anlam ve mefhumları bulup çıkarmak suretiyle varlık 

ve gerçeğin genel özelliklerini elde eder; kendisinde gerçeklik olma ihtimali bulunan 

nesne ve varlıkları teker teker bu bulguyla –varlık ve gerçeğin genel özellikleriyle– 

değerlendirerek gerçeklerle hurafeleri birbirinden ayırır.”350 

                                                 
346 Söyleşiler, s. 43-44. 
347 Söyleşiler, s. 45-46. 
348 Söyleşiler, s. 65. 
349 Söyleşiler, s. 72. 
350 Söyleşiler, s. 86. 
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Ona göre, “mefhum, kelime ve deyimler, madde, zaman ve mekâna direkt bağlı 

olup tabiat çerçevesinde sınırlıdırlar. Öte yandan bu felsefî bahislerin madde ve 

maddenin özellikleriyle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Keza bu mana ve 

mefhumlarla ilgili hakikatler; madde veya maddenin özel yapısında müşahede 

edilemeyecek bir şekilde tabiat ötesinde mevcutturlar.” 351 

Tabâtabâî, dindarlarca felsefenin hoş karşılanmama sebebini ise şöyle izah eder: 

“Kelime ve deyimlerin bu yetersizliği nedeniyledir ki felsefe dalında uzman olmayanlar 

için felsefî bahisler kesinlikle anlaşılmaz mevzular olmakta ve bu kesimin dindarlarınca 

bid’at ve küfür dindar olmayanlarınca hayalî ve hurafî olan bir avuç saçmalık farz 

edilmekte; felsefe dalında tam uzmanlaşmamış ama vasat bir bilgiye sahip insanlarınsa 

binlerce soruna kapılıp, nice hatalara düşmesine neden olmaktadır.”352  

Müfessir deneysel tecrübeye şöyle bir eleştiri getirir: “Deneysel tecrübeyle 

algılanamayan şeylerin ilmî değeri olmadığı, deneyselle ispatlanamayan düşüncenin 

güvenilir olamayacağı teorisinin bile bizzat “deneyle ispatlanması mümkün olmayan” 

bir düşünce olduğu ama buna rağmen kendilerinin bu düşünceyi makbul bulduğu 

görülür.”353 

Müfessirin akıl konusundaki görüşleri ise şöyledir: “İşlevi toplumdaki bireyler 

arasındaki farklılığı ve çatışmayı gidermek olan kanuna rehberlik etmek, aklın yapacağı 

bir iş değildir; çünkü insanlar arasında çatışmaya neden olan bu akıldır. İnsanı 

başkalarına rağmen kâr sağlamaya ve adaleti sadece başka alternatif olmadığı zaman 

kabul ederek kendi çıkarlarını korumaya kışkırtan, bu akıldır.”     

Tabâtabâî’ye göre, “kanunun haddinin aşılması ve ihlâl edilmesi, gerçekte aklın 

yanlış bir biçimde kullanılmasının bir sonucudur; aklı yanlış bir biçimde kullananlar, 

kendi farklılıklarının ana kaynağıdır. Eğer akıl toplumdan kötü hareketleri kaldırmanın 

gerçek yoluysa ve insanın saadeti için güvenilir bir rehberse, kanunun geçerliliğini 

kavrar ve onu ihmal etmekten kaçınırdı.”  

Ayrıca “akıl insana yol göstermek için yeterli değildir; çünkü çoğunlukla 

başkalarıyla yardımlaşmaz ve herkesin iyiliği için karar vermez. Onlara vahiy 

aracılığıyla Allah’tan getirilen ve kendi hayatlarında örneğini bulan, inkâr edilemez bir 

biçimde doğru ve geçerli olan bir yoldur.” 354 

                                                 
351 Söyleşiler, s. 87-88. 
352 Söyleşiler, s. 87-88. 
353 Söyleşiler, s. 89. 
354 Tabâtabâî, İslâm’da Kur’ân, trc. Ahmet Erdinç, Bir Yayıncılık., İstanbul 1988, s. 97. 
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Son olarak şöyle bir sonuca ulaşır: “Bu açıklamalardan aklın insanı kontrol 

etmekten, sınırlandırmaktan veya ona rehberlik etmekten uzak olarak, kendi etkilerini 

sadece kendi amaçları için kullandığı konusunda şüphemiz kalmaz.”355   

Evsî’ye göre: “Mîzân’da geçen felsefî konular tefsire hükmetmez, ayetin manasını 

teyid etmek için gelirler. Müfessir, Kur’ân ile çelişen felsefî nazariyeleri reddeder. 

Felsefî nazariyelerinde büyük felsefecilerden, İslâm felsefesindeki büyük 

muhakkiklerden,  çeşitli ilimlerinden, felsefe tahsilinde ve öğreniminde inceliklerine 

iyice vakıf oluncaya ve meselelerini tek tek okuyuncaya kadar hayatından süre ayırdı. 

”356  

“Tabâtabâî’nin İslâm felsefesinin ihyâ edicisi olarak gördüğü Sadrâ, getirdiği yeni 

meselelerle Yunan felsefesinden İslâm felsefesini ayırmayı başarabilmiş ve ona İslâmî 

bir hüviyet kazandırabilmiştir.”357  

 “Tabâtabâî, gerek Kur’ân tefsiriyle gerekse geleneksel hikmetin canlandırılmasına 

yönelik felsefî çalışmaları ve bu iki alanı ustaca mezcetmesiyle tanınan bir âlimdir. 

Kur’ân tefsirinde ayetlerin zâhiri manalarının korunmasına özen göstererek 

kelamcıların, İslâm filozoflarının (özellikle Meşşâiler) ve mutasavvıfların bazı Kur’ân 

ayetlerini zâhiri manalarından uzaklaştırıp te’vile yönelmesini şiddetle eleştirir.  

Tabâtabâî, Molla Sadrâ’nın eserlerinin yaygınlaştırılması konusundaki çabası ve O’nun 

tarafından tasavvuf, işrakîlik, Meşşâîlik ve kelamın sentezle oluşan müteâl hikmet (ilahi 

hikmet) öğretisine yakınlığıyla bilinmektedir. Bununla birlikte en çok okuttuğu metinler 

arasında yer alan Molla Sadra’nın el-Esfaru’l-Erbea’sı’nın bazı Kur’ân ayetlerinin 

zâhirine aykırı bulduğu mead kısmını hiç okutmaması, yine el-Mîzân’da filozofların 

cismani meadı inkâr etmeleri gibi Kur’ân ve sünnetin zâhirine aykırı görüşlerini 

eleştirmekten geri durmaması da bu tutumunun sonucu olmalıdır. Yaşadığı dönemin 

sosyal ve entellektüel problemlerine ilgi gösterip özellikle modern materyalist 

akımlardan etkilenen İranlı yeni nesillere ya da çeşitli felsefî ve teolojik sorular soran 

batılılara yönelik klasik felsefe birikimine dayanan çalışmalar yapması kendisine ayrı 

bir şöhret kazandırmıştır.”358 

Allâme Tabâtabâî hakkında geniş ve detaylı araştırma yapmış olan Fas krallığının 

ünlü filozofu Dr. Halid Zehrî, Allâme Tabâtabâî’nin Molla Sadra felsefesini çok güzel 

bir şekilde eserine aktardığını vurgular. Hiç kimsenin Allâme Tabâtabâî’nin İslâmî 

felsefenin gelişmesi üzerindeki etkisini inkâr edemeyeceğini, Molla Sadra'yı İslâmî 

                                                 
355 Tabâtabâî, İslâm’da Kur’ân, s. 95-96. 
356 el-Evsî, age, s. 183. 
357 Yasin Apaydın, age., s. 29. 
358 Mertoğlu, Tabatabai, Muhammed Hüseyin, DİA, XXXIX. 307. 
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felsefenin sonu olarak kabul ettiğimiz takdirde Allame Tabâtabâî’ye de İslâmî felsefeyi 

gerçek şekline geri getiren âlim olarak kabul etmek gerektiğini belirtir.359 

 “Tabatabâî, Molla Sadra ve Sebzivârî’nin ma’kulat kuramını alıp geliştirmiş, bu 

kurama karşı eleştirel bir tavır sergilememekle birlikte bu kurama ciddi katkılar 

yapmıştır. Felsefî ve mantıkî kavramların ayrımı hususunda ilm-i husuliyi, “hakikî” ve 

“itibârî” şeklinde ayırmak suretiyle konuya çözüm getirme denemesi İslâm felsefesinde 

Tabatabâî’ye nasip olduğu söylenmektedir. Fakat bunun İbn Sina’daki “el-vücûdu’l-

hâs” ve el-vücûdu’l-isbâtî” kavramlarının serbest tercümesi olduğu söylenmek suretiyle 

reddedilebilir. Tasavvurî olan husûlî bilgiyi, hakîkî ve itibârî olarak ikiye ayırmak 

suretiyle felsefî ve mantıkî kavramların ayrımını deneme, Tabatabâî’nin orijinal 

düşüncelerinden kabul edilmiştir.”360 

“Tabatabâî’nin mantıkî ve felsefî akledilirlerin ayrımına yönelik geliştirdiği 

kuramın temeli doğrudan kavramların neliğiyle alakalı bir deneme olduğu için bu 

kuram, tasavvurât temelli bir kuramdır. Birbirine nispet edilmiş iki kavram değil, tekil 

manada akledilir bir kavram, “hakikî midir, itibârî midir?” temel sorusu üzerine 

dayanmaktadır. Bir kavram doğrudan hislerin ve hayalin sağladığı malzemeye 

dayanıyorsa bu hakikat temelli bir kavramdır. Asıl felsefe ve mantık, elde edilen bu nevi 

kavramlar üzerine iş yapma sanatıdır. Felsefe ve mantıkta kavramlar, zihindeki akledilir 

kavram malzemeleri üzerinde, onları yeniden ve farklı açılardan ele almakla doğan 

kavramlardır. Hakîkî bir kavramın iki varlık alanından, dış alanla alakalı bir faaliyet söz 

konusu ise felsefî kavramlar; iç alanla alakalı bir değerlendirme söz konusu ise bu 

takdirde de mantıkî kavramlar doğar. Felsefî kavramlar da mantıkî kavramlar da dolaylı 

olarak hakikî kavramlara dayanır fakat kendileri hakikî değil itibârîdirler. Özetle hakikî 

kavramlar, tikel, duyusal ve hayalî algılara dayanırlar. Tikel, duyu ve hayal algıları, 

zihinde işlenerek, tümel ve gerçek akıl algılarını meydana getirirler. Bu tümel akıl 

algılarının ikili varlık alanı, daha açık bir ifadeyle iki farklı varlık alanında yeniden 

işlenmesi söz konusudur. Zihin, bu tümel hakiki akıl algısının dış varlıksal durumu ve 

sıfatlarıyla alakalı yeni bir işlem gerçekleştirirse felsefî kavramlar, iç varlıksal 

durumlarıyla alakalı olarak ortaya koyduğu sıfatlar üzerine bir işlem gerçekleştirirse 

mantıkî kavramlar ortaya çıkarlar. Bu kuram aşağıdaki şekilde şematize edilmiştir.”361 

                                                 
359 İran Kuran Haber Ajansı, 27.08.2008. 
360 Salih Aydın, Tabatabâî’de Felsefî ve Mantıkî Kavramların Tasavvurât Temelli Ayrımı Tabatabâî’nin 

Ma’kûlât Kuramı, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: 43, Erzurum 2015, s. 163-164.  
361Aydın, Tabatabâî’de Felsefî ve Mantıkî Kavramların Tasavvurât Temelli Ayrımı Tabatabâî’nin 

Ma’kûlât Kuramı, s. 171. 
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Müfessirin “varlık” meselesi hakkındaki görüşlerine gelince: “Hakikat temelli 

felsefe anlayışından yola çıkan Tabâtabâî, ilk durak olarak varlık problemini seçmiş ve 

bu temel üzerine felsefesinin geri kalan kısmını inşa etmiştir. Kavramsal olarak en 

geniş, gerçeklik olarak da tek gerçek olan varlık, mensubu bulunduğu aşkın hikmet 

okulu tarafından da zemin olarak görülmüş ve işlenmişti. Kendisinden önceki mirası 

devralan Tabâtabâî bu zemini değiştirmeksizin çağının gerektirdiği yenilikleri de 

ekleyerek sistematik bir tarzda felsefe ortaya koymuştur.” 

Tabâtabâî, varlığın gerçeklik düzeyini, asıllık ve derecelilik üzerine oturtmaktadır. 

Varlığın mahiyet karşısındaki konumunu, asıllığı ile ortaya koymakta; nesnelerdeki 

çokluk problemini, derecelilik sayesinde halletmektedir.362 

 Tabâtabâî, ‘Aşkın Hikmet’i temsil eden bir filozoftur. O, sıradan bir Sadrâ ve 

Sebzevârî takipçisi olmayıp birçok yerde onları tenkit etmiş ve kendi görüşlerini ortaya 

koymuştur. Hem Sadra’da hem de Sebzevârî’de görülen irfanî meselelerin felsefî 

meselelerle birbirine karışması ve birbirinden ayırt edilemeyecek tarzda işlenmiş olması 

gibi (Tabâtabâîce kusur sayılabilecek) şeyler, Tabâtabâî’nin Bidâye ve Nihâye başta 
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olmak üzere hiçbir eserinde yoktur. Zira O, çok açık bir şekilde her ilmin bir konusu ve 

metodu olduğunu, bu konu ve metodların birbirine karıştırılmaması gerektiğini belirtmiş 

ve fiilen de eserlerinde bunun nasıl olacağını göstermiştir. Kitaplarını okuttuğu Sadrâ ve 

Sebzevârî gibi filozofların bazı görüşlerine katılmayıp derslerde de o görüşlerin geçtiği 

yerleri okutmayıp farklı yerlerden konuyu tamamlamaya çalışmasıdır. Mesela Sadrâ’nın 

meadla ilgili görüşlerini yetersiz bulduğu için, Kur’ân’ın bu konuyla ilgili ayetlerinin 

çok daha açık ve net olmasından ötürü, okutmamayı tercih etmiştir. 363 

Şimdi de Müfessirin felsefî açıklamalarına değinelim. Tabâtabâî, Fatiha Suresi’nin 

ilk beş ayetini ve hamdi açıkladıktan sonra felsefî araştırma başlığı altında şunları 

söyler: “Aklî kanıtlar, malûlün bağımsızlığını ve kendisiyle ilgili her hususun illetine 

dayandığını göstermektedir. Malûlde olan her kemal gerçekte illetinin varlığının bir 

uzantısıdır. Dolayısıyla eğer varlıkta güzelliğin bir gerçekliği varsa, onun kemali ve 

bağımsızlığı varlığı zorunlu olan yüce Allah'a aittir. Çünkü O, bütün illetlerin kaynağı 

olan tek illettir. Hamd ve övgü ise, herhangi bir varlığın kendi varlığıyla bir başka 

varlığın kemalini göstermesidir. O başka varlık da onun illetinden başkası değildir.  

Bilindiği gibi her kemalin kaynağı yüce Allah'tır. Şu hâlde, her övgünün ve her hamdın 

gerçekliği O'na dönüktür. Öyleyse hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah' a mahsustur.”364 

Tabâtabâî, Maide Suresi 5/27-32. ayetin tefsirini yaptıktan sonra Hz. Âdem'in iki 

oğlunun yaşam öyküsü kesitinden hareketle “algılama ve düşünme” üzerine açtığı 

felsefî bahiste bu kavramları inceler. "Derken Allah, ona kardeşinin cesedini nasıl 

gömeceğini göstermesi için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. 'Yazıklar olsun bana! Şu 

karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim ben?' dedi ve böylece 

pişman olanlardan oldu." ayetini, türü arasında bir benzeri bulunmayan bir ayet olarak 

görür. Ona göre bu ayette, duyu organlarının algılarından yararlanan insanın durumu 

somutlaştırılıyor. İnsanın, algılama yoluyla eşyanın niteliklerini, özelliklerini kavradığı 

anlatılıyor. Ardından insanın bu algılarını, hayata ilişkin amaçlarını gerçekleştirmeye 

yönelik düşüncenin malzemeleri hâline getirdiği dile getiriliyor. Ki bu, bilimsel 

araştırmaların vardığı şu sonucu haklı çıkarıyor: İnsanın sahip olduğu bilgiler algılara ve 

sezgilere dayanır. Ve bu, anma ve fıtrî bilgi teorisini savunanların tezlerine aykırı bir 

söylemi ifade eder. İnsanı, sahip olduğu bilgi formları yani tasarım ve yargı nitelikli, 

tikel veya tümel olanı, çeşitli nitelikler arz eden bilgileri ve kavrayışlarıyla birlikte 

gözlemlediğimiz zaman, insanların en cahilinin, anlama ve düşünme kapasitesi 

bakımından en zayıf bile olsa, birçok formlara ve büyük bir yekûn tutan bilgilere sahip 
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olduğunu görürüz. İnsan, bilgi namına hiçbir şeye sahip olmayan bir varlık olarak 

belirginleşir. Nitekim yüce Allah şöyle buyurmuştur: "İnsana bilmediğini öğretti."365 Bu 

ayette verilmek istenen mesaj; Allah, insana bilmediğini öğretir, bildikleri hususunda ise 

insanın Allah'ın eğitimine ihtiyacı yoktur, değildir. Müfessirce, şurası göz ardı edilemez 

bir gerçektir ki, hangisi olursa olsun, insanın sahip olduğu bilgi, varoluşunu 

olgunlaştırma ve hayatı çerçevesinde yararlanma sürecinde ona yol göstericilik yapma 

işlevini görür. Doğal uyarılmalar ve etkilenmeler sonucu cansız varlık türlerinin 

vardıkları hedefe, canlı varlıklar -bu arada insanoğlu- da bilgi aydınlığıyla ulaşır. Bu 

demektir ki bilgi, hidayetin nesnel karşılıklarından biridir. Yüce Allah, birçok ayette 

hidayet olgusunu mutlak olarak kendisine nispet etmiştir: "Her şeye yaratılışını verip 

sonra onu doğru yola iletendir." 366 "O ki her şeyi yarattı, düzenledi ve O ki her şeyin 

miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi." 367 Allâme, sonuç olarak her bilgi ve 

her hidayetin Allah'tan olduğu için, insanın sahip olduğu tüm bilgilerin, Allah'ın 

eğitmesiyle öğrenmiş olduğunu vurgular.368 

Allâme, insan davranışları ve bunlarla ilgili Kur'ân ayetleri üzerinde eş zamanlı 

olarak durup düşünüldüğü zaman, insanın sahip olduğu teorik bilgilerin, yani eşyanın 

özelliklerine ilişkin bilgilerin ve bunların birer yansıması olarak beliren aklî marifetlerin 

başlangıcı olarak sezgi ve algıdan kaynaklandıklarının görüldüğünü söyler. Allah, 

insana eşyanın özelliklerini bu yolla öğretir. "Derken Allah, ona kardeşinin cesedini 

nasıl gömeceğini göstermesi için... bir karga gönderdi." ayeti bunu açıklar.369 

Ona göre, yüce Allah, evrene öyle bir düzen egemen kılmıştır ki bu düzen, bilgi 

aracılığıyla olgunlaşmayı gerektirici niteliktedir. İnsan evrenin parçalarıyla kurduğu 

ilişkiler ve etkileşimler sonucu bilgi edinme imkânını bulmaktadır. Dolayısıyla insan, 

hayattaki hedeflerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bilgiyi, eğitimi evrenden alır. 

Kargayı ve başka şeyleri göndererek insanın bir şeyler öğrenmesini sağlayan Allah'tır. 

O hâlde O, insanın öğreticisidir. İnsanların duygu organları aracılığı ile bir şekilde 

algıladıkları eşyanın özelliklerini onlara öğreten Allah'tır. Allah, bunları duyu organları 

aracılığıyla öğretir. Bunun yanında yerde ve gökte bulunan her şeyi onların hizmetine 

sunmuştur: "Göklerde ve yerde bulunan şeyleri, kendinden bir lütuf olarak size boyun 

eğdirdi."370 Yüce Allah, insana algıladığı şeyler üzerinde düşünme yeteneğini 
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bahşetmiştir ki, o bu düşüncesi aracılığıyla kendisi için öngörülen olgunlaşma hedefine 

yönelir.371 

Tabâtabâî, azabın sürekliliği ve geçiciliği hakkında da felsefî inceleme yapar.372 

Ona göre, sonsuz azap bedbaht insandan ayrılmayan şakâvet biçiminin bir sonucu ve 

özelliğidir. Tabâtabâî, bu konuda yöneltilen soruları derler ve hepsine aklî bir şekilde 

cevaplar. “Yüce Allah engin rahmet sahibidir ve rahmeti sonsuzdur. Hiçbir varlığın 

tahammül edemeyeceği sonsuz azaba doğru giden birini yaratması O'nun rahmetine 

sığar mı?” Yüce Allah'ın rahmeti, acıma hissi, duygusallık ve iç etkilenme anlamını 

ifade etmez. Çünkü bu duygular maddîliği gerektirir. Aksine rahmetin anlamı, karşı 

tarafta oluşan tam kapasiteye, kabiliyete uygun bağış ve lütuftur. Rahmeti genel ve özel 

olarak ikiye ayırır. Kalıcı ve sürekli bedbahtlık biçiminin verilmesi genel rahmet 

olgusuna ters düşmez, aksine, bu durum onun bir gereğidir. Özel rahmete gelince, onun 

yolunun dışında olan birinin bu kapsama girmesi anlamsızdır. Dolayısıyla: "Sürekli 

azap, rahmetle çelişir" diyen kişi, bu sözüyle, genel rahmeti kastediyorsa, durum böyle 

değildir. Çünkü sürekli azap, genel rahmetin bir gereğidir. Eğer, bununla özel rahmeti 

kastediyorsa, bu yaklaşımı da doğru olmaz. Çünkü o, özel rahmetin ilgi alanının 

dışındadır.373 

“Kulun işlediği her günah kesinlikle sonludur, şu hâlde nasıl oluyor da sonsuz 

azapla cezalandırılıyor?” Azap, gerçek mahiyeti itibariyle, hoşnut olmayan bir sonucun 

kalıcı ve gerçek bir konu üzerinde yer almasıdır. Dolayısıyla bu sonuç, zemin 

hazırlayıcı illetlerin gerçekleşmesinden sonra oluşan mahiyetin malulü konumundadır. 

Zemin hazırlayıcı illetler, Allah'a karşı yapılan sınırlı itaatsizliklerdir. Yani sonsuz azap, 

zemin hazırlayan sınırlı illetlerin malûlü değildir ki, sonlu bir etki olarak sonsuz bir 

sonuca yol açsın ki böyle bir şey imkânsızdır.374 

“Eğer bedbahtlar olmasa mutlu insanlar için mutluluk gerçekleşmeyecektir. Şu 

hâlde onların sonsuz azaba mahkûm edilmelerinin gerekçesi nedir?” Allâme, bu soruya 

şöyle bir karşılık verir. Hizmet ve kulluğu da tıpkı rahmet gibi iki kısma ayırır: a) Genel 

kulluk: Varoluşsal olarak varlığın kaynağına boyun eğmek ve ondan etkilenmek, 

demektir bu. b) Özel kulluk: Bununla da, hidayet yolunda tevhit ilkesine boyun eğmeyi, 

bağlanmayı kasteder. Bu iki kısımdan her birinin uygun bir karşılığı, kaçınılmaz bir 

sonucu vardır. Bunlara da uygun düşen bir rahmetle karşılık verilir. Evrensel sistem 

içinde genel kulluğun karşılığı genel rahmettir. Sürekli nimet de, sürekli azap da genel 
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rahmetin belirtileridir. Özel kulluğun karşılığı ise, özel rahmettir. Bu da nimet ve 

cennettir.  

“Allah'ın emir ve yasaklarına uymaktan geri kalanı cezalandırmak bir intikam 

belirtisidir. O'nun kullarını cezalandırması, özellikle sonsuz azaba çarptırması mümkün 

müdür?” sorusunu şöyle cevaplar: Sürekli azap, insanın içindeki bedbahtlık mahiyete 

dayanır. Ama yüce Allah'a dayanıyor olması tüm varlıklar için, "O, yüce Allah'a 

dayanır" dediğimiz anlamdadır. Yoksa intikam alma ve kin ateşini dindirme gibi bir 

duygu yüce Allah açısından muhaldir, O'nun hakkında böyle bir şey düşünülemez. 

Kuşkusuz, sapıklığın ve kötü tavrın cezası olarak intikam ifadesi yüce Allah için 

kullanılabilir. Burada efendinin kulluk tavırlarının dışına çıkan, boyun eğme 

konumundan sıyrılıp başkaldırı ve karşı çıkış pozisyonuna geçen kölesini 

cezalandırması söz konusudur. Ama bu durum elbette ki bu anlamıyla azabın bir 

intikam olarak öngörülmesini gerektirmez.375 

Müfessirimiz “diğer dinlerle İslâm’ın kadına bakışı” hakkında felsefî bir inceleme 

ve karşılaştırma yapar. Gözlem ve tecrübenin erkek ile kadının ortak bir cevhere sahip 

bir türün iki ferdi olmasına hükmettiğini, bu ortak cevherin ise insan olduğunu dile 

getirir. Çünkü erkek kesiminde görülen bütün sonuçlar, farksız bir şekilde kadın 

kesiminde de görülmektedir. Hiç şüphesiz bir türe ait sonuçların ortaya çıkması o türün 

konusunun (objektif) varlığının gerçekleşmesini gerektirir. Kesimlerden biri, bu ortak 

belirtilerin bazılarında şiddet ve zayıflık farklılığı gösterebilir. Bundan iki kesimden biri 

için mümkün olan türsel kemalin öbürü için de mümkün olduğu sonucuna ulaşır. 

Örneğin iman, ibadet ile ve Allah'a yaklaştırıcı eylemlerle elde edilen manevî 

kemâllerdir. Bu anlamı şu ayet ifade eder: "Ben, erkek olsun, kadın olsun, içinizden 

çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkarmam. Bazınız bazınızdan meydana 

gelmedir."  

Daha sonra bu ayeti Tevrat'ta yer alan şu ifadelerle karşılaştırır, bu iki kitabın bu 

konudaki bakış açısını gözler önüne serer. "Döndüm ve hikmeti ve şeylerin sebebini 

bilmeğe ve araştırmağa ve aramağa ve kötülüğün akılsızlık olduğunu ve akılsızlığın 

delilik olduğunu bilmeğe koyuldu. Ve kadını ölümden acı buldum, o kadın ki, yüreği 

tuzak ve ağlar ve elleri zincirlerdir..." devamında ise, "Birer birer hesabı çıkarmak için 

bunu buldum; canım hâlâ onu arıyor, fakat bulmadım; binde bir erkek buldum; fakat 

onların hepsinde bir kadın bulmadım."376 Bu ifadelere göre Tevrat, kadını ölümden acı, 

                                                 
375 el-Mîzân, I. 415. 
376 Tevrat, Vaiz Kitabı, bap 7:23-28. 



116 

 

yüreğini de tuzak ve ağ olarak bulmakta, kadını değersiz ve hileci bir varlık olarak 

tavsif etmektedir.  

Tabâtabâî, son olarak da eski medeniyetlerdeki kadın algısına değinir. Eski 

milletlerin çoğu, kadının amellerinin Allah katında kabul edilmeyeceğini 

düşünüyorlardı. Eski Yunan'da; "kadın şeytan işi bir pislik" olarak adlandırılıyordu. 

Romalıların ve bazı eski Yunanlıların görüşüne göre erkek soyut bir insanî benliğin 

sahibi idi; ama kadının böyle bir benliği yoktu. Milâdî 586 yılında Fransa'da toplanan 

bir kongrede uzun tartışmalardan sonra kadının insan olduğu kabul edilmiş; fakat erkeğe 

hizmet etmek için yaratıldığı sonucuna varılmıştır. İngiltere'de yaklaşık yüz yıl öncesine 

kadar kadın, insan toplumunun bir parçası sayılmıyordu.377 Burada İslâm’ın 14 asır 

öncesinde kadını insan olarak gördüğünü ve erkeklere verdiği birçok hakkı kadınlara da 

verdiğini, kadını nasıl üstün bir konuma getirdiğini müşahede etmekteyiz. 

Tabâtabâî, Aşkın Hikmet okuluna mensup bir filozoftur. Molla Sadra ve 

Sebzivârî’nin “ma’kulât” kavramını geliştirmiş, Molla Sadrâ’nın eserlerini 

yaygınlaştırmıştır. İslâm felsefesinde varlık problemini seçmiş ve felsefesini, bu temel 

üzerine oturtmuştur. Felsefe denilince Aristo, Eflatun, Sokrat’ın görüşlerini bir araya 

toplayıp tamamına kayıtsız şartsız inanmayı kastetmez. İslâm’a aykırı hususları yine 

felsefe ile eleştirir. Ona göre İslâm dini, bugün felsefenin ihyası için güçlü bir yapıya 

sahiptir. Müslüman gruplar arasında Şî’îlerin felsefî düşünceye en yakın grup olduğunu 

iddia eder. Kendisi, Kum medreselerine hem tefsir hem felsefe derslerinin okutulmasını 

zorunlu kılmıştır. İranlı gençleri materyalizme, din dışı akımlara karşı Felsefe ile 

korumuştur. Birçok konunun açıklanmasında Felsefeyi araç edinerek doğru hedefe 

ulaşmayı amaçlamıştır. Dindarlarca felsefenin hoş karşılanmama sebeplerine eğilmiştir. 

Kur’ân ile çelişen felsefî nazariyelerin tümünü reddetmiştir. Felsefenin Kur'ân’a 

tahakküm etmesine izin vermez. Allâme ayetleri ayetler ve hadisler ile tefsir ettikten 

sonra konuyu felsefî başlıklar altında da inceler ve üstdüzey açıklamalar yapar. 

 

 

4. İş’ârî Tefsir 

 

Tasavvuf ehli mutasavvıfların, sufîlerin yaptığı iş’arî tefsirin tanımını ele almadan 

önce tasavvuf kelimesini, Hz. Peygamber dönemine dayandırılmasını kısaca 

açıklayalım: “Hz. Peygamber'in mescidi yanındaki sofada oturan, sayıları 40-400 

arasında değişen sadece ibadet, Hz. Peygamber'e hizmetle meşgul olan zâhid sahabiler 
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vardı ki oturdukları yerden dolayı bunlara ehl-i suffa denirdi. İşte sonradan bunlar gibi 

kendini zühd ve takva yoluna vakfetmiş kimselere de bunlara nisbetle sûfî denmiş ve 

kelime söylene söylene sûfî şeklini almıştır.” “Diğer bir görüşe göre de sûfî kelimesi, 

yün anlamına gelen sûf’tan türemiştir. Yün giyene tasavvafa (yün giydi) denir. Bunun 

mastarı tasavvuf, ismi faili mutasavvıftır. İlk sûfiler, nefsin zevklerine engel olmak için 

güzel görünümlü yumuşak elbiseler giymekten kaçınmışlar, sadece vücutlarını örtmek 

için, kaba kıldan ve yünden elbiseler giymişlerdir.”378 

“Tasavvuf, ruhu temizleme yoludur. Zühd ve takva ile ruhu bunalımlardan, dünyevî 

meşgalelerden, kötü duygulardan arıtmak, içten masivâyı atıp yalnız Allah sevgisini 

kalbe yerleştirmek, beşeri varlığı Hakk'ın varlığında yok etmek, nefsten geçip Allah'ın 

varlığında yaşamak tasavvufun, temel gayesidir.”379                                                                                                                                              

 “Tasavvufun kökü, Hz. Peygamber ve ashabının yaşayış tarzlarında görülmektedir. 

Hz. Peygamber, son derece sade ve mütevazı yaşardı. Peygamberlikten önce zaman 

zaman Hira mağarasına çekilir, tefekküre dalardı ki, bu durum vahyi almaya 

hazırlamıştı. Çağında güçlü bir devlet kurmuş olduğu halde dünyaya iltifat, etmemiş, 

minderde, yerde oturmuş, kulluğuyla iftihar etmişti.”380 “İşte bunlar ve benzerleri, İslâm 

tasavvufunun Kur'ân ve hadisteki tohumlarıdır. Sahabe ve tabiûn devrinde ruhlara 

hâkim olan Allah korkusu ve zühd hareketi, gittikçe şiddetlenip sür'atle tasavvuf haline 

dönüştü. Bundan sonra tarikatlar teşekkül etmeğe başlamıştır.”381 Zühd böylece 

sistemleşip tasavvuf haline gelince bu yolda gidenler, kendi düşüncelerine uygun 

fikirleri toplamaya başladılar, zamanla tefsir ekolleri doğdu. İşte bu oluşma safhasında 

mutasavvıflar da kendi görüşlerine uygun düşen tefsirleri topladılar. Yaşadıkları zevk 

haline göre ayetlerden manalar çıkardılar. Bu tefsire, ilk anda akla gelmeyen, fakat 

tefekkürle, âyetin işaretinden kalbe doğan mana anlamına iş’arî tefsir adını verdiler.”382 
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isteyenlere: "Ben lânetçi değil, davetçi ve âlemlere rahmet olarak gönderildim" demiştir. Bir palas 

üzerinde uyurdu. Her zaman ikiye katlanan palas ı bir gün hanımı yumuşak olsun diye dörde katlamıştı. O 

gece namaza kalkamamış ve: "Yine eskisi gibi ikiye katlayın, çünkü palasın yumuşaklığı beni gece 

namazından alakoydu" demişti. Bir aralık hanımları bu mütevazı hayata dayanamayarak dünyalık 

istemişler, süse, refaha akıllarını takmışlardı. Allah'ın Resulü de onları ya dünyayı veya Allah ile 

Resulünü seçmekte serbest bıraktı. Çok cömert idi. Daima sadaka verir, fakir olurum diye korkmazdı, 

Allah'ın Resulü (sav) kalkar, ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Resul-i Ekrem, nefis tezkiyesine 

iman ve İslâm’ın üstünde bir yer vermiş, bunu ihsan sözüyle ifade etmiştir. ( Ateş, Süleyman, age., s.12) 
381 Ateş, age., s.16-17. 
382 Ayrıntılı bilgi için bakınız, Ateş, age., s. 19. 
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 “Sözlükte “bir nesneyi gösterme; bir anlamı üstü kapalı bir şekilde ifade etme, 

dolaylı ve kinâyeli bir sözle anlatma” gibi mânâlara gelen işâret, tasavvufta “maksadı 

söz aracılığı olmadan başkasına bildirme; ibareyle anlatılamayan, yalnızca ilham, keşf 

gibi yollarla elde edilmiş bilgi ve sezgi sayesinde anlaşılabilecek kadar gizli olan mâna” 

şeklinde tanımlanmış, keşf ve ilhamla Kur’ân âyetlerinin bir kısmının veya tamamının 

yorumlandığı tefsirler de iş’ârî (remzî) tefsir adını almıştır. Söz konusu gizli anlamları 

kavramanın yolu olarak görüldüğü için tasavvufa “işaret ilmi” denmiştir.”383 

Tasavvuf ehli “sûfîlere göre Kur’ân’da mevcut kelime, lafız ve cümlelerin ilk 

bakışta akla gelen dış (zahr-zâhir) anlamlarından başka bunların sûfînin mârifetteki 

derecesine göre halka halka genişleyen iç (batn-bâtın) mânaları da vardır. Bu mânaya 

ulaşmak, bilgi birikimi ve tefekkür kabiliyetinin yanında ahlâkî olgunluğu da gerektirir. 

Kur’ân’ın dış anlamını Arapça bilenler, iç anlamını ise yakîn ehli olan ârifler bilir.”384 

“Hadis, fıkıh ve kelâm âlimlerinin dil kurallarına, âyet ve hadislerle diğer 

rivayetlere, akıl ve duyu verilerine dayanarak ortaya koydukları tefsirlerin yanında 

zâhidlerle mutasavvıflar da kendilerine has bir bilgi aracı olarak kabul ettikleri ilham ve 

mânevî tecrübelerine göre Kur’ân’ı yorumlamaya çalışmışlardır.” 

“Sûfîler, Kur’ân-ı Kerîm’de iş’ârî ve bâtınî mânalar bulunduğunu kanıtlamak üzere 

başta Kur’ân’ı tefekkür, tedebbür, tezekkür ve tertîl ile okumayı öğütleyen âyetler 

olmak üzere (el-Bakara 2/219, 266; el-En‘âm, 6/50; Sâd, 38/29; Muhammed 47/24; el-

Müzzemmil, 73/4) bazı âyetlerle hadisleri delil gösterirler. Allah, inanmayanların 

Kur’ân’ı iyice düşünerek okumadıkları için onu anlamadıklarını bildirmektedir. (en-

Nisâ 4/78, 82; el-Haşr 59/13)”385 

Tasavvufun bir amelî bir de nazarî kısmı vardır. Birincisinde sözden çok öz 

önemlidir. Öteki, işin felsefî yönüyle fazla meşguldür. Her iki kısmın görüşlerine uygun 

tasavvufi tefsir doğmuştur.   

Süleyman Ateş’e göre, “tefsirde bâtın mananın, doğru kabul edilebilmesi için dört 

şart lâzımdır: 1)Bâtın mananın, zâhir manaya aykırı olmaması, 2)Başka bir yerde bu 

mananın doğruluğuna bir şahit (delil) bulunması, 3)Bu manaya şer'î ve aklî bir muârızın 

bulunmaması, 4)Bâtın mananın, tek mana olduğu ileri sürülmemesi.386 

Hadislerin işaret ettiğine göre, bâtıni manaya bizzat Hz. Peygamber (sav) işaret 

buyurmuştur, “Kur’ân'ın bir zâhiri, bir bâtını, bir haddi ve bir matla’ı vardır.”387 

                                                 
383 Uludağ, İşârî Tefsir, DİA, XXIII. 424-428. 
384 Uludağ, agm., DİA, XXIII. 424-428. 
385 Uludağ, agm., DİA, XXIII. 424-428. 
386 Süleyman Ateş, İş’ârî Tefsir Okulu, s.21. 
387 Kamil Miras, Tecrid-i Sarih Tercemesi, İstanbul 1945, I. 51. 
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“Kur'ân, arşın altındadır. Onun, kulların hüccet yaptığı zâhiri ve bâtını vardır.”388 “ Her 

ayetin bir zâhiri, bir bâtını vardır. Her harfin bir haddi ve her haddin bir matla’ı 

vardır.”389 “Kur’ân,  yedi harf üzerine indirildi. Ondaki her harfin bir zâhiri, bir bâtını 

vardır.  Ali ibn Talib'de zâhir ve bâtının bilgisi mevcuttur.”390 

Tabâtabâî, tefsirinde tasavvufa ve tasavvufçulara değinir. Onlara göre, insanın 

gerçek anlamda kemâle ermesinin, gerçek bilgilere ulaşmasının yolu yalnız tarikata 

girmektir. Zamanla mutasavvıflar, keramet kabilinden birtakım iddialarda bulunurlar, 

dinin zâhiri ve aklın hükmüyle çelişen birtakım görüşler savunurlar. Başlangıçta 

tarikatla ilgili görüşlerini sözlü olarak ifade ederler. İnsanların gönüllerinde peyderpey 

yer edindikten sonra, daha da ileri giderek hicrî üçüncü asırdan sonra görüşlerini içeren 

kitaplar ve risaleler kaleme alırlar. Halkın nezdinde etkin ve saygın bir konuma gelirler. 

Altıncı ve yedinci yüzyıllarda etkinliklerinin doruklarına ulaşırlar. Sonra süreç tersine 

işlemeye başlar, zayıflarlar.391 

Tabâtabâî tasavvufun gerileme nedenlerini de şöyle belirtir. Birtakım insanlar 

tasavvufçuların kılığına bürünerek onlardan görünüp tasavvuf disiplinini içerden ifsat 

ederek halkın ondan kaçmasına neden olurlar. Tasavvuf şeyhlerinden bir grubun 

iddiasına göre, nefsi tanıma yolu, sonradan icat edilmiş bid’at nitelikli bir tarikattır. 

Müfessirin kanaatine göre, tasavvufçuların büyük çoğunluğu sonradan icat edilen 

Hristiyanlıktaki gibi ruhbanlık bid’atını kabul eder ve bu durum, tarikat yolculuğunda 

şeriatın öngörmediği ayinler ve davranışlar oluşturmanın yolunu açar. Her gün yeni bir 

kural geliştirilir, şeriatın öngördüğü sünnetler bir kenara bırakılır. Gün gelir şeriat bir 

tarafa, tarikat da bir tarafa bırakılır. Doğal olarak haramların işlenmesinde, dinin 

Şî’arları konumundaki ibadetlerin terk edilmesinde, kulluk yükümlülüğünün 

kaldırılmasında bir sakınca görülmez. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak Kalenderîlik 

gibi gruplar oluşur. Tasavvuf denince de akla dilencilik, afyon çekmek, ban otu içmek 

gelmeye başlar. Bunun adı da fenafillah, yani kendinden geçip tanrının varlığında yok 

olmadır.392 

Allâme, tefsirinin takdiminde mutasavvıflara ve yöntemlerine değinir. Dış âlem ve 

dış âleme ilişkin ayetlerden çok, yaratılışın bâtınına yöneldikleri ve sırf iç âleme ilişkin 

ayetlere ilgi duydukları için araştırmalarını salt yoruma dayandırdıklarını ve ayetlerin 

sözel ifadelerini bir kenara bıraktıklarını belirtir. Bunun sonucunda herkesin, ayetleri 

                                                 
388 Süyutî, el-Itkân, II. 185, Mısır, 1318. 
389 Şatıbî, e1-Muvâfakat, III. 282; Tusterî, Tefsir, Mısır 1329, s. 3. 
390 Ebû Nuaym Isfahânî, Hilyetu'l-Evliya, I. 65, Mısır 1351/1933; bkz., Ateş, age., s. 30. 
391 bkz., el-Mîzân, V. 286-289. 
392 el-Mîzân, V. 286-289. 
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bâtınî şekilde yorumlamaya, şiirsel cümlelerle her ifadeden ilgili ilgisiz birçok konuya 

işaretler çıkarmaya kalkıştığına, öyle ki ayetleri cümle hesabıyla tefsir edildiğine, 

kelimelerdeki harflerin nuranî ve zülmanî diye ikiye bölündüğüne ve bu esasa 

dayanılacak yorumlar yapıldığına değinir. 

Müfessir, Kur'ân-ı Kerîm'in özel olarak tasavvufçulara yol göstermek üzere 

inmediğini, Kur'ân-ı Kerîm'in muhataplarının, harflerin gizli sırlarına inanan, sayılardan 

anlamlar çıkaran, buradan hareketle bazı sayılarla tarihsel bazı olayları denk düşüren 

kimseler olmadığını vurgular. Haklı olarak dikkat çektiği üzere, Kur'ân-ı Kerîm'in 

içerdiği bilgiler, yıldızların sırlarına ilişkin bilgilerin Yunanca'dan ve başka dillerden 

Arapça'ya çevrilmesinden sonra müneccimlerin ortaya koyduğu cümle hesabına 

dayanmamaktadır. Peygamber Efendimiz’den (sav) ve Ehl-i Beyt imamlarından, 

"Kur'ân'ın bir zâhiri, bir de bâtını vardır. Bâtınının da yedi kat-veya yetmiş kat- daha 

ötesi bâtını vardır..." şeklinde rivayetler olduğuna ancak onların bâtını göz önünde 

bulundurdukları gibi, zâhiri de göz önünde bulundurduklarını, te'vile (yoruma) önem 

verdikleri gibi, tenzile (sözel ifadelere) de önem verdiklerini vurgular.393 

Şimdi de Tabâtabâî’nin talebesi Allâme Tahrânî’nin, hocası hakkındaki tesbitlerine, 

Şî’a’daki tasavvufî düşünceye, seyr-u süluke bakalım. Tabâtabâî “hem felsefe hem de 

irfan okulunda merhum Kâdî’nın huzurunda ilerler. Ömrünü kıyasta, burhanda, 

hitabede, “İşarat”, “Esfar”, “Şifa” kitaplarıyla fikrî ilimlerinin takviyesinde, onların 

haşiyelendirilmesinde geçirmesiyle birlikte; bâtınî halvetlerle, ilahi sırlarla, irfanî 

murakabelerle tam olarak iştigal etmektedir ve bilâhere kendini Kur’ân’ın mukaddes 

huzuruna adar.”394 

Müfessirimiz manevî âlemin inşa edilmesi gerektiğine inanır. Bunları “Özün Özü” 

adlı kitapta ayrıntılı bir şekilde görebiliriz. “Lübbü’l-Lübab” yani “Özün Özü” isimli 

kitap, Tabâtabâî’nin irfan eksenli derslerinin Allame Tahrânî tarafından tutulmuş ve 

düzenlenmiş notlarını içermektedir. Eser, Şî’a’nın tasavvufî düşüncesini sunmakta, 

Şî’a’nın kendi düşünsel ve kültürel tarihi içinde geliştirip uyguladığı bir sufîlik tarzının 

temel fikirlerini, seyr-u süluk ve mutasavvıf insanını tanıtmaktadır. Bu kitap Allâme 

Tabâtabâî’nin şifahî derslerinin bir metnidir. Kur’ân’a dayanan Şî’î tefsirler ve hadisler 

bağlamında manevî yolun mertebelerinin tartışıldığı ve bu yolun sonunda ihsan edilen 

sezgisel bilgi pırıltılarının açığa vurulduğu metindir.395  

                                                 
393 el-Mîzân, I. 10. 
394 Allâme Tabâtabâî, Özün Özü, ter., Talip Çetinkaya, Orhan Düz, derleyen, Allâme Tahrânî, İnsan 

Yayınları, 2006, s. 34. 
395 bkz., Tabâtabâî, Özün Özü, s. 12; Tahrânî, “Zekice işleyen felsefî bir zihne sahip olmakla birlikte bir 

eylemciydi. Allâme Tabâtabâî, O’nun dış dünyaya yönelik olarak daha az aktif olmasını ve felsefî 
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Allâme Tabâtabâî, otuz yedi yıldan fazla bir süre Kum’da hocalık yaparken, İbn 

Sina’nın Şifa ve Molla Sadra’nın Esfar kitapları hakkında dersler verir, hafta sonları 

özel bir toplantıda küçük bir öğrenci halkasına İbn Arabi ve İbn Türke’nin eserleri gibi 

irfan metinlerini öğretir. Ayrıca irfan ve seyr-u sülûkun sırlarına talip daha küçük ve 

seçkin bir öğrenci halkası da vardır. Bu kitap en samimi toplantılarında Allâme 

Tabâtabâî’nin dile getirdiği öğretilerin oluşturduğu metindir, aynı zamanda Allâme 

Tabâtabâî’nin öğretilerinin en bâtıni yanını sunar.396 

 “1970’lerde Allâme Tabâtabâî’nin Tahran’da verdiği özel derslere Ayetullah 

Murtaza Mutahharî, Profesör Henry Corbin, Seyyid Hüseyin Nasr ve Tahrânî 

katılmıştır. Bu dersler sırasında genellikle İslâm, özelde ise Şî’îlik ve tasavvufla ilgili 

önemli dini ve düşünsel meseleler tartışılmış ve Profesör Nasr asıl tercüman ve yorumcu 

olma görevini üstlenmiştir.”397  

Lübbü’l-Lübab’da, Allâme Tabâtabâî, talebesi Allame Tahrânî’nin de bağlı 

oldukları tarikatın (Hemedânî) metodunu ve öğretisini ele alır. Bu tarikatta, İslâm’ın 

bâtıni ve zâhirî yanlarına ve yüce Peygamber’in (sav) Ehl-i Beyt’ine sevgi ve bağlılığa 

eşit ölçüde önem verilir. Tabâtabâî, bu fikirleri açıklar ve kâmil insan mertebesine ancak 

imam vasıtasıyla erişilebileceğini, İmamın Şî’îlikteki konumunun tasavvuftaki kutba 

denk düştüğünü ve onun dünyadaki varlığının her zaman zaruri olduğunu söyler.398 

Allâme’ye göre, “maddeci beşer maddiyatın karanlık çölünde yaşamaktadır. 

Şehvetlerin ve çoklukların engin denizinde el ayak çırpmaktadır. Her an maddi 

bağımlılık ve alakalar onu bir tarafa fırlatmaktadır. O ise bu dalgaların vurduğu 

darbelerin farkında değildir. Daha şiddetli ve daha dehşet verici olan mal, servet, kadın 

ve çocuk sevgisinden kaynaklanan dalgalar ardı ardına ona tokatlar indirip onu bu 

                                                                                                                                                      
çalışmalara ve tefekküre daha fazla zaman ayırmasını istiyordu. Mutahharî, Allame Tabâtabâî’nin Usul-i 

Felsefe-i Ri’alizm (Realizm Felsefesinin İlkeleri) üzerine bir inceleme kaleme aldı. Mutahharî hocasına 

çok yakın olmasına rağmen daha tefekkür dolu bir hayata ve hocasının bâtınî öğretilerine pek ilgi 

göstermedi. 1960’ın başlarında tutuklandı ve birkaç aylığına hapse atıldı. 1978’in kargaşalı hadiselerinde 

politik harekete önderlik etti ve sonunda 1979’da trajik bir suikasta kurban gitti. Kelimenin genel 

anlamıyla politika ve güncel meseleler hakkında yazmayı reddeden Allâme Tabâtabâî’nin aksine, O, İran 

devriminin ilk yıllarında ortaya çıkan sorunlar hakkında da yazılar yazdı ve yorumlarda bulundu. Daha 

sonra O’nun yorumlarına İran’daki diğer dini otoriteler meydan okuyup karşı çıktılar.” (Kitabın Takdimi, 

Seyyid Hüseyin Nasr). 
396 bkz., Tabâtabâî, age., s.14; Hüseyin Nasr, kitap hakkında şunları söyler: “Lübbü’l-Lübab” yani “Özün 

Özü” 20. yüzyılda tasavvuf hakkında Şî’î bakış açısıyla yazılmış kitaplardan biridir. İrfanın Şî’îlikle 

bağlantısının yanı sıra Kur’ânî kökenlerini de aydınlatır. Kitap, velayet kavramının anlamını, tevhitle 

ilgili gerçekleri ve bâtıni bilgiyi nesilden nesile aktarmada Şî’î imamlarının rolünü, onların Şî’îlerin 

hayatındaki önemini, Allah’a doğru manevi yolculukta İslâm’ın kutsal peygamberinin Ehl-i beytinin 

yerini gözler önüne serer. Tarihsel ve teolojik öneminin yanında Lübbü’l-Lübab veya Özün Özü, 

maneviyat ve irfan alanında bir şaheser niteliğindedir. Bu kitap her şeyden önce, Müslüman olsun veya 

olmasın herkesin dikkatini çekmesi gereken en derin metafizik ve ruhsal gerçeklerle ilgili olduğu için 

önemlidir.”( Seyyid Hüseyin Nasr, kitabın arkası). 
397 Özün Özü, s. 24. 
398 Özün Özü, s. 25. 
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korkunç denizin azgın sularının kucağına atmakta, feryatları dalgaların sesinde 

kaybolmaktadır. “Bu keşmekeşten, bu dağdağadan, bu elem verici karmaşadan kendini 

kurtarmak ister. Ariflerin ıstılahında bu sefere “seyr u süluk” denir. Bu irfanî 

yolculuğun azığı çaba ve riyazettir.” 399 

Müfessirin kanaatince, “seyr u sülukteki en önemli şeylerden biri ve zaruretlerinden 

bir zaruret hükmünde olan iş “murakabe”dir. (kontrol) Bir takım derece ve mertebeleri 

vardır. Kemale doğru gittikçe ve menzilleri, merhaleleri katettikçe sâlikin murakabesi 

daha da hassasiyet ve derinlik kazanacaktır. Başlangıç aşamasındaki birçok mübah onun 

için haram ve yasak olur.”400 “Sâlik bu merhaleyi geçince o ulvi âlemlere uygun, o 

menzillerin gerektirdiği şekilde murakabesinde devamlılık ve azim sergilerse Allah-ü 

Teâla’nın sıfatlarını müşahede etmeye muvaffak olur.”401 Allâme’ye göre, “Sâlik kendi 

nefsini ve ilahi sıfat ve isimleri müşahade etmeye muvaffak olursa giderek fena 

merhalesine ulaşıp ardından Mabud’da bekâ makamına varır. O zaman ebedî hayat onun 

için sabit olur. Kur'ân-ı Kerîm üzerinde enine boyuna düşünme ve tedebbür ile bu husus 

aşikâr olmaktadır.”402 

Tabâtabâî’ye göre, bütün bu aşamalardan sonra, kişi ihlâs makamına ulaşır ki bu 

kişinin özellikleri şunlardır: 1. Kur’ân’ın nassına göre hiçbir surette şeytanın onlara bir 

tasallutu yoktur: “İzzetine andolsun ki onların hepsini saptıracağım, fakat onlardan 

halis kılınmışlar hariç!”403 2. Bu grup afaki mahşerde hesaba çekilmekten ve orada 

hazır edilmekten muaftırlar. Hesaba çekilecek fiillere asla sahip değillerdir.404 3. 

Kıyamet günü herkes aldığı mükâfatta yaptığı amellerin karşılığını bulacaktır. Fakat 

onların karşılaştıkları cömertlik amellerinin karşılığından daha öte bir şeydir. “Yapmış 

olduğunuz amellerden başkasıyla karşılık bulamazsınız, halis kılınmış kullar dışında!” 

405 4. Onlar, bir olan zatı layık olduğu şekilde hamd edebilecek, övebilecek yüksek bir 

makama, yüce bir mertebeye sahiptirler. Sülûkun son merhalesi halis kılınmışlar 

(muhlisler) makamıdır. Sâlik, Allah yolunda nefsi emmareye karşı savaş meydanında 

bâtın kılıcıyla rahmanî güçlerin yardımı sayesinde ruhunu bedenden ve onun 

ilintilerinden ayırmıştır.”406 

Tabâtabâî’ye göre, “bencillik duygusuyla savaşmak en müşkil işlerden biridir. Bu 

his ortadan kaldırılmadıkça, bu içgüdü öldürülmedikçe Allah’ın nuru kalpte tecelli 

                                                 
399 Özün Özü, s. 38. 
400 Özün Özü, s. 42. 
401 Özün Özü, s. 45. 
402 Özün Özü, s. 40. 
403 Sad Suresi, 38/83. 
404 Özün Özü,  s. 51. 
405 Saffat, 37/39-40. 
406Özün Özü, s. 52-53. 
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etmez. Tefekkür ve tahkik ile bütün işlerini Allah’ın mukaddes zatı için yapmalıdır.”407 

“Bu merhaleyi katettikten sonra sâlikin artık kendi bedeniyle, bedeninin eseriyle, hatta 

kendi ruhuyla bir bağı kalmaz. Yaptığı her şey Allah içindir. Sâlik nefisle savaşta tam 

olarak şeytanın ordularının üstesinden gelmelidir.”408 

Müfessirimiz, bu noktada çok önemli bir hususa sâlikin, seyr-u sülûkun başından 

son merhalesine kadar bütün işlerinde şeriata uyması gerektiğine vurgu yapar. Bir iğne 

ucu dahi olsa şeriatın zâhirini terk etmemelidir. Bazılarının yüksek makamlara ulaşınca 

tekâlifin sakıt olduğunu söylediklerini, bunun yalan bir söz, büyük bir iftira olduğunu 

vurgular. Rasü-l-i Ekrem (sav) varlıkların en üstünü, yaratılmışların en kâmili olmasına 

rağmen hayatının sonuna kadar ilâhi ahkâma tabi olduğunu söyler.409 

Ayrıca kendi ifadesine göre, Allah yolcusu yolculuk esnasında hulûs âleminden 

önce şu âlemleri geçmelidir: İslâm-ı ekber, iman-ı ekber, hicret-i kübra, cihad-ı ekber, 

İslâm-ı azam, İman-ı azam, hicret-i uzma.410 Seyr-i ilallah’ın yolu ve keyfiyetinde; 

adetlerin terk edilmesi, azim,  hoş geçinme, vefa, sebat ve devam, murakabe, muhasebe, 

cezalandırma, sürat, sevgi, edebi korumak411 gerekmektedir. 

Şimdi de Allame Tabâtabâî’nin konuyla ilgili ayetleri nasıl yorumladığına bakalım. 

Maide 5/105. ayeti açıkladıktan sonra ilmî bir araştırmada nefsi bilme ve nefsi 

arındırma yollarını inceler, bu arada diğer dinlerdeki arınma yollarını da sıralar bundan 

sonra “Sakın yanılgıya düşüp dinini irfan ve tasavvuf yani nefsi bilmek demek olduğunu 

sanmayasın” der. Hak olsun batıl olsun bütün dinlerin insanı eğitmede, çağırdıkları 

mutluluğa erdirmede arzulanan hedefe erdirmede nefsi ıslah edip arındırmayı bir araç 

olarak kullandıklarını ifade eder. İnsanın kulluğa erebilmesi için maddî bağımlılık ve 

kontrolsüz hayvani hazların bağımlılığından kurtulması gerektiğini, bunun için dinin 

çağrı görevinin bazı aşamalarında nefislerin ıslahını ve arındırılmasını programlamaya 

şiddetle ihtiyaç duyduğunu belirtir. Ona göre, din başka, nefsi bilmek başka bir şeydir.  

Din belli oranda irfanı gerektirir, hangi metotla olursa olsun nefsi bilme dinden 

kaynaklanan bir çabadır. 412 

Tabâtabâî, Mâide Sûresi 5/51-54. ayetin beyanını yaptıktan sonra ‘Kalplerin Hasta 

Olması Üzerine Kur’ânî Bir Araştırma’ yapar ve "Kalplerinde hastalık bulunanlar" 

ifadesini şöyle tefsir eder: Kalpler için bir hastalık ve bunun kaçınılmaz sonucu olarak 

da sağlık ve sıhhat söz konusudur, bu bir duvar için söz konusu değildir. Yüce Allah 

                                                 
407 Özün Özü, s. 52-53. 
408 Özün Özü, s. 55. 
409 Özün Özü, s. 55. 
410 Özün Özü, s. 59-68. 
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kalplerin hastalığından söz ettiği durumlarda, bu kalplerin hallerinden ve etkilerinden 

söz eder ki bunlar, söz konusu kalplerin fıtratın dosdoğru çizgisinden saptıklarını, 

normal davranışların dışına çıktıklarını ve dosdoğru yoldan uzaklaştıklarını gösterirler. 

Söz gelimi yüce Allah şöyle buyuruyor: "Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan 

kimseler, 'Allah ve Resulü bize sadece boş vaatlerde bulundu' diyorlardı." 

413"Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunanlar, 'Bunları dinleri aldatmış' 

diyorlardı."414 "Şeytanın attığını, kalplerinde hastalık olanlar ve kalpleri katılaşanlar 

için bir imtihan yapsın." 415 

Sonrasında kalbin hasta olmasına dikkat çeker: Kalbin hasta olması, onun bir tür 

kuşku ve tatminsizliğe müptela olmasıdır. Bu kuşku, Allah'a inanma ve onun ayetleriyle 

tatmin bulmayı böyle bir kalp için  bulanık ve karanlık bir duruma düşürür. Bunun adı, 

imana şirkin karıştırılmasıdır. Böyle bir kalbin Allah'ı ve ayetlerini inkâr etme 

durumuyla örtüşen durumları gerçekleştirdiğini, böyle bir kalbe sahip olan insandan, 

Allah'ı ve ayetlerini inkâr etme durumuyla örtüşen davranışların sâdır olduğunu ifade 

eder. Buna karşılık, kalbin sağlıklı olması da, onun fıtratın çizgisi üzere kalıcı olmasını, 

dosdoğru yol üzere bulunmasını ifade eder. Bunun sonucunda Allah'ı, her türlü şirk 

unsurundan arınmış bir şekilde birler, her şeyden soyutlanarak sırf O'na güvenip 

dayanır, insan arzusunun, heva ve hevesinin ilgili olduğu her türlü zevki ve keyfi bir 

kenara bırakır, elinin tersiyle iter.  

Tabâtabâî, Kur'ân literatüründe "kalp hastalığı"nın Allah ve ayetleri bağlamında 

insanın kavrayışını bürüyen kuşku anlamını ifade ettiğini belirtir. Bu kişiler, zayıf 

imanlı kimselerdir. Bunlar her çağırana kulak verir, her rüzgârın önünde sürüklenirler. 

Münafıklardan farklıdırlar. Onlar açıktan mü’min olduklarını söyler, buna karşın 

içlerinde salt küfrü gizlerler. Allâme, Kur'ân-ı Kerîm'de, kalplerinde hastalık bulunanlar 

için de "münafıklar" niteliğinin kullanılmasının onların iç dünyalarının da tıpkı 

münafıklar gibi iman letafetinden yoksun olduğunu vurgulamaya dönük bir analiz 

olduğunu dile getirir. Bunun ise, içinde iman bulunmadığı hâlde mü’min gibi 

görünenlere ilişkin olarak kullanılan "kalplerinde hastalık bulunanlar" niteliğinden ayrı 

olduğunu, henüz tam olarak inanmadıkları hâlde, yalan söyleyerek iman ettiklerini ileri 

sürdüklerini, başlangıçta kuşku içinde iken Allah’ın hastalıklarını artırdığını, hakkı 

inkâr etmelerinden ve alaya almalarından dolayı helâk olup gittiklerini belirtir. Yüce 

Allah, kalp hastalığının fizikî bir hastalık gibi arttığından ve hatta süreğenleşerek kişiyi 
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helâke sürüklediğinden söz ediyor. Bunun nedeninin de, hastalığı esnasında, hasta olan 

insanın doğasını bozacak günahlarla hastalığa sürekli katkıda bulunması olduğunu 

açıklar. Bu hususta yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Onların kalplerinde hastalık vardır. 

Allah da hastalıklarını artırmıştır."416 Daha sonra yüce Allah, kendisine yönelik imanın, 

bu hastalığın tedavisi olduğunu açıklıyor ve şöyle buyuruyor: "İmanlarından dolayı 

Rableri onları hidayete erdirir."417 Konuyla ilgili olarak bir başka ayette de şöyle 

buyuruyor: "Güzel söz O'na çıkar, iyi amel de onu yükseltir."418 Kalbinde hastalık 

bulunan kimse, eğer bu hastalıktan kurtulmak istiyorsa, Allah'a tövbe etmelidir ki bu 

O'na iman etmek demektir.419 

Diğer bir ayetimiz de Yusuf (as) ile alakalıdır. “Müjdeci gelip gömleği Yakub'un 

yüzüne koyunca gözleri açılıverdi. Yakup, "Ben size, Allah tarafından, sizin 

bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?" dedi.420 Yusuf’un Mısır’dan kokusunu 

alan Ya'kub (as) kendisini ayıplayanlara: "Allah'tan (bana verilen bir ilimle) ben, sizin 

bilmediklerinizi bilirim" buyurmuştur. "Size, 'Kuşkusuz, ben Allah katından sizin 

bilmediğiniz şeyi biliyorum.' demedim mi?!" ifadesi, daha önce Yakup Peygamber'in 

(as) Yusuf'la ilgili tavrından dolayı kendisini kınadıklarında söylediği "Ben, tasamı ve 

üzüntümü ancak Allah'a şikâyet ediyorum ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyi 

biliyorum." şeklindeki sözlerine yönelik bir işarettir.421 

Tabâtabâî, hocası Kadı’dan irfan dersleri alır, kendi manevî âleminin inşası için 

çabaladığı gibi talebelerinin manevî âlemini inşa etmeye de çalışmıştır. Özel bir tarikata 

bağlıdır. Seyr-u süluk aşamalarına, nefis terbiyesine önem verir. Ancak bu, başından 

son merhalesine kadar şeriata uymalıdır. Tasavvufun eleştirilen yönlerinden, 

aşırılıklarından uzak durur. Tasavvufçuların Kur'ân’ın zâhirinden uzak manalar 

çıkarmalarını ve dinin aslında olmayan ruhbanlık sistemini kabul etmelerini eleştirir. 

Eseri ‘Özün Özü’nde ve tefsirinde de bu aşırılıklara ayrıntılı bir şekilde değinir. Ona 

göre, insanlık, bugün, bencillik duygusuyla savaşarak maddeci beşer maddiyatın 

karanlık çölünde yaşamaktadır. Şehvetlerin ve çoklukların engin denizinde el ayak 

çırpmaktadır. İnsan, akıl ve vahiy ile terbiye edilmelidir. Hangi metotla olursa olsun 

nefsi bilme dinden kaynaklanan bir çabadır. Tefsirinde nefsi arındırma yollarına, 

kalpteki hastalıklara ve çarelerine de temas eder. Ona göre, kalbin hasta olması, onun 

bir tür kuşku ve tatminsizliğe müptela olmasıdır. Kâmil insan mertebesine ancak imam 
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418Fâtır, 35/10. 
419 bkz., el-Mîzân, V. 388-396. 
420 Yusuf, 12/96. 
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vasıtasıyla erişilebilir, imamın Şî’îlikteki konumu tasavvuftaki kutba denk düşer. 

Müfessir kendi tecrübelerini Kur'ân’a dayatmamış, ayetlerin tefsirinde tasavvufa 

gerektiği kadar yer vermiştir. 

 

 

 5. Konulu Tefsir 

 

“Konulu tefsir, üzerinde görüş birliği olmamakla birlikte, Kur’ân'ın farklı 

yerlerinde bulunan ayetlerin nüzûl sırasına göre bir araya getirilerek açıklanması 

faaliyeti olarak tanımlanmaktadır. İlgili kaynaklardaki tanımlara göre konulu tefsir, 

sebeb-i nüzûlleri dikkate almakta, hadisleri ve sahabe sözlerini kullanmakla ve ayetlerin 

içeriğini pratik hayata yansıtma yollarını araştırmaktadır.”422 

Konu ile ilgili bütün ayetleri toplayarak, bunları mümkün olduğunca nüzûl sırasına 

koyup, ilmî bir incelemeye tabi tuttuktan sonra Cenab-ı Allah'ın o konu ile ilgili 

muradını toplu bir şekilde ortaya koymaya çalışan bir tefsir metodudur. Şu halde, 

konulu tefsir metodunun, genel tefsir metodundan ayrıldığı ilk nokta, Kur’ân ayetlerinin 

ele alınış tarzı olmaktadır. Konulu tefsir metodunda ayetler, konularına göre ele 

alınırken, rivayet veya dirayet olsun, genel tefsir metodunda ayetler, mevcut tertibe 

göre, sırasıyla ayet ayet ele alınmaktadır. İkinci nokta ise, konulu tefsir metodunda 

ayetlerin, genel tefsir metodundan farklı olarak, nüzûl sırasına göre incelenmesidir. 

Çünkü Cenab-ı Allah'ın bir konudaki nihai muradını tesbit etmek için, bu sıranın takip 

edilmesi luzumludur. Nitekim içki yasağında bunu açık bir şekilde görmekteyiz. 

Üçüncü önemli fark ise, konulu tefsir metodunda gaye, Cenab-ı Allah'ın bir konu 

hakkındaki muradını toplu olarak tesbit etmek iken, genel tefsir metodunda maksat, 

Onun ele alınan ayetten muradını bulmaya çalışmaktır. Buna göre, konulu tefsir 

metodunun, genel tefsir metoduna nazaran üstün tarafı, Kur’ân'da bir konu ile alakalı 

bütün ayetlerin, tarihi sıra içinde incelenip, o konunun okuyucuyu tatmin edecek tarzda 

ve etraflı bir şekilde ortaya konulmasına imkân vermesidir.423 

Konulu tefsirin uygulanması hususunda dört farklı sınıflandırmadan söz edilebilir: 

1. Kavram çalışması, 2. Konulu çalışma, 3.Sure tefsiri, 4.Kur’ân bütünlüğü 

                                                 
422 bkz., Muhsin Demirci, Konulu Tefsire Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul 2006, s. 130-136. 
423 Mevlüt Güngör, Tefsir'de Konulu Tefsir Metodu,  İslâmi Araştırmalar, cilt: 2, Sayı: 7 Mayıs 1988, s. 
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çerçevesinde Kur’ân-ı Kerîm'in baştan sona kadar tamamını konulu tefsir yöntemiyle 

ele alan konulu tefsir. Henüz böyle bir tefsir yazılmış değildir.424 

Konulu tefsir metodunun, bugünkü manası ve adıyla ilk defa içinde bulunduğumuz 

asırda ortaya çıktığını görüyoruz. Böyle bir tefsir metodunun doğuşuna, bazı 

müsteşriklerin, bu asırda, Kur’ân'la ilgili olarak ileri sürdükleri bir takım şüpheler vesile 

olmuştur. İslâm âlimleri, Kur’ân'daki kıssalar, tekrarlar, bazı itikadî esaslar ve hukuki 

hükümlerle ilgili olarak ortaya atılan bu iddiaları cevaplandırmak maksadıyla, her 

konuyla alakalı ayetlerin tamamını toplayıp inceleyerek iddiaları çürütmüşler ve 

böylece bu konularda müstakil eserler vermişlerdir. Daha sonraları ise, toplumun 

Kur’ân'la ilgili bu tür müstakil çalışmalara rağbet etmesi ve ihtiyaç duyması sebebiyle, 

bilhassa akademik çalışmalar bu sahaya yönelmiş ve birçok eserler ortaya çıkmıştır.425 

Konulu tefsirde, "Kur’ân'ın bazısı bazısını tefsir eder.” kaidesi daha geniş ve esaslı 

bir şekilde kullanılır. Önce, Kur’ân'ın tamamı taranarak aynı konudaki ayetler müstakil 

bir başlık altında toplanır. Sonra, bunlar tesbit edilebildiği kadarıyla nüzûl sırasına göre 

ele alınarak incelenir. Tabiatıyla, diğer bütün tefsir metotları ve lüzumlu bilgilerden de 

faydalanılarak Kur’ân'ın o konu hakkındaki görüşü etraflı bir şekilde ortaya konulur.426 

Deliser, bu tefsir akımına bir takım eleştiriler yöneltmektedir. Konulu tefsir, mushaf 

tertibini esas alan klasik tefsire alternetif olarak geliştirilmiştir. Konuyu önceleyen 

metin-dışı bir tefsir sunar. Kur’ân metninin tefsirinden ziyade ele alınan herhangi bir 

konunun tefsiri olmaktadır. Bunun bir tefsir değil de tefsir yazım tarzlarından biri olarak 

kabul edilmesini daha isabetli görür. Eleştirilen yönlerinden biri de aynı ayetin birden 

fazla konu ihtiva etmesi durumunda nasıl bir tasnifin esas alınacağı sorunsalıdır. Konulu 

tefsir, ayetleri ait oldukları sureden ve siyaktan kopardığı için metinsel bağlamı dışarıda 

bırakmaktadır. Kur’ân ayetlerinin tümüne kronolojik sıra vermek mümkün değildir. 

Klasik tefsirde, Kur’ân metni tefsiri belirlemekte iken konulu tefsir konuların 

tesbitinden hareket etmekte ve bazı durumlarda tefsir Kur’ân’ı belirlemektedir. Ona 

göre, dışarıdan Kur’ân’a konu taşımak ilgili ayetleri yerinden ederek yeniden kronolojik 

bir sıra oluşturmak yeni bir metin inşası anlamına gelir.427 

Deliser eleştirilerinin bir kısmında haklı olsa da konulu tefsir de Kur'ân ayetlerini 

bir araya getirdiği için okuyucusuna Kur'ânî bir bakış kazandırmaktadır. Tabâtabâî, 

tefsirinin birçok yerinde konulu tefsire başvurur. Kur’ân'ın bazısının bazısını tefsir 

                                                 
424 Bilal Deliser, Tefsir Tarihine Konulu Yönelişler ve Konulu Tefsir –Eleştirel Yaklaşım-, Universal 
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ettiğinden hareketle aynı konudaki birçok ayeti bir araya getirerek ayetleri geniş bir 

şekilde tefsir eder. 

Müfessir Nisa Suresi 4/1. ayetin tefsirinde yaratılış kıssasından bahsettikten sonra 

konulu tefsir metoduyla alt başlıklarda; insan türünün ömrü ve ilk insan, şimdiki kuşak 

Hz. Âdem ve eşi, insanın bağımsız bir tür olması, tekâmül yoluyla ayrı türden 

oluşmaması üzerine, ikinci kuşak insanın üremesini geniş bir biçimde inceler.428 “İkinci 

kuşak insanın üremesi başlığı altında”, insanın ilk kuşağı olan Hz. Âdem ile eşi evlenme 

yolu ile insan üremesini başlatarak oğullar ve kızlar (erkek ve kız kardeşler) dünyaya 

getirmelerine değinir. Bu kardeşler aralarında evlenerek mi, yoksa başka bir yolla mı 

ürediler? "Ve ikisinden birçok erkek ve kadın türetip-yaydı."429 ifadesinin zâhirî anlamı, 

mevcut insan neslinin Hz. Âdem ile eşine dayandığını, bu konuda bu çifte erkek veya 

dişi hiçbir varlığın katkısı olmadığını belirtmektedir. Ona göre, Kur’ân-ı Kerîm üreyip 

yeryüzüne dağılma eyleminde bu çiftten başkasının rol aldığına değinmez. Eğer bu 

süreçte bu çiftten başka bir canlının katkısı olsaydı, Kur’ân-ı Kerîm "ikisinden ve 

başkalarından türetip-yaydı." derdi. İnsan üremesinin başlangıcını sadece Hz. Âdem'e 

ve eşine hasretmenin, onların oğulları ile kızları arasında evliliklerin meydana gelmesini 

gerektirdiği bilinen bir gerçektir. Kardeşlerin birbirleri ile evlenmelerine ilişkin İslâm'da 

var olan ve eski şeriatlerde de mevcut olan yasak hükme gelince, bu hüküm maslahat ve 

zarara bağlı bir teşriî hükümdür, yoksa değişmesi mümkün olmayan bir tekvinî hüküm 

değildir. Bu konuda dizginler yüce Allah'ın elindedir. O istediğini yapar ve dilediği 

hükmü verir. Zaruret gereği ile bir gün bu uygulamayı serbest ilan ederken başka bir 

gün ihtiyaç kalmadığı ve toplumda fuhşun yayılmasına yol açtığı gerekçesi ile onu 

yasaklayabilir. Fıtratın onu reddetmesi, onu nefretle karşılamasının asıl gerekçesi bu 

uygulama yüzünden toplumda fuhşun ve ahlâksızlığın yayılması, iffet içgüdüsünün 

etkisini yitirip ortadan kalkmasıdır.430  

Tabâtabâî, Hz. İsa’dan bahseden Al-i İmran Suresi 3/79-80. ayetlerini 

açıkladıktan sonra Hz. İsa hakkında etraflıca bir araştırma yapar. Hz. İsa'yla ilgili 

ayetler hakkında tamamlayıcı konulara, Hz. İsa ve annesinin kıssasının Kur’ân'da nasıl 

geçtiğine, Hz. İsa'nın Allah katındaki yeri ve kendisinin tanımladığı konumuna, Hz. 

İsa’nın ne söylediğine, O’nun hakkında ne söylendiğine, Kur’ân’ın teslis inancına karşı 

çıkışına, Hz. İsa’nın insanların işledikleri günahların bedeli olmadığına, bu görüşlerin 
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nereden kaynaklandığına, Ehl-i Kitabın hangi kitaba mensup olduğuna, Hz. İsa'nın ve 

İncil'in öyküsüne değinir ve burada bize konulu tefsirin bir örneğini sergiler.431  

Allâme,  “Hz. İsa ve annesinin kıssasının Kur’ân'da nasıl geçtiği” başlığı altında 

Hz. Meryem ile ilgili ayetlere değinir. Kura sonucu Hz. Zekeriyya O’nun 

sorumluluğunu üstlenir.  Kendisine ayrılan özel bölmede Allah'a ibadet eder. Zekeriyya 

mihrapta O’nun yanına girdiği her seferinde yanında bir rızk bulur. Zekeriya; "Bunlar 

sana nereden geldi ey Meryem?" diye sorar. O da; "Allah katından. Allah dilediğine 

hesapsız rızk verir." cevabını verir. Meryem (ra) doğru sözlüdür. Allah tarafından 

günahlardan korunmuştur, masumedir. Tertemiz, arınmış ve seçilmiştir. Meleklerin 

konuştuğu bir muhaddestir. Melekler O’na; "Allah seni seçti ve arındırdı." demişler. O, 

Rabbine gönülden boyun eğen ve Allah'ın âlemlere olan ayetlerindendir.432 O, kendisine 

ayrılan özel bölmesinde bulunduğu bir sırada yüce Allah ona Ruh'u (Cebrail) gönderir. 

Ruh ona normal bir insan olarak görünür. Ruh, Allah tarafından kendisine elçi olarak 

gönderildiğini ve görevinin Allah'ın izniyle ona babasız olarak bir çocuk bahşetmek 

olduğunu söyler. Çocuğunun göstereceği göz kamaştırıcı mucizeleri müjdeler. Yüce 

Allah'ın, onun oğlunu Ruh’ul-Kudüs'le destekleyeceğini, O’na kitabı, hikmeti, Tevrat'ı 

ve İncil'i öğreteceğini, yüce Allah'ın apaçık ayetler desteğinde onu İsrailoğullarına elçi 

olarak göndereceğini haber verir. Onun misyonunu ve kıssasını anlatır. Sonra Ruh ona 

üfler. Böylece normal bir şekilde gebe kalan bir kadın gibi çocuğuna gebe kalır.433  

Sonra Meryem, ıssız bir yere çekilir. Doğum sancıları onu bir hurma dalına doğru 

sürükler. "Keşke bundan önce ölseydim de hafızalardan silinip unutuluverseydim." dedi. 

Altından bir ses ona şöyle seslendi: "Üzülme, Rabbin senin ayağının altında bir ark 

akıtmıştır. Hurma dalını kendine doğru salla, üzerine henüz oluşmuş taze hurma 

dökülüverir. Ye, iç gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen, ona; "Ben 

Rahman olan Allah'a oruç adadım, bugün hiç kimseyle konuşmayacağım." de. Böylece 

onu taşıyarak kavmine geldi."434 Meryem'in İsa'ya hamile kalması, onu doğurması, 

İsa'nın konuşması ve diğer varoluşsal özellikleri diğer insanlardan farklı değildir. Kavmi 

onu görünce ayıplar ve şöyle der: "Ey Meryem, sen gerçekten şaşılacak bir iş yaptın. Ey 

Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kişi değildi ve annen de azgın, utanmaz bir 

kadın değildi." Bunun üzerine Meryem çocuğu gösterdi. Dediler ki: "Henüz beşikte olan 

bir çocukla biz nasıl konuşabiliriz?!" Çocuk şunları söyledi: "Şüphesiz ben, Allah'ın 

kuluyum. Allah bana kitap verdi ve beni peygamber kıldı. Nerede olursam olayım, beni 

                                                 
431 bkz., el-Mîzân, III. 321-378. 
432 Âl-i İmrân, 3/35-44; Meryem, 19/16; Enbiya, 21/91; Tahrim, 66/12. 
433 Âl-i İmrân, 3/45-51. 
434 Meryem, 19/20-27. 
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kutlu kıldı ve hayat sürdüğüm sürece, bana namazı ve zekâtı vasiyet etti; anneme itaati 

de. Ve beni mutsuz bir zorba kılmadı. Selam üzerimdedir doğduğum gün, öleceğim gün 

ve diri olarak yeniden kaldırılacağım gün." 435 

Tabâtabâî, Hz. İsa'nın henüz beşikteyken yaptığı konuşmanın, ileride zulme ve 

azgınlığa karşı gerçekleştireceği hareketin, Musa'nın (as) şeriatını yeniden canlandırıp 

pekiştireceğinin, silikleşen kavramları yenileyeceğinin ve hakkında ihtilafa düştükleri 

ayetleri onlara açıklayacağının bir ön işareti, parlak bir haykırışı niteliği olduğu 

görüşündedir. 

 Sonra İsa (as) büyür, delikanlılık çağına gelir. O ve annesi, herkes gibi yiyip 

içerler, yaşadıkları sürece diğer insanlarda bulunan varoluşsal arazlar, özellikler onlarda 

da vardır. Sonra Hz. İsa'ya İsrailoğullarına tebliğ etmek üzere risalet, peygamberlik 

verilir, O da bu misyonu yüklenir yüklenmez, onları tevhit dinine davet eder ve şöyle 

der: "Ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben sizin için kuş şeklinde çamurdan bir 

şey yapar, sonra onun içine üflerim ve o Allah'ın izniyle bir kuş oluverir. Allah'ın izniyle 

doğuştan körü, alacalıyı iyileştiririm, ölüleri diriltirim. Yediklerinizi ve evlerinizde 

depoladıklarınızı size haber veririm. Bunda sizin için bir ayet vardır. Hiç kuşkusuz, 

Allah, benim de, sizin de Rabbinizdir. Şu halde O'na ibadet edin." Hz. İsa (as) 

İsrailoğullarını getirdiği yeni şeriata çağırır, bu şeriatın özü, Hz. Musa'nın şeriatını 

tasdik etmektir. Ancak, Yahudilere Tevrat'ta haram kılınan bazı şeylere ilişkin 

hükümleri de yürürlükten kaldırır ve şöyle der: "Ben size hikmet getirdim. Hakkında 

ihtilafa düştüğünüz bazı konuları size açıklamak için geldim." Yine diyordu ki: "Ey 

İsrailoğulları, ben Allah'ın size gönderdiği elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı tasdik 

etmek ve benden sonra gelecek adı Ahmed olan peygamberi müjdelemek üzere 

gönderildim." Hz. İsa (as), kuş yaratmak, ölüleri diriltmek, doğuştan kör olanları ve 

alaca hastalığına yakalananları iyileştirmek ve gizli olan bazı şeyleri haber vermek gibi 

sözünü ettiği tüm mucizeleri, Allah'ın izniyle gerçekleştirir. İsrailoğullarının iman 

etmelerinden ümidini kesinceye kadar onları Allah'ın birliğine ve yeni şeriatına davet 

eder, soydaşlarının dik başlılıklarını, inatlarını, kâhinlerin ve hahamların büyüklük 

taslamalarını görerek inanmalarından ümidini kesince, kendisine inanan bir avuç 

havariyi Allah'ın dininin yardımcıları olarak seçer. Sonra Yahudiler onu öldürmek 

amacıyla ayaklanırlar. Bunun üzerine Allah onu alır ve katına yükseltir, Yahudiler 

birilerini ona benzettiler. Bazıları; "Biz onu öldürdük.", bazıları da; "Biz onu astık." 

                                                 
435 Meryem, 19/27-33.  
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dediler. Fakat doğrusu onlar karıştırırlar.436 Müfessir, Hz. İsa ile ilgili birçok ayete 

değinerek konulu tefsir yapmış ve okuyucularına doyurucu bilgiler vermiştir. 

Tabâtabâî, Al-i İmran Suresi 3/96-97. ayetlerin tefsirinde Kâbe ile ilgili konulu 

tefsir araştırmasına yer verir. İlgili tüm ayetlere değinir, sonrasında Kâbe’yle ilgili 

tarihsel bakış, Kâbe’nin şekli, örtüsü, konumu, yönetimi gibi hususlara değinir.  

Ona göre, bu iki ayet, Yahudilerin "nesh" konusuyla ilgili olarak mü'minlerin 

zihinlerini bulandırmak için yaydıkları bir diğer kuşkuya cevap niteliğindedir. Mesele, 

kıblenin Mescid-i Aksa yerine Kâbe olarak öngörülmesidir. Kıble değişikliğinin Ehl-i 

Kitabın özellikle Yahudilerin hayatında maddî ve manevî açıdan derin etkileri olan 

önemli bir gelişme olduğunu, bunun yanında Yahudilerin "nesh" konusuna ilişkin dinsel 

yaklaşımlarıyla da bağdaşmadığını belirtir. Kıbleyle ilgili hükmü içeren ayet inince, 

onlarla Müslümanlar arasında konuyla ilgili tartışmalar, sözlü kavgalar uzun süre devam 

eder. Kâbe'nin hidayet olması, insanlara ahiret mutluğunu göstermesi, onları saygınlığa, 

yakınlığa ve gözdeliğe ulaştırması demektir. Kur'ân-ı Kerîm, Hz. İbrahim'in Kâbe'nin 

inşasını tamamladıktan sonra, ilk olarak onun zamanında hac ibadetinin yapıldığına 

delalet eder. Cahiliye Arapları Kâbe'ye büyük saygı gösterirler, Hz. İbrahim 

peygamberin (as) şeriatının bir emridir diye Kâbe'ye hac ziyaretinde bulunurlar. Tarih, 

diğer toplumların da Kâbe'ye saygı gösterdiklerine ilişkin kanıtlar sunar.437 

Tabâtabâî’nin tefsiri Kur'ân’ın Kur'ân ile tefsirine aynı zamanda da buradan 

hareketle konulu tefsire en güzel örnektir. Müfessir yeri geldiğinde kavram çalışması da 

konulu çalışmalar da yapmıştır. Aynı konudaki ayetleri nüzûl sıralarına dikkat ederek 

sunmuştur. Kur'ân kıssaları da konulu tefsir örneklerindendir. Hz. İsa hakkındaki konulu 

tefsirde de görüldüğü üzere israiliyyattan, Kur'ân ile örtüşmeyen her türlü bilgiden uzak 

durmuş, Hz. İsa’nın hayatını sahih kaynaklara göre anlatmıştır. Yukarıda arzedildiği 

üzere konulu tefsirin tenkit edilen yönleri olsa da bizce bu tefsirler, tenkitler gözönüne 

alınarak yapılmalı, kıssalardan, bir konu ile ilgili tüm ayetlerden ne murad edildiği 

açıklanmaya devam edilmelidir. 

 

 

 

 

 

                                                 
436 Âl-i İmrân, 3/45-58; Zuhruf, 43/63-65; Saff, 61/6-14; Mâide, 5/110-111; Nisâ, 4/157-158; bkz., el-

Mîzân, III. 321-378. 
437 bkz. el-Mîzân, III. 410-415. 
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6. Sosyolojik Tefsir 

 

“Kur’ân tefsirinde, XIX. yüzyılın sonlarında çeşitli nedenlerle gündeme gelen 

toplumsal sorunların çözümünün ön planda tutulmasını savunan ve bunu eserlerinde 

uygulamaya çalışan yaklaşım için çeşitli isimler kullanılmaktadır. Bu yöneliş için 

Zehebî, ictimâî-edebî yöneliş adını kullanmış, bunun yanı sıra, bu yaklaşım, sadece 

ictimâî ya da sosyolojik şeklinde de nitelendirilmektedir.”438  

Cerrahoğlu’na göre, ictimâî edebî yöntemle tefsir kuruluk ve durgunluktan 

kurtarılmaya çalışılmış, Kur’ân-ı Kerîm’in hidayetinden insanlar faydalanmaya 

sevkedilmiştir. Bu nevi tefsirde Kur'ân’ın asıl hedefi olan manalar en yüksek üslubu ile 

ele alınır. Sonra bu nasların oluş, ictimaiyyat ve tekâmül kanunlarıyla olan 

münasebetleri incelenir.439 

İctimâî tefsir ekolüne mensup olduğu kabul edilen ilim adamı ve düşünürlere göre, 

insanın hidayeti için gönderilmiş olan Kur’ân’ın tefsirinde öne çıkartılması gereken 

husus, toplumsal meseleler olmalıdır. Toplumun yaşadığı sorunların çözümü için 

Kur’ân ve sünnetin güncel duruma uygun olarak yeniden yorumlanması gerekmektedir. 

İslâm dünyasının yaşadığı problemlerin çözümünü, güncel duruma ve dinin özüne 

uygun olarak Kur’ân ve sünnetin yeniden yorumlanmasında ve toplumun ıslahında 

gören bu ilim adamları genelde batıyla yakın ilişki içerisinde olan İstanbul, Mısır, Hint 

alt kıtası gibi bölgelerde yaşamaktaydı. İctimâî yaklaşımın en önemli temsilcileri 

Cemâlüddîn Afgânî, Muhammed Abduh, Reşid Rıza, Mustafa Merâğî, Mahmud Şeltut, 

Mehmet Akif, Musa Cârullah ve Seyyid Ahmed Han gibi ilim adamlarıydı. Bunlardan 

bir kısmı tefsir yazarak bir kısmı ise telif ettikleri müstakil kitap ya da risaleler yoluyla 

görüşlerini dile getirmiştir.440 

Bu akımda, “müslümanların sorunlarının çözümünü kendi dinlerinde aramaları 

gerektiği savunulurken, bir yandan da çağdaş dünyanın savunduğu yeni değerlerle 

İslâm’ın arası uzlaştırılmaya çalışılmıştır. Yani sadece reddedici bir yaklaşım değil, bir 

yönüyle savunmacı, bir yönüyle de telif edici bir yaklaşım sergilenmiştir. Abduh 

modern dünyanın ortaya koyduğu her hususla İslâm arasında tam bir uyum aranmasının 

doğru olmadığını düşünmekle birlikte, yeni değerlerin İslâm’la uzlaştırılabilecek 

                                                 
438 Mustafa Karagöz, Terim, İçerik ve İşlev Analizi Işığında Sosyolojik Tefsir, s. 310-312; 

http://www.tefsir. gen.tr /img/KTA02-mustafa-karagoz.pdf, 2019. 
439 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 311; “Sosyoloji genel manada toplumu "tanıma"yı amaçlarken, tefsir ilahi 

mesajı ona ulaştırmayı hedefler.” (İbrahim Hilmi Karslı, Tefsirin Sosyolojik Boyutu ve Sosyolojik 

Okunması,  İslâmi Araştırmalar Dergisi, cilt: 18, say: 2, 2005, s. 145-157, ıssn 1300-0373. TEK-DAV, s. 

146). 
440 Karagöz, agm., s. 315. 
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yönlerinin olduğunu ispat etmeye çalışmıştır. Öğrencisi Reşit Rıza da İslâm’ın öğretileri 

özüne uygun olarak anlaşılıp uygulandığı takdirde hem dünyevî hem de uhrevî anlamda 

müslümanların saadetinin gerçekleşeceğini savunmuştur. Bu düşüncelerin bir uzantısı 

olarak, geleneksel ve modern düşünce arasındaki çelişkinin giderilmesi için Kur’ân’ın 

çağdaş yorumuna ihtiyaç olduğu savunulmuştur.” 441 

Modern kalkınma ile toplumsal, iktisadî, siyasî konuları açıklamada Kur’ân 

naslarından yararlanılmaya başlandı. Bunu ilk başlatan da İmam Muhammed Abduh’tur 

Menar tefsiri ile. İctimâî tefsir ekolünün kurucusu oldu. Tabâtabâî de tefsirinde bu 

ekolden gafil olmadı. Bilakis zaruri meseleler ve pek çok muasır konuları ele aldığı 

çeşitli bahislerle onu zenginleştirdi. Kadın konusunda sosyolojik bir yazı kaleme 

almıştır. İslâm’ın toplum yapısını ilgilendiren konularda da bahisler açmıştır. Orada 

insanın toplumsal tabiatını ele almıştır. İslâm’ın toplumla ve İslâm’ın ferdi ve toplumsal 

bağlarıyla ilgili açıklamalar yapmıştır. Tevbe, kardeşlik, dua, cihad infak, ahlâk, zekât 

kısas vb. konulara da değinmiştir.442 

Müfessir, İslâm'da toplum ve toplumsal ilişkiler başlığı altında; insan ve toplum, 

insan ve toplumdaki gelişimi, İslâm’ın topluma yönelik ilgisi, İslâm açısından fert ve 

toplum ilişkisi, İslâm’ın toplumsal sistemi uygulanabilir ve kalıcı mı? İslâm toplumunun 

oluşumu ve yaşaması neye dayanır? Akıl mantığı ve duygu mantığı ödülü, Allah’tan 

beklemenin ve diğerlerine önem vermemenin anlamı, İslâm'da özgürlüğün anlamı, 

İslâm toplumunda değişme ve tekâmülün yolu, İslâm kanunları bugünkü hayatı mutlu 

edebilir mi?- İslâm toplumunun önderi ve tutumu İslâm devletinin sınırı itibarî ve 

coğrafi sınırlarla değil, inançla belirlenir, İslâm'ın her yönüyle toplumsal oluşu, hak 

dinin dünyaya egemenliği ve sonucun takvaya ait oluşu alt başlıklarını inceler. 443 

Müfessirimize göre insan türünün toplumsal bir tür olduğunu ispat etmek için çok 

araştırma yapmaya gerek yoktur. Çünkü bu türün her ferdi bu fıtrat üzerine doğar. Bunu 

bize Kur’ân ayetleriyle delillendirir. "Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkek ile bir 

dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere 

ayırdık..." 444 "Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık ve bir 

kısmı, diğer bir kısmı çalıştırması için bir bölümünü bir bölümü üzere derecelerle 

yükselttik." 445  
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Tabâtabâî’ye göre, insan toplumu, insan algılaması ile ilgili diğer ruhî özellikleri 

gibi maddî ve manevî alanlardaki olgunlaşmalarına paralel bir şekilde gelişip 

olgunlaşmaktadır. İnsan türünün gelişim tarihi incelendiğinde, ilk görülen toplum 

biriminin evlilik sonucu oluşan aile toplumu olduğu ortaya çıkar. Çünkü bu toplum 

biriminin doğal faktörü olan üreme ve çoğalma sistemi (yeme, içme ve benzeri işlerin 

aksine) toplumlaşmayı sağlayan en güçlü faktördür. Arkasından, istihdam (diğerlerini 

hizmete alma ve üstünlük taslama) adını verdiğimiz insanî özellik kendini gösterir. 

İstihdam; insanın, ihtiyaçlarını giderme konusunda başka insanları aracı kılması 

demektir. İnsan bunu egemenlik alanını genişleterek, iradesini diğer insanlara dayatarak 

gerçekleştirir. Sonraları bu insanî özellik, reislik biçiminde kendini gösterir. Aile 

reisliği, aşiret reisliği, kabile reisliği, millet reisliği gibi. Doğal olarak ilk zamanlar öne 

çıkan reisler, o toplum birimi içindeki en güçlü ve en yiğit kişiler olur. Sonraları en 

yiğit, en zengin ve en çok çocuklu fertler toplumlarının reisleri olur. En sonunda hikmet 

ve siyaset dallarındaki en bilgili fertlerin reis oldukları bir aşamaya ulaşılır.446 

 Allâme, "İnsanlar sadece bir tek ümmetti, sonradan ayrılığa düştüler." 

447 ayetinden hareketle insanın en eski çağlarda sade yapılı bir tek ümmet olduğunu, 

fertleri arasında ihtilâf olmadığı sonucuna ulaşır. Zamanla ihtilâflar baş gösterir, 

çatışmalar çıkar. Bunun üzerine yüce Allah peygamberler gönderir ve insanlar 

arasındaki anlaşmazlığı gidermek, onları toplumsal birliğe yöneltmek ve bu birliği, teşri 

ettiği yaslarla koruma altına almak için de bu peygamberlerle birlikte kitaplar da indirir. 

Ona göre, şu ayet ise bu toplumsallaşma ve birlik çağrısını, şeriat ve kitap sahibi 

peygamberlerin ilki olan Hz. Nuh'a dayandırarak nakleder. "O; 'Dini ayakta tutun ve 

onda ayrılığa düşmeyin' diye dinden Nuh'a tavsiye ettiğini, sana vahyettiğimizi; 

İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya tavsiye ettiğimizi sizin için de (din olarak) 

yasallaştırdı." 448 Sonra bu çağrı sıra ile Hz. İbrahim'e, Hz. Musa'ya ve Hz. İsa'ya 

dayandırılır. Tabâtabâî, buradan şöyle bir neticeye ulaşır: Toplumsallaşmaya ilişkin açık 

ve bağımsız çağrı nübüvvet kaynaklı olarak din biçiminde başlar. Kur'ân-ı Kerîm, 

peygamberlerin dine davet etmelerini toplumsal birliğe davet etmekle özdeş saymıştır. 

Dolayısıyla toplumsal hayatın tesisi için, insanlığa ilk açık davet peygamberler 

tarafından sunulmuştur.449 

Tabâtabâî’ye göre, Kur’ân fertlerin hikâyeleri ile ilgilendiği kadar, ondan daha fazla 

milletlerin tarihleri ile ilgilenmiştir. Kur’ân bu ilgiyi tarihçilerin sadece ünlü kralların ve 
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liderlerin durumlarını kayda geçirmekle uğraştıkları dönemlerde göstermiştir. Tarihçiler 

ancak Kur’ân indikten sonra milletlerin ve toplumların tarihleri ile meşgul olmaya 

başlarlar. Bu hususa şu ayetlerden hareket ederek ulaşır. "Her ümmet için bir ecel 

(belirlenmiş bir süre) vardır. Ecelleri gelince, ne bir an gecikebilirler ve ne öne 

geçebilirler."450 "Her ümmet kendi kitabına çağrılır." 451 "Onlardan aşırılığa kaçmayan 

(mutedil) bir ümmet (toplum) var." 452 

Kanaatince, İslâm dini, (toplumsal hayatın yapısını korumak ve toplumu ulaşması 

gereken erdemlere yöneltmek için) dinin genel ilkelerini ve sınırlarını korumakla 

görevli olan İslâmî hükümet güçlerinin (İslâm devletinin), ayrıca bütün ümmetin 

omuzlarına yüklenmiş bir farz olan iyiliğe çağırma, marufu emredip kötülükten 

sakındırma görevinin yanında, gerçek mutluluğu, Allah'a yakın olmayı ve O’nun 

katında derece kazanmayı İslâm toplumunun (ortak) hedefi yaparak koymuş olduğu bu 

kuralların koruyucusu olmuştur. Ki her toplumun ortak bir hedefe sahip olması da 

vazgeçilmez bir gerekliliktir. Nitekim Batılılar, sosyal sistemlerini ve yürürlükteki 

yasalarını millet iradesi, insanların doğal eğilimlerinin önerisi esasına dayandırmışlar. 

Sonra da bu konuda çoğunluğun iradesini ve önerisini geçerli saymışlardır. 453 

Ona göre, uygar toplumları tek bir gaye birleştirir. Bu gaye dünya hayatının 

ayrıcalıklarından yararlanmaktır. Onlara göre mutluluk budur. Fakat İslâm'a gelince, 

onun görüşüne göre insanlığın hayatı, maddî dünya hayatından daha geniş çerçevelidir. 

Onun hayat çerçevesine asıl hayat olan ahiret hayatı da dâhildir. Yine İslâm'ın görüşüne 

göre bu hayatta sadece ilâhî marifet işe yarar ki bu, bütünü ile tevhit ilkesine havale 

edilmiştir. Yine İslâm'a göre bu ilâhî marifet sadece iyi ahlâkla ve insan benliğinin her 

türlü rezillikten arındırılması ile korunabilir. Yine İslâm'a göre bu iyi ahlâkın tam ve 

kâmil anlamda gerçekleşmesi, Allah'a kulluk etmeye, O'nun rububiyetinin gereklerine 

boyun eğilmesine ve insanlar arası ilişkilerin toplumsal adalet ilkesine dayandırılmasına 

bağlıdır. 

Müfessir, ahlâkî rezilliklerin yegâne kaynağının bir yanda maddî yararlanmadaki 

israf ve aşırılık ile öbür yanda görülen mahrumiyet olduğunu belirtir. Kanunlar bu 

alanda insanları tamamen serbest bırakmakta, bazılarına her şey verilirken diğerleri 

mahrum bırakılmaktadır. Ona göre, erdemli ahlâk devamlı ve istikrarlı olabilmek için 

korunmasını, yerleşik kılınmasını üstlenecek bir güvenceye muhtaçtır ki bu güvence 

tevhit ilkesinden başkası değildir. Eğer ahiret gününe inanılmazsa, arzulara uymayı 
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engelleyecek ve nefsin doğal hazları peşinden sürüklenmeyi engelleyecek köklü bir 

sebep bulunmaz.454 

Müfessirimiz bundan sonra ise, İslâm'da özgürlüğün anlamına değinir. Ona göre, 

özgürlük kelimesinin bugünkü anlamı ile dillerde dolaşmasının ömrü bir kaç yüz yılı 

geçmez. Bu kavramın ortaya çıkmasının sebebi bir kaç yüz yıl önce ortaya çıkan Batı 

uygarlığı devrimidir. Fakat bu kelimenin anlamı eski yüzyıllardan beri zihinlerde 

dolaşmış ve kalplerde özlem olarak yaşatılmıştır. Mevcut uygarlığın kanunları, 

hükümlerini maddî yararlanma esasına dayandırmış oldukları için şöyle bir sonuç 

doğmuştur: Halk, temel dinî bilgiler ve ahlâk konusunda bu bilgileri ve gereklerini 

benimseyip benimsememe konusunda özgür sayılmıştır. Kanunların ötesinde kalan 

bütün istekleri ve tercihleri ile ilgili iradelerinde ve davranışlarında da bu özgürlük 

geçerlidir. İslâm ise, kanunlarını birinci derecede tevhit ilkesine, ikinci derecede de 

ahlâkî erdemlere dayandırdı. Sonra da önemli-önemsiz bütün ferdî ve sosyal hareketlere 

el attı. İslâm'da özgürlük vardır. Bu özgürlük yüce Allah'tan başkasına kul olma 

bağımlılığından kurtuluş özgürlüğüdür.455 

Müfessir,  İslâm toplumunda değişme ve tekâmülün yolunda insanla ilgili bilgiler 

ve inançları iki kısma ayırır. Bir kısmı değişmeye ve gelişmeye açıktır ki, bunlar 

teknoloji ile ilgili bilimlerdir. İlimlerin ve inançların başka bir kısmı var ki, başka bir 

anlamda tekâmül etmeyi kabul etmekle birlikte değişmeye kapalıdır. Hayatın başlangıcı, 

ahiret, mutluluk, bedbahtlık gibi konular vb. 

Allah'ın malını, taht sahibi sultanın haracı sayan, Allah'ın kullarını onun köleleri 

kabul eden, köleleri saydığı Allah'ın kullarına dilediği gibi davranan, onlar üzerinde 

istediği gibi hükmeden saltanat egemenliği yolundan başka bir yoldur. Yine bu yol, 

maddî yararlanma esasına dayanan demokratik veya antidemokratik bir toplumsal 

yöntem de değildir. Bunlar ile İslâm arasında benzeşmeye, aralarında özdeşlik 

kurulmasına engel, açık ayrılıklar vardır. Bu, geçmiş yüz yıllardaki keyfî monarşi 

yönetimidir. Ki bugün uygar toplum kılığında ortaya çıktı. Geçmiş yüzyılların bir 

firavunu, bir Kayseri veya bir Kisrâsı (bir imparatoru) baskılarla, entrikalarla zayıflar 

üzerinde meramını, istediği ve arzu ettiği gibi yürütürdü. Sonra da eğer canı mazeret 

beyan etmek isterse bütün bu yaptıklarının saltanatın gereği olduğu, ülke yararına 

olduğu, devletin temelini güçlendirmek için yapıldığı mazeretine sığınırdı. 

Tabâtabâî’nin kanaatine göre, İslâm dışı toplumların yöntemleri ile İslâm yöntemi 

arasındaki başlıca farklardan bir başkası da şudur: Toplum kesimleri arasında, sonu 
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fertler arası kargaşaya varan ayrıcalıklar mutlaka vardır. Toplum kesimleri arasındaki 

servet, mevki, makam ayrıcalıkları sonuçta toplumlarda kargaşa belirmesini kaçınılmaz 

kılar. Fakat İslâm toplumunun kesimleri arasında birbirleri arasında öncelik, üstünlük, 

övünme ve seçkinlik yoktur. İnsanın mayasının isteği ve vazgeçilmez arzusu olan 

farklılık, sadece takvadadır ve bunun belirleyicisi insanlar değil, Allah'tır.456 

Belirttiğine göre, İslâm'da yöneten ile yönetilen, amir ile memur, reis ile reisin emri 

altındakiler, özgür insan ile köle, erkek ile kadın, zengin ile fakir, büyük ile küçük eşit 

konumdadır. İslâm'da yürütme gücü, toplumda ayrıcalıklı ve seçkin bir zümrenin 

tekelinde değildir.  

Allâme, Peygamberimizden sonra toplum yönetiminde müslümanların çoğunluğu 

toplumda bir halifenin Müslümanlar tarafından seçilmesi yöntemini benimserken, Şî’î 

Müslümanlar, halifenin Allah ve Peygamber tarafından nasla belirlendiğini, bu 

halifelerin on iki imam olduğu görüşünü savunmuşlardır. 

Tabâtabâî, İslâm'ın her yönüyle toplumsal oluşunu şöyle delillendirir: "...topluca 

sebat gösterin; sürekli (ilişki içinde ve) hazırlıklı olun ve Allah'tan korkun ki, kurtuluşa 

eresiniz." 457 Şeriat koyucu, gücü yetenler ve mazereti olmayanlar için oruç tutmayı ve 

hacca gitmeyi farz kıldı. Bunun gerekli sonucu insanların oruçta ve hacda birlik 

meydana getirmeleridir. Bu birlik, Ramazan ve Kurban bayramları ile bu bayramlarda 

kılınması yasalaştırılan bayram namazları ile tamamlandı. Cuma namazlarında cemaat 

oluşturma şart koşuldu.458 

Tabâtabâî tefsirinde kıblenin toplumsallaşma üzerindeki etkisini inceler. Ona göre, 

insan yüce Allah'ın, fıtratı kanalıyla kendisine ilham etmesi sonucu varlığını sürdürme 

ve eksiğini giderme amacı ile toplumsal hareketlere girişir. Topluma sığınır, toplumsal 

eğitim ve denetim aracılığı ile kendi hareketlerini toplumun hareketlerine uydurma, 

toplumla birlikte oturup kalkma gereğini duyar.  

Allâme, üzerinde birleşilen ve görüş birliğine varılan toplumsal değerler ve kurallar 

yüce Allah'ın ilhamına dayalı insan doğasının ürünleri olduğunu vurgular. Hiç kuşkusuz 

kulun mabuduna yönelmesi, ibadet ederken yüzünü ona döndürmesi, sunduğu ibadetin 

ruhunu oluşturur.  

İslâm dininin, kıble olarak Kâbe'yi öngörmüş ve namazda ona yönelmeyi emretmiş 

olduğuna, bir müslümanın dünyanın neresinde olursa olsun, Kâbe'ye yönelerek namaz 

kılmak durumunda olduğuna ve bu hususta hiçbir mazeret ileri süremeyeceğine değinir. 
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Ona göre, İslâm bununla insan kalbindeki Allah'a yöneliş duygusunu, evine yönelterek 

korumayı amaçlamıştır ki, yalnızlığında, kalabalık arasında, ayakta, oturuşunda, 

uykusunda, uyanıklığında, ibadet anında ve kulluk kastı taşıyan herhangi bir 

davranışında Rabbini unutmasın. Hatta en basit hareketlerde bile bu duygunun göz 

önünde bulundurulmasını, korunmasını istemiştir. Bu, meselenin ferde yönelik 

kısmıdır.459 

Ona göre, meselenin topluma bakan yönü ise, daha hayret verici, daha etkileyici, 

daha belirgin ve daha derin etkilidir. İnsanlar, aralarındaki zaman ve mekân farklılığına 

rağmen aynı noktaya yönelmek suretiyle birleşmiş oluyorlar. Bu olay onlar arasındaki 

düşünce birliğinin, toplumsal bağlılığın, gönüllerin kaynaşmışlığının somut ifadesidir. 

Ferdin maddî ve manevî hayatı ile ilintili her olguya nüfuz etmesi mümkün olan bu ruh, 

toplumsal boyutta daha engin, oluşturduğu toplumsal birlik daha güçlü ve daha 

yetkindir. Bununla onların birlik ve beraberliklerini, toplumsal heybetlerini korumuştur. 

İnsanların iki kişinin bir görüş etrafında birleşmesi hayal olsa da çeşitli hiziplere, 

değişik mezhep ve meşreplere bölünmüş olmalarına rağmen, tek kıblede birleşmiş 

olduklarına dikkatleri çeker.460 

Tabâtabâî, zamanında ortaya çıkan sosyolojik tefsirin etkisinden uzak kalmamıştır. 

İlk insan topluluğunun oluşması, peygamberlerin toplumu yönlendirmesi, reislerin, 

kralların ortaya çıkması, toplumsal kuralların olması gerektiği ve İslâm’ın toplum dini 

olduğuna dair pek çok sosyolojik araştırma yapar ve buralarda isabetli yorumlara yer 

verir. İnsan, fıtratından gelen özelliklerle varlığını sürdürme ve ihtiyaçlarını giderme 

amacı ile toplumsallaşır. Toplumsallaşmayı ilk başlatan Hz. Nuh’tur. Ona göre de, 

İslâm dünyasının yaşadığı problemlerin çözümü için Kur’ân ve sünnet yeniden 

yorumlanmalıdır. Bu ekol mensuplarınca modern dünyanın savunduğu yeni değerlerle 

İslâm’ın arası uzlaştırılmaya çalışılmış, mucizeler te’vil edilmeye çalışılmıştır.  Ancak 

Tabâtabâî pek çok çağdaş konuyu ele alsa da İslâm’ın özüne aykırı olan hususları 

reddetmiş, bu bilimi ve diğer çağdaş bilimleri Kur'ân’a dayatmamıştır. Abduh ve Reşid 

Rıza’yı sürekli takip etmiş, onlardan etkilenmiş, pekçok konuda da onları eleştirmiştir. 

Müfessirin ‘sosyolojik temelli yorumlara yer vermesi’ başlığı altında da bu konunun 

örneklerine yer verilmiştir. 
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       D. Tefsir Anlayışı, el-Mîzân’ın Başlıca Yorum/Te’vil Özellikleri ve Tefsir 

Yöntemi 

       

       el-Mîzân yirmi ciltlik devasa bir tefsir olması, birçok ilim dalında açıklamalar 

yapması, Şî’î ve Sünnî tartışmalarına değinmesi, Sünnî kaynakları çokça kullanması 

dolayısıyla birçok yorum/te’vil özelliğini içerisinde barındırmaktadır. 

 

 

1. Tefsir Anlayışı 

 

Bir müfessirin tefsir anlayışını öğrenmenin en iyi yolu tefsirinin mukaddimesine 

müracaat etmektir. Tabâtabâî, mukaddimesinde pek çok hususa değinir. İlk dönemden 

son döneme kadar olan tefsir faaliyetlerini değerlendirir. Müfessir, tefsirinin 

mukaddimesinde tefsir bilimini şöyle tarif eder: “Kur'ân ayetlerinin anlamlarını 

açıklamak, delâlet ettikleri manaları beyan etmek ve onlarla kastedilen şeyleri 

belirlemek demektir.” Allâme, bu ilmi müslümanların ilgilendikleri en eski ilmî alan 

olarak görür. Mukaddimesinde Kur'ân-ı Kerîm'in ayetlerinin anlamlarını inceleme 

hususunda izleyeceği metoda değinir. Tefsir ilmini Kur'ân'ın indiği dönem ile başlatır.  

Ona göre, Müslüman tefsir bilginlerinin ilk kuşağı, İbn-i Abbas, Abdullah b. Ömer, gibi 

bazı sahabîlerden oluşur. İlk dönem tefsir araştırmalarının ayetlerin edebî yönlerini 

incelemek, indikleri ortamı ve koşulları belirlemek, bir ayetin diğer bir ayetin anlamını 

pekiştirici yönüne işaret etmek ve Peygamber Efendimiz’den (sav) kıssalar, tevhit 

öğretileri, ahiret bilgileri ve diğer konularla ilgili rivayet edilen kimi hadisler yardımıyla 

tefsir yapmaktan öteye geçmediğini belirtir. Sahabe, tabiûn dönemi tefsirlerine değinir. 

Halifeler döneminde, Müslümanların fethettikleri ülke ve ulusların bünyesindeki çeşitli 

gruplarla kaynaşmaları, değişik din ve mezhebe mensup bilginlerle karşılaşmaları 

sonucu, Kur'ân ayetlerini Kelâmî açıdan inceleme eğiliminin yaygınlık kazandığını, 

Emevî saltanatı döneminde Yunan Felsefesine ilişkin eserler Arapça'ya çevrildikten 

sonra, aklî-felsefî tarzda inceleme yapma eğilimi baş gösterdiğini vurgular. Felsefî 

yaklaşımın yaygınlaşmasına paralel olarak tasavvuf ekolünün ortaya çıktığını, insanların 

dinî bilgileri, nefis mücadelesi ve egzersizleri yoluyla edinme eğilimlerinin arttığını 

belirtir. İnsanlar arasında mezhebî gruplaşmalar başladıktan sonra, tefsir 

araştırmacılarının yöntemlerinin de gruptan gruba farklılık gösterdiğini "Lâ ilâhe 

illallah, Muhammed'un Rasulullah" ifadesinden başka üzerinde görüş birliği sağladıkları 
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bir tek husus kalmadığını herkesin izlediği mezhep ve yönteme dört elle sarıldığını, 

onun dışına çıkamadığını belirtir. 461 

İddiasına göre, Hadis ehli denen bir grup insan da, dinin sözel ifadelerini, sırf edebî 

yönden incelemeye tâbi tutup başka hiçbir incelemeye gerek görmeden bu ifadelerin 

zâhirlerine tam bir bağlılık eğilimini sürdürürler. Ona göre Hadisçiler, alanlarını sahabe 

ve tabiîne mensup ilk kuşak tefsir bilginlerinden gelen rivayetlerle sınırlandırdılar. 

Rivayet elverdiği sürece konunun peşini bırakmadılar. Rivayetin durduğu yerde de 

durdular, bir adım öteye atmadılar. Kur'ân-ı Kerîm, aralarında fahiş ihtilâflar olan 

sahabe ve tabiînin sözleri ve görüşlerini asıl kanıt olarak öngörmez. Ardından, 

Kelamcılar, felsefeciler, tasavvufçuların ve bilimsel tefsir yapanların düştükleri hatalara 

yer verir. Tefsir ekolleri incelenirse ortak noktalarının eksik ve yetersiz oluşları 

olduğunu, en büyük kusurlarının da bilimsel ve felsefî araştırmaların verilerini dışarıdan 

Kur'ân ayetlerinin anlamlarına yüklemeleri olduğunu, tefsirin uyarlamaya dönüştüğünü, 

kendisi her şeyin açıklayıcısı olan Kur'ân’ın, başkası tarafından açıklanır hale geldiğini 

belirtir.462 

Müfessir, Arapça ifade tarzının ya da herkesçe kabul edilen ilmî veya amelî bir 

mukaddimenin yardımcı olacak edebî nüktelerin dışında ayetlerin edebî yönlerine geniş 

ölçüde yer vermekten kaçınır. Tefsirinde aşağıdaki konulara teferruatlı bir şekilde 

değineceğini söyler: Yüce Allah'ın isimlerine ve hayat, ilim, kudret, işitme, görme ve 

birlik gibi sıfatlarına ilişkin bilgiler. Yüce Allah'ın yaratma, emir, irade, dileme, doğru 

yola iletme, saptırma, kaza, kader, cebir, tefviz (tasarruf serbestliği), hoşnutluk ve 

öfkelenme gibi değişik fiillerine ilişkin bilgiler. Perdeler, levh, kalem, arş, kürsü, Beyt-i 

Ma'mur, gök, yer, melekler, şeytanlar ve cinler gibi Allah'la insanlar arasındaki 

vasıtalara ilişkin bilgiler. İnsanın dünya hayatından önceki durumuna ilişkin bilgiler. 

İnsanın dünya hayatı ile ilgili bilgiler. İnsan türünün tarihi ile bilgiler, kendi nefsiyle 

ilgili bilgiler, toplumsal prensiplere ilişkin bilgiler, nübüvvet, risalet, vahiy, ilham, 

kitap, din ve şeriata ilişkin bilgiler, anlatılan kıssalardan çıkan sonuçlara göre 

peygamberlerin makamlarıyla ilgili bilgiler gibi. İnsanın dünya hayatından sonraki 

serüveni ile ilgili bilgiler. Berzah (ölüm-haşir arası ara dönem) ve kıyamet gibi. İnsanın 

ahlâk yapısına ilişkin bilgiler. Buna bağlı olarak kulluk yolunda evliyanın kat ettiği 

İslâm, iman, ihsan, tevazu ve ihlâs gibi makamlara ilişkin bilgiler. Ancak fıkıh biliminin 
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kapsamına girdiği için ahkâm ayetleriyle ilgili olarak ayrıntılı açıklamalarda 

bulunmaktan kaçınır.463 

Şî’î ve Sünnî kanallardan Peygamber Efendimizden (sav) ve Ehl-i Beyt 

imamlarından nakledilen açıklamaları sunduğunu dile getirir. Sahabe ve tabiîn kuşağına 

mensup müfessirlerden gelen rivayetleri ise, çeşitli karıştırmalara maruz kaldıkları ve 

kendi aralarında çelişki arzettikleri için kanıt olamayacağını söyler. Ona göre, kitapta 

izlenen bu yeni metodun tefsir alanında Kur'ân muallimleri tarafından uygulanan en eski 

yöntem olduğunu görülecektir. Bunun ardından, imkânları ölçüsünde ele aldığı meseleyi 

farklı alanlarla ilgili felsefî, bilimsel, tarihsel, toplumsal ve ahlâkî açıdan da incelediğini 

ifade eder.464 

Tabâtabâî, Peygamber Efendimiz (sav) Kur'ân'ı vasfederken şöyle buyurduğunu 

dile getirir: "Kur'ân'ın bazısı bazısını tasdik eder." Ardından Hz. Ali'nin (as) şöyle 

dediğini nakleder: "Bazı ayetler diğer bazısının içeriğini konuşur, bazısı bazısına 

tanıklık eder..." Bunların Kur'ân ayetlerini birbirinden ayırmak, bir ayeti tefsir ederken, 

diğer ayetleri göz önünde bulundurmamak, her bir ayeti bütünden kopararak irdelemek, 

bir ayeti incelerken bir kanıt, bir destek veya bir tanık olarak diğer ayetlerden 

yararlanmamak, Kur'ân'ın uyumlu ve birlik hâlindeki ayetleri arasında bir tür ayırım, 

tefrika meydana getirmektir. Allah kelâmının bu bütünlüğünü parçalamanın çıkardığı 

sonuç, Kur'ân'ın şu ayetlerde yabancılar tarafından sergilenen yerilmiş tavırlarına işaret 

ettiği durumdur: "Nitekim biz kısımlara ayıranlara indirmişizdir. Onlar, Kur'ân'ı bölüp 

ayıranlardır."465 

Kur’ân, nüzûlü esnasında ihtiyaç duyuldukça, sahabiler sordukça Rasülullah 

tarafından tefsir edildi. Daha sonraki dönemlerde farklı dilleri konuşan milletlerin 

Müslüman oluşu, farklı sorunlarla karşılaşılması, en önemlisi de Kur’ân’ın hüküm 

kaynağı olması dolayısıyla vb. Kur’ân’ın tamamının tefsirine olan ihtiyaç arttı ve tefsir 

kitapları zuhur etti. Ancak Rasülullah’ın (sav) Kur’ân’ın tamamını tefsir edip etmediği 

hakkında tartışmalar mevcuttur. İbn Teymiyye Rasülullah’ın Kur’ân’ın tamamını 

lafızları ve manaları ile tefsir ettiği iddiasında bulunur. Buna karşılık Zerkeşî ve O’nu 

destekleyen birçok zat Kur’ân’ın tamamının tefsirinin bize nakledilmediğini savunur.466 

Tamamı nakledilmiş olsaydı belirli konularda görüş farklılıkları olmayacaktı.  
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Tefsirde Sünnî müfessirlerin kaynakları; Kur’ân-ı Kerîm, Rasülullah, sahabe, 

tabiûn, herhangi bir hükmün bulunmadığı konularda ise ictihaddır. Tabâtabâî’nin 

tefsirde kaynakları ise, Şî’a-İmâmiyye mezhebine mensup olduğu için farklılık 

arzetmektedir. O, tefsiri, sahabe ve tabiunun söylediklerine döndürmenin gereksiz 

olduğunu belirtir. Şu ayeti de görüşüne delil olarak getirir: “Eğer o, Allah'tan 

başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birbirini tutmaz birçok şey bulurlardı."467 

ayeti, bir araştırmacının,  düşünme ve araştırma yoluyla Kur’ân ayetlerinin anlamlarını 

algılayabileceğini, ayetler arasında görülen zâhirî ihtilafları ortadan kaldırabileceğini 

gösterir. Ashab aracılığıyla Peygamber'den nakledilen haberlerin, aktarılış yolları bir an 

için gözardı edilse bile, ifadeler arasında birçok ihtilaflar olduğunu, hem sahabiler 

arasında ihtilaf, hem de bir sahabeden aktarılan değişik açıklamalar arasında ihtilaf 

olduğunu belirtir. Sahabe aralarında ihtilaf etmekten kaçınmamışlardır. Bu durumda 

başkalarından onların sözleri etrafında birleşmeleri istenemez der. Ona göre onların 

sözlerinin başkası için bağlayıcı olmak gibi bir ayrıcalığı olmadığı gibi, ihtilaf etmek de, 

onlar için serbest, başka insanlar için de yasak değildir. Sahabe ve tabiûn kuşağına 

mensup Tefsir bilginlerinin elimize ulaşan açıklamalarını esas almak, bilgiyi doğal 

mecrasında ilerlemekten alıkoyar ve araştırma eylemlerini sonuçsuz bırakır. Tefsir 

olarak onlardan aktarılan, basit anlamlar, derinlikten, araştırmadan, dikkatli gözlemden 

yoksun sözlerden başka bir şey değildir.468 

       Tabâtabâî, sahabe ve tabiûn tefsirini bu şekilde eleştirmesine, hatalı görmesine 

karşın mensubu bulunduğu fırka ve kendisi, sadece Hz. Ali taraftarı olan sahabeden ve 

Ehl-İ Beyt İmamlarından gelen rivayetleri kabul etmektedir. İlk dönem Şî’î rivayet 

tefsirleri incelendiğinde birbiri ile çelişen pek çok rivayete rastlanmakta, işi Kur’ân’ın 

tahrifine kadar götürmektedirler. Kaldı ki, Ehl-i Beyt İmamları “Şî’î Müfessirlerinin 

Yöntemi”nden ve Şî’a tarihinden bahsedilirken açıklandığı gibi sürekli baskı altında 

tutulmuş, zehirlenmiş, hapsedilmiş, Rasülullah’dan aldıkları ilmi sonraki kuşaklara 

aktarma imkânını zor bulmuşlardır. Sahabe ve tabiûn ise bu kadar zor şartlarda ilmi 

yaymaya çalışmamışlar, daha özgür bir ortamda rivayetleri talebelerine aktarmışlardır. 

Tabâtabâî, Sünnî müfessirlerin kullandığı yöntemin ictihada dayandığını söyler. 

Zamanla ictihad yapanlar arasında değişik görüşler oluştu ve bu durum düzensizliğe, 

çelişkilere ve uydurma haberlerin, rivayetlerin arasına karışmasına neden oldu der. Şî’î 

müfessirlerin ise, ayetlere Peygamberin verdiği anlamı, bir delil olarak ele aldıklarını; 

sahabenin veya tabiunun sözlerini, peygamberden gelen rivayetlerden ayırdıklarını 
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belirtir. Yine Şî’î müfessirlerin, ancak Peygamberden ve Ehl-i Beyt aracılığıyla sağlam 

bir senet zinciriyle gelen rivayetleri geçerli olarak kabul ettiklerini, buna binaen 

Kur’ân’ın tefsiriyle ilgili olarak ayetleri ele alırken ve aktarırken, kendilerini Peygamber 

ve Ehl-i Beyt imamları tarafından gelen rivayetleri kullanmakla sınırlandırdıklarını 

söyler. Daha sonra bu sözlerini maddeleştirir: 

“Birinci grup, peygamberden ve Ehl-i Beyt imamlarından gelen rivayetleri, kendi 

yöntemlerine göre, fakat düzensiz bir biçimde üzerinde çalışarak ve kayıt ederek 

öğrenen kimselerdir. 469 

İkinci grup ise, rivayetleri sened zinciriyle aktarıyorlardı. İctihad ya da herhangi bir 

görüş belirtmekten kaçınmışlardır. Ehl-i Beyt imamları üç yüz yıla yaklaşan bir süre 

Müslümanların arasında yaşadılar ve onlara (örneğin, tefsir konusunda) soru sorulması 

mümkündü.  

Üçüncü grup da, ayetleri lisan ve edebiyat açısından yorumlayan ve metafizik 

konularda yorum ve analiz yapan belirli ilim dallarında uzmanlaşan müfessirlerin 

grubudur.” 470   

Allâme, Şî’a imamlarının beyanatlarında da vurgulandığı üzere Kur’ân’ın Kur’ân’la 

tefsir edilmesi gerektiğini, yani Kur’ân-ı Şerif’in; kendi maksadını aktarabilmek için 

kendisi dışında hiçbir yardımcı ve eklemeye ihtiyacı olmadığını vurgular. Ayetin ilk ve 

nihai maksadı yine ya bizzat o ayetten ya da ilgili diğer ayetlere da başvurulması 

suretiyle çok net olarak anlaşılabilmektedir. 

Ona göre, Ehl-i Beyt’in beyanatları da sadece doğru ve sahih tefsir edebilmenin 

yollarını öğretme yolunda bir talim ve öğretimden ibarettir;  yoksa Kur’ân-ı Şerif’in 

yüce maksatlarını bizzat beyan hususunda yetersiz ve “mübhem ve esrarengiz” 

anlamları keşfetmesi ve netice itibariyle onlardan gelen ahbârın Kitab’a aykırı olması 

halinde bile hüccet kabul edilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ehl-i Beyt’in 

kendisi onlardan gelen ahbârın Kitapla karşılaştırılmasını istemiş ve Kitab’a uymaması 

halinde kabul edilmemesini buyurmuşlardır… Eğer Kur’ân-ı Kerîm özü itibariyle 

mübhem ve “anlaşılmaz” ve Kur’ân’ın manası da tamamen Ehl-i Beyt’in beyanından 

ibaret olsaydı onların bizzat Kur’ân’a başvurup istidlalde bulunmaları gerekmezdi.471 

Tabâtabâî, “Kur’ân-ı Kerîm’de namaz, oruç, hac vb. gibi bir takım hükümler vardır 

ki, bunların tafsili için Kur’ân dışında açıklamalara da ihtiyaç vardır. Kur’ân’ın birçok 

ayetinde Hz. Resul-ü Ekrem’in beyanatları bu yönde hüccet olarak tanıtılmış ve O 
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Hazret de, Ehl-i Beyti’nin beyanının bizzat kendi beyanı sayılacağını bildirmiştir.” 

dedikten sonra “bir ayetin tefsiri konusunda delil olabilecek mütevâtir ya da kesin 

karînelere sahip bir haber ilgili ayetin açıklanmasını yapan diğer bir ayet konumunda 

sayılmaktadır.”472 der. 

Müfessir, başka bir yerde, Sünnî âlimleri Yahudi ve Hristiyanların yöntemini 

benimsemekle şöyle itham eder: “Sadr-ı İslâm uleması “Kur’ân’ın tefsiri, Kur’ân’ın 

kıraat ve okunmasından ibarettir; herhangi bir ayetin tefsiri hususunda Mücâhid, 

Katâde, Sâdî vb. sahabe ve tabiûndan başkasının görüş ve rivayetlerine başvurulamaz” 

demiş ve tıpkı Hristiyanlarla Yahudilerin İncil’le Tevrat’ın tefsirinde kullandığı yöntemi 

uygulayarak “Ahdeyn’in tefsir ve yorumunu sırf kendi tekeline alarak kendisi dışında 

hiç kimsenin kutsal kitapların tefsir ve yorumu konusunda görüş belirtemeyeceğini 

duyuran kilisenin yaptığı gibi, Kur’ân’ın tefsirini söz konusu sayılı sahabenin görüş ve 

yorumlarının tekeline bırakmış ve Kur’ân’ın tefsirini bu zevatın görüşleriyle sınırlama 

yoluna gitmiştir.” 

Ona göre, bu mukaddes yüce Kitap bütün insanları muhatap almakta, insanoğluna 

doğrudan doğruya ve hiçbir aracı kullanmadan hitap etmekte ve –bütün inkârcılara- 

meydan okuyarak kendisini “Hz. Rasülullah’ın mucizesi” olarak tanıtmaktadır. Böyle 

bir Kitab’ın ise –kim olursa olsun- hiç kimsenin fikir ve görüşlerinin tekeline 

düşürülemeyeceği apaçık ortadadır. 473   

Allâme, el-Mîzân’da kişisel görüşle tefsiri yasaklayan Sünnî ve Şî’î kanallarca 

rivayet edilen hadisleri zikreder ve buradan da bazı sonuçlar çıkarır."474 Ona göre, 

Peygamber'in (sav) "Kur'ân’ı kişisel görüşü doğrultusunda tefsir eden..." sözünün 

anlamı, kişisel görüş olarak anlamlandırılan "rey" ictihad sonucu oluşan kanaat, inanç 

demektir. İfadeden maksadın, Kur’ân’ın tefsiri bağlamında mutlak olarak ictihadı 

yasaklamak olmadığını, böyle bir yaklaşımın, Kur’ân’ın apaçık Arapça bir lisan ile 

inmiş olmasına ve insanların bu ayetler üzerinde durup düşünmeleri gerektiğini ifade 

eden birçok Kur’ân ayetiyle çeliştiğini, insanların Kur’ân'a başvurmaları ve rivayetleri 

Kur’ân'a sunmaları ve onunla test etmeleri gerektiğini ifade eden birçok rivayetle de 

çeliştiğini söyler. Ona göre, "kişisel görüşü..." ifadesindeki izafet, özgü olmayı, tekliği 

                                                 
472 Söyleşiler, s. 41. 
473 Söyleşiler, s. 42-43. 
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"Kur’ân hakkında herhangi bir bilgiye dayanmadan konuşan kimse, ateşten oturağına şimdiden 
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dayanarak konuşsa, isabet etse bile hata yapmış olur."  "Benden sonra ümmetim hakkında en çok 

endişelendiğim husus, bir adamın gelip Kur’ân'ı incelemesi ve Kur’ân ifadelerini kastedilmeyen 

anlamlara yorumlamaya kalkışmasıdır.” el-Mîzân, III. s. 87. 
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ve bağımsızlığı ifade eder. Yasaklanan hususun “bir tefsircinin Kur’ân'ı tefsir ederken 

sadece Arap dilini anlama bağlamında kendine özgü sebepleri dayanak olarak alması, 

Allah'ın sözünü, insanların sözleriyle kıyaslaması ve yüce Allah'ın sözünün, insanların 

sözleri için kullanılan yöntemle anlaşılması, Kur’ân'ı tefsir ederken tek başına ve 

bağımsız olarak hareket etme, müfessirin sadece kendi görüşüne dayanması ve başka 

şeyleri dikkate almaması olduğunu belirtir. Ona göre, sünnet Kur’ân'a başvurmayı ve 

rivayetleri Kur’ân'la test etmeyi emretmektedir. 475 

Allâmeye göre, Kur’ân hakkında bir bilgiye dayanmaksızın konuşmak, ayetler 

arasında görünürde bir çelişkinin yaşanmasına neden olmaktadır, Kur’ân ayetleri 

arasında mevcut bulunan manevî tertibi bozmuş olmaktadır. Bu durum ayetin asıl 

bulunması gereken yerden uzaklaştırılmasını, diğer bir ifadeyle kelimelerin yerlerinden 

tahrif edilmesini doğurur. Bundan dolayı da kaçınılmaz olarak Kur’ân’ın bir kısmının 

veya büyük bir kısmının zâhirî anlamlarından soyutlanarak te’vil edilmesi gerekecektir. 

Kur’ân'da ihtilaf yoktur. Kur’ân ayetlerinin bazısı ile diğer bazısı arasında ihtilaf baş 

göstermesi, düzenin bozulmasından ve anlamın karışmasından başka bir şey değildir.476 

Tabâtabâî, kişisel görüşle tefsir yapma hususunda âlimlerin on görüşünü arzeder. 

Ardından bu on değişik yaklaşımın, bazısının diğer bazısıyla birleştirilebileceğini bir 

kısmının ise kanıttan yoksun olduğunu, bâtıl olduklarını belirtir ve şu ayetlerle iddiasını 

delillendirir: "Kur’ân'ı iyice düşünmüyorlar mı?"477 "Ki onlar Kur’ân'ı parça parça 

kıldılar."478 "Bizim ayetlerimiz konusunda çarpıtma yapanlar, bize gizli kalmazlar. 

Öyleyse ateşin içine bırakılan mı daha hayırlıdır, yoksa kıyamet günü güvenle gelen 

mi?"479 "Kelimeleri konuldukları yerlerden saptırırlar."480 "Hakkında bilgin olmayan 

şeyin ardına düşme."481 Rivayetleri destekleyen ayetlerden şu sonuca ulaşır: “Bazı 

rivayetlerin değindikleri yasak, tefsir yöntemiyle ilgilidir. Bir insanın yüce Allah'ın 

sözünü tefsir ederken insanların sözlerinin anlaşılmasında esas alınan yöntemleri baz 

alan bir yöntem içinde olmasıdır.”482 

Sonuç olarak Tabâtabâî, tefsirinin mukaddimesinde, hadisçileri yöntemleri 

itibariyle eleştirir. Kur'ân-ı Kerîm’in tefsirinde fahiş ihtilâfları olan sahabe ve tabiînin 

sözleri ve görüşlerini kanıt olarak görmez. Kelamcılar, felsefeciler, tasavvufçuların ve 
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bilimsel tefsir yapanların düştükleri hataları zikreder. Ona göre, Kur'ân’ı Kur'ân ile 

tefsir etmemek Kur'ân'ın uyumlu ve birlik hâlindeki ayetleri arasında bir tür ayırım, 

tefrika meydana getirmektir.  

Tabâtabâî’nin tefsirde kaynakları, kendisi Şî’a-İmâmiyye mezhebine mensup 

olduğu için farklılık arzetmektedir. Sahabeden aktarılan değişik açıklamalar arasında 

ihtilaf olduğu için onları reddeder. Ona göre, sözlerinin başkası için bağlayıcı olmak 

gibi bir ayrıcalığı olmadığı gibi, ihtilaf etmek de, onlar için serbest, başka insanlar için 

de yasak değildir. Kişisel görüşle tefsirin şartlarını aktarır. Yasaklanan husus, Kur’ân'ı 

tefsir ederken tek başına ve bağımsız olarak hareket etmektir. Müfessir, Sünnî âlimleri, 

Yahudi ve Hristiyanların yöntemini benimsemekle katı bir şekilde itham eder. 

 

 

       2. Başlıca Yorum/Te’vil Özellikleri 

 

Allâme Tabâtabâî, Tebriz'deyken Fatiha Suresi’nden A'raf Suresi’ne kadar kısa bir 

tefsir yazar. Bu tefsirden Kum Üniversitesi’nde talebelere ders vermeye başlar. Daha 

sonra öğrencileri ona iyi bir tefsir yazması için ısrar ederler. O da onlara icabet ederek 

sonraları tarihî, felsefî, ahlâkî, sosyal, rivaî yönleri ve zamanın tüm ihtiyaçlarını içine 

alan geniş bir tefsir yazmaya karar verir. Tefsiri yazarken bir yandan da Kum İlmiye 

Havzası talebelerine aynı tefsiri tedris eder. Tefsirini, H. 1375 yılında yazmaya başlar 

ve 20. cildi 1392 yılı Ramazanının 23'ü olan Kadir gecesinde tamamlar.483  

Müfessirin tefsirini ‘el-Mîzân’ diye isimlendirmesinin sebebi, görüşleri ve 

müfessirlerin sözlerini, tartışmaları çokça sunmasıdır. Çoğunlukla bir konuda önceki 

görüşler arasından bir kısmını onaylayarak diğer bir kısmını da reddederek tercih yapar 

ve tartar.484 

Allâme’nin 18 yılda yazdığı tefsirin genel-yorum özellikleri şunlardır: 

      “Her surenin tefsirinin başlangıcında müfessirin yolu, surenin temel hedefini, 

ayetlerinin sunduğu amaçları göz önüne koymasıdır. Aynı zamanda müfessir suredeki 

çeşitli amaçlara, genel amaç altında içerdiklerine de işaret eder.” 

      Tabâtabâî, surenin tefsirinin başında Mekkî ve Medenî ayetler olduğuna dikkat 

çeker. Ayette gerekli kelimelerin manalarını luğavî olarak açıklar. Kelimeleri 

açıklamada Rağıb’a müracaat eder.  

                                                 
483 bkz., el-Evsî, age., s. 114-115;  https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/ 4-

Tabatabainin tefsir-Metodu. htm/ Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabâtabâî (2), 2019. 
484 el-Evsî, age., s. 115; http://almerja.com/reading.php?idm=11354, 2019. 
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“Tefsirini murad ettiği surenin ayetlerini Kur’ân’î bölümlere ayırır, ya tek bir 

siyakta düzenlediği veya surenin hedeflerini gözden geçirdiği için, bölüm tek bir ayet 

olabileceği gibi birkaç ayet de on veya yirminin üzerine de çıkabilir, ya da kısa sureleri 

de genellikle tek bir defada alır.” 

“Manayı açıklamada müfessirin kullandığı siyak başlangıcı üzerinde ayeti 

incelemeye başlar.”485  

“Kelimelerin genel mânalarına riayet edilmiş ve sırf insan zihninin alıştığı somut 

mânâlarla yetinilmemiştir.”486 “Ayetin anlamını belirlediği, kapalılığını giderdiği 

kadarıyla irabı ele alır, ayetteki sözleri açıklama ve nahvi vecihleri çoğaltmayı 

sürdürmeyi istemez.” 

“Müfessir, ayetlerin bir kısmının tefsirinde diğer ayetlerden yardım alır.”487 

“Tabâtabâî, Kur’ân ayetlerini Kur’ân’ın tümünü göz önünde bulundurarak Kur’ân 

ayetleriyle tefsir etmektedir. “İlgili ayetin tefsirinde muvafık ayetleri istidlal ve istimbat 

amacıyla söz konusu eder, muvafık ayetlerin olmaması halinde başka ayetlerle çelişki 

oluşturmamasına gerekli dikkati gösterir.”488 Bir ayet işlenirken müfessir kişiyi 

Kur’ân’da gezintiye çıkarır, ilgisiz gibi duran ayetler arasında bağ kurar. Hz. Ali’nin 

Kur’ân’a ilişkin şu değerlendirmesinin kelimenin tam anlamıyla hakkını verir: 

“Kur’ân’ın bir kısmı bir kısmıyla konuşur, bir kısmı diğer kısmının hitaplarına tanıklık 

eder."489 

“Ayetleri ayetlerle tefsir ettikten sonra hadislerle tefsir etmeye başlar. Ehl-i Sünnet 

ve Şî’a kaynaklarından hadisleri zikreder, okuyucusunu gezintiye çıkarır. Kur’ân’ın 

hadisle tefsir edildiği bölümlerde Kur’ân-hadis uyumu dikkat çeker. Hadisin Sünnî veya 

Şî’î menşeli olması, müellif açısından bir kompleks nedeni değildir. Önemli olan 

Kur’ân mesajıyla bağdaşıyor olmasıdır. İslâm’ın ilk döneminde takındıkları siyasal 

tavırlarını onaylamadığı birçok sahâbînin sözlerini veya Peygamber’den aktardıkları 

hadisleri tereddütsüz kullanması, Tabâtabâî objektifliğinde bir âlime yakışır bir 

                                                 
485 el-Evsî, age., s. 115. 
486 https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/ 4-Tabatabainin tefsir-Metodu. htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabâtabâî (2), 2019. 
487 el-Evsî, age.,  s. 115. 
488 Ayetullah Cevâdî Amûlî, Allâme Tabâtabâî ve Tefsirdeki Metodu, el-Mîzân’ın Türkçe Mukaddimesi, I. 

19. 
489bkz., Vahdettin İnce, Çağın En Büyük Tefsiri, Kıble Dergisi, sayı: 1, 2001; www. caferilik.com 

/makaleler/düşünce-ve-araştırma/939-kur'ân-perspektifinin-anlaşılmasında-tefsiru’l-mîzân’ın katkısı, 

2014,  (Vahdettin İnce). 
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güzelliktir.490“Ayetlerin manalarını teyid ederek Rasülullah ve Ehl-i Beyt imamlarından 

gelen rivayetler üzerinde durur.”491 

“Allâme, Tabâtabâî, aklî tefekkürde bir derinliğe sahipti. İncelemeye aldığı her 

ayetin aklî açık veya açıklanmış ilkeler arasında bir delil veya teyit edici bulunursa, 

ondan akli öğretiler konusunda –şer’î taabbüdî hükümlerde değil- istidlal veya istimbat 

mahiyetinde yararlanırdı.”492 

“Aklî, ilmî, felsefî, toplumsal, tarihsel konularda sözü teyid etmek ve açıklamalarda 

mananın götürdüğü doğruluğu teyid için sözü uzatır, bu konuların açıklamada ziyâdelik 

ve açıklamalarda müfessirlerin çoğunun durduğu manaları teyid etme dışında tefsirle 

alakası yoktur.”493 

“Tetkik ettiği ayet hakkında naklÎ herhangi bir delil bulunmuyorsa, naklî ilimlerin 

kesin temelleriyle ve başka ilimlerin kesin ilkeleriyle çelişki oluşturacak bir tefsir 

yapmaz.”494 

“Müfessir bazı mefhumlar ve konularda mutlaka durur, en önemlilerine büyük 

önem verir. Manasını tayin etmek ve Kur’ân’daki medlullerini belirlemek için Kur’ânî 

araştırmalar yapar.” 

“Müfessir genellikle ayetleri açıklamada sunacağı mananın özetini vermeye önem 

verir.”495  

“Müteşâbihleri, Kur’ân’daki konuların temeli ve “ümmü’l-kitab” olan ayetlere 

döndürür, müteşâbihleri izlemek yolunu kalbi kararmışlara kapatır, hadisleri Kur’ân’a 

sunmada muhkem ayetleri ölçü alır, başka ilimlerin temellerini aklın da önünde eğildiği 

bu kesin kıstasla değerlendirirdi.”  

“Bilimsel varsayımları asla kanıt olarak görmez ve bunu pergelin sabit ayağına 

benzetir. İşin gerçekte sabit değil de hareket halindeki ayak tarafından yapıldığı 

gerçeğinden hareketle kanıtlanmamış varsayımlara ayetlerin tefsirinde yer vermekten 

şiddetle kaçınır, ilim ve teknolojinin ilerlemesini o varsayımın doğruluğuna delil olarak 

görmez, her varsayımın başka bir varsayıma dönüşme ihtimali tehlikesini gözden uzak 

tutmaz ve şöyle der: “Sabit olan Kur’ân-ı Kerîm’i değişken olan geçici bilimsel 

varsayımlarla tefsir edemez, onlara uyarlayamayız.”496 

                                                 
490bkz., İnce, Çağın En Büyük Tefsiri, Kıble Dergisi; kuranneslider.com/cagin-tefsiri-el-mizan_d977. 

html, 2014. 
491 el-Evsî, age., s. 115; ; http://almerja.com/reading.php?idm=11354, 2019 . 
492 Amûlî, Allâme Tabâtabâî ve Tefsirdeki Metodu, el-Mîzân’ın Türkçe Mukaddimesi, I. 19. 
493 el-Evsî, age., s. 115. 
494 Amûlî, agm., I. 20. 
495 el-Evsî, age., s. 115. 
496 Amûlî, agm., I. 20. 
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“Hiçbir zaman kendisi veya başkalarının irfanî keşfini tefsir ölçüsü olarak almaz. O 

münkeşif ve meşhudu doğru olması halinde sadece ayetin anlamının bir mısdakı, bir 

örneği olarak görürdü, ayetin temel ekseni olarak değil.” 

“Müfessir modern çağda var olan fikir ve anlayışlarla meşgul olur, özel bahisler 

ayırır kadın konusu gibi, nefsi müdafaa ve zarureti konusunda, teaddüd-i zevcat, kısas, 

vb.”497 

“Tefsirinde asaleti, önceliği, zâhire verir, ayetin kavramsal tefsiri makamında bâtını 

esas almazdı. Sadece ayetin zâhirinin hüccet değerini korumak suretiyle bâtına geçer ve 

o bâtından başka bir bâtına yol bulurdu.” 

Tabâtabâî, “dini öğretileri, metafizik sınıfında değerlendirir, dini öğretileri madde 

ve hareket kanunlarından uzak tutar, maddi olarak azalıp çoğalmayı bu sahaya sokmaz, 

dini değişim ve tekâmül halinde olan, eskime ve çürümeye maruz bulunan gelenek ve 

töreler gibi görmez, bu tür düşünce tarzını şiddetle reddederdi.”  

“ ‘Elif, Lam, Mim’ ve ‘Sad’ basit sure başlangıçlarına sahip sureleri ve yine ‘Elif, 

Lam, Mim, Sad’ gibi mürekkep sure başlangıçlarına sahip sureleri tetkik etmek 

suretiyle, sure başlangıçlarının surenin içeriğine dair bir remz ve gizli bir işaret olduğu 

sonucunu çıkarır.”498 

“Hiçbir zaman tefsiri tatbikle, mefhumu yaşanmış ve görünmüş dıştaki örnekleriyle 

karıştırmadı. Muteber bir rivayetin ayetin nüzûl sebebini açıklamasını veya içeriğinin 

sahabeden biri veya bir grubuna intibak etmesini, ayetin genellik kisvesinden çıkıp 

kişisel muhtevaya bürünmesine sebep saymaz, bunun kavramsal tefsir hanesine 

girmesine izin vermezdi. Ayetin bir tek mısdaktan (örnek) başka diğer bir mısdakının 

olmamasını ayetin şumullü anlamı ve genel kavramı yönünde tefsir edilmesine engel 

görmezdi.”499 

Ahdeyn kitaplarını Kur’ânla mukayese etmiş ve onların tahrif edilmiş yerlerini 

belirtmiştir. Bir taraftan şüphelere teveccüh etmek ve muhaliflerin işkalleri ve onları 

inceleme ve eleştirme işi, diğer taraftan da dinî güncel olaylarla tatbik etmeye çalışma 

ve ilmî, felsefî ve kelamî konulara inayet etmesi,   el-Mîzân tefsirinde bulunan en bariz 

özelliklerden biridir.500 

“Bu tefsirde, Kur’ân’î beyanlarla birlikte, rivâî, sosyal, tarihî, felsefî ve ilmî 

konuların birbirine karışmadan ayrı ayrı işlenmesine riayet edilerek dünyanın 

                                                 
497 el-Evsî, age., s. 115. 
498 Amûlî, agm., I. 20-22. 
499 Amûlî, agm., I. 20-22. 
500 tr.wikishia.net/view/El-Mizan-fi-Tefsiri’l-Kur'ân, 2019. 
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günümüzdeki meseleleri ve ideolojilerinden kapsamlı bir şekilde söz edilerek, 

mukaddes İslâm prensipleriyle karşılaştırılmış, kabul ve red yerleri belirlenmiştir.” 

“el-Mîzân, sosyolojik bir tefsirdir. el-Mîzân yazarının nazarında Kur’ân’ın 

anlaşılması amacına hizmet ettiği sürece kullanılmayacak materyal yoktur. Bunların 

başında da, sosyoloji yasaları gelir. İnsanlar arası ilişkiler, insan-hayat ilişkisi ve insan-

evren ilişkisi, Kur’ân ayetlerinin çeşitli bağlamlarda irdelenişi esnasında birer ilâhî kanıt 

(ayet) işlevini görecek kaideler olarak belirginleşirler. Buradan hareketle insan-Allah 

ilişkisinin niteliği açıklığa kavuşturulur. Kur’ân’la sosyoloji yasaları arasında çelişki 

yoktur. Çünkü aynı kaynaktan gelirler; aynı kaynaktan gelen şeyler aynı karakteristik 

özelliklere sahip olurlar.”501 

“el-Mîzân felsefî bir tefsirdir.  el-Mîzân zaviyesinde akıl, vahyin muhatabı, vahyin 

anlayanı, algılayanı ve anlamlandıranıdır. Bugüne kadar yaban mecralarda kendine 

yakışmayan herzeler yiyen akıl ve onun evreni anlama çabasının bir ürünü olması 

gereken felsefe, asıl mecrasına girmenin coşkusunu yaşar. Metafizik bağlamda tek 

kelimeyle harikalar yaratır, teoriler geliştirir, uçsuz bucaksız evrenin semalarında 

özgürce kanat çırpar. Tabâtabâî, sadece felsefî argümanlar kullanmakla kalmaz, kendi 

filozofik dehasını da konuşturur, Felsefî hipotezler geliştirerek, yaygın Felsefî 

kanaatlerden farklı sonuçlara ulaşır. İnsanın sosyal bir varlık olması kabulünü sorgular 

ve bunun altında yatan olgunun istihdam (başkasını  kullanma dürtüsü) olduğunu tespit 

eder. İnsan hayatından, insanın karakteristik özelliklerinden sağlam ve tartışılmaz 

kanıtlar bulmakta zorlanmaz.”502 

“Tabâtabâî, müfessirlerin görüşlerini çokça zikreder. Bazılarından istifade eder, 

diğer bazılarını ise münakaşa ve tahlille sunar.”503 “el-Mîzân mukayeseli tefsirdir. Yeri 

geldikçe çağdaş müfessirlerle, zaman zaman ilk kuşak müfessirlerle polemiğe girer. 

Tatlı sert bir kavgaya tutuşur. Onları incitmeden, tahkir etmeden, küçümsemeden...” 504 

“Tabâtabâî özellikle itikadî konularda naklettiği görüşleri eleştiriye tâbi tutar. Âlûsî, 

Muhammed Abduh, Fahreddin er-Râzî ve Gazzâlî gibi Ehl-i Sünnet’e mensup birçok 

âlimin fikirlerini tenkit ve tahlil eder; nâdir de olsa Ayyâşî, Kummî ve Tabersî gibi Şî’î 

müfessirleri eleştirdiği de olur.”505 “Görüşler arasındaki kabul veya reddi aşağıdaki 
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temeller üzerine yapar: Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri, ayetlerin siyak birliği, itikâdî 

temeller.”506 

“Allâme, müfessirlerin isimlerini bazen aktarmış bazen de aktarmamıştır. Bazı 

tefsirlerdeki görüşleri de »ربما قيل« diyerek zikretmiştir ki o da zayıflatmak içindir.”507 

“Adlarını belirtmeksizin, Ehl-i Sünnet'e mensup çağdaş Mısırlı müfessirlerin görüşlerini 

aktarmış, hata, yanlış ve zaaf noktalarını açıklığa kavuşturmuştur.”508 “el-Menâr 

yazarıyla akli çıkarsamaların temellendirilmesi hususunda diyaloğa girer. Okuyucuyu 

alır, Mefâtih’ul-Ğayb satırları arasında Razî ile tartıştırır. el-Keşşâf müellifinin gramatik 

çözümlemelerini bazen tek satırlık bir açıklamayla boşa çıkarır. Bazen sayfalar dolusu 

cevaplar verir. Her satırı okuduktan sonra şimdi hangi şaşırtıcı cevabı verecek diye 

merakınızı yenemez ve bir an önce o satırı da su gibi içmek istersiniz. Tartışma 

sanatında üstüne yoktur el-Mîzân’ın. Haklı oldukları yerlerde hiçbir komplekse 

kapılmadan diğer müfessirlerin görüşlerini benimsediğini belirtir.”509 

“İrfanî bir tefsirdir. Salt akıl değil, duygu da beşeri bir olgudur. Dolayısıyla insanın 

mistik eğilimlerinin de tatmin edilmeye ihtiyacı vardır. Kur’ân bu amaca yönelik irfanî 

mesajlarla doludur. Hadislerde bu tür derin anlamlı, insanın ruhunu kavrayan ifadeler 

bulmak mümkündür.” “Ahlâkî konulara genişçe yer verip, irfanî konuların ise özel bir 

hassasiyet ile kısa olmasına özen göstermiştir.”510 

“İslâmî inanç, ibadet ve muamelât alanında belirginleşen iki ana ekol olan Ehl-i 

Sünnet ve Şî’a mezheplerinin birikimlerini, argümanlarını bir tefsir çalışmasında ortak 

payda olan Kur’ân’ın anlaşılması amacına yönelik olarak kullanması bakımından 

farklıdır. Bu özelliğiyle, tek mektebe dayanan bir tefsir çalışmasında rastlanmayacak 

şekilde ufuk açıcıdır.” 

Mezhebî tefsir olmasının yanısıra, talebesi, Mutahharî’nin deyimiyle birçok farkı 

konuyu ele alan “ansiklopedik bir tefsirdir.”511 

“Bu tefsirde doğu-batı-küfür ideolojilerinden kaynaklanıp, İslâm memleketlerine 

yayılan İslâm'a yönelik eleştiri ve tenkitlere tam anlamıyla cevap verilmiş, bu tür 

ideolojilerde bulunan, zaaf, ibham ve muğalata noktaları belirtilmiştir.” 
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“Tefsirin diğer bir özelliği de Şî’a mektebini savunmasıdır. Bunu da, ince ve derin 

araştırmalarıyla ve ayetlerin konumlarını göstererek başarmıştır. Beliğ ve anlaşılır bir 

dille, Kur’ân ayetlerine dayandırarak ve "ed-Dürru’l-Mensûr" tefsiri gibi Ehl-i Sünnet 

tefsirlerinde nakledilen hadisler vasıtasıyla velâyet konusunu aydınlatmış, Hz. Ali (as) 

ve diğer masum imamların genel velâyetini açık delillerle beyan etmiştir.”512 

“el-Mîzân geniş fıkıh konularını içermez, fakihlerin sözlerini ve mezheplerini, 

ahkâm ayetleri hakkındaki tartışmaları eserine almaz. Ahkâm ayetlerinin üzerinde 

gereği kadar durur.  Kendisi hayatı boyunca fıkıh okutmuş ve bu ilimde istinbat etme 

seviyesine ulaşmış birisi olmasına rağmen fıkhî konuları tartışmalarla mezhebi 

görüşlerle ele almayı doğru bulmamıştır.”513 “Ehl-i Sünnet’le İmâmiyye arasında ihtilâf 

konusu olan mut‘a ve abdest gibi meselelerle ilgili âyetlerin dışında İmâmiyye’nin 

görüşünü zikretmekle yetinmiş, ancak müt‘a ve mesh konuları üzerinde genişçe 

durmuştur.514 

       Tabâtabâî, mukaddimesinin sonunda tefsirinde izlediği metodu detaylarıyla anlatır. 

       “Tabâtabâî, isrâîliyyatla ilgili haberleri aktarmakta ihtiyatlı bir yol izler. 

“Müellife göre muhkem olsun müteşâbih olsun bütün âyetlerin te’vili mümkündür.” 

“Sahâbe ve tâbiûn sözlerinin aralarındaki ihtilâf ve çelişki sebebiyle müslümanlar 

için hüccet olamayacağını söyleyen ve eserinde bunlara fazla yer vermeyen müellif, 

Ehl-i Beyt İmamlarını Kur’ân’ın muallimleri olarak kabul etmekte ve onların 

sözlerinden çokça yararlanmaktadır.”  

“Ona göre tevhid esaslarıyla mücehhez birtakım şahısların bulunması vâciptir. Bu 

şahıslar peygamberler ve imamlardır. Eğer bu iki insan grubu olmazsa yeryüzüne 

cehalet hâkim olur, yaratılışın gayesi bozulur. Bu noktadan hareketle el-Mîzân’da inanç 

esaslarıyla ilgili âyetlerin tefsirinde Şîa’nın imâmet, ismet, rec‘at, velâyet, vasiyet ve 

takıyye gibi prensipleri savunulmuştur.”515 

“Tefsire hem Şî’î hem de Sünnî âlimler teveccüh etmiş, kısa zamanda onlarca kitap, 

yüzlerce makale ve tez yazılmıştır. Bu tefsir Farsça, Urduca, İspanyolca ve Türkçe 

dillerine çevrilmiştir.”516 

“Psikoloji, felsefe, sosyoloji ve tarih gibi konuların da ele alındığı el-Mîzân’da 

Muhammed Abduh’un, Ehl-i Sünnet içinde bir tefsir hareketi geliştirmeye çalıştığı gibi 

                                                 
512https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainintefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyni, Allâme Tabâtabâî (2), 2019 
513Ayetullah Cevâdî Amûlî, agm., s. 11; bkz., http://ar.wikishia.net/view/الميزان_في_تفسير_القرآن#. 

D8.AA.D8.B1.D8.AC.D9.85.D8.A9_.D8.AA.D9.81.D8.B3.D9.8A.D8.B1_.D8.A7. D9.84.D9.85. D9.8A.  

D8.B2.D. 
514 Yılmaz, el-Mîzân, DİA, XXX. 213-214. 
515 Yılmaz, el-Mîzân, DİA, XXX. 213-214. 
516tr.wikishia.net/view/El-Mizan-fi-Tefsiri’l-Kur'ân, 2019. 

https://islamkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainintefsir-Metodu.htm/
http://ar.wikishia.net/view/الميزان_في_تفسير_القرآن#. D8.AA.D8.B1.D8.AC.D9.85.D8.A9_.D8.AA.D9.81.D8.B3.D9.8A.D8.B1_.D8.A7. D9.84.D9.85. D9.8A.  D8.B2.D
http://ar.wikishia.net/view/الميزان_في_تفسير_القرآن#. D8.AA.D8.B1.D8.AC.D9.85.D8.A9_.D8.AA.D9.81.D8.B3.D9.8A.D8.B1_.D8.A7. D9.84.D9.85. D9.8A.  D8.B2.D
http://ar.wikishia.net/view/الميزان_في_تفسير_القرآن#. D8.AA.D8.B1.D8.AC.D9.85.D8.A9_.D8.AA.D9.81.D8.B3.D9.8A.D8.B1_.D8.A7. D9.84.D9.85. D9.8A.  D8.B2.D


153 

 

Tabâtabâî’nin de Şî’î çevrede benzer bir hareketi meydana getirmeyi amaçladığını 

söylemek mümkündür.”517 “Mîzân, günümüzde İmâmiyye Şî’ası’nın en önemli kitapları 

arasında yer alırsa, Menâr da modernist geleneğin en önde gelen eserleri arasında 

zikredilir.”518 

“(Reşid Rıza) ve Tabâtabâî, en güzel tefsir tarzının Kur’ân’ın Kur’ân’la yapılan 

tefsiri olduğu görüsünde hem fikirdirler.”  

“(Reşid Rıza) ve Tabâtabâî, müfessirlerin sahâbe ve âlim tâbiînden gelen 

rivayetlere ihtiyatla yaklaşmaları gerektiği konusunda hem fikirdirler. İki müfessir de 

lüğavî detaylara, edebî üsluplara, ilmî faraziyelere ve gereksiz ayrıntılara fazla 

girmemişler; Kur’ân’ın asıl mesajını insanlara en kolay nasıl ulaştırabileceklerini 

düşünmüşler; ayetle ilgili sünnetten delil varsa ondan yararlanmışlar ancak sahâbe ve 

tabiîn rivayetlerine çok fazla yer vermemişlerdir.”519   

“Tabâtabâî’ye göre Kur’ân herkes tarafından anlaşılacak bir özelliğe sahiptir.” 

“Tabâtabâî, Ehl-i Beyt imamlarının Kur’ân’ın hem zâhirine hem de bâtınına ve hem 

te’viline (yoruma) hem de tenziline (sözel ifadelere) önem verdiklerini ifade ediyor.” 

“O, Kur’ân’ın temas ettiği bir konuda doğruya ulaşmak için, sadece bilimsel ve 

felsefî araştırmaların yeterli olmadığını, zira bu tarz tefsirlerde herhangi bir mesele 

tartışıldıktan sonra, ilgili konuda en son Kur’ân’a müracaat edildiğini ve bu yöntemin de 

kabul edilemeyeceğini vurgular.” 

“Tabâtabâî, girişte mezhep taassubu ile tefsir yazmanın doğru olmadığını 

anlatmıştır. Ancak kendisini bundan uzak tutamadığını daha mukaddimesindeki bazı 

ifadelerinden anlıyoruz. Ayrıca Tabâtabâî’nin İsnâ Aşeriyye’nin görüşlerini hararetle 

savunduğu, kendi görüşlerine aykırı mezheplere karsı bazen sert tavır aldığı ve zayıf 

rivayetlerin yer aldığı Ehl-i Beyt’ten gelen bilgilere fazlaca yer verdiği dikkat 

çekmektedir.”520  

Allâme Tabâtabâî’nin Tefsiru’l-Mîzân adlı eseri hakkında inceleme yapan Faslı Dr. 

Zehri, bu kitabın İslâmî çağlarda kaleme alınan en büyük tefsir eseri olduğunu, daha 

önceleri de birçok müfessir ve fakihin sözlerinin bize ulaştığını ancak ilk kez bir 

filozofun böylesine detaylı bir tefsiri kaleme aldığını, Molla Sadra'nın yedi ciltlik tefsir 

yazmasına karşın bu tefsirin tam olmadığını ve tüm Kur’ân'ı Kerîm'i kapsamadığını, 

oysa Tefsiru’l-Mîzân'ın sırf felsefî bir tefsir olmadığını, Allâme Tabâtabâî’nin bu 

                                                 
517www.filozof.net/Turkce/edebiyat/dunya-edebiyatı/15733-el-mizan-tefsiri-tabatabai-ozellikleri-

hakkında-bilgi. html?showall=1, 2019. 
518 Ziya Şen, Resid Rıza ve Tabatabâî’nin Tefsirlerindeki Mukaddimelerinin Karsılastırılması,  

DEÜİFD, XXIX/2009, s. 98; Yılmaz, el-Mîzân, DİA, XXX. 213-214. 
519Şen, agm., s. 102-103. 
520 bkz., Şen,  age., s. 115-122. 

http://www.filozof.net/Turkce/edebiyat/dunya-edebiyatı/15733-el-mizan-tefsiri-tabatabai-ozellikleri-hakkında-bilgi
http://www.filozof.net/Turkce/edebiyat/dunya-edebiyatı/15733-el-mizan-tefsiri-tabatabai-ozellikleri-hakkında-bilgi
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tefsirde sadece bir filozof değil, aynı zamanda bir muhaddis ve bir fakih olduğunun da 

gözlemlendiğini söyler.521 

Tabâtabâî, öncelikle tefsir edeceği anlam bütünlüklü ayet grubunu alır. “Beyân” 

“Ayetlerin Açıklaması” bölümünde surenin Mekkî veya Medenî olduğunu, surenin 

indiriliş amacını belirtir. Ayetteki bir kelimeyi lugat kitaplarından genelde de 

Müfredat’tan istifade ederek köküyle, türeme şekilleriyle açıklar. Uzun açıklamalar 

yapmayı gereksiz görür.  Kelimelerle, ayetlerde murad edilenin ne olduğunu belirtir. 

Her ayetin ayrıntılı bir şekilde tefsirini yapar. Örneğin bir ayette ‘neîm’ kelimesi 

geçmişse, bu kelimenin geçtiği tüm ayetleri, anlamca o ayete yakın ayetleri bir araya 

getirerek bütüncül bir bakış açısıyla Kur'ân’ı Kur'ân ile tefsir eder. Tefsirini İmâmiyye-

İsnâ Aşeriyyenin akidelerini-temel doktrinlerini esas alarak yapar. Bir konu hakkında 

ihtilaf varsa buna değinir. Daha sonra Şî’î ve Sünnî müfessirlerin görüşlerini naklederek 

ya onaylar ya da tenkit eder. Ardından da ‘Behs-i Rivâî’(ayetlerin hadisler ışığında 

açıklaması) bölümünde ilk olarak Şî’î kaynaklarından olmak üzere ayetin nüzûl sebebi, 

kelime açıklamaları, ayetin neyi kastettiği, mübhem hususlarla kimin kastedildiği gibi 

rivayetlere yer verir. Ardından Ehl-i Sünnet tarafından nakledilen rivayetleri nakleder. 

Sünnî kaynaklar görüşlerini destekliyorsa onları bolca nakleder. Ayrıca Sünnî 

kaynaklardaki görüş ayrılığından faydalanarak kendisini destekleyici hadisleri kullanır. 

Şî’a ve Ehl-i Sünnet arasındaki tartışmalı konularda ise, Sünnî kaynaklı hadisler 

mezhebî görüşlerini desteklemiyorsa bunları zayıf olarak addeder, tenkit eder, kendi 

görüşünün daha doğru olduğunu Ehl-i Beyt imamlarından gelen rivayetlerle 

kanıtlamaya çalışır. Birçok ayeti Hz. Ali, Hasan, Hüseyin, velâyet, imâmet gibi 

unsurlarla irtibatlandırır, bu konuda on iki imamdan gelen rivayetleri bolca zikreder. Bu 

                                                 
521 İran Kuran Haber Ajansı, 27.08.2008; Şî’a büyüklerinin el-Mîzân hakkındaki sözleri ise şöyledir: 

a. Ayetullah Cevâdî Amûlî: “Kur’ân bütün ilimlerin mahzeni olduğu gibi üstat Allâme’nin tefsirinde bu 

ilahi hekimin faydalandığı ve diğerlerine ulaştırdığı görüş, düşünce ve ilimler mahzenidir.” 

b. Allâme Seyyid Muhammed Huseyin Huseynî Tahrânî: “Bu eserde zâhirî ve batınî manalar aynı 

zamanda akıl ile nakil bir araya getirilmiş ve her biri kendi rolünü ifa etmiştir. Bu tefsirin öylesine ilginç 

bir yapısı vardır ki, O’nu Şî’a inançlarının senedi olarak dünyaya tanıtabiliriz.” 

c. Ayetullah Cafer Subhânî: “Ahlâkî ve manevi açıdan Allame Tabâtabâî’nin her yönüyle ilimle 

donanması dikkatleri çekmektedir. Allâme’nin kesintisiz ameli muharriki, Allah’ın rızasını kazanma 

ihlasıydı. Onun ilmi makamından haberdar olmayan bir kişi, bu insanın tefsirde yeni bir metodun 

kurucusu, felsefede yeni kanunların koyucusu ve seyr-i sülukda üstat olduğunu hiçbir zaman aklına bile 

getirmezdi.” 

d. Ayetullah Muhammed Hadi Marifet: “Bu tefsir İslâmî düşüncelerden oluşan bir hazinedir. Onda kayda 

değer yenilikler müşahede edilmektedir. Allâme, bu eserinde ilmî felsefî ve İslâmî düşüncelerde evrim 

yaratacak üstün ve derin araştırmalara yer vermiştir.” (tr.wikishia.net/view/El-Mizan-fi-Tefsiri’l-

Kur'ân/2019) 

e. Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni: “Bu tefsir, dünyaya İslâm ve Şî’a'nın akaid senedi olarak 

tanıtılabilecek tüm mezhep ve ideolojilerin mensuplarına sunulabilecek derecede güzel ve çekici olduğu 

için tüm dünyaya yayılmış, ünü her yeri almıştır, Şî’a'nın iftiharı olmuştur. Asr-ı Saadetten şimdiye kadar 

böyle bir tefsir yazılmamıştır.” (https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-

Tabatabainin tefsir-Metodu.htm/Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabâtabâî (2), 2019). 
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bölümden sonra bilimsel, felsefî, ahlâkî, sosyolojik, Kur’ânî geniş araştırmalar yapar. 

Her alanda yaptığı araştırmalarla donanımlı, yetkin bir âlim olduğunu gösterir. İslâm ve 

batı değerlerini karşılaştırır, İslâm’ın her yönüyle mükemmel bir din olduğunu her 

defasında okuyucusuna gösterir. Sünnî âlimlerin kitaplarına görüşlerine de müracaat 

eder. Şî’î ve Sünnî görüşleri mukayese eder. Çoğu zaman görüşlerini tenkit eder, 

özellikle sözkonusu Mısırlı çağdaş yazarlar ise tenkitinin dozunu daha da arttırır. Tefsiri 

birçok yönüyle özgün bir yapıya sahiptir. 

 

 

3. Kur’ân'ı Kerîm'e Bütüncül Yaklaşım 

 

Kur’ân üzerine yaptığı araştırmalar ile tanınan Izıtsu, Kur'ân’ın bütünlüğü ile ilgili 

olarak şunları söyler: “Kur'ân’da kelimeler arası ilişki son derece ilgi çekicidir. Mesela 

‘Allah, selam, nebi, iman vs.’ pek çok önemli Kur’ân sözcüklerini toplayıp, Kur’ân’da 

ne manaya geldiklerine bakmakla mananın kavranabileceği zannedilir. Fakat hakikatte 

öyle sanıldığı kadar basit değildir, çünkü bu kelimeler Kur’ân’da birbirinden ayrı, yalın 

halde bulunmazlar. Her birinin ötekiyle yakın bir ilişkisi vardır. Bu kelimeler müşahhas 

anlamlarını birbirleri ile olan bu ilişki sisteminden alırlar. Diğer bir ifade ile bunlar 

kendi aralarında büyük-küçük çeşitli gruplar teşkil ederler ve birbirlerine muhtelif 

yollarla bağlanırlar. Bu suretle sonunda gayet düzenli bir bütün ve son derece karışık 

kavramsal bir münasebet ağı kurarlar. İşte önemli olan husus, bu anlam sistemini 

yakalamaktır.”522 Buradan anlaşılacağı üzere, anlam kendi başına değil daima bir sistem 

içerisinde kazanılır. 

 “Kur'ân’ın yapısı icabı kesin sınırlarla konulara ayrılması ve ayrıca bölümlere 

ayrılıp başlıklar altında toplanması adeta imkânsızdır. Çünkü Kur'ân’ı teşkil eden 

parçalar öylesine iç içedir ki, çoğu zaman birbirlerinden ayırıp belli bir maksada matuf 

kılınamamaktadır. Örneğin Nisa Sûresi 4/160. ayetinde (Mekkî) Yahudilere haram 

kılınan şeyler sayılmazken En’am Sûresi 6/146. ayette (Medenî) onlara bütün tırnaklı 

hayvanların, sığır ve koyunların içyağlarının haram kılındığı anlatılır. Hz. Musa’nın 

inananlarla birlikte Mısır’dan çıkışına, denizi salimen geçişine, medenî olarak kabul 

edilen Bakara Suresi’nde çok kısa ve öz ifadelerle temas edilmektedir. Mekkî ayetlerden 

müteşekkil Yunus Sûresi’nin 10/61-66. ayetlerinde daha geniş bir biçimde 

bulmaktayız.”  

                                                 
522 Izıtsu, Kuran’da Allah ve İnsan, Ankara 1975, s. 15,16. 



156 

 

Albayrak’ın ifadesiyle, “Kur'ân tekrar tekrar okununca en küçük birimi olan 

harflere, kelimelere, yan cümlelere, ana cümlelere, cümlelerden müteşekkil ayetlere ve 

bu ayetlerin oluşturduğu daha büyük pasajlara kadar her Kur'ân parçasının başlı başına 

görev yüklendiği gibi Kur'ân bütünlüğü içinde birbiriyle bağlantılı bir yapı oluşturduğu 

gözlenir.”523 

Kur'ân bütünlüğü içerisinde açık ve anlaşılır bir kitap hüviyetinde ise, O kendi 

kendisini açıklıyor, tefsir ediyor demektir. Kendi kendisini açıklıyorsa bu, Kur'ân 

tefsirinde kendisine başvurulacak ilk ve en önemli kaynağın yine kendisi olduğu 

anlamını taşır. Kur'ân açık bir kitaptır.524 “Kur'ân’ın hem kendi içyapısında açıklık 

olduğu hem de insanların ihtiyaç duyduğu hususları açıklayan ve Allah katından 

gönderildiğine şüphe edilmeyen bir kitap olduğu anlaşılmaktadır.”525 

Kur'ân’ın bütünlüğü kendi içerisinde çelişmemezliği getirir. Kur’ân’ın çelişkiden 

uzak oluşu O’nun hakkında yeterli bilgisi olmayan ve onun özel yapısını gereği gibi 

kavrayamamış bir okuyucu bazı ayetler arasında tenakuz olduğunu sanabilir. Bu tür 

durumlara “işkâl” böyle zannedilen hususlara da “müşkil” denir. Bazen ifadeler 

konuları itibariyle farklı olmasına rağmen aynı konunun verildiği zannedilmiştir. Nisa 

Suresi’nin 54. ve 55. ayetleri arasında tenakuz söz konusu değildir.526 Nisa Suresi 82. 

ayetten Kur'ân’ın ihtilaftan çelişkiden uzak; hem lafız hem mana yönünden birbirini 

doğrulayan ve birbirini destekleyen ifadeleri bünyesinde barındıran bir kitap olduğu 

anlaşılır. 

Kur'ân’ı bütünlüğü içinde anlamaya engel olan faktörler de vardır. Albayrak bu 

hususlara da değinir. Ona göre, Kur'ân’ı nirengi noktası olmaktan çıkarmaya kadar 

götürebilen amilleri iki grupta mütalaa etmek mümkündür. Biri hissî (subjektif) diğeri 

metodiktir. Subjektiflikten kaynaklanan hata (önyargılı olmak), hissî yaklaşımlarda 

kişiler önceden kabullendikleri sonuçlara ulaşacaklardır. En doğruya ulaştırdığı 

iddiasındaki İlâhi kelâmı insanların peşin hükümle yorumlamaları, O’nun indiriliş 

gayesinin göz ardı edilmesi demektir ki bu da, Kur'ân’ın rehber kitap olma özelliğini 

zedeler. Peygamber (sav) Kur'ân’ı ındî görüşüyle tefsir edenlerin yorumlarında isabetli 

olsalar da hata etmiş olacaklarını ifade etmiştir. Kişinin herhangi bir Kur'ânî temele 

dayanmayan, araştırma mahsülü olmayan ve delillendirilemeyen şahsi görüşü, ister 

kendi itikad ve kanaatinin mahsülü olsun isterse müntesibi bulunduğu veya benimsediği 

                                                 
523 Halis Albayrak, Kur'an'ın Bütünlüğü Üzerine (Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri), İstanbul 1992, Şule 

Yayınları, s. 20-21-22. 
524 Maide, 5/15; Hıcr, 15/1; Nur, 24/34-46; Şuara, 26/2; Kasas, 28/2; Duhan, 44/2; Zuhruf, 43/2; Talâk, 

65/11. 
525 Albayrak, age., s. 27. 
526 Al-i İmran, 3/59; Hıcr, 15/26, Nahl, 16/4; Rahman, 55/14 ; Albayrak, age., s. 30. 
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bir grubun görüşü olsun farketmez. Albayrak’ın ifadesiyle, İslâm’da siyasî, iktisadî 

fırkalaşma hareketlerinin başlamasıyla Kur'ân çoğu zaman önyargılı tefsir edilme 

yoluna gidilmiştir. Çeşitli fırkaların metodunda mezhep değişmez mihver olarak kabul 

edilmiş, Kur'ân ise şu veya bu mezhebe uyması için te’vil edilmiştir. Daha doğrusu 

adeta mezhep ve fırkaların fikirleri, Kur'ân’ın manasına zorla kabul ettirilmiş ve ona 

hâkim kılınmıştır. 527  

Albayrak, ikinci hatanın metottan kaynaklanan hata olduğunu söyler. Kur’ân 

mutlaka kendi sistemi ve kendi terminolojisi içerisinde anlaşılmalıdır. Ona göre, Aristo 

metafiziğinin ve O’nun felsefî metodunun etkisinde kalan İslâm filozofları ve 

kelamcıları önceleri Kur'ân dışında tartışılıp olgunlaşan Kur'ân dışı problemleri, 

edindikleri yeni aklî ve mantıkî metodlarla Kur'ânî bir platforma çekme gayretine 

girişmişlerdir. Kur'ân dışı kavramlarla Kur'ân’ı anlamaya çalışmışlardır. Kur'ân’ın 

alanını genişletip onu Kur'ân dışı alanlara müdahil kılmak; Kur'ân dışı olguların 

Kur'ân’a müdahalesidir. Her ikisinde de alan tecavüzü vardır, her ikisi de Kur'ân’ın 

bütünlüğünü zedeler.528 

Sarf nahiv gibi ilimlerde söz sahibi olan müfessirler bu ilimlerle alakalı izahlara 

dalmışlar, meaâni, bedi, beyan gibi Arap edebiyatıyla ilgili konularda bahir olanlar ise 

belağatla ilgili açıklamalara ağırlık vermişlerdir. Fıkıh sahasında derinleşenler fıkhî 

meselelere, kevnî ilimlerle uğraşanlar da bu dallara eserlerinde ağırlık vermişlerdir. 

Kur'ân’ın indiriliş maksadını tahakkuk ettirmede başarılı olamamışlardır. Dolayısıyla 

Kur'ân’ı bir bütün olarak ele almayı ve O’nu yine kendisiyle anlamayı ikinci planda 

bırakmışlardır.529 

Kur’ân’ın bütünlüğü göz önünde bulundurarak ayeti ayetle tefsir etme metodunu 

bize ilk öğreten Rasülullah’tır. Buhârî ve Müslim’in rivayetlerine göre, En’am Suresi 

6/82. ayet nazil olunca insanlara bu ağır geldi. Rasülullah’a gelerek “Ya Rasülallah 

hangimiz kendisine zulumetmez ki?” dediler. O da “oradaki zulüm anladığınız şekilde 

değil. Siz salih kul olan Lokman’ın sözüne kulak vermediniz mi?’ ٌْرك لَُظْلٌم َعِظيم   إِن  الش ِ

Burada şirkten kasıt zulümdür diye buyurur. 530 

Buhârî’nin başka bir rivayetine göre Rasülullah, En’am 6/59. ayetindeki 

“mefatihu’l-ğayb”ı açıklarken “mefatih’ul-ğayb beştir diye buyurmuş ve Lokman 

Suresi’nin 31/34 şu ayeti ile açıklamıştır: ‘Kıyamet saati hakkındaki bilgi, Allah’ın 

                                                 
527 Albayrak, age., s. 57-58-59-60. 
528 bkz., Albayrak, age., s. 75-81. 
529 Albayrak, age., s. 91. 
530 Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil Buhârî, es-Sahîh, İstanbul 1992, Tefsir, 6/20; Müslim, İman, 1/80. 
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katındadır. Yağmuru O yağdırır, rahimlerde olanı bilir. Hiç kimse yarın ne 

kazanacağını bilmez ve hiç kimse hangi yerde öleceğini bilmez.’531 

Şimdi de müfessirimiz Tabâtabâî’nin bütüncül bakış açısıyla tefsirine örnekler 

verelim. “..Gelin yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün (kendinizi 

düzeltin)..."532 Ayette geçen "el-bâri” kelimesini kapsamlı bir biçimde açıklar. Bu 

kelimenin, Kur'ân-ı Kerîm'de üç yerde kullanılmış olduğunu belirterek, ayetleri 

zikreder.  Yaratıcı ve var edici anlamına yakın bir anlamda kullanılan orijinal ifadedeki 

isminin, yüce Allah'ın güzel isimlerinden biri olduğunu belirtir.533 Ona göre; “Belki de 

konuyla ilgili diğer isimler arasında özellikle bu ismin burada kullanılmış olmasının 

sebebi, kelimenin yaratma ve var etme anlamına yakın bir anlam taşımasıdır. Kök 

itibariyle "berae, yebrau, beraen"den gelir ve ayrılma anlamını ifade eder. Çünkü yüce 

Allah bu ismiyle yaratıkları yokluktan veya insanı topraktan ayırır.”534 

Müfessirimizin ayetleri bütüncül bir bakış açısıyla incelemesine başka bir 

örneğimiz Kur’ân’daki “Kitab” kavramıdır. Tabâtabâî, Kur'ân'da ‘kitab’ kelimesinin 

peygamberlere ilka edilen karar ve yasa içeren vahiy anlamında kullanıldığını ifade 

eder. Şu ayetlerde olduğu gibi: "Sana mübarek kitabı indirdik."535"Ne yerde, ne de kendi 

canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki biz onu yaratmadan önce, bir 

kitapta olmasın."536"Her insanın yaptıklarını boynuna bağladık, kıyamet günü onun 

için, açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız: Kitabını oku."537 Yüce Allah'ın, 

kelâmında kitabı kendine izafe ederek zikrettiği kitap kavramı, bu üç kısım dışında bir 

anlam taşımaz. Ancak Tevrat'la ilgili şu ifadeler hariç: "Öğütte ve her şeyin 

açıklamasına dair ne varsa hepsini Musa için levhalara yazdık." 538 "Levhaları yere attı 

ve kardeşinin başını tuttu."539 "Öfkesi dinince Musa, levhaları aldı. Onlardaki yazıda 

Rablerinden korkanlar için yol gösterme ve rahmet vardı."540 

Tabâtabâî, kitapları üç kısma ayırır. “Birinci kısım: Peygamberlere indirilen kitap. 

Bu kitap dinsel yasalar içermektedir. Yüce Allah bu bağlamda Nuh'un (as) kitabından, 

"Onlarla beraber hak kitaplar indirdi."541 İbrahim Peygamber'le (as) Musa 

                                                 
531 Buhârî, Tefsir, 5/193. 
532 Bakara, 2/54. 
533 Haşr, 59/24. 
534 el-Mîzân, I. 188-189. 
535 Sâd, 38/29. 
536 Hadîd, 57/22.                                                                                                                                                                                                                         
537 İsrâ, 17/13-14. 
538 A'râf, 7/145. 
539 A'râf, 7/150. 
540 A'râf, 7/154. 
541 Bakara, 2/213. 
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Peygamber'in (as) kitabından: "İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde."542 İsa'nın (as) 

kitabı olan İncil'den: "Ona içinde yol gösterme ve nur bulunan İncil'i verdik."543 ve Hz. 

Muhammed'in (sav) kitabından: "Şunlar kitabın ve apaçık Kur'ân'ın ayetleridir."544 söz 

eder. Devamla buyurur ki: "Allah tarafından gönderilen ve tertemiz sahifeler okuyan bir 

elçi. O sahifelerde doğru, değerli kitaplar vardır."545 "(Bu ayetler) değerli ve iyi 

elçilerin ellerinde, tertemiz, yüce ve değerli sahifeler içindedir."546 

İkinci kısım: Kulların iyiliklerden veya kötülüklerden oluşan amellerini kaydeden 

kitaplar. Buna şu ayetlerde işaret edilmiştir: "Her insanın yaptıklarını boynuna 

bağladık, kıyamet günü onun için, açılmış olarak bulacağı bir kitap çıkarırız."547 "Her 

bir nefsin, hayır olarak yaptıklarını ve kötülük olarak yaptıklarını hazır bulduğu... o 

günü hatırlayın."548 Kitaplardan biri her ümmetin amelini kaydeder. "O gün her ümmeti 

diz çökmüş olarak görürsün. Her ümmet, kendi kitabına çağırılır."549 Bütün insanlara ait 

olan kitap vardır. "İşte kitabımız, aleyhinize gerçeği söylüyor. Çünkü biz, yaptıklarınızı 

yazıyorduk."550 İyilerin ve kötülerin de ayrı ayrı kitabı vardır. "Hayır, doğrusu 

sapanların yazısı siccîndedir. Siccinin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Yazılmış bir 

kitaptır... Hayır, iyilerin yazısı ılliyyindedir. Illiyyinin ne olduğunu sen nereden 

bileceksin? Yazılmış bir kitaptır. Yaklaştırılmış olanlar ona tanık olurlar."551  

Üçüncü kısım kitaplar ise, varlık düzeninin ayrıntılarını ve varlık bütününde 

meydana gelen olayları kaydeden değişime karşı koruma altında olan kitaplardır. "Ne 

yerde, ne de gökte zerre ağırlığınca bir şey, Rabbinden kaçmaz. Ne bundan küçük, ne de 

büyük hiçbir şey yoktur ki, hepsi apaçık bir kitapta olmasın."552 "Biz her şeyi apaçık bir 

kitaba ayrıntılı olarak kaydetmişizdir."553 "Yanımızda zapteden bir kitap vardır."554 

Tabâtabâî, bu tür kitapların, bütün olayları ve varlıkları kaydeden genel bir kitap ve her 

varlığın kendine özgü, onun varlık içindeki durumunu kaydeden özel bir kitap olmak 

üzere ikiye ayırır. Örnek olarak da şu ayetleri verir. "Her sürenin (yazıldığı) bir kitap 

                                                 
542 A'lâ, 87/19. 
543 Mâide, 5/46. 
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vardır."555 "Allah'ın izni olmaksızın hiçbir kimse ölmez. Ölüm belli bir süreye göre 

yazılmıştır."556   

Üçüncü kısım kitaplardan biri de değişime açıktır, içeriğinin bir kısmı silinebilir, 

bir kısmı yerinde bırakılabilir. "Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ana kitap O'nun 

katındadır."557 

Yukarıda da müşahede edildiği üzere müfessirimiz “kitab” kavramının geçtiği 

ayetleri bir araya getirerek tasnif etmiş, okuyucuyu bu ayetlerle ve ulaştığı sonuçlarla 

doyurucu bir şekilde aydınlatmıştır. 

Tabâtabâî, şu ayetin tefsirinde de bütüncül bir bakış açısıyla açıklamalar yapar. “De 

ki: ‘Ben size, ‘Allah'ın hazineleri benim yanımdadır' demiyorum. Ben gaybı da bilmem. 

Size ‘Ben bir meleğim' de demiyorum. Ben sadece, bana gönderilen vahye uyuyorum." 

De ki: "Görmeyenle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz?"558 Müfessirimiz, 

"Allah'ın hazineleri"nden maksadın şu ayette ifadesini bulan husus olsa gerektiğini 

belirtir: "De ki: Eğer siz Rabbimin rahmet hazinelerine sahip olsaydınız, harcamaktan 

korkarak tutardınız."559 Yine bu ayette sözü edilen rahmet hazinelerinin etkileri ise, şu 

ayette açıklanmaktadır: "Allah, insanlara bir rahmet açtı mı, onu tutan olamaz."560 

Burada varoluş bağışına işaret ediliyor ki, bu bağış, Allah katından eşyaya varoluş ve 

varoluşun etkileri şeklinde yansımaktadır. Yüce Allah bir ayette de bu hususa şu açıklığı 

getirmektedir: "O'nun işi, bir şeyin olmasını istedi mi, ona, sadece 'Ol' demektir, hemen 

oluverir."561 Burada, bu bağışın kaynağının yüce Allah'ın azamet ve ululuk makamından 

sadır olan "Ol" sözü olduğu belirtiliyor. Bu gerçeğe diğer bir ayette şu şekilde işaret 

edilmiştir: "Hiçbir şey yoktur ki onun hazineleri, bizim yanımızda olmasın; ama biz onu 

bilinen bir ölçü ile indiriyoruz."562 

"Gaybı da bilmem." bölümünün tefsirinde ise, burada kendisine vahyedilmeyen 

bağımsız bir bilgiden söz edildiğine, çünkü yüce Allah’ın, ifadenin sonunda ayrıca 

vahiy olgusuna işaret ettiğine dikkat çeker. "Ben, sadece bana vahyolunana uyuyorum." 

Nitekim ulu Allah, Kur'ân'ın birçok yerinde, peygamberlerine vahyettiklerinin bir 

kısmının gaybın kapsamına girdiğini belirtmektedir. "Gaybı bilen O'dur. Razı olduğu 

bir elçi dışında kimseyi gaybına vâkıf kılmaz."563 Bir yerde de, Yusuf kıssasını 
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anlattıktan sonra şöyle buyuruyor: "Bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. 

Onlar kararlarını verip tuzak kurarlarken sen yanlarında değildin."564 Meryem 

kıssasının kapsamında da şöyle buyuruyor: "Bunlar, gayb haberlerindendir; bunları 

sana vahyediyoruz. Onlardan hangisi Meryem'in bakımını üstlenecek diye kalemleriyle 

kur'a atarlarken, sen yanlarında değildin; çekişirlerken de yanlarında değildin." 565 

Nuh kıssası anlatıldıktan sonra da şöyle buyuruyor: "Bunlar, sana vahyettiğimiz gayb 

haberlerindendir. Ne sen, ne de kavmin, daha önce bunları bilmiyordunuz."566 Müfessir, 

"Allah'ın hazineleri" ve “ğayb” kavramını bütüncül bir bakış açısıyla ilgili ayetlere 

temas ederek açıklamıştır. 

Tabâtabâî, meleklerin Hz. Âdem'e secde etmeleri olayının Kur'ân-ı Kerîm'in birçok 

yerinde tekrarlanmasına karşın, Hz. Âdem'in dünya hayatından önceki cennet 

deneyiminin sadece üç yerde gündeme getirildiğini söyler ve bu ayetleri zikreder. 

Birincisi: Bakara Suresi’nin 2/35. ayetinde, ikincisi A'râf Suresi’nin 7/19-25. 

ayetlerinde, üçüncüsü de Tâhâ Suresi’nin 20/115-126. ayetlerindedir. Ayetlerin akışı, 

özellikle kıssanın giriş kısmındaki, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım." ifadesi 

gösteriyor ki, Hz. Âdem yeryüzünde yaşamak ve orada ölmek üzere yaratılmıştır. Onun 

ve eşinin cennete yerleştirilmeleri ise, bir denemedir ki, bu vesileyle yeryüzüne insinler. 

Ayrıca Tâhâ Suresi’ndeki hitap, "Biz dedik ki: Ey Âdem..." şeklindedir. A'râf Suresi’nde 

ise, "Ey Âdem, yerleş..." şeklindedir. Yani cennet kıssasıyla meleklerin secde etmesi 

olayı, peşpeşe gelişen bir kıssaymış gibi, aynı ifade tarzı ile sunulmuştur. Kısacası, Hz. 

Âdem (as) yeryüzüne yerleşsin diye yaratılmıştır.567 

Tabâtabâî, Kur'ân'ın “mucize” kavramı ile vurguladığı anlamı ilgili ayetlerin 

tümünü göz önünde bulundurarak şöyle açıklar: “Kur'ân-ı Kerîm, doğal fenomenler ve 

olayların sebepleri olduğunu ifade eder ve genel nedensellik yasasını doğrular. Doğal 

bilimler ve öteki bilimsel araştırmalar da olayları ve olguları eldeki verilere göre ilgili 

illetlerine, sebeplerine dayandırırlar. Ölüm, hayat, rızık, gök veya yer menşeli diğer 

gelişmeleri Kur'ân-ı Kerîm, belli sebeplere bağlamakta, aynı zamanda bunların tümünü 

de tevhit ilkesi uyarınca, sonuçta yüce Allah'a dayandırmaktadır. Müsebbep varsa, bu 

kaçınılmaz olarak sebebinin varlığını gösterir.”568 

  Müfessir, Kur'ân-ı Kerîm’in, bir takım olayları haber verdiğini, bunların ise 

doğada yürürlükte olan sebep-sonuç ilişkisine dayalı sistemin ölçüleri içinde, gözle 
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görülür düzenin normlarına göre gelişmediklerini söyler. Sözünü ettiği olağanüstü 

gelişmeler, Kur'ân-ı Kerîm'in kimi peygamberlere (selâm üzerlerine olsun) izafe ettiği 

mucizelerdir. Nuh, Hud, Salih, İbrahim, Lut, Davud, Süleyman, Musa, İsa ve 

Muhammed (as) peygamberlerin gösterdikleri mucizeler gibi. Mucizeler, normal doğa 

yasalarının ölçülerine uymazlar. Eğer mucize de bizzat imkânsız olsaydı, hiçbir akıl onu 

kabul etmez ve bu hususta kanıt istemez ve herhangi bir kimse bir başkasına onu izafe 

etmezdi.569 

“Kur'ân-ı Kerîm, eşya arasında nedensellik kuralının varlığını, bazı şeylerin diğer 

bazı şeylere sebeplik oluşturduğunu onayladığı gibi, bütün her şeyi sonunda Allah'a 

dayandırır. Nitekim yüce Allah şöyle buyuruyor: "İyi bilin ki, yaratma ve emir 

O'nundur."570 "Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır."571 "De ki: Hepsi 

Allah katındandır."572 "De ki: Allah'ım, ey mülkün sahibi, sen dilediğine mülkü verirsin, 

dilediğinden mülkü alırsın."573 Buna göre, sebeplerin, sebepliğe sahip olmaları yüce 

Allah'ın kendilerine bu yetkiyi vermiş olmasına bağlıdır. Hiçbir sebep, sebepliğinde 

bağımsız değildir.”574 

Yüce Allah mucizelerle ilgili şöyle buyurur: "Hiçbir elçi, Allah'ın izni olmadan bir 

mucize getiremez. Allah'ın emri geldiği zaman hak yerine getirilir ve işte o zaman 

Allah'ın ayetlerini boşa çıkarmaya uğraşanlar, hüsrana uğrarlar."575 Müfessire göre, 

burada, herhangi bir peygamberin herhangi bir mucize göstermesi, yüce Allah'ın iznine 

bağlanıyor, peygamberlerin gösterdikleri mucizeler üzerinde peygamberlerin içinde olan 

bir etkenin rol oynadığı, ancak bu etkenin devreye girebilmesi için, Allah'ın izninin şart 

olduğu belirtiliyor.576 Diğer bütün sebeplerde olduğu gibi peygamberlerdeki mucizeleri 

meydana getirici iç etkenler de, ancak Allah'ın emrine denk düştüğü veya onunla 

özdeşleştiği takdirde etkili olabilir.”577 

Ona göre, “sihir ve kehanet gibi kötülük yönündeki veya duaların kabul olunması 

ve benzeri gibi iyilik yönündeki olağanüstü olaylar, Allah'ın izni ve iradesiyle, 

alışılagelmiş sebepler türünden olmayan gerçek doğal sebeplere dayanırlar. Mucize de 

aynen bunlar gibi, Allah'ın izni ve emriyle gerçek bir doğal sebebe dayanır. Yalnız, 

mucizede bunlardan ayrı olarak peygamberliğin, elçiliğin ve Allah'a yönelik davetin 
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doğruluğunu ispat için; "Bu iş insan gücünü aşan ilâhî bir iştir; inanmıyorsanız, siz de 

böyle bir iş yapın da görelim." diye bir iddia, bir meydan okuma söz konusudur.”578 

Tabâtabâî, En'âm Sûresi 6/74-83. ayetlerinde bahsi geçen Hz. İbrahim hakkında 

Kur'ânî, bilimsel, tarihsel vb. veriler ışığında geniş bir araştırma yapar, Hz. İbrahim ile 

ilgili birçok ayete değinir, Tevrat ile kıyaslama yapar. Biz de bu konuya Tabâtabâî’nin 

Kur'ân’ın bütüncül tefsirine verdiği önemi arzetmek maksadıyla geniş bir şekilde yer 

vereceğiz. İlk olarak Kur'ân'da İbrahim Peygamber'in (as) kıssasına değinir. Buna göre, 

İbrahim (as) çocukluğundan ergenlik çağının ilk dönemlerine kadar soydaşlarının 

toplumundan ayrı yaşıyordu. Sonra ortaya çıkarak babasının yanında yaşamaya başladı. 

Bu sırada babasının ve soydaşlarının putlara kulluk sunduklarını gördü. Babasının ve 

soydaşlarının bu davranışlarını hoş karşılamadı. Önce babasıyla, putlara kulluk sunma 

ekseninde tartışmaya başladı. Onu putlara kulluk sunmayı reddetmeye, tek ve ortaksız 

Allah'a kulluk sunmaya davet etti. Nihayet babası onu kovdu ve putlara kötü sözler 

söylemekten ve onlardan yüz çevirmekten vazgeçmemesi durumunda kendisini 

taşlayarak öldürmekle tehdit etti. Ama İbrahim (as) ona karşı kibar ve şefkatli davrandı. 

Çünkü yüksek bir ahlâka sahipti. Bu yüzden kendisini tehdit eden ve kovan babasına 

selâm verdi, kendisi için Allah'tan bağışlanma dileyeceğini; bu arada onu ve 

soydaşlarını, Allah'tan başka kulluk sundukları düzmece ilâhları terk edeceğini vaat 

etti.579 Bu arada bazı gruplarla putlara tapma hususunda tartıştığı gibi580 başka gruplarla 

da güneşe, aya ve yıldıza tapma hususunda tartışıyordu. Derken onun putlardan ve diğer 

düzmece ilâhlardan uzaklaştığı haberi toplumda iyice yayıldı.581 Bir gün soydaşları 

toplu ibadet için kentin dışına çıktıklarında, o hasta olduğunu ileri sürerek kentte kaldı, 

onlarla birlikte toplu tapınma merasimine katılmadı. Soydaşlarının kentin dışında 

oldukları bu sırada put evine girdi ve bir baltayla putlarını paramparça etti. Sadece 

büyük olanı bıraktı ki, gelip neler olup bittiğini ondan öğrensinler. Soydaşları kente geri 

döndüklerinde tanrılarına yapılanları gördüler. Bunu yapana büyük bir öfke duydular. 

Dediler ki: "İbrahim adında bir delikanlının onlar hakkında ileri geri konuştuklarını 

duyduk." İbrahim'i çağırdılar. Ona, "Ey İbrahim, tanrılarımıza bunu sen mi yaptın?" 

diye sordular. İbrahim onlara şu cevabı verdi: "Hayır; ama, şu büyük olan put yapmıştır. 

Onlara sorun eğer konuşurlarsa, size cevap versinler." İbrahim büyük putu 

parçalamamış, baltayı da onun boynuna veya başka bir yerine asmıştı. Böylece, diğer 

putları büyük putun kırdığı görünümünü vermişti. İbrahim bunu söylerken soydaşlarının 
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kendisini doğrulamayacaklarını biliyordu. "Eğer konuşurlarsa, onlardan sorun." demek 

suretiyle, onların ağzından açıkça putların cansız varlıklar olduklarına ilişkin bir itiraf 

almak istiyordu. Soydaşlarının putların cansız ve duygusuz varlıklar olduklarını itiraf 

etmelerini bekliyordu. Nitekim soydaşları İbrahim'in bu sözlerini duyduklarında hemen 

kendi içlerinde, "Sizler gerçekten zalimlersiniz." dediler. Sonra tekrar eski sapıklıklarına 

geri döndüler. Dediler ki: "Sen onların konuşamayacaklarını biliyorsun." Bunun üzerine 

İbrahim onlara şöyle dedi: "Siz Allah'ı bir yana bırakarak size bir zarar ve bir yarar 

veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh olsun size ve Allah'ın dışında taptıklarınıza! 

Siz hiç aklınızı kullanmaz mısınız? Kendi ellerinizle yonttuğunuz şeylere mi kulluk 

sunuyorsunuz? Sizi de, onları da yaratan Allah'tır." Dediler ki: "Onu ateşe atın, 

ilâhlarınıza yardım edin.” Daha sonra O’nu bu büyük ateşin ortasına attılar. Allah, 

ateşin ona karşı serin ve selâmetli olmasını sağladı. Onların İbrahim'e karşı kurdukları 

tuzağı boşa çıkardı.582 Bu arada kralın huzuruna da çıkmıştı. Halk ona da tapıyor, onu 

da bir rab olarak algılıyordu. Kral, İbrahim'le Rabbi hakkında tartışmıştı. İbrahim ona 

demişti ki: "Benim Rabbim dirilten ve öldürendir." Allah onu ateşten kurtarınca, 

insanları hanif dinine, tevhit inanç sistemine davet etmeye başladı. Küçük bir grup ona 

iman etti. Yüce Allah bunlar arasında Lut'un adını verir. Bunlar arasında kendisiyle 

birlikte hicret eden karısı da vardı. Memleketinden çıkmadan ve kutsal topraklara 

gitmeden önce onunla evlenmişti. Sonra kendisi ve soydaşları arasından iman edenler 

soydaşlarıyla ilişkilerini kestiler. Burada yüce Allah ona İsmail'i, İshak'ı ve arkasından 

Yakub'u müjdeledi. İhtiyardı, yaşı iyice ilerlemişti. Derken İsmail doğdu, ardından 

İshak doğdu. Allah ona, oğullarına ve oğullarının soyundan gelenlere bereket 

bahşetmişti. Sonra Rabbinin emri doğrultusunda Mekke'ye gitti. Orası hiçbir ekine 

elverişli olmayan kupkuru bir vadiydi. Oğlu İsmail'i oraya yerleştirdi. İsmail orada 

büyüdü, oralarda yaşayan Arap kabileleri etrafında birleştiler. Burada Mekke kenti 

kuruldu. 

Kâbe’yi İsmail’in yardımıyla yaptı.583 Kâbe insanlar için bir ibadet yeri olarak 

Allah tarafından kurdurulan ilk evdi.584 İnsanlar arasında haccın farz kılındığını ilân etti 

ve hacca özgü ibadetleri yasalaştırdı.585 Yüce Allah, oğlu İsmail'i kurban etmesini 

emretti. 586 

                                                 
582 Enbiyâ, 21/57-70, Sâffât, 37/88-98. 
583 Bakara, 2/126, İbrahim, 14/35-41. 
584 Bakara, 2/127-129; Âl-i İmrân, 3/96-97. 
585 Hac, 22/26-30. 
586 Sâffât, 37/101-107; el-Mîzân, VII. 222-224. 
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Müfessir, Yüce Allah’ın, kitabında İbrahim Peygambere yönelttiği en güzel 

övgülere yer verir. "Allah ona daha önce doğruyu göstermişti."587"Andolsun ki, biz onu 

dünyada beğenip seçmiştik, ahirette de o iyilerdendir. O zaman ki Rabbi ona, 'İslâm ol.' 

demişti. O da, 'Âlemlerin Rabbine teslim oldum.' demişti.”588 “Yüzünü bir hanif olarak 

Rabbine çeviren O’dur. O müşriklerden değildi.”589 “O’nun kalbi Allah ile mutmain 

olmuştu, Allah'ın kendisine gösterdiği göklerin ve yerin melekûtu sayesinde kesin 

bilgiye, katışıksız inanca ulaşmıştı.”590 “Allah onu dost edindi.” 591 “Allah onu insanlar 

için bir imam, bir önder kıldı.”592 “Kendilerine kitap ve şeriat verilen beş çığır açıcı 

(ulu’l-azm) peygamberden biri kıldı.”593 “Allah ona ilim, hikmet, kitap, mülk ve hidayet 

verdi. Onu geride kalanlar arasında kalıcı bir mesaj yaptı.”594 “Peygamberlik ve kitabı 

onun soyuna verdi.”595 O’nun dinini İslâm olarak isimlendirmek suretiyle İbrahim'in 

saygın hayatını ve dinsel kişiliğini korumuştur. Nitekim bu dini birçok yerde ona nispet 

etmiştir: "Babanız İbrahim'in dini, o sizi önceden Müslümanlar olarak 

isimlendirdi."596"Hani biz Beyt'i (Kâbe'yi) insanlar için merci ve güven yeri yaptık."597  

Allâme’ye göre, Hz. İbrahim’in insanlık âlemine etkisi geçmişten günümüze kadar 

süregelmektedir. Tevhit dini ona nispet edilmiştir. İslâm şeriatının kapsamında onun 

koyduğu kurallardan namaz, zekât, hac, bazı büyük baş hayvanların helâl kılınması, 

Allah düşmanlarından alakayı kesmek, selâm, Hanif dininin öngördüğü on temizlik 

kuralı -ki bunların beş tanesi başta, beş tanesi de bedendedir. Başta olanlar; bıyıkları 

kısaltmak, sakalları salmak, saçları taramak, dişleri misvaklamak ve aralarını 

temizlemek... Bedende olanlar ise; koltuk altı ve etek tıraşı yapmak, sünnet olmak, 

tırnakları kesmek, cenabetten yıkanmak ve su ile temizlenmek- bütün bunlar İbrahim'in 

şeriatının İslâm şeriatındaki yansımalarıdır. 

Tabâtabâî daha sonra Tevrat’taki İbrahim kıssasına değinir. Ona göre, kıssanın 

içeriği, ifadeleri arasındaki birbirini tutmazlık, anlamları arasındaki çelişki Kur'ân 

tarafından bu kutsal kitabın tahrif edildiğine ilişkin olarak ortaya konulan tezi 

destekleyen unsurlardır. Tevrat'ta anlatılan bu kıssa kapalıdır. Tevrat, başlangıçtaki 

mücadelesini, soydaşlarıyla tartışmalarını, soydaşlarından büyük eziyetler ve sıkıntılar 

                                                 
587 Enbiyâ, 21/51. 
588Bakara,2/130-131. 
589 En'âm, 6/79. 
590 Bakara, 2/260; En'âm, 6/75. 
591 Nisâ, 4/125. 
592 Bakara, 2/124. 
593 Ahzâb, 33/7; Şûrâ, 42/13; A'lâ, 87/18-19. 
594 Nisâ, 4/54; En'âm, 6/74-90; Zuhruf, 43/28. 
595 Hadîd, 57/26. 
596 Hac, 22/78. 
597 Bakara, 2/125; el-Mîzân, VII. 224-226. 
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görmesini, Hz. İbrahim'in Kutsal Kâbe'yi inşa etmesini, burayı güvenli bir harem 

bölgesi ilân etmesini, hac ibadetini yasalaştırmasını ihmal eder. Allâme’ye göre, bunlar, 

Tevrat'ı yeniden yazan İsrailli yazarların kişisel ihtiraslarının bir yansımasından başka 

bir şey değildir. Kadim Yahudi çekememezliği onları Kâbe'den söz etmemeye 

yöneltmiştir. Saygın peygamber İsmail'i Tevrat şöyle tanımlar: "Oğlun yaban eşeğine 

benzer bir adam olacak. O herkese, herkes de ona karşı çıkacak. Kardeşlerinin hepsiyle 

çekişme içinde yaşayacak... Çocuk çölde yaşadı ve okçu oldu." Müfessir, Tevrat'ı tahrif 

edenlerin, bu girişimleriyle Allah'ın nurunu söndürmeyi başaramayacaklarını değinir. 

Kitaplarında Hz. İbrahim'e, peygamberlik makamına, takva ruhuna ve erdeme 

yakışmayan davranışlar yakıştırmışlardır. Tevrat'ta deniliyor ki: "Yüce Tanrı'nın kâhini 

olan Şalem Kralı Melkisedek ekmek ve şarap getirdi. Avram'ı kutsayarak şöyle dedi..." 

Bunlardan biri de Tevrat'ta yer alan şu ifadedir: Güya Hz. İbrahim Mısır Firavununun 

adamlarına Sara'nın kız kardeşi olduğunu söylemiş ve Sara'dan da bu hususta kendisini 

doğrulamasını istemiştir. Bir keresinde de Gerar Kralı Avimelek'e onun kız kardeşi 

olduğunu söylemiştir. Böylece bir keresinde Firavun, bir keresinde de Avimelek onu eş 

olarak İbrahim'den almışlardır. Sonra Tevrat İbrahim'in, "O benim kız kardeşimdir." 

şeklindeki sözünü, bir keresinde, "Benim dinde kardeşimdir." şeklinde, bir keresinde de, 

"Babamız bir, annemiz ayrıdır. Onunla evlendim." şeklinde te’vil ettiğini anlatır. 

Tabâtabâî, daha sonra Buhârî ve Müslim’de Hz. İbrahim’in yalan söylediği ile ilgili 

hadisleri ele alır ve onları tutarsız olarak görür, Ehl-i Beyt’ten gelen bir rivayeti aktarır. 

Hz. İbrahim gibi bir peygambere yalan isnad edilemeyeceğini dile getirir.598 

Tabâtabâî’ye göre, Tevrat'taki çarpıklıklardan biri de İbrahim'in oğullarından birini 

kurban etmesi kıssasıdır ki, Tevrat'a göre, İbrahim'in kurban etmek istediği oğlu 

İshak'tır, İsmail değil. Oysa Hz. İbrahim'in Onu Tihame çölüne yerleştirmesi, Kâbe'yi 

yapması, İsmail'in ve annesinin Allah yolunda çektikleri meşakkatleri sembolik bir dille 

anlatımından ibaret olan, tavaf, sa'y ve kurban gibi ibadetleri içeren hac ibadetini 

yasalaştırması, kurban edilmek istenen oğlun İshak değil, İsmail olduğunu gösterir. 

Barnabas İncili'nde Mesih'in, kurban edilen oğlun İsmail yerine İshak olduğunu 

söylemelerinden dolayı Yahudileri kınadığı belirtiliyor. 44. bölümde şöyle deniyor: 

"Allah İbrahim'le şöyle konuştu: İlk doğan çocuğun olan İsmail'i al, dağa çıkar, onu 

kurban olarak boğazla. İshak İbrahim'in ilk doğan çocuğu olabilir mi? O doğduğunda 

İsmail yedi yaşındaydı." Kur'ân ayetlerinde ise, kurban edilen oğlun İsmail olduğu 

hemen hemen açık bir şekilde ifade edilmektedir.599 Ayetler üzerinde düşünen bir 

                                                 
598 Bu husus, Tabâtabâî’nin Sünnî âlimlerin görüşlerini ele alışı bölümünde ele alınmıştır. 
599 Sâffât, 37/98-113. 
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kimse, kurban edilmek üzere seçilen çocuğun, "Ona halîm bir çocuk müjdeledik." 

ayetinde müjdelenen çocuk olduğundan kuşku duymaz. "Biz ona İshak'ı iyilerden bir 

peygamber olarak müjdeledik." ayetinde işaret edilen diğer müjdeleme ise, ilk 

müjdelemeden ayrıdır. İkinci müjdelemede işaret edilen İshak, ilk müjdelemede işaret 

edilen çocuktan ayrıdır. İlk çocuktan söz edilirken kurban olayı da birlikte 

anlatılmıştır.600 

Müfessir, Tevrat'ta İbrahim kıssasının, İshak ve İsrail kavmi boyutuyla 

sınırlandırıldığına İsmail'den söz edildiğinde küçümseyici, basitleştirici ifadeler 

kullanıldığını örnekleriyle ifade eder. Sözgelimi, bir yerde Allah'ın İbrahim'e, "Onunla 

(İshak'la) ve soyuyla antlaşmamı sonsuza dek sürdüreceğim. (Yani senin soyun İshak'la 

devam edecek.)" diye hitap ettiğinden söz ederken, bir başka yerde, "İsmail'e gelince, 

seni işittim. Onu kutsayacak, verimli kılacak, soyunu alabildiğine çoğaltacağım... 

Soyunu büyük bir ulus yapacağım." şeklinde ona hitap edildiğinden söz eder. Bir yerde 

İsmail'in vahşi (yaban eşeği), insanlara zıt düşen, insanların kendisine zıt düştüğü, ok 

atıcısı olarak büyüdüğü, baba evinden kovulduğu şeklinde tanımlandığını görüyoruz; bir 

başka yerde, Allah'ın onunla beraber olduğundan söz edildiğini görüyoruz.601 

Yukarıdaki örneklerden hareketle, Tabâtabâî’nin Kur'ân-ı Kerîm’i bütüncül bakış 

açısıyla tefsir ettiğini görüyoruz. ‘kitab’, ‘Allah’ın hazineleri’, ‘ğayb’, ‘mucize’, Hz. 

İbrahim’in hayatının tüm safhalarını bütüncül olarak değerlendirir ve okuyucusunu 

ayrıntılı bir şekilde bilgilendirir. Kur'ân-ı Kerîm’in her bir parçasının Kur’ân’ın 

bütünlüğü içinde ne kadar kıymetli olduğunu, her birinin özel görevlerinin olduğunu 

gösterir. Bu yöntemin en doğru yöntem olduğunu her fırsatta dile getirir, Kur'ân’ın iç 

bütünlüğüne dikkatleri çeker, Kur’ân bütünlüğü içerisinde ihtilaf olmadığını da 

vurgular.  

Tabâtabâî, İmâmiyye mezhebinin yöntemini yani bütüncül bakış açısıyla Kur'ân’ı 

Kur'ân ile tefsir etme yöntemini sıklıkla kullanmış bir ayeti ilgili olduğu ayetlerin 

tümüyle açıklama yoluna gitmiştir. Ancak, bazı durumlarda Kur'ân’ı bütünlüğü içinde 

anlamaya engel olan faktörlerden uzak kalamamış, Kur'ân’ı nirengi noktası yapamadığı 

durumlar olmuştur. Mezhebî görüşleri konusunda, hissîlik ve ön kabullerinden dolayı 

ayetleri bağlamından kopararmak suretiyle, mezhebî görüşlerini hareket noktası yaparak 

tefsir yapmıştır. Bunun en bariz örneği Ahzab Suresi 33/33. ayetidir. Müfessirin Ehl-i 

Beyt’ten bahseden bu ayetin siyak ve sibakından bağımsız olarak nazil olduğunu iddia 

etmesi ve Hz. Peygamberin hanımlarını Ehl-i Beyt dışında tutarak Ehl-i Beyt’in Hz. Ali, 

                                                 
600 bkz., el-Mîzân, VII. 227-232. 
601 bkz., el-Mîzân, VII. 232-242. 
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Fatıma, Hasan ve Hüseyin olduğunu iddia etmesidir. Bunun dışında pek çok ayeti 

imâmetle, hilafet, Hz. Ali vb. ile irtibatlandırması da bu görüşümüzü teyit etmektedir. 

Allâme’nin Kur'ân’ı bütünlüğü içinde anlamaya engel olan faktörlerden biri olan 

metodik hatadan uzak durduğunu gözlemliyoruz. el-Mîzân, felsefî, sosyolojik vb. birçok 

alana temas eden bir tefsir olarak kabul edilmektedir. Birçok konudaki felsefî, 

sosyolojik, tarihî, ahlâkî vb. incelemelerinde sözü uzattığı görülse de bu alanların 

kendine has bilgilerini Kur'ân’a dayatmaz, yeri geldikçe İslâm ile çeliştiğini düşündüğü 

hususları sıklıkla dile getirir ve tenkit eder, okuyucusuna farklı ufuklar açar. Birçok 

alanda Kur'ân’ın hidayete iletici Kitap olduğunu dile getirir. Sarf, nahiv, meânî, bedi, 

fıkhî alanlara girerek ayrıntılı açıklamalar yapmayı Kur'ân’ı hedeflediği amaçtan 

uzaklaştırma olarak görür. 

 

 

a. Kur'ân'ı Kur'ân İle Tefsiri 

 

“Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri metodu, Allah’ın Kitabını tefsir etmede başvurulacak 

ilk yoldur. Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri denildiğinde, Kur’ân’ın müfred lâfızlarının, 

terkiplerinin ve ifadelerinin, Kur’ân’ın bütünlüğü içinde diğer ilgili Kur’ân pasajlarının 

yardımıyla açıklanması; buna ilaveten Kur’ân’daki konuların, muhataplarının 

zihinlerine yerleştirmeğe çalıştığı kavramların terkîbi bir yaklaşımla Kur’ânî bütünlük 

içerisinde incelenmesi kastedilmektedir.”602  

“Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri yönteminin ilk uygulayıcısı bizzat Rasülullah’tır. Bazı 

ayetleri diğer bazı ayetlerle tefsir etmiş, sahabe de aynı yola başvurmuş, birçok müfessir 

de bu yoldan gitmiştir. İbn Teymiyye, tefsir metotları arasında en iyi ve en doğru olanın 

Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri olduğunu, Kur’ân’ın bir yerinde mücmel olarak geçen bir 

âyetin, başka bir yerde tefsir edilmiş olduğunu, bir sûrede kısa geçen bir ayetin başka bir 

surede genişçe anlatıldığını dile getirir. Kur’ân’ı indiren Allah'tır ve Kur’ân ile neyi 

murad ettiğini en iyi bilen O’dur.”603  

Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsirine; sorulan sorunun cevabının hemen peşinde gelmesini, 

mevsûfun hemen akabinde kendisini açıklayıcı vasıfların gelmesini gösterebiliriz. 

Sorulu cevaplı kısmına Tarık Suresi’nde gelen  “Gökyüzüne ve târıka (sabah yıldızına ) 

yemin ederim. Târıkın ne olduğunu nereden bileceksin? (O, karanlığı) delen 

                                                 
602 Fazlurrahman, Ana Konularıyla Kur’ân, Ankara 1987, s. 30-31; Albayrak, Kur’ân’ın Bütünlüğü 

Üzerine, s.43. 
603 İbn Teymiye, el-Mukaddime fi Usûli’t-Tefsir, s. 92; Suat Yıldırım, Peygamberimizin Kur’ân Tefsiri, s. 

143. 
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yıldızdır.”604 âyetini verebiliriz. Burada ‘Tarık’ın ne olduğuna dair yöneltilen soruya 

sonraki ayet-i kerîme cevap veriyor. Mevsûfun hemen akabinde kendisini açıklayıcı 

sıfatların/belirleyici özelliklerin gelmesine de şu örneği verebiliriz: “İyi bilesiniz ki 

Allah'ın velilerine hiçbir korku yoktur, onlar kederlenecek de değillerdir.”605 

buyruğunda "Allah'ın velileri"ni bundan sonraki âyet-i kerîmede: "Onlar iman edip 

emirlere aykırı davranmaktan sakınan kimselerdir”606 diye açıklamaktadır. İşte burada 

“Allah’ın velileri”nin, iman eden ve emirlere aykırı davranmaktan sakınan kimseler 

olarak tarif edilmesi “Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri” türündendir.607 

Kur'ân’ın kendi kendisini tefsir ediş biçimi ise şöyledir: Mutlak ifadeleri 

kayıtlayarak, kendisini istisna yoluyla, bir şeyin sebebini zikrederek, genel ifadeleri 

tahsis ederek açıklar. Müphem hususları, ism-i mevsullerle kastolunan şeyleri, ism-i 

işaretlerin gösterdikleri şeyleri, zamirleri, bir şeyin veya bir şahsın gerçek adını 

zikrederek açıklar. Zaman ve mekânla ilgili belirsizliği giderir. Garib kelimeleri, 

ifadelerdeki ihtimali bire indirgeyerek açıklar. Kısa ve veciz ifadeleri geniş olarak 

açıklar. İfadelerin mecâzî oluşlarını tesbit eder. İzahı güç hususları açıklar.608 

Kur'ân’ın bütün ayetleri üzerinde düşünüp her bir ayet ve ayetlerdeki birimlerin 

birbirleriyle olabilecek ince irtibatları göz önüne alınması da Kur'ân’ın Kur'ânla tefsiri 

olarak kabul edilmektedir.609 

Halis Albayrak Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsirini üç çerçevede ele alır. Ayet çerçevesi, 

siyak-sibak çerçevesi, Kur'ân’ın bütünlüğü çerçevesi. Birincisinde kelimeleri ve 

terkipleri önce cümlenin bütünlüğü içinde anlamaya çalışmak gerekir. İkinci çerçeve 

herhangi bir ifadeden önceki ifadelerdir. Belli bir ayet grubunun içinden bir ayetin veya 

ayetin bir bölümünün çıkarılıp müstakil olarak tamamen farklı bir gayeye hizmet 

ettirilmesi doğru olmaz. Nitekim kendi doğrularını Kur'ân’a onaylatmağa çalışanların 

ifadeleri çoğunlukla siyak-sibak bütünlüğünden soyutlayarak anlamaya çalıştıkları bir 

vakıadır. Üçüncüsü ise, Kur'ân’ın en küçük parçasından en büyük parçasına kadar fikrî 

bir uyumluluğa ve bütünlüğe sahiptir. 610 

Tefsir alanında uzman olan birçok isim rivayet tefsirini; Kur'ân'ın Kur'ân ile, 

Kur'ân'ın Hz. Peygamber'in sünneti ve hadisleri ile tefsiri, Kur’ân’ın sahabe sözü ile 

                                                 
604 Tarık Sûresi, 86/1-3. 
605 Yûnus, 10/62. 
606 Yûnus, 10/63. 
607 bkz., Muhammed Aydın, Rivayet Tefsiri Kavramı ve Kur’ân’ın Kur’ân ile Tefsiri: Eleştirel Bir 

Yaklaşım, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 20 ( 2009/2), s. 1- 22. 
608 Albayrak, age., s. 91-127. 
609 Albayrak, Kur’ân’ın Bütünlüğü Üzerine, s. 14. 
610 Albayrak, age., s. 43-47. 
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tefsiri, Kur’ân’ın tabiîn sözü ile tefsiri olmak üzere dört çeşit olarak kabul etmektedir. 

Tabiîn tefsirini bu gruba dâhil etmeyenler de vardır.611 

Muhammed Aydın, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsirinin rivayet tefsiri içerisinde kabul 

edilmesini eleştirir. Ona göre, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri rivayet yoluyla olacağı gibi, 

rivayete dayanmadan müfessirin ictihat ve gayretiyle de olabilir. Kur’ân’daki ayetleri 

birbirleri ile ilişkilendirmek “Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri” ise, bazıları konulu tefsiri, bir 

başkası aynı kıssa ile ilgili, diğer bir başkası da Kur’ân’da çelişki görünümü veren 

ayetleri bir araya getirip ayetler ışığında çelişki sebeplerini ortadan kaldırmayı 

“Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri” çeşidinden sayabilir. Dolayısıyla ayetler arasında 

bulunabilen her yakın veya uzak ilişkiyi, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri türünden 

saymamak gerekir. Aydın,  Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsirinin her dönemde olabilecek bir 

tefsir metodu olduğunu belirtir. Günümüz müfessirlerinin veya Kur’ân’a maksatlı 

yaklaşan bazılarının, sahip olduğu mezhep veya ideolojilerini desteklemek için 

Kur’ân’ın bazı ayetlerini diğerlerine hamlederek tefsir etmelerini, sahabe veya tabiinden 

nakil yoluyla gelen rivayet tefsiri türüne nasıl dâhil edilebileceğini sorar. Bir ayetin 

manasını başka bir ayetin yardımı ile tespit etmek, müfessire ait bir ictihaddır. Bu 

ictihad, sahabe veya tabiînden birine hatta daha sonra gelenlerden birine de ait olabilir; 

isabet olabileceği gibi isabetsizlik de olabilir. “Kur’ân’ın en önemli ve en doğru tefsir 

kaynaklarından birisi olması ile Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsirini rivayet tefsirinden saymak 

birbirinden farklı şeylerdir.612  

Bizce de, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri rivayetleri Rasülullah-sahabe-tabiûn 

dönemlerini kapsıyorsa rivayet tefsiri; kapsamıyor da sonraki dönem ve günümüz 

müfessirlerinin yorumunu içeriyorsa dirayet tefsiri olarak adlandırılmalıdır. 

Tabâtabâî’yi bu açıdan değerlendirecek olursak, Rasülullah (sav) ve makbul gördüğü 

sahabilerden, sahabe ve tabiûn döneminde yaşamış imamlardan rivayetini Kur’ân’ı 

Kur’ân ile tefsiri olarak kabul edersek bunun dışındaki rivayetlerini ne diye 

isimlendireceğiz? Ehl-i Beyt imamlarından gelen rivayetlerini hangi kategoriye 

koyacağız? Biz bunları Şî’a tefsiri ve dirayet tefsiri olması bağlamında 

değerlendirebiliriz. Ancak burada rivayet tefsiri ve Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri 

kavramlarının Şî’î ve Sünnîlerce farklı tanımlandıkları görülür. Şî’a, Sünnîlerce makbul 

                                                 
611 bkz., İbn Teymiyye, el-Mukaddime fi Usûli’t-Tefsir, Beyrut 2012, s. 92, Zerkânî, el-Menâhil fî 

Ulûmi’l-Kur’ân, Mısır 1360, II. 12; Zehebî, et-Tefsir ve’l-Mufessirûn, I. 152-154; Sabûnî, et-Tibyan fî 

Ulûmi’l-Kur’ân, Mekke 1980, s.63; Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Ankara 1971, s. 118; Muhsin Demirci, 

Tefsir Usûlü ve Tarihi, s. 244; Muhammed Aydın, Rivayet Tefsiri Kavramı ve Kur’ân’ın Kur’ân ile 

Tefsiri: Eleştirel Bir Yaklaşım, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 20 ( 2009/2), s. 1- 

22. 
612 bkz., Aydın, Rivayet Tefsiri Kavramı ve Kur’ân’ın Kur’ân ile Tefsiri: Eleştirel Bir Yaklaşım, s. 1- 22. 
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olan sahabe, tabiun rivayetlerini reddederken rivayetlerin Rasülullah ve imamlara ait 

olması gerektiğini savunur.  Şî’aya göre, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri de bu iki temel 

kaynakla ve ictihad ile yapılır.  

Tabâtabâî, Kur’ân’ı Kur’ân ile tefsiri, ayetler arasında bulunan ilişkiyi tesbit 

ederek, ayetleri imamlardan gelen rivayetlerle ve rivayete dayanmaksızın kendisinin 

ictihat ve gayretiyle yapmaktadır. Kur’ân’daki ayetleri birbirleri ile ilişkilendirmeyi, 

konulu tefsir, aynı kıssa ile ilgili ayetleri derleme, müşkil ayetleri bir araya getirip 

çelişki sebeplerini ortadan kaldırmayı da “Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri” olarak görür. 

Müfessir ayetler arasında bulunabilen her yakın veya uzak ilişkiyi, Kur’ân’ın Kur’ân ile 

tefsiri türünden saymaktadır ve tefsiri de bu özelliğiyle ön plana çıkmaktadır. Ancak 

bunları rivayet değil de dirayet tefsiri kategorisine koymak daha doğru olur. 

Tabâtabâî, tefsirinin mukaddimesinde konumuzla alakalı olarak şu ifadelere yer 

verir. “Biz, Kur'ân'ı Kur'ân'la tefsir ederiz. Bizzat Kur'ân-ı Kerîm'in teşvik ettiği, 

ayetleri detaylı biçimde inceleme yöntemi ile ele almakta olduğumuz ayeti, benzeri 

ayetler yardımıyla açıklamaya çalışırız; ayetlerin bildirdiği özellikler ışığında 

örneklerini teşhis eder, tanırız.” Müfessir, örnek olarak şu ayeti verir: "Biz sana Kitab'ı 

her şeyin açıklayıcısı olarak indirdik."613 Ona göre, her şeyin açıklayıcısı olan Kur'â-n-ı 

Kerîm'in kendi kendini açıklamaması mantıklı değildir. Diğer ayetler ise şöyledir: 

"İnsanlara yol gösterici, doğrunun ve hakkı batıldan ayırmanın apaçık delillerini 

kapsayan..."614 "ve size apaçık bir nur indirdik." 615 Kur'ân-ı Kerîm insanlar için bir yol 

gösterici, bir açıklayıcı, eğri ile doğruyu birbirinden ayırt edici, insanları ilgilendiren her 

konuda apaçık bir aydınlatıcı nur olacak, ama en çok ihtiyaç duydukları bir hususta 

onlara yeterli gelmeyecektir! Hangi yol Allah'a ulaşma hususunda Kur'ân'dan daha 

doğrudur?” Müfessir burada çok doğru tesbitler yapmıştır. Hz. Ali’nin Nehc'ül-

Belâğa'daki şu sözüne de değinir: "Kur'ân'ın bir kısmı bir kısmını destekler, bir kısmı 

bir kısmına tanıklık eder.” Ek olarak, Kur'ân muallimlerinin ve yol göstericilerinin 

izledikleri dosdoğru yol ve apaçık metodun bu olduğunu söyler. 

Hz. Peygamber’in Kur'ân’ı açıklamak üzere gönderildiğine değindikten sonra Ehl-i 

Beyt’in konumu ile ilgili hadislere değinir. "Size iki şey bırakıyorum, benden sonra 

onlara sarıldığınız sürece hiçbir zaman sapmazsınız: Biri Allah'ın kitabı, diğeri de 

soyum, Ehlibeytimdir. Bu ikisi havuz başında bana dönene kadar birbirlerinden 

ayrılmayacaklardır." Yüce Allah’ın, Ehl-i Beyt'in Kur'ân bilgisini ise şu ifadelerle 

                                                 
613 Nahl, 16/89. 
614 Bakara, 2/185. 
615 Nisâ, 4/174. 
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doğruladığını söyler: "Allah ancak siz Ehlibeyt'ten bütün pislikleri gidermek ve sizi 

tertemiz yapmak istiyor."616 Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor: "O, elbette şerefli bir 

Kur'ân'dır. Korunmuş bir kitaptadır. Ona temizlenenlerden başkası dokunamaz." 617 

Rasülden sonra Kur’ân’ı en iyi anlayan Ehl-i Beyt imamları olduğundan hadisler 

onlardan alınmalıdır. 

Tabâtabâî’nin tefsirinde en çok kullandığı yöntem, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiridir. 

Ona göre, Kur’ân’ın dini düşünce için gösterdiği yollardan biri dini nasların zâhiridir ki, 

bu yol Ehl-i Beyt’in yöntemi olan Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsir edilmesidir. Bu Şî’a’nın 

dini düşüncesini yansıtır.618  

Müfessir, Kur’ân’ı Kur’ân’la tefsir ederken şöyle bir yol tutar: 

1. Ayetteki mücmel, müphemi açıklamak için Kur’ân’ın bazı ayetlerine başvurur. 

2. Bazı ayetleri manayı açıklamadan ziyade kastı aydınlatmada kullanır.  

3. Bazı kelimelerin manalarını te’kid için Kur’ânî şahitlerinde sözü uzatır. 

4. Bazı ayetlerde gelen belirli ıstılahları belirlemek için Kur’ân’dan yararlanır. Dua, 

isticabe, tevbe, tevhid, rızık, ibadet, cihad gibi… 

5. Müfessir,  Kur’ân kıssaları konusunda da şöyle bir yol izler: İlgili ayetleri nüzûl 

sırasına göre düzenler ve gerekli gördüğü açıklamaları yapar.619 

Allâme’nin bu konuda 3 delili vardır. 1. Kur’ân kendisini nur olarak tanıtır. Nur 

başka şeye ihtiyaç duymaz, aydınlanmak için başka nuru istemez. “…Ayrıca bu Kitab'ı 

da sana, her şey için bir açıklama olarak indirdik…”620 ayetine göre Kur’ân’ı açıklayıcı 

olarak ve kendisini aydınlatmak üzere indi, başka şeye ihtiyaç duymaz. 2. Tehaddî 

ayetleri yani insanların Kur'ân’ın ilimlerinin ve bilgilerinin bir benzerini getirmekten 

aciz olmalarıdır. 3. Birçok hadiste Kur’ân’a tutunmak ve rivayetleri Kur’ân’a arzetmek 

gelmiştir. Böyle olursa Yüce Rasül’den Kur'ân ile ilgili naklolunan hadislerin çoğundan 

istifade etmek doğru olur.621 

Allâme, tefsirinde Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiriyle alakalı olarak şu ifadelere yer 

verir: “Kur'ân ayetlerinden her birinin ifade ettiği bir anlam, verdiği bir sonuç vardır. 

Bununla birlikte, bu ayetlerin her biri, uygun bir ayetle birlikte ele alınınca, bugüne 

kadar fark edilmeyen yepyeni bir gerçeği dile getirir. Sonra bir üçüncü ayet de bu 

gerçeği doğrular ve ona şahitlik eder. Bu, Kur'ân'ın özelliğidir, ayırıcı niteliğidir. Ne var 

                                                 
616 Ahzab, 33/33. 
617 Vâkıa, 56/79; el-Mîzân, I. 14-15. 
618 Söyleşiler, s. 37. 
619 el-Evsî, age., s. 139. 
620 Nahl, 16/89. 
621 Ayetullah es-Seyyid Ce’fer Seyyidân, et-Tehkîku fî Menheciyyeti Tefsiri’l-Kur’âni bi’l-Kur’âni fî 

Tefsîri’l-Mîzânî, Arapçaya ter., es-Seyyid Fâdıl er-Rıdaviy, Dâru’l-Velâyetü li’n-Neşr, 1. Baskı H. 1435, 

Meşhed İran, s. 16. 
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ki, bu yolu izleyen olmamış, bu yöntem bir kenara bırakılmış durumdadır. Şayet tefsir 

bilginleri bu yönteme başvurmuş olsalardı, bu yolu izleselerdi, bugün Kur'ân'ın tatlı 

denizlerinden nice kaynaklarla, onda saklı bulunan mücevherlerden nice hazinelerle 

tanışmış olurduk.”622  

Tabâtabâî, Kur’ân üzerinde yorum yapılırken başvurulacak üç yöntem olduğunu 

söyler: Bir kimsenin sahip olduğu bilgileri kullanması, Peygamberden ve imamlardan 

gelen rivayetlerin yardımı, ayetler üzerinde düşünülmesi ve analiz edilmesi ya da, 

ayetlerin diğer ayetlerle, Peygamberin ve imamların yorumlarıyla karıştırılmasıdır. 

Daha sonra, birinci yöntemin kabul edilemez bir yöntem olduğunu ve bunun kişilerin 

kendi görüşlerine dayanan tefsir olduğunu belirtir.623 Tefsirde esas yöntemin ise, 

ayetleri düşünerek, dikkatlice tefsir etme ve hadislerden faydalanma olduğunu bunu da 

Rasülullah ve Ehl-i Beyt’in teşvik ettiğini vurgular. Sünnetin görevi Kur’ân’ı 

açıklamaktır. İmâmiyye’ye göre sahih hadislerin Kur’ân’a arzı zaruridir. Kur’ân’a 

uygunsa alınır değilse alınmaz.624  

Tabâtabâî’ye göre ahkâm, mead, Kur'ân kıssaları hariç Kur’ân’ın anlaşılması için 

Kur’ân dışında başka şeye ihtiyaç yoktur. Kur'ân’ın kendi kendisinin müfessiri 

olduğunu, zatının ayetlerinin açıklayıcısı olduğunu, mübhem ve müteşâbih ayetlerin 

muhkem ve mübeyyen ayetlerle açıklandığını düşünür. Kur’ân’ın kendisi kendi 

tezlerinin bir delilidir. Kur’ân’ın kendisinin bir ışık, aydınlık ve her şeyin bir açıklaması 

olduğunu bildirir. Bu nedenle kendi kendisini aydınlatan bir şey olduğunu ortaya koyan 

ve gösteren bir belgenin başka bir aydınlatıcıya ihtiyaç duyması gereksizdir. Kur'ân, 

Allah kelâmı olmasaydı bu kadar açık bir kitap olmazdı. el-Mîzân Tefsiri bu yöntemi 

kullanmış olmasıyla diğer tefsirlerden ayrılır.625 Tabâtabâî, bu nazariyye ile Kur'ân-ı 

Kerîm’î yüceltmek ve saygınlığını artırmak, vahye ve ilahi Kitaba önem vermek ister. 

Ancak bu ameliyye ile tefsirdeki masumların sözünü ve fiilini, diğer dînî bilgileri delil 

kabul etmemeyi kastetmez.626 

Tabâtabâî, ahkâm ayetlerini açıklamaktan kaçınır ve fıkha müracaat edilmesi 

gerektiğini belirtir. Allâme ahkâm ayetlerini ve bu çerçevedeki bazı mead ayetlerini 

çıkarır. Bu ayetlerin tefsirinde Kur'ân’la yetinmenin mümkün olmadığını, onların 

anlaşılmasında Nebi’nin ve imamların beyanlarına ihtiyaç duyduğumuzu itiraf eder.627 
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Günümüz Şî’asına göre, “geçmişte müfessirlerin bir konuya ait ayetleri bir araya 

toplayarak bir sonuç alma adetleri yoktu ama Tabâtabâî birçok konuda bu yöntemi 

kullandı. Diğer tefsirlerde bu yöntemden daha az istifade edilmiştir. Kur’ân kıssaları 

hakkında farklı surelerde bulunan bütün ayetleri bir araya getirerek tefsir etmiştir. 

Enbiyanın kıssalarını öğrenmek için el-Mîzân Tefsiri en önemli kaynaklardan biridir.”628 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseynî ise, bu yöntem konusunda şunları söyler: 

“Hadislerde de; "Kur’ân âyetlerinin bazısı diğer bazısını tefsir eder." denilmektedir. 

Kur'ân ayetlerinin tümü bir kaynaktan inmiştir. Dolayısıyla ayetlerden bazısının diğer 

bazısından önce veya sonra gelmesi, ayetten çıkarılan genel manayı etkilemez. 

Öyleyse Kur’ân'ın tümü, bir tek mütekellim'in (konuşanın) kelam ve hitabesi 

hükmündedir ve bir ayet diğer bir ayeti tefsir edebilir. Manalarında ibham olan bazı 

ayetler, aynı veya benzer konudaki diğer ayetlere tatbik edilerek, manasındaki gizlilik 

giderilebilir. Bu tefsirin temeli, ayetleri ayetlerle tefsire dayalıdır. Edebiyatçısından 

tutun, filozof, fen bilgini, doktor ve astroloğuna kadar tüm ilim sahipleri, kendi 

ilimlerini Kur’ân'a dayandırmak ve Kur’ân'dan kendileri için bir senet veya delil 

çıkarmak istiyorlar. Bunun içindir ki, bu gibi dallarda, tertibî veya konusal tefsir 

yazanların sayısı çoktur. Bu durum ise gerçekte, Kur’ân'ın asıl manasını saptırıyor, 

değersiz ve itibarsız kılıyor. Dolayısıyla Kur’ân'ın manası, kendisinden alınmalı. İşte bu 

metoda, "el-Mîzân" tefsirinde mükemmel bir şekilde riayet edilmiştir.629 

Şimdi de Tabâtabâî’nin Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsirine örnekler verelim. “Öyle bir 

günden korkun ki, o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez, hiç kimseden 

şefaat kabul edilmez, hiç kimseden fidye alınmaz ve hiç kimse başkalarından yardım 

görmez.” 630 Tabâtabâî, putperestlerin ve sapık inançlı kimselerin ahirette de sebepler 

yasasının geçerli olduğunu sanarak tanrılarına kurbanlar, hediyeler takdim ettiklerini, 

mezarına ona yardım edecek, cariye, güçlü bir yiğit, silah vb. koyduklarını belirtir. 

Kur'ân-ı Kerîm bu tür asılsız kuruntuların ve yalana dayalı söylentilerin tümünü 

geçersiz kılmıştır, der ve ilgili ayetleri zikreder: "O gün emir yalnız Allah'a aittir."631 

Bir diğer ayette de şöyle buyuruyor: "Azabı gördüler ve aralarındaki bütün bağlar 

kesildi."632 Bir yerde de şöyle buyuruyor: "Andolsun, sizi ilk kez yarattığımız gibi, yine 

tek olarak bize geldiniz ve size verdiğimiz şeyleri arkanızda bıraktınız. Hani ortaklarınız 

olduklarını sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz. Aranızdaki bağlar 
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kesilmiş ve iddia ettiğiniz şeyler sizden kaybolup gitmiştir."633 Bir başka ayette de bu 

gerçeği şu şekilde dile getirir: "İşte orada her can, geçmişte yaptıklarını dener. Gerçek 

Mevlâları olan Allah'a döndürülürler ve uydurdukları şeyler, kendilerinden kaybolup 

gider."634  

Bu ve benzeri ayetlerde ahiret ortamında dünyevî bağların, sebeplerin ortadan 

kalktığı, doğal ilgilerin yok olduğu dile getirilir ve reddedilir: "O gün ne alışveriş, ne 

dostluk ve ne de şefaat olur."635 "O gün dost, dostundan bir şey savamaz."636 "O gün 

arkanızı dönüp kaçarsınız, ama sizi Allah'tan başka kurtaracak kimse yoktur."637"Size 

ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz? Hayır, onlar o gün teslim olmuşlardır."638 

"Allah'ı bırakıp kendilerine ne zarar, ne de yarar veremeyen şeylere tapıyorlar ve 

'Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir.' diyorlar. De ki: 'Allah'ın göklerde ve 

yerde bilmediği bir şeyi mi Allah'a haber veriyorsunuz?' O, onların koştukları 

ortaklardan uzak ve yücedir."639 "Şimdi artık bizim ne şefaatçilerimiz var, ne de sıcak 

bir dostumuz."640 Bu ve benzeri ayetlerin kıyamet ortamında şefaat olayının, iltimasın, 

aracılığın ve dünyevi bağların söz konusu olamayacağını dile getirir. Ancak bütün 

bunlarla birlikte Kur'ân-ı Kerîm şefaat olayını bütünüyle de reddetmiyor, aksine kimi 

durumlarda şefaatin gerçekleşeceğini vurguluyor: "O Allah, gökleri, yeri ve ikisinin 

arasında bulunan canlı-cansız varlıkları altı günde yarattı; sonra arşa istiva etti. Sizin, 

O'ndan başka bir dostunuz, şefaatçiniz yoktur. Düşünüp öğüt almıyor musunuz?"641 

"Ondan başka ne dostları, ne de şefaatçileri vardır."642 "De ki: Bütün şefaat 

Allah'ındır."643 "Göklerde ve yerde olanların hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan 

kendisinin katında kim şefaat edebilir? Onların önlerinde ve arkalarında olanı 

bilir."644"Rabbiniz O Allah'tır ki, gökleri ve yeri altı günde yarattı, sonra arşa istiva etti. 

İşleri evirip çevirir. Onun izni olmadan hiç kimse şefaat edemez."645"Rahman çocuk 

edindi, dediler. O, münezzehtir. Hayır, onlar ikram edilmiş kullardır. O'ndan önce söz 

söylemezler ve onlar, O'nun emriyle hareket ederler. Onların önlerinde ve arkalarında 

ne varsa bilir. Allah'ın razı olduğundan başkasına şefaat edemezler ve onlar O'nun 
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korkusundan titrerler."646"O'ndan başka, yalvardıkları şeyler şefaat etme yetkisine 

sahip değildirler. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler bunun dışındadır." 647"Rahmanın 

huzurunda söz almış olanlardan başkaları şefaat edemezler."648 "O gün Rahman'ın izin 

verip sözünden hoşlandığı kimseden başkasının şefaati fayda vermez. Onların 

önlerindekini ve arkalarındakini bilir; onlar ise, bilgice O'nu kavrayamazlar."649"O'nun 

huzurunda O'nun izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda 

vermez."650"Göklerde nice melek var ki, onların şefaati hiçbir işe yaramaz. Meğer 

Allah'ın dilediği ve razı olduğu kimseye izin verdikten sonra olsun."651 

Allâme, bu ayetlerin ilk üçünün şefaati bütünüyle Allah'ın tekeline verdiğini geriye 

kalanların ise Allah'ın izin vermesi koşuluyla başkalarına verilebileceğini vurguladığını 

belirtir. “Şefaat olayını reddeden ayetler, kıyamet ortamına yönelik olduğu takdirde, 

Allah'tan başkasının şefaatçiliğini kendi başına bağımsız bir yetki olması anlamında 

reddetmektedirler. Şefaatin varlığını ifade eden ayetler ise, onun temelde Allah'a özgü 

bir yetki olduğunu, bunun yanı sıra Allah'tan başkasının da O'nun izni ve iradesiyle 

şefaat edebileceklerini dile getiriyor.”652  

                                                 
646Enbiyâ, 21/26-28. 
647 Zuhruf, 43/86. 
648 Meryem, 19/7. 
649 Tâhâ, 20/109-110. 
650 Sebe', 34/23. 
651 Necm, 53/26. 
652 el-Mîzân, I. 155-157; Ayetlerin tefsirinden sonra şefaat hakkında bir araştırma yapar, şefaatla ilgili 

yedi probleme yanıt verir. Kimlere şefaat edileceğini açıklar. “Bütün insanları kendi önderleriyle birlikte 

çağıracağımız günü hatırla. (O gün) her kime kitabı sağından verilirse işte onlar kitaplarını okurlar ve kıl 

kadar haksızlığa uğratılmazlar.” (İsra, 17/71) ayetine değinir ve kitabın sağ taraftan verilmesinin hak 

imama uymayı kitabın sol taraftan verilmesinin de sapıklık önderine tabi olmayı ifade ettiğini belirtir. 

Taha, 20/109, Meryem, 19/85-87’nin de Allah’ın razı olduğu kişilerin ve Rahman’ın huzurunda söz 

alanların şefaat edebileceğine değinir. Kimlerin şefaat edeceği konusunda ise şefaatı tekvinî ve teşriî 

olmak üzere ikiye ayırır. Tekvinî şefaatta evrende yer alan bütün sebepler şefaatçıdır. Tevbe, (Zümer, 

39/53, 54) iman, (Hadis, 57/28; Maide, 5/9) salih amelle ilişkisi bulunan herşey, mescidler, mübarek 

mekânlar, (Nisa, 4/64), mü’minler için bağışlama dileyen melekler, (Mü’min, 40/7; Şûrâ, 42/5; Necm, 

53/26) hakka şahidlik edenler, (Zuhruf, 43/86) şefaatçıdır. Teşrii şefaat ise ahirette olacak olan şefaattır. 

Kıyamet günü peygamberler şefaat edecektir. (Enbiya, 21/26-28), Bakara Suresi 143. ayete göre 

mü’minler de şefaat edecektir. (bkz., el-Mîzân, I. 160-175); Şefaatın hadisler ışığında açıklamasında Ehl-i 

Beytten gelen hadislere yer verir. Şeyh Saduk İmam-ı Cafer, Hz. Ali’den O da Rasülullah’dan şu hadisi 

rivayet eder: “Benim havzıma inanmayanı Allah havzımın başına getirmeyecektir. Benim şefaatıma 

inanmayanı Allah şefaatımın kapsamına almayacaktır.” “Benim şefaatım ancak ümmetimden büyük 

günah işleyenler içindir. Muhsin kimselere gelince onların aleyhine kullanılacak bir yol yoktur.” 

Tabâtabâî, “Benim şefaatım…” hadisini pekiştirici Şî’a ve Ehl-i Sünnet kaynaklarında pek çok hadisin 

aktarıldığını ve yukarıdaki ayetlerden bu anlamda sonuçlar çıkarıldığını belirtir. İmam Musa Kâzım’dan 

İsra Suresi 79. ayetteki “Rabbin seni Makam-ı Mahmud'a ulaştırsın.” ifadesi ile ilgili olarak şu hadisi 

nakleder: Kıyamet günü insanlar kırk yıl kadar kalırlar, güneş insanların tepesine dikilir kan ter içinde 

kalırlar. İnsanlar Hz. Âdem’den Nuh, İbrahim, Musa, İsa peygamberlerden şefaat etmesini isterler en son 

Hz. Muhammed’e giderler o tüm insanlığa şefaat eder. Kısaltarak verdiğimiz bu hadisin hem Şî’a hem de 

Ehl-i Sünnet kaynaklarında geçtiğini söyler. Allâme, bu ifadelerde ayeti kerimede işaret edilen “övülmüş 

makam”ın şefaat makamı olduğunun vurgulandığını belirtir. İmam Bakır’dan “Rasülullah ümmeti için 

şefaat edecek biz de Şî’îlerimiz için şefaat edeceğiz, Şî’îlerimiz de aileleri için şefaat edecek.” rivayetini 

aktarır ve bunun da şefaatın genel nitelikli olduğuna işaret ettiğini belirtir. Şefaat hakkının öncelikle Hz. 

Muhammed’e ve soyundan gelen imamlara ait olduğuna dair rivayeti nakleder. Müfessir, el-Hısal adlı 
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Tabâtabâî’nin Kur'ân’ı Kur’ânla tefsirine Maide Sûresi 5/106. ayeti örnek olarak 

verebiliriz. Kendisine ölüm yaklaşmış olan kişinin iki müslüman şahit, onu bulamazsa 

ehli kitaptan iki şahit bulmayı emretmesini tefsir ettikten sonra konuyu genişletir ve 

peygamberlerin kendi ümmetleri üzerinde şahit olduklarını belirten ayetleri, “Her bir 

ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit olarak gösterdiğimiz zaman 

halleri nice olacak!”653 “Yeryüzü, Rabbinin nûru ile aydınlanır, kitap konulur, 

peygamberler ve şahitler getirilir ve aralarında hakkaniyetle hüküm verilir. Onlara asla 

zulmedilmez.”654 Daha sonra Müslümanların orta ümmet yapılarak insanlara şahitlik 

etmelerinden bahseden ayeti “İşte böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de 

size şahit olması için sizi mutedil bir millet kıldık…”655 Daha sonra konu ile bağlantısı 

olan ayetleri bir araya getirir. Şahitliğin anlamı üzerine diye bir başlık attıktan sonra 

şahitliğin saklanmaması gerektiği, şahitliğin Allah için yerine getirilmesi gerektiği ile 

ilgili ayetleri bir araya getirir. “İddet müddetlerini doldurduklarında onları ya meşru 

ölçüler içerisinde (nikâhınız altında) tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. 

İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, 

Allah'a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür...”656 “Yolculukta olur da, yazacak 

kimse bulamazsanız (borca karşılık) alınmış bir rehin de yeterlidir. Birbirinize bir 

emanet bırakırsanız, emanet bırakılan kimse emaneti sahibine versin ve (bu hususta) 

Rabbi olan Allah'tan korksun. Şahitliği, bildiklerinizi gizlemeyin. Kim onu gizlerse, 

bilsin ki onun kalbi günahkârdır. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.”657 “Şahitliklerini 

(dosdoğru) yapanlar.”658 

Zina dışındaki olaylarda 2 erkek veya 1 erkeğe iki kadın şahit getirme ile ilgili 

ayeti, iffetli kadınlara iftira atarak yalancı şahitlik yapanlarla, şahidin adil olması 

gerektiğini belirten ayetleri bir arada zikreder. “Namuslu kadınlara zina isnadında 

                                                                                                                                                      
eserden İmam Sadık’ın Hz. Aliden rivayetini aktarır: “Cennetin sekiz kapısı vardır. Bir kapıdan 

peygamber ve sıddikler, bir kapıdan şehitler ve salihler girerler. Beş kapıdan da bizim taraftarlarımız 

(Şî’a) ve sevenlerimiz girer.’ Şî’ama dostlarıma, sevenlerime, sözlü ve fiili olarak düşmanlarıma savaş 

açanlara mensup her bir kişi komşularından ve akrabalarından yetmiş bin kişi için şefaat eder. Bir kapıdan 

da Allah’tan başka ilah olmadığına tanıklık eden ve kalbinde biz Ehl-i beyte karşı en ufak bir kin kırıntısı 

bulunmayan müslümanlar girer.” Bu rivayete göre diğer inananların, Ehl-i Sünnetin cennete 

gidemeyeceği sonucu çıkıyor. Hz. Fatıma’nın şefaat edeceğine dair haberleri de aktarır. Son olarak da Hz. 

Peygamberin şefaatının hem Ehl-i Sünnet hem de Şî’a kaynaklarına göre mütevatir derecede olduğunu 

belirtir. İman ehli günahkârlar da şefaattan yararlanacaktır. Bu yararlanma ya ateşe girmekten kurtulma ya 

da girdikten sonra çıkarılma şeklinde gerçekleşecektir. İman ehli günahkârlar sonsuza kadar cehennemde 

kalmayacaktır. (el-Mîzân, I. 175-183; rivayetleri uzun olarak vermemizin sebebi, Şî’a-İmâmiyye’nin ve 

Tabâtabâî’nin bakış açısını iyice yansıtmaktır.) 
653 Nisa, 4/41. 
654 Zümer, 39/69. 
655 Bakara, 2/143. 
656 Talak, 65/2-3. 
657 Bakara, 2/283. 
658 Meâric, 70/33. 
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bulunup, sonra (bunu isbat için) dört şahit getiremeyenlere seksener sopa vurun ve artık 

onların şahitliğini hiçbir zaman kabul etmeyin. Onlar tamamen günahkârdırlar.”659 

“Ey iman edenler! Belirlenmiş bir süre için birbirinize borçlandığınız vakit onu yazın. 

Bir kâtip onu aranızda adaletle yazsın. Hiçbir kâtip Allah'ın kendisine öğrettiği gibi 

yazmaktan geri durmasın; (her şeyi olduğu gibi) yazsın. Üzerinde hak olan kimse 

(borçlu) da yazdırsın, Rabbinden korksun ve borcunu asla eksik yazdırmasın. Şayet 

borçlu sefih veya aklı zayıf veya kendisi söyleyip yazdıramayacak durumda ise, velisi 

adaletle yazdırsın. Erkeklerinizden iki de şahit bulundurun. Eğer iki erkek bulunamazsa 

rıza göstereceğiniz şahitlerden bir erkek ile -biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması 

için- iki kadın (olsun)…”660 Tüm ayetleri bir araya getirerek Kur’ân’ı Kur’ân ile tefsir 

eder.661 

Tabâtabâî’nin Kur'ân’ı Kur’ânla tefsirine “Allah kimi hidayete erdirmek isterse, 

onun göğsünü İslâm'a açar.”662 ayetinin tefsirini verebiliriz. Ayette geçen "yeşreh" 

kelimesinin aslının et ve benzeri şeyleri açma, yayma anlamına geldiğini söyler. İlim ve 

irfanın kabı sayılan göğsün açılması ise, göğsün, karşılaştığı tüm hak nitelikli bilgileri 

kavraması, kendisine iletilen hiçbir hak ifadeyi reddetmeyecek şekilde genişletilmesi 

anlamını ifade eder. Buna karşıt bir manzara olarak tasvir edilen sapıklığın niteliğinden 

de bu yönde bir anlam çıkarmak mümkündür. Yüce Allah şöyle buyuruyor: "...onun 

göğsünü dar ve tıkanık yapar.” Başka bir ayetle bağlantı kurar. "Zira gözler kör olmaz; 

fakat asıl göğüslerdeki kalpler kör olur."663 Yüce Allah bir başka ayette de göğüslerin 

İslâm'a açılmasını aynı şekilde açıklamıştır: "Allah'ın göğsünü İslâm'a açıp da 

                                                 
659 Nur, 24/4. 
660 Bakara, 2/282. 
661 bkz., el-Mîzân, VI. 193-203; Ayetleri hadisler ışığında açıklarken de Temim-i Dari’nin iki hristiyanla 

ticaret için yolculuğa çıktığı rivayeti aktarır. Temim, yolda hastalanır yanındaki kıymetli altın yaldızlı kap 

ile gerdanlığı ve diğer eşyalarını miraçılarına teslim etmek üzere onlara bırakır ve ölür. Hristiyanlar iki 

değerli şeyi onlara vermeyip diğerlerini ailelerine teslim eder. Ailesi ise bu kişileri Rasülullah’a götürür. 

Rasülullah (sav) onları değerli malları almadıklarına yemin edince bırakır. Bir süre sonra çaldıkları 

eşyalar onlarda görülür ve durumu Rasüle bildirirler. Allah Rasülü hüküm inmesini bekler. Bunun üzerine 

Maide, 106-107 ve 108. ayetler nazil olur. Rasülullah (sav) Temim-i Dari’nin yakınlarının şahid olarak 

yemin etmesini istedi onlar yemin edince gerdanlık ve altın yaldızlı kabı Hristiyanlardan geri alıp ailesine 

verdi. Aynı kaynakta İbn Cerir’e dayanılarak İbn Abbas’tan bu ayetin neshedildiği ile ilgili rivayeti kabul 

etmez. Rivayette belirtilen ayetin neshedildiğini ispatlayan bir delilin olmadığını belirtir. Aktardığı başka 

bir rivayet de ed-Dürru’l-Mensur’da Tirmizî, İbn Cerir, İbn Ebi Hatem vb. Sünnî kaynaklardan gelen 

rivayettir. Temim-i Dari bu ayetlerin kendisi ve Adiyy b. Bedda hakkında nazil olduğunu söyler. İkisi 

Hristiyanken müslüman olan Bedil b. Ebu Meryem ile yola çıkarlar. Bu kişi ölünce değerli sürahisini 

satıp aralarında bölüşürler, ailesine teslim etmezler. Temim müslüman olunca pişman olarak aldığı parayı 

Bedil’in ailesine verir. Diğer Hristiyan sürahiyi satıp parayı aldıklarını kabul etmez. Bunun üzerine bu 

ayetler nazil olur. Müfessir bu rivayeti zayıf olarak görür ve ayetle de uyuşmadığını belirtir. Kafi’de 

İmam Cafer’in sizden olmayan kişiler ehl-i kitaptır onlar da olmazsa mecusiler şahid tutulur dediği uzun 

rivayeti aktarır ve ayet ile uyuştuğunu söyler. Başka rivayetleri de aktarır ve değerlendirmelerini yapar. 

(el-Mîzân, VI. 212-217). 
662 En’am, 6/125. 
663 Hac, 22/46. 
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Rabbinden bir nur üzerine olan kimse (başkasına benzer) mi? O hâlde Allah'ı anmaktan 

yüz çevirip de yürekleri katılaşmış olanlara yazıklar olsun!"664 "Allah sözün en güzelini, 

birbirine benzer, ikişerli kitap hâlinde indirdi. Rablerinden korkanların, ondan derileri 

ürperir, sonra derileri ve kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar. İşte bu Allah'ın hidayetidir, 

dilediğini bununla doğru yola iletir. Ama Allah kimi sapıklığında bırakırsa, artık ona 

yol gösteren olmaz."665 Bu ayette kalplerin Allah'ın zikrine karşı yumuşamasından, 

gönüllü olarak hakka uymasından söz ediliyor, bu nur, ilâhî yol göstericiliği tanımayı 

sağlayan bir tanıtıcı rehber konumundadır. Bundan da anlıyoruz ki, "Allah kimi hidayete 

erdirmek isterse, onun göğsünü İslâm'a açar." ifadesi, "Ölü iken kendisini dirilttiğimiz 

ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir nur verdiğimiz kimse..." ifadesine 

ilişkin bir başka açıklama mahiyetindedir. “Kimi de saptırmak isterse, onun göğsünü, 

göğe çıkıyormuş gibi dar ve tıkanık yapar.” Saptırma, hidayetin/doğru yola iletmenin 

karşıtı bir olgudur. Bu yüzden saptırmanın sonuçları da doğru yola iletmenin 

sonuçlarının karşıtı şeklinde tezahür ederler. Bu yüzden dar olan bir şeye ve günaha 

'harec' demişlerdir." Dolayısıyla, "göğe çıkıyormuş gibi... tıkanık yapar." ifadesi, "dîg 

=dar" sözcüğünün açıklaması niteliğindedir.666 

 Tabâtabâî şu ayeti de tefsir ederken de aynı metodu kullanır. “Sana ruh hakkında 

soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi 

verilmiştir.”667 “Ruh” kelimesinin geçtiği tüm ayetleri bir araya getirerek hangi 

anlamlarda kullanıldığını belirtir. Canlıyı his, hareket ve irade hususunda kendisiyle 

güçlendiren ruh hayatın başlangıcıdır. “Ölü iken dirilttiğimiz…”668 “Allah kendi emriyle 

melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile...”669  Burada ruh ile vahyin 

kastedildiğini belirtir. “ İşte böylece sana da emrimizle Kur’ân'ı (ruhu) vahyettik.”670    

                                                 
664 Zümer, 39/22. 
665 Zümer, 39/23. 
666 el-Mîzân, VII. 353-354; Müfessir, ayetin Ammar b. Yasir, Ömer b. Hattab ve Ebu Cehil hakkında 

indiği hususundaki rivayetleri kabul etmez ayetin akışının özele indirgenemeyeceğini söyler. ed- Dürru'l-

Mensûr’da İbn Ebi Şeybe, İbn Ebi Dünya, İbn Cerir, Ebu’ş-Şeyh, İbn Mürdeveyh, Hakim ve Beyhakî’nin 

Şuab adlı eserde çeşitli kanallardan İbn Mes’ud’dan şöyle rivayet ederler: “Allah kimi hidayete erdirmek 

isterse, onun göğsünü İslâm'a açar.” ayeti indiğinde Rasülullah (sav) şöyle buyurdu: “Allah kalbe nuru 

yerleştirdiğinde kalp açılır, genişler.” Orada bulunanlar dediler ki: “bunun bir belirtisi var mıdır?” 

buyurdu ki: “Sonsuzluk yurduna eğilimli olma, aldanış yurdundan uzaklaşma, ölüm gelmeden ölüme 

hazır olma.” Aynı hadisi tabiın kuşağına mensup bilginlerin de rivayet ettiğini söyler. Ehl-i Beytten de 

benzer rivayetleri zikreder, rivayetlerin mürsel, müsned olduğunu söyler, her bir rivayetten sonra o 

rivayeti yorumlar. (el-Mîzân, VII. 359-362). 
667 İsra, 17/85. 
668 En’am, 6/122. 
669 Nahl, 16/2. 
670 Şura, 42/52. 
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 “O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail), her iş için iner 

dururlar.”671 Burada kastedilen canlı ruh ve meleklerin dışındakidir. “Allah kendi 

emriyle melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile «Benden başka tanrı 

olmadığına dair (kullarımı) uyarın ve benden korkun» diye gönderir.”672 “De ki: 

Cebrail'e kim düşman ise şunu iyi bilsin ki Allah'ın izniyle Kur’ân'ı senin kalbine bir 

hidayet rehberi, önce gelen kitapları doğrulayıcı ve mü’minler için de müjdeci olarak o 

indirmiştir.”673 Burada ruh Cibril’e nisbet edilir. “(Resûlüm!) Onu Rûhu'l-Emîn 

(Cebrail) uyarıcılardan olasın diye, apaçık Arap diliyle, senin kalbine indirmiştir.”674 

“De ki: Onu, Mukaddes Rûh (Cebrail), iman edenlere sebat vermek, müslümanları 

doğru yola iletmek ve onlara müjde vermek için, Rabbin katından hak olarak 

indirdi.”675 “Ruh ile kastedilen Cibril’dir.  

“İşte böylece sana da emrimizle Kur’ân'ı (ruhu) vahyettik…”676 Ayette ruhun 

vahyiyle kastedilen Ruhu’l-Kudüs’ün Rasül’e vahiy inzal etmesidir. “O'ndan bir 

ruhtur. (O'nun tarafından gönderilmiş yahut teyit edilmiş yahut da Cebrail tarafından 

üfürülmüş bir ruhtur).”677 Buradaki ruh da vahiydir.678  “Dereceleri yükselten, Arş'ın 

sahibi Allah, kavuşma günüyle korkutmak için kullarından dilediğine iradesiyle ilgili 

vahyi (ruhu) indirir.”679    

Şu ayetlere gelince; “Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) 

elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.”680 “Biz ona ruhumuzu (Cebrail’i), gönderdik 

de O, kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü.”681 “Kim Cibril’e düşman olursa 

muhakkak ki O, onu senin kalbine indirendir.” ”O’nu senin kalbine indiren güvenilir 

Ruh’tur.” “de ki, O’nu Ruhu’l-Kudüs indirir.” Bu ayetlerde kastedilen de Cibril’dir. Şu 

ayetlerde ise Allah Teâlâ farklı bir hususa değinir: “Sonra onu tamamlayıp 

şekillendirmiş, ona kendi ruhundan üflemiştir.”682 «Ona şekil verdiğim ve ona 

ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!»683 Burada genel 

olarak insana üflenenden bahsedilir. 

                                                 
671 Kadr, 97/ 4. 
672 Nahl, 16/2. 
673 Bakara, 2/97. 
674 Şuarâ, 26/193-195. 
675 Nahl, 16/102. 
676 Şûrâ, 42/52. 
677 Nisâ, 4/171. 
678 el-Mîzân, XIII. 192. 
679 Mü'min, 40/ 15. 
680 Meâric, 70/4. 
681 Meryem, 19/17. 
682 Secde, 32/9. 
683 Hıcr, 15/29. 
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Aşağıdaki ayetlerde de Nebilere indirilenler kastedilir. “Allah kendi emriyle 

melekleri, kullarından dilediği kimseye vahiy ile «Benden başka ilah olmadığına dair 

(kullarımı) uyarın ve benden korkun» diye gönderir.”684 “Meryem oğlu İsa'ya da deliller 

verdik. Ve onu, Rûhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik.”685 “İşte böylece sana da 

emrimizle Kur’ân'ı (Ruhu) vahyettik.” Ruh ile ilgili tüm ayetleri zikrettikten sonra 

müfessirlerin görüşlerini de beyan eder. Müfessirler arasında ayetin manası hakkında 

ihtilaf olduğunu vurgular.686 Allâme, ayetlerin tümünü göz önüne sererek,  Kur'ân’ı 

Kur'ân ile tefsir eder ‘ruh’ kelimesi ile kastedilen manaları göz önüne koyar. Ona göre, 

‘Ruh’ ile vahiy, Cebrail ve insana üflenen ruh kastedilmiştir. 

Tabâtabâî, Bakara 2/104. ayetin tefsirinde mü’minlere ilk defa bu ayette ‘ey iman 

edenler’ diye hitab edildiğini, bu hitap şeklinin 85 yerde geçtiğini, bundan önceki 

ümmetlerden ise  ‘kavim’ diye bahsedildiğini dile getirir, ardından da bu içerikteki 

ayetleri bir araya getirir. “…Ey mü’minler! Hep birden Allah'a tevbe ediniz ki kurtuluşa 

eresiniz.”687 “Arş'ı yüklenen ve bir de onun çevresinde bulunanlar (melekler), Rablerini 

hamd ile tesbih ederler, O'na iman ederler. Mü’minlerin de bağışlanmasını isterler.”688 

“İman eden ve soylarından gelenler, imanda kendilerine tâbi olanlar (var ya)! İşte biz, 

onların nesillerini de kendilerine kattık.”689 “Bunların arkasından gelenler şöyle derler: 

Rabbimiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; 

kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabbimiz! Şüphesiz ki sen çok 

şefkatli, çok merhametlisin!”690 “…Allah böylece onları çoğaltıp kuvvetlendirmekle 

kâfirleri öfkelendirir. Allah onlardan inanıp iyi işler yapanlara mağfiret ve büyük 

mükâfat vâdetmiştir.”691Allâme, bu ayetleri kısa kısa açıkladıktan sonra bu kelimenin 

                                                 
684 Nahl, 16/2. 
685 Bakara, 2/87. 
686 Şûrâ, 42/52; el-Mîzân, XIII. 191-197; Ayeti hadislerle açıklerken ed-Dürru'l-Mensûr’da Ahmed, 

Tirmizi (sahih gördü), Nesai, İbnü’l-Münzir, ibn Hıbban, Ebu’ş-Şeyh Izame’de, Hâkim (sahih gördü), İbn 

Mürdeveyh, Ebu Nuaym, Beyhaki her ikisi de Delail’de) ibn Abbas’tan şöyle nakletti: “Kureyş 

yahudilere bize bir şey verin de bu adama soralım” dedi. O’na ruhu sorun dediler. Onlar da sordu. Bunun 

üzerine bu ayet nazil oldu. Başka tariklarla Abdullah b. Mes’ud’dan rivayet edildiğine göre: “Sorular 

Medineli Yahudilerindi bunun üzerine bu ayet indi.” Allâme, surenin Mekkî olması ve ayetlerin siyak 

birliğiyle bu rivayetin uyuşmadığını söyler. İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebi Hatem, İbn Enbari, Ebu’ş-

Şeyh, Beyhaki’nin Ali b. Ebi Talib’den ruh ile ilgili ayet hakkında şu rivayeti nakleder: “O meleklerden 

bir melektir, onun yetmiş bin yüzü vardır, her bir yüzün yetmiş bin dili vardır, her bir dilin Allah’ı tesbih 

ettikleri yetmiş bin lügati vardır…” Müfessir, ruhun meleklerden oluşmasını Kur'ân ayetlerinin pek 

çoğunun zahirine uygun bulmaz, bunu ayetlerle delillendirir, bunda ruhun melek olduğunun inkârı vardır 

diyerek rivayeti reddeder. Konuyla ilgili pek çok rivayeti daha nakleder ve birçoğunun da 

değerlendirmesini yapar. Yukarıdaki rivayetlerden anlaşılacağı üzere Tabâtabâî, kendisine ulaşan 

rivayetlerle ayetler, ayetlerin siyakı, zamanı arasında tutarsızlık varsa rivayetleri reddedebilmektedir. (el-

Mîzân, XIII. 209). 
687 Nûr, 24/31. 
688 Mü'min, 40/7. 
689 Tûr, 52/21. 
690 Haşr, 59/10. 
691 Feth, 48/29. 
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mü’minlerden ilk iman edenlere özgü bir onurlandırma olduğunu vurgular. Bütün İslâm 

âlimleri bu tür hitapların hem Peygamber Efendimiz zamanını hem diğer zamanları, 

hem o zamanda hazır olanları hem de diğer zamanlardaki mü’minleri kapsar dese de bu 

hitabın belli bir gruba yönelik özel bir onurlandırma olduğunda ısrarcıdır. Ona göre, 

hitabın kapsadığı yükümlülükler sırf onlara özgü değildir. Hitaptan soyutlanmış 

yükümlülükler ortada herhangi bir hitap olmaksızın genel nitelikli geniş kapsamlıdır.692 

Tabâtabâî, kıyamet gününde kimsenin kimseye yardım edemeyeceğini, dostun 

dosta yardım edemeyeceğini, hükmün ancak Allah’a ait olduğunu ayetlerle delillendirir. 

Ancak bunun ahirette şefaatın olmayacağı anlamına gelmediğini ifade eder. Şefaatin 

olacağı ile ilgili ayetleri bir araya getirir. Şefaatın ancak Allah’a ve izin vereceği kişilere 

ve imamlara ait olduğunu delillendirir. Şahitliğin nasıl olması gerektiğine, şahitlikle 

ilgili meselelere ilgili ayetleri bir araya getirerek değinir. Hadislerle de iddiasını 

güçlendirir. ‘Ruh’ ile ayetlerde neyin kastolunduğunu ilgili ayetleri bir araya getirerek 

açıklar. ‘Ruh’ ile ayetlerden hangisinin Cibril’e,  hangisinin vahye ve hangisinin insana 

üflenene işaret ettiğini belirtir. ‘Ey iman edenler’ hitabıyla başlayan ayetleri bir araya 

getirir ve bu hitabın bir onurlandırma olduğunu ifade eder. 

Kur'ân tefsirinde en doğru yöntem Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiridir. Kur'ân kendi 

kendini açıklamıştır, bu yöntemin ilk uygulayıcısı Rasülullah’tır. Şefaat, şahit, ruh 

kavramlarını ilgili ayetlerle kapsamlı bir şekilde tefsir etmiştir. Bu konuyu, ayrıntılı bir 

şekilde açıkladık. Tabâtabâî, el-Mîzân ile el-Mîzân da Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiriyle 

özdeşleştirilmiştir. el-Mîzân’ın tanıtımlarına, metoduna, hakkındaki değerlendirmelere 

baktığınızda Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsiri yöntemini tek Tabâtabâî’nin kullandığı, 

önceden bu yöntemin bilinmediği ya da O’nun kadar kimsenin bu metodu kullanmadığı 

zehabına kapılırsınız. Ancak ilerleyen safhalarda bu metodun Hz. Peygamber (sav) 

zamanından beri kullanılmakta olduğunu, sadece Şî’a’nın değil Ehl-i Sünnetin de bu 

yöntemi ilk zamanlardan beri kullanagelmekte olduğunu görürüz. Ehl-i Sünnet ayetlerin 

tefsirini Kur'ân’ın bizzat kendisi, Hz. Peygamber, sahabe,  tabiûndan gelen rivayetlerle 

yapılabileceğini söylerken, Şî’a-İmâmiyye ve Tabâtabâî ise ayetlerin tefsirinin bizzat 

Kur'ân, sünnet ve imamların sünneti ile yapılabileceğini söyler. Herhangi ilk veya son 

dönem Sünnî tefsirlerden birine bakılacak olursa ilk önce ayetlerin ayetlerle ardından 

                                                 
692 el-Mîzân, I. 242-244; Tabâtabâî genelde sözü uzatmasına rağmen, bu ayeti şaşırtıcı bir şekilde sadece 

bir hadisle açıklar. O hadis de şöyledir: ed-Dürru'l-Mensûr tefsirinde belirtildiğine göre Ebu Nuaym el-

Hılye adlı eserinde İbn Abbas’a dayanarak şu hadisi tahric eder: “Yüce Allah içinde ‘ey iman edenler’ 

ifadesi bulunan hiçbir ayet indirmemiştir ki Ali, muhatapların başı ve emiri olmasın.” Müfessir bu 

rivayetin bazı ayetlerin Hz Ali ya da Ehl-i Beyt imamları hakkında indiklerine ilişkin olarak sunacağı 

rivayetleri destekler nitelikte olduğunu belirtir. (Al-i İmran, 3/110; Bakara, 2/143, Tevbe, 9/119) (el-

Mîzân, I. 246). 
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Rasülün hadisleri ardından sahabe ve tabiun sözleriyle tefsir edildiği görülecektir. Yani 

bu metod yeni, Tabâtabâî’nin geliştirdiği ve kullandığı bir metod değildir. Ancak 

Tabâtabâî’nin tefsirinin neredeyse tümünde ayetleri ayetlerle tefsirinden sonra 

imamlardan gelen rivayetlerle tefsiri çok yaygındır. Belki de bu yöntemi yani Kur'ân’ı 

ayetlerle, peygamber ve imamların sözleri ile en iyi şekilde mezcetmesi, Şî’îler arasında 

bu kadar şöhret bulmasına sebep olmuştur. 

 

 

b. Kur’ân'ı Anahtar Ayetler Işığında Tefsir Etmesi 

 

Tabâtabâî’ye has Kur'ân-ı Kerîm’i tefsir etme yöntemlerden biri de tefsirini anahtar 

olarak gördüğü ayetler üzerine bina etmesidir. Ona göre, tevhit, şefaat gibi hususlar, 

Kur'ân’ın temel ayetleridir ve birçok ayet bu temel ayetleri destekleyici mahiyettedir. 

Tabâtabâî, anahtar olarak gördüğü ayetlere “gurer-i ayât” adını verir. Bu ayetler, sadece 

Kur’ân’ın geri kalan ayetlerinin anlaşılması için aydınlatıcı projektör işlevini görmekle 

kalmaz, aynı zamanda birçok hadisin anlaşılmasında da sağlam bir temel fonksiyon 

üstlenirler.  

el-Mîzân Tefsiri’nin birinci cildinin mukaddimesinde sayılarını yedi temel bilime 

vardırdığı bütün bilgilerin temelini oluşturan ve onlara oranla mihenk konumunda olan 

ayetler, sarih veya açık olarak tevhide ilişkin bilgileri veren ayetlerdir. Çünkü Kur’ân’da 

ortaya konan akaid, ahlâk ve ahkâm gibi bütün meselelerle ilgili olarak sunulan 

açıklamalar mutlaka Allah’ın birliğiyle irtibatlandırılırlar.693 

Müfessire göre, “Kur'ân ayetleri söz konusu ilahi bilgilere hakikat ilkelerine ilişkin 

ayrıntılar içermelerinin yanısıra aslında bir tek gerçeğe dayanmaktadırlar. Bu gerçek 

asıldır, diğer ayrıntılar ise füru konumundadır. Dinin binası da bu temele dayalı olarak 

kurulmuştur. Bu temel İslâm dininin açıkladığı şekliyle Allah’ın birliğidir.” Temel 

prensip budur. Kur'ân’ın içerdiği diğer ayrıntı nitelikli anlamlar, bilgiler, yasalar ve 

kanunlar son tahlilde bu temele dayanırlar.694 

Allâme, bir ayeti ele alırken söz konusu ölçüye dayanarak temel ve anahtar ayetler 

olarak belirlediği bu ayetleri eksene alarak, onları ileri sürülen yorum ve ihtimallerin 

değerlendirildiği bir eksen olarak kullanır. Bu görüş ve değerlendirmeler içinde tevhide 

aykırı olanları batıl olarak nitelendirir, bunun yanında yorum ve ihtimaller içinde 

                                                 
693bkz., Ayetullah Cevadî Amulî, Allâme Tabâtabâî ve Tefsirdeki Metodu, el-Mîzân’ın Türkçe 

Mukaddimesi, I. 22; Ayetullah Cevadî Amulî, Allâme Tabatabaî Ve Tefsirdeki Metodu, 

http://nehculbelaga.tripod.comehlibeyt @myiris.com, 2020. 
694 bkz., Amulî, Allâme Tabâtabâî ve Tefsirdeki Metodu, I. 23. 
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tevhide yakın olanları da yakınlıkları oranında kabul eder. Buradan hareketle dünya 

görüşü ve ideolojik bağlantılarını tahlil eder. Bütün bilgilerin, bu arada ahlâkın ve 

olumlu, beğenilen davranışların temeli tevhiddir ve bu tevhid şecere-i tayyibenin sağlam 

gövdesini oluşturur dalları da ta göklere kadar ulaşır. Meyvelerini de aralıksız verir.695 

Allâme’ye göre, “Allah göklerin ve yerin nurudur…”696 ayeti, gayet açık bir üslupla 

bütün Kur’ânî bilgilerin temeli olan Allah’ın birliği ilkesini göstermektedir. Bu nedenle 

gerçek birliğin açık bir şekilde ortaya çıktığı gün, çokluk bulutu dağılır ve o gün, bütün 

işlerin Allah’tan kaynaklandığı anlaşılır ki o gün gerçek tevhidin ortaya çıktığı gündür.” 

Allâme şu ayeti de seçkin ve kilit ayetlerden kabul eder. “O gün hiçbir kimse başkası 

için bir şey yapamaz. O gün iş Allah'a kalmıştır.”697 “Biz her şeyi bir ölçüye göre 

yarattık.” ayeti ise, Rabbani birlik ve olguların matematiksel bağlamda düzenlemesiyle 

ilgilidir. Bu yüzden Kur’ân’ın anahtar ayetlerinden biridir.698 Aşağıdaki ayetler de kilit 

ayetler grubundadır: “De ki: «İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Hangisini deseniz 

olur. Çünkü en güzel isimler O'na hastır.» Namazında yüksek sesle okuma; onda sesini 

fazla da kısma; ikisinin arası bir yol tut.”699 “Bir şey yaratmak istediği zaman Onun 

yaptığı «Ol» demekten ibarettir. Hemen oluverir. Her şeyin mülkü kendi elinde olan 

Allah'ın şanı ne kadar yücedir! Siz de O'na döneceksiniz.”700 “Bilsin ki insan için kendi 

çalışmasından başka bir şey yoktur.”701 Biz, her şeyi bir ölçüye göre yarattık.702 

“Çünkü Allah, hakkın ta kendisidir; O'ndan başka taptıkları ise hiç şüphesiz bâtıldır. 

Gerçekten Allah çok yüce, çok uludur.”703 Haşr Suresi’nin son yedi ayeti de bu 

ayetlerdendir. 

Tabâtabâî’ye göre, objeler dünyasındaki bütün varlıkların kaynağı yüce Allah’tır ki 

O’nun dışında hiçbir varlık kendi başına varolamaz. Bütün ilmi varlıkların kaynağı da 

bu varlığı tanımadır. O’nu bilmeden, tanımadan hiçbir şey bilinemez, tanınamaz. Bu 

yüzden Allah’ın zatının birliğini, yaratılışın kaynağının birliğini, Rabbin birliğini, tedbir 

edenin birliğini ve aynı zamanda mabudun birliğini vurgulayan, bunun yanı sıra 

Allah’ın kutsal zatının cemal ve celal sıfatlarını açıklayan tevhid ayetleri, “seçkin ve 

kilit ayetler” olarak kabul edilir ve Kur'ân’ın içerdiği bilgilerin anahtarlarının bir 

                                                 
695 bkz., Amulî, Allâme Tabâtabâî ve Tefsirdeki Metodu, I. 23. 
696 Nur, 24/35. 
697 İnfitar, 82/19. 
698 bkz., Amulî, Allâme Tabâtabâî ve Tefsirdeki Metodu, I. 26-27. 
699 İsrâ, 17/110.    
700 Yâsîn, 36/82-83. 
701 Necm, 53/39. 
702 Kamer, 54/49. 
703 Lokmân, 31/30. 
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bölümünü oluşturdukları ifade edilir.704 Bu yüzden Kur’ân’ın bu bölümleri, Kur’ân’ı 

tanımanın bütünsel kurallarını barındırır. Bu temel kurallar kavrandığı zaman Kur’ân’ın 

diğer ayetleri de aydınlanırlar. Bu aydınlatma, yani temel ve anahtar ayetlerden 

hareketle diğer ayetleri anlama yöntemi, Pak Ehl-i Beyt imamlarının da yöntemidir ki 

bu konuda şöyle der: “Eğer bu eski yöntem unutulmasaydı, devam ettirilseydi, 

Kur’ân’ın birçok sırrı ortaya çıkarılırdı.” Bu yöntem, “Eğer bu Kur’ân Allah’tan 

başkasının katından olsaydı, onda birçok çelişki bulacaklardı.” ayetinin en güzel pratik 

yansımalarından biridir. Bu cümlenin hedefi sadece olumsuz kurgusunu açıklamak, yani 

sadece Kur’ân’ın içerdiği anlamlar arasında hiçbir çelişki olmadığını ortaya koymak 

değildir; bilakis, asıl maksat, önermenin olumlu kurgusunu da kanıtlamak, yani 

Kur’ân’daki bütün kavramların uyumlu, ahenkli olduğunu, birbirlerine yaslandıklarını 

ve Kur’ân ayetlerinin her birinin kendi içeriği itibariyle doğru, diğer bir ayete ilişkin 

olarak da dolaylı veya dolaysız doğrulayıcı konumunda olduğunu kanıtlamaktır. 705 

Dikkatli bir kişi, İslâm'ın, en üstün ve en ince ilâhî-felsefî bilgiler, üstün ahlâk, 

ibadetler, insanlar arası ilişkiler; siyaset, sosyoloji gibi insanı ilgilendiren her meselede 

ayrıntılı bilgiler sunduğunu ve bunların tümünü fıtrat temeline ve tevhit ilkesine 

dayandırdığını görecektir. Öyle ki, ayrıntılı hükümler analiz sonucu tevhit ilkesine, 

tevhit ilkesi ise bileşim sonucu ayrıntı niteliğindeki hükümlere dönüşür. Kur'ân-ı Kerîm, 

yasamanın temeli olarak insan fıtratından kaynaklanan tevhit ilkesini ve insan mizacının 

vazgeçilmez gördüğü üstün ahlâkı öngörür. Yasama, evrensel bütünlük ve varlık âlemi 

ile uyum içinde gelişme göstermelidir diye ilân eder. Allâme, ölüm, hayat, rızk, gök 

veya yer menşeli diğer gelişmeleri Kur'ân-ı Kerîm’in, belli sebeplere bağladığını aynı 

zamanda bunların tümünün de tevhit ilkesi uyarınca, yüce Allah'a dayandığını ifade 

eder. 706 

Müfessirimizin, kilit ayetlerden biri olarak gördüğü şu ayet hakkındaki görüşlerine 

bir bakalım: “De ki: "Düşündünüz mü hiç? Eğer Allah'ın azabı size gelse, ya da kıyamet 

saati size gelse, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? O da dilerse, kendisine 

yalvararak kaldırılmasını istediğiniz belâyı kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri 

unutursunuz."707 İnsan bir musibetle çepeçevre kuşatıldığı, büyük sarsıntılar geçirdiği 

zamanlarda kendinden başka her şeyi unutur. Sadece nefsinde bu musibetin 

kaldırılmasına yönelik bir umut kalır. Bu musibeti kaldıracağını düşündüğü zat ise, 

Rabbidir. Siz de Allah'a ortak koştuğunuz düzmece ilâhlarınızı unutur, onların dışında 

                                                 
704 bkz., Amulî, Allâme Tabâtabâî ve Tefsirdeki Metodu, I. 28. 
705 bkz., Amulî, Allâme Tabâtabâî ve Tefsirdeki Metodu, I. 28.  
706 bkz., Amulî, Allâme Tabâtabâî ve Tefsirdeki Metodu, I. 29-30. 
707 En’am, 6/40-41. 
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uğradığınız musibeti gidereceğine inandığınız Allah'ı çağırırsınız. Allah da dilerse, 

giderilmesini istediğiniz şeyi giderir. Yoksa O, size cevap vermek zorunda değildir; 

Çağrıldığı zaman mutlaka çağıranın sıkıntısını giderecek diye bir mecburiyeti yoktur. 

Mademki yüce Allah, her şeye güç yetiren Rab’dir ve insan kendisini çepeçevre kuşatan 

aman vermez musibetler anında kendinden başka her şeyi unuttuğunda bile O'nu 

unutmamakta ve zorunlu olarak O'na yönelmekte, tanrı adı verilen düzmece ilâhlara 

yönelmemektedir, öyleyse başkaları değil, sadece O, insanların Rabbidir. Bununla 

güdülen amaç, böyle bir durumda dua edilenin yüce Allah olduğunun, putlara dua 

edilmeyeceğinin açıklanmasıdır.  

Tabâtabâî, zorluklar ve musibetler anında dua etme, belâların dört koldan üzerine 

çullandığı ve bütün maddî sebeplerin ortadan kaybolduğu durumlarda insanın öz 

doğasının bir gereği olarak bunları kendisinden giderecek birine yöneldiği gerçeğinin 

amacının tevhidi kanıtlamak olduğunu, ikinci kanıtın amacının ise, yaratıcının varlığını 

kanıtlamak olduğundan sözeder.708 

       Tabâtabâî, yukarıdaki açıklamaların maddî sebeplerin ortadan kalktığı, iş 

görmez bir hâle geldiği sırada, insanın öz doğası gereği tevhide yöneldiğini ifade eden 

ayetlerle çelişmediğini belirtir. Şu ayette olduğu gibi: "Denizde onları, gölgeler gibi 

dalgalar sardığı zaman, dini yalnız kendisine has kılarak Allah'a yalvarırlar. Fakat O, 

onları kurtarıp karaya çıkarınca, içlerinden yalnızca bir kısmı aşırı da gitmez, geri de 

kalmaz (orta yolu izler). Ayetlerimizi ise, nankör gaddarlardan başkası inkâr etmez."709  

Müfessir, Allah insanlardan işitme ve görme organlarını alsa, kalplerini mühürlese, 

ortak koştukları düzmece ilâhların hiçbirinin O'na karşı çıkamayacağını, onlardan 

hiçbirinin bunları geri veremeyeceğini belirtir. Bunların bir yarar sağlamaya veya bir 

zarar gidermeye güç yetiremediklerine göre, onların tanrılıklarının anlamı yoktur, ancak 

var eden, yok eden ve evren üzerinde dilediği gibi tasarruf edebilen kimse, ilâh 

olabilir.710 

Tabâtabâî, En’am Suresi, 6/84-86. ayetlerin akışı içinde tevhid inancının 

açıklanmasına ek olarak, tevhid inancının kesintisiz bir zincir şeklinde halkaları 

birbirine geçmiş vaziyette insanlar arasında korunduğuna da işaret etmektedir. Bu inanç, 

ilâhî yol göstericilik ve özel rabbanî itina ile insanlar arasında canlı ve etkin 

tutulmaktadır. Bunun aracılığıyla yüce Allah ilâhî fıtratı korumayı hedeflemiştir; 

                                                 
708 el-Mîzân, VII. 87-88. 
709 Lokmân, 31/32. 
710 el-Mîzân, VII. 94-95. 
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insanların yaratılışına esas oluşturan fıtratın şeytan menşeli heva-hevesin rüzgârıyla yok 

olup gitmesine engel olmuştur.711 

Yüce Allah başka bir ayette şöyle buyurmuştur: "Sen yüzünü Allah'ı birleyici olarak 

doğruca dine çevir: Allah'ın yaratma kanununa ki insanları ona göre yaratmıştır. 

Allah'ın yaratması değiştirilemez. İşte dosdoğru din odur. Fakat insanların çoğu 

bilmezler."712 Buna göre, insan topluluklarına egemen olan ilâhî tek tanrıcı din, insan 

fıtratının yöneldiği, varoluşsal ihtiyaçlarından olduğunu algıladığı için insan 

yaratılışının eğilim gösterdiği, öz doğasını mutlu edecek inanç ve amelleri ona ilham 

eden, diğer bir ifadeyle hayatta mutlu olması için gerekli olan bilgilere, ahlâk 

kurallarına ve amellere yönelten dindir. 713 

Tabâtabâî’nin, tefsirinin ana omurgasını anahtar olarak gördüğü ayetler oluşturur. 

Bu ayetler ise tevhid, şefaat gibi hususları içerir, Kur'ân’ın temel ayetleridir ve birçok 

ayet bu temel ayetleri destekleyici mahiyettedir. Diğer ayetler bu anahtar ayetleri 

açıklamak üzere gelmiştir. Bu temel, Allah’ın birliğidir. Kur'ân’ın diğer konuları 

bilgiler, yasaları buna dayanır. Ona göre, Allah’ın yerin göğün nuru olması, kıyamet 

vakti tüm işlerin Allah’a ait olması, en güzel isimlerin O’nun olması, dini yalnız 

kendisine has kılarak Allah'a yalvarma bu ayetlerdendir. Ölüm, hayat, rızk belli 

sebeplere bağlı olsa da tümü Allah’a bağlıdır. Bu yöntemin Tefsir ilmine katkı 

sağlayacak güzel bir yöntem olduğunu düşünüyoruz.  

 

 

4. Kur’ân’ı Sünnet İle Tefsiri 

 

“Sünnet kelimesi s-n-n kökünden türemiştir. Sünnet, yol, yol güzergâhı, yaşam tarzı 

vb. anlamlara gelmektedir. Senne ve aynı kökten türeyen benzer kelimeler ise, bıçak 

bilemek, gözyaşlarının akması, yeni bir şekil vermek, çığır açmak, bir yola girip 

yürümektir.”714  

İslâm bilginlerinin hemen hepsi sünneti Kur'ân’ın tefsirinde ikinci önemli kaynak 

olarak kabul etmişlerdir. Çünkü Kur'ân-ı Kerîm, Peygamber’i (sav) sadece indirileni 

tebliğ etmekle memur kılmayıp aynı zamanda O’na Kur'ân’ı açıklama görevini de 

                                                 
711 el-Mîzân, VII. 199-200. 
712 Rûm, 30/30. 
713 el-Mîzân, VII. 255. 
714 İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, III. 2121-6; el-Cevherî, İsmail b. Hammad, es-Sıhah, tah. Ahmed 

Abdülgafur Attar, Mısır, III. 2138-2141. 
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yüklemiştir.715 Ayetlerde Peygamber’in (sav) Allah’ın ayetlerini okuduktan sonra 

muhataplarına kitabı ve hikmeti öğrettiği dile getirilmektedir.716 

“Hz. Peygamberin sünneti, Kur’ân-ı Kerîm’i, mücmeli beyan, kitabın hükümleri 

üzerine ziyade, Kur’ân ayetlerini neshetme, Kur’ân’da vârid olan hususları te’kid etmek 

gibi konularda tefsir eder.”717 Umûmî kanaate göre, Hz. Peygamber, Kur’ân’ın 

tamamını tefsir etmemiştir. Sünnetin Kur’ân’ı tefsiri konusunda herhangi bir ihtilaf söz 

konusu olmamıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken tefsire dair nakledilen 

rivayetlerin sıhhatidir.718  

Biraz da Şî’a’nın sünnet konusundaki görüşlerine bakalım. Ayetullah Cevadî 

Amulî’ye göre, kendisi apaçık nur olan Kur'ân-ı Kerîm, hiçbir şüpheye yer 

bırakmayacak şekilde Resul-i Ekrem'i (sav) ve O’nun pak Ehl-i Beyti'ni, içerdiği 

öğretileri, kanunları ve diğer bilgileri anlamak için başvurulacak merci olarak 

tanıtmıştır. Böylece hüccet-i bizzat olan Kur'ân, masumların sözleri ve davranışlarını 

(sünnet) da hüccet kılmıştır. Bu nedenle masumların sünnetinden bağımsız olarak, ilâhî 

hükümlerin bütün boyutlarını açıklamak ve Kur'ân öğretileriyle gerektiği gibi tanışmak 

mümkün değildir.”719  

 “İmâmiyye Şî’a’sının inancı, ister usul ister füru ve ister diğer konularda olsun, 

Eh-l-i Beyt İmamlarından ulaşan Allah’ın hükümleri ve din öğretilerinin tümünün Hz. 

Peygamber’in Sünneti’nin nakli ve ondan alınan öğretiler olduğu yönündedir.”720 Bu 

konu ile ilgili olarak İmam Sâdık’ın “benim hadisim babamın hadisidir, babamın hadisi 

dedemin hadisidir, dedemin hadisi ise Hüseyin’in hadisi, Hüseyin’in hadisi Hasan’ın 

hadisi, Hasan’ın hadisi Emîru’l- Müminîn Ali’nin hadisi, Emiru’l-Mü’minîn Ali’nin 

hadisi Allah Rasülü’nün hadisi, Allah Resûlü’nün hadisi de Allah’ın sözüdür” dediği 

nakledilmektedir.721 Aslında bu söz bir hususu açıklamaktadır. Klasik Şî’î hadis 

kaynakları incelendiği zaman Ehl-i Sünnet kaynaklarında Hz. Peygamber’e isnat edilen 

bazı rivayetlerin Şî’a’da İmamlara nispet edildiği görülmektedir. Bu rivayetten de 

anlaşıldığı gibi imamlara nispet edilen bu sözün kaynağı Hz. Peygamber’in kendisidir.”  

“Şî’î kaynaklarda sık sık rastlanan hadis rivayet metodu, Hz. Peygamber’i 

görmemiş imamın senedsiz olarak kendisinden rivayette bulunmasıdır. Senedi 

                                                 
715 Bakara, 2/151; Al-i İmran, 3/164. 
716 Albayrak, Kur’ân'ın Bütünlüğü Üzerine (Kur’ân'ın Kur’ân'la Tefsiri), s. 137-138. 
717 Zehebî, age., I. 53-55; Albayrak, age., s. 139. 
718 Zehebî, age., I. 156. 
719Amulî, Allâme Tabatabaî ve Tefsirdeki Metodu, http://nehculbelaga.tripod. comehlibeyt @myiris. 

com/2020.  
720Âyetullah Ali Mişkînî, Şîa ve Ehl-i Sünnet Açısından Sünnet, Kıble Dergisi, Yıl 6, sayı 21-23, 

Sonbahar 2006-2007, s. 271. 
721Kuleynî, el-Usûl mine’l-Kâfî, I, 68. 
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belirtilmeyen hadisler, “İmam Ali-İmam Hasan-İmam Hüseyin-İmam Zeynulâbidîn-

İmam Muhammed el-Bâkır-İmâm Ca’fer es-Sâdık” kanalıyla gelmektedir. İmâmiyye 

Şîası’na göre İmam Hasan el-Askerî’den İmam Ali’ye kadar mâsum imamlardan 

nakledilen her hadis altın zincirlemedir.”722  

Sünni âlim Zehebî’ye göre, İmâmiyye İsnâ Aşeriyye, kendilerini Rasülullah’tan 

(sav) rivayet edilen hadislerin ve sahabeden nakledilen rivayetlerin çoğunun önünde-

üstünde görürler ve bu kavim rivayetlerden zekice ya reddetme yoluyla ya da onu te’vil 

etme yoluyla kurtulurlar. Onlar mut’a nikâhının haramlığının sabit olduğu hadis ve 

rivayetler ile mest üzerine mesh hadislerini reddeder. Şî’a, hadisi ancak Şî’î olanlardan 

alır. Ancak Şî’î olan kişilerin tefsirini kabul eder. Mutlak olarak bir şeyi ancak onlara 

Şî’î tarikıyla gelirse kabul ederler. 723 

Zehebî, Şî’a kitaplarında hurafeler, sapıklıklar olduğunu, bunların kesin bir şekilde 

reddedilmesi gerektiğini belirtir ve bunun gerekçelerini şöyle açıklar: 

“1. Metinleri uydurma, senedleri ise sunidir. Bu hadislerin çoğu, senedsiz rivayet 

edilir, sadece kitaplarında bulunmasına dayanırlar. Şî’a kitapları Ali evladı Ehl-i Beyt 

imamlarından bir imamdan rivayet edilir şöyle diyerek: “İnsanları bırakın, insanlar 

insanlardan alır; siz ise, Rasülullah’tan aldınız.”  

2. Bu rivayetler senetli olarak rivayet edilecekse, senedinde mezhebinin mutaassıbı 

bir Şî’î olması gerekir.  

3. Muhaddislerin (Şî’î) aralarında ittifak ettiği kaide, bütün metinlerin akılla 

çelişmesidir veya usule muhalefet etmesi veya sabitin nakledilenle çelişmesidir ki o da 

Rasülullah (adına) hadis uydurmadır.”724 

Sünnîlere göre, Kur’ân’ın sahabe sözü ile tefsiri genelde kabul edilir. Tebliğ 

vazifesinde Rasülullah’ın ilk muhatapları olan sahabiler, vahyi yakından takip ederek 

bilmedikleri hususları bizzat Hz. Peygamberden öğrenmişler, ayetlerin tefsirini O’ndan 

dinlemişler ve sebeb-i nüzûle şahid olmuşlardır. Onların müşâhedeye dayalı 

tecrübelerinin Kur'ân’ın muayyen bölümlerinin daha berrak bir şekilde anlaşılmasındaki 

payları büyüktür. Tabiilerin tefsiri ise, tartışmalıdır. Tabiîler, tefsire dair bilgilerini 

                                                 
722 “İmâmiyye’nin altın zincirleme olarak değerlendirdiği senedde bulunan ve masum İmam olarak kabul 

ettiği kimseler, Ehl-i Sünnet’in “Cerh ve Tadil” yazarları da tadil etmişlerdir. Bununla birlikte bu senet 

zincirini oluşturan şahısların tamamı baba-oğul ilişkisine sahiptirler. Bu durum senede ayrı bir sağlamlık 

katmaktadır.”; Âyetullah Ali Mişkînî, Şîa ve Ehl-i Sünnet Açısından Sünnet, Kıble Dergisi, Yıl 6, sayı 21-

23, Sonbahar 2006-2007, s. 150 
723 Zehebî, I. 37-38. 
724 Zehebî, age., I. 40-41. 
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sahabeden almışlardır. Âlimlerin bir kısmı onlardan rivayeti caiz görse de bir kısım âlim 

kabul etmemiştir.725  

“Sahâbe, Ehl-i Sünnet nezdinde Hz. Peygamber’den sonra Kur’ân tefsirinin 

kaynağı olarak kabul edilmektedir. Ehl-i Sünnet ulemâsı, bütün sahâbeyi adil kabul 

etmektedir.”726 “Hz. Peygamber’in ashabı, ümmetin adilleridir, bizi doğru yola hidayet 

eden önderler, din konusunda Allah’ın hücceti, Kur’ân ve Sünneti’nin taşıyıcılarıdırlar.” 

İbn Abdi’l-Berr de sahâbenin tamamının adil olduğunun ispatlandığını söylemektedir. 

İbnü’l-Esîr’e göre, ashab kesinlikle cerh ve ta’dîle tabi tutulamaz, eleştirilemez. Çünkü 

ashabın hepsi adildir, onlarda kusur bulmak ve onları eleştirmek imkânsızdır.727 Şî’î 

bakış açısına göre ise sahabenin Ehl-i Sünnet nezdindeki konumu eleştirilir. Onlara göre 

her sahabi adil değildir, rivayet ettikleri hadisler de sahih değildir. 

Allâme Murtazâ el-Askerî ise, İmâmiyye’nin, sahâbe’nin adaleti ile ilgili görüşünü 

şu şekilde açıklamaktadır: “İmâmiyye Şîası’na göre, Hz. Peygamber’in ashabı içinde 

dürüst ve iyi niyetli mü’minler olduğu gibi, münâfıklar da bulunmaktaydı. Nitekim 

Kur’ân-ı Kerîm, bizzat bu duruma şahitlik etmektedir. Örneğin Allah (cc) Tevbe 

Sûresi’nde durumu şöyle tasvir etmektedir: “Çevrenizdeki bedevîlerden münâfık olanlar 

vardır ve Medîne halkından da nifakı alışkanlık haline getirmiş olanlar vardır; sen 

onları bilmezsin, biz onları biliriz; biz onlara iki kere azap edeceğiz; sonra onlar büyük 

bir azaba döndürüleceklerdir.” Bu ayetler dışında Hz. Peygamber’den sahâbîleri 

eleştiren hadisler nakledilmiştir.” Ehl-i Sünnet ulemâsınca sahâbe kategorisinde 

değerlendirilen herkes İmâmiyye Şîası’na göre âdil değildir. İmâmiyye Şîa’sına göre 

münâfığı mü’minden ayırt emenin kıstası İmam Ali’dir. Bu konuda dayandıkları delil 

Hz. Peygamber’den nakledilen, “Ali’yi münâfık sevmez, mü’min de ona buğz 

etmez.”728 hadisidir.  

Şî’î anlayışa göre, Hz. Peygamberin sağlığında saf ve temiz olan birçok sahâbi, 

O’nun ölümünden sonra bu hallerini muhafaza edememişlerdir. Ali’nin safında yer alıp 

da karşısındakini öldürenlerin cehennemlik olması düşünülemez; bu icma ile sabittir. 

Öyleyse Ali’nin savaştığı kimselerin adil olmaları mümkün değildir. Gadir günü Ali’ye 

bey’at ettikleri halde, Hz. Peygamberin ölümünden sonra bu akidlerine uymamışlar, 

                                                 
725 Zehebî, age.,  I. 128; Albayrak, age., s. 146  . 
726 Âyetullah Ali Mişkînî, Şîa ve Ehl-i Sünnet Açısından Sünnet, Kıble Dergisi, Yıl 6, sayı 21-23, 

Sonbahar 2006-2007, s. 150. 
727Ebu’l-Hasan İzzuddîn Ali b. Muhammed b. Abdilkerîm el-Cezerî İbnu’l-Esîr, Usdu’l-Ğâbe fî 

Ma’rifeti’s-Sahâbe, tsz., I. 3; Âyetullah Ali Mişkînî, agm., s. 150. 
728Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 292; Tirmizî, Sünen, Menâkıb 20, (V, 635); Âyetullah Ali Mişkînî, 

agm., s. 152; bkz., Söyleşiler, s. 54-55; Cemal Sofuoğlu,  Şî’î-İmamiyye’nin Hadis Anlayışı, Milletlerarası 

Tarihte ve Günümüzde Şî’îlik Sempozyumu, s. 112-113. 
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irtitad etmişlerdir. İrtidad etmeyen ancak birkaç sahabi vardır. Bu sahabiler, Selman-ı 

Farisi, Ebu Zer el-Gıfari, Ammar b. Yasir, Mikdad b. Esved, Huzeftü’l-Yemânî’dir.”729 

“İbn Abbâs’ın İmâmiyye nezdinde önemli bir yeri vardır. İmâmiyye Şîası’na göre 

İbn Abbâs, Hz. Peygamber’in vefatından sonra İmam Ali’nin talim ve terbiyesi altında 

yetişmiştir. İmâmiyye âlimleri, İbn Abbâs’ı ilk Şî’î müfessirlerden kabul etmektedirler. 

Ebû Zer ve Ammâr b. Yâsir, İmâmiyye Şî’a’sı nezdinde önemli yeri olan 

sahâbîlerdendir. İmâmiyye kendilerini “Erkânu’l-Erbaa”dan saymaktadır. Selmân, 

İmam Ali’nin velâyetini kabul eden az sayıda sahâbîlerden biri olup, onunla birlikte 

mücadeleye hazır olmuştur. Câbir b. Abdillah’ın müstesna yeri vardır. Zeyd b. Erkâm 

Hz. Peygamberle birlikte savaşa katılmıştır. Sıffın’da İmam Ali’nin safında yer almıştır. 

Huzeyfe, İmam Ali hilafete gelince ona biat etmiştir.730  

İmâmiyye, her ne kadar Kur’ân’ı Hz. Peygamber’den sonra en iyi imamların 

anladığına inansa da yukarıda ismi geçen sahâbilerden rivayetleri kabul etmişler ya da 

kabul etmek zorunda kalmışlardır; ancak Hz. Ömer, Hz. Aişe vb. den gelen rivayetleri 

kabul etmemişlerdir. Rivayetlerini kabul ettikleri sahabilerin de Hz. Ali’nin yanında 

eğitim aldığını veya sonraki dönemlerde O’nu desteklediklerini, O’na biat ettiklerini 

görüyoruz.  

Birçok Şî’î yazar ittifakla, Buhârî ve Müslim gibi büyük hadis bilginlerinin Hz. Ali 

ve Ehl-i Beyt hakkındaki bazı hadislerin geniş kitlelerce bilinmesini istemediklerini 

iddia eder. Yine Hz. Peygamber’in sözlerini Hz. Ali’ye dikte ettirdiğini bu sebeple de 

Ali’nin sahifesinin mevcut hadis kitapları içerisinde en sahih olanı olduğunu, bu kitabın 

daha sonra masum imamlara intikal etmiş olduğunu; her imamın da kendinden sonra 

gelen imama bu sahifeyi devretmiş olduğunu iddia eder. Hz. Peygamber bu kitabı 

Ali’ye yazdırdığı için onda her şey mevcuttur, dolayısıyla masum imamlar her şeyi 

bilirler. Bunun içindir ki, Şî’a’nın rivayet ettiği hadislerden şüphe etmeye mahal 

yoktur.731 

 “Sünnetin görevi Kur’ân’ı açıklamaktır. İmâmiyye’ye göre sahih hadislerin 

Kur’ân’a arzı zaruridir. Kur’ân’a uygunsa alınır değilse alınmaz.”732 Bu konuda 

Tabâtabâî şu hususlara değinir: “Yorumlama sorunu ve farklı farklı düşünceler ortaya 

çıktığında, Kur’ân’ın kendisine başvurmamızı öğütleyen Peygamberin ve imamların 

onca güvenilir sözlerinin ışığında nasıl davranacağız? Tam bir senet zinciriyle bize 

ulaşan, peygamberin birçok hadisine göre, hadisleri Allah’ın Kitabı’na sunmamız bir 
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zorunluluktur; Eğer Kitab’a uyuyorsa kabul edilir ve tefsirde kullanılır aksi takdirde 

reddedilir.”733 

Tabâtabâî, Kur’ân’ın kendisinin açıklamasına göre Peygamberin ve imamların 

yorumlarının, şer’î birer delil olduğunu, Peygamberin ve imamların gerçek halinin açık 

bir şekilde güvenilir bir senet zinciriyle kurulmuş olduğunu söyler. Ancak, bir hadis tek 

raviden aktarılmışsa bu herkes tarafından kabul edilmeyebilir. Ona göre, Sünnîler, tek 

bir senet zinciriyle gelen, sahih dedikleri hadisleri kabul etmişlerdir. Şî’îler ise, 

kesintisiz tek bir senet zinciriyle gelen hadisleri, bir delil olarak kabul edebilirler. Ancak 

bu hadis şer’i kurallarda geçerli değildir, araştırılmalı ve delil olarak kullanılmadan önce 

sıhhati kontrol edilmelidir. 734 

Tabâtabâî, Harut-Marut kıssası ile ilgili rivayetin uydurulmuş olduğunu belirttikten 

sonra hadislerin tamamen kabulünü ve tamamen reddini eleştirir. Sünnet hakkındaki 

görüşlerini serdeder. Çağımızdaki bazı insanların, özellikle her şeyi maddî açıdan 

değerlendirme taraftarı olduklarını, çağdaş batı uygarlığının tutkunu bazı yazarların da, 

bu gerçeği yanlış algılamış olduklarını ve kaynaklarda yer alan tüm rivayetlerin, 

Rasülullah’ın sünnetinin kapsamına giren her şeyi reddetme eğilimi göstermiş 

olduklarını dile getirir. Buna karşılık, bazı nakilciler, hadisçiler ve harurîlerin bu hususta 

aşırı bir tepkisellik örneği göstererek, gelen her türlü rivayeti, hiçbir kriterden 

geçirmeden olduğu gibi kabul ederek bu aşırılığın karşısında yer almaya çalışmış 

olduklarını vurgular. Ona göre, kayıtsız şartsız kabul nasıl, dinde hak ile batılı, eğri ile 

doğruyu birbirinden ayırma amacı ile konulmuş ölçüleri yalanlama ve yalan nitelikli 

saçma-sapan sözleri Rasülullah Efendimize (sav) yakıştırma anlamına geliyorsa, 

nakledilmiş tüm rivayetleri ayırım gözetmeksizin bir kalemde atmak da önünden ve 

arkasından batıl bulaşmayan aziz Kur'ân'ı yalanlama ve geçersiz kılma anlamına gelir. 

Çünkü yüce Allah şöyle buyurur: "Peygamber size ne verdiyse onu alın, size neyi 

yasakladıysa ondan sakının."735 "Biz hiçbir peygamberi, Allah'ın izniyle itaat 

edilmekten başka bir amaçla göndermedik."736      

Tabâtabâî, şayet Peygamberin sözleri kanıt olmasaydı ya da sözleri, çağında 

yaşamamış bizlere yahut vefatından sonraki Müslümanlara ulaştırılmasaydı, din 

binasının duvarında taş üzerinde tek bir taş kalmayacağını, temelden yıkılıp gideceğini 

söyler. Aktarılan rivayetlere dayanmak, anlatılan hadislere başvurmak, bir insan için 

toplumsal hayatın zorunluluğudur. Ancak kendilerinin, bunları teker teker ellerinde 

                                                 
733 Söyleşiler, s. 67. 
734 Söyleşiler, s 73-74. 
735 Haşr, 59/1. 
736 Nisâ, 4/64. 
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bulunan ölçülere vurduğunu, eğer ellerindeki ölçü söz konusu haberin doğruluğunu 

onaylarsa, kendilerinin de onu kabul ettiğini, ölçü rivayetin aksini bildirirse, onu 

yalanlarsa, kendilerinin de söz konusu haberi reddettiğini, şayet mahiyeti açıklığa 

kavuşmazsa, eğriliği veya doğruluğu, gerçekliği veya yalanlığı kesin olarak 

belirlenemezse, onu ne kabul ettiklerini, ne de reddettiklerini belirtir. Ölçü Allah'ın 

kitabına başvurmaktır. Eğer bu başvuru sonucu eldeki haber bir açıklığa kavuşuyorsa, 

onu benimsemek bir zorunluluk niteliğini kazanır. Herhangi bir kuşku dolayısıyla 

mesele tam açıklığa kavuşamıyorsa, bu durumda orada durmak gerekir. Peygamber 

efendimizden (sav) ve onun Ehl-i Beyti'nden olan imamlardan (as) gelen mütevâtir 

haberlerde de bu, böyle belirlenmiştir.737 

Tabâtabâî,  Kur'ân’ı Kur'ân’la tefsir ettikten sonra sünnete başvurur. Sünnet ile 

kastettiği ise Rasülullah ve on iki imamın Rasülullah’tan (sav) naklettiği rivayetlerdir. 

Tabâtabâî’nin “ayetlerin tefsirinde sünneti kullanma yöntemi şöyledir: Ayette kastedilen 

manayı teyid etmede, rivayetleri ayetlere arzetmede, rivayetlerin muhtevasını isbatta 

kullanır.”738 Rasülullah ve Ehl-i Beyt’ten gelen rivayetler çelişmişse isnadına önem 

vermeksizin metnini tahkik eder. Rivayeti ancak Kur’ân’ın muhtevasını teyid eden ve 

manasını kuvvetlendiren bir şahid bulduktan sonra kabul eder.739 Sahabe ve tabiûndan 

gelen rivayetleri Kur’ân’a arzeder, delil bulursa kabul eder bulamazsa reddeder. 

Örneğin, Taberî’nin Katâde’den ettiği rivayet: “Ayet ayeti neshederdi, Rasülullah ayeti, 

sureyi, Allah’ın sureden istediği kadarını okurdu. Daha sonra onu kaldırır, Allah 

Nebisi’ne unuttururdu.”  Müfessir, erteleme manasındaki bu ve benzerlerini Kitaptaki 

nesh ayetine muhalefet ettiği için reddeder. “Biz sana okuyacağız Allah’ın dilediği hariç 

unutmayacaksın.” ayetine göre O’nun unutması mümkün değildir, der.740 

Tarihi rivayetlere gelince, Kur’ân ile mutabık olmayınca bunları reddeder. 

Türkiye’de bulunan Efes mağarasının Kur'ân’da zikredilen mağara ile özelliklerinin 

uyuşmaması sebebiyle buranın olabileceğini reddeder.741  

 Müfessir, rivayet konularında bir hadis, bir rivayet getireceğinde onu kaynağına 

nisbet eder. (Dürru’l-Mensûr’da, Kummî Tefsiri’nde) bazen de kaynaklarına nisbet 

etmez, fakat muhaddislerin kitaplarındaki tahriç ettiği isnadlarını zikreder. Hadis 

kitaplarında olduğu gibi rivayetlerin isnadını getirmez hadis, tefsir, tarih, siyer vb. 

                                                 
737 el-Mîzân, I. 237-238. 
738 el-Evsî, age., s. 152. 
739 el-Evsî, age., s. 156. 
740 el-Mizan, I. 251-252. 
741 el-Mîzân, XIII. 296. 



194 

 

kitaplarındaki rivayet kaynağına işaret eder.  Bazen da isnat zincirinin tamamını verir.742  

Müfessir, İbn Abbas’a nisbet edilen ayette geçen “karye”nin Mekke olduğu görüşünü 

reddeder.  

Kur’ân tefsirinde sahabe ve tabiun sözlerini reddetmez, ancak sözlerin huccet olma 

özelliğini kaybettiğine, başka bir nas gibi rey ve münakaşaya indirgendiğine inanır. 

Fakat yine de O, bunları müfessirlerin ve başkalarının sözlerinin önüne geçirir. Bunun 

sebebi, karinelere, esbâb-ı nüzûle, istinbata muttali olmalarına izin veren nüzûl asrına 

yakın olmalarıdır. 

İçeriğini Kur'ân’a teyit ettiremediği, metninde ve manasında zayıflık bulunan Ehl-i 

Beyt imamlarından gelen rivayetleri zayıf kabul eder. “Allah yerin ve göğün nurudur, 

nurunun misali….” ayetinde İmam Sadık’tan gelen rivayeti nakleder: “Nebi ve imamlar 

Allah’ın delaletleridir, işaretleridir,  tevhide, dini mesâlihe, İslâm şeriatına, sünen ve 

farzlara götüren delillerdir.”743 

Tabatabâî, mukaddimesinde rivayet geleneğinin tenkiti bakımından Ehl-i Sünnet 

hadisçilerini şöyle tenkit eder. “Hadisçiler, tefsiri seleften, sahâbe ve tâbiînden gelen 

rivayetlerle sınırladılar. Rivayetlerde onların izledikleri metotta aynen devam ettiler. 

Herhangi bir rivayet bulunmayan konularda ise hiçbir şey söylemediler. Söz konusu 

ifadeden tam bir mana ortaya çıkmadığında, Al-i İmran Suresi’nin 3/7. ayetini dikkate 

aldılar. Ancak bunu araştırmaya yönelmediler. Haliyle onlar bu konuda hataya düştüler. 

Çünkü Allah kitabında aklı delil getirmeyi hiçbir zaman yasaklamamıştır.” der.744 

Tabâtabâî, “bugün elimizde bulunan, İslâm'ın ilk döneminde sahabeden ve onların 

ravilerinden nakledilen birçok kesin hadis içinde, açıkça Kur'ân'la çelişen hadislere çok 

rastlanabilir.” der ve bunun sebeplerini şöyle açıklar:  

1. Halkın Peygamberin (sav) ashabına ve ondan hadis aktarmaya verdikleri yüksek 

değer, sahabeye ve sahabeden nakilde bulunanlara gösterilen saygı ve yücelik, ashaptan 

hadis almaya yöneltti. Bu konuda o denli aşırı gittiler ki, Ehl-i Kitap'tan Müslüman 

olanların eski dinlerinin kaynaklarından aktardıkları hikâyeleri de alıp naklettiler.  

                                                 
742 el- Evsî, age., s. 160.  
743 el- Evsî, age., 164-165. 
744 bkz., Ziya Şen, Reşid Rıza ve Tabatabâî’nin Tefsirlerindeki Mukaddimelerinin Karşılaştırılması, 

DEÜİFD, XXIX/2009, s.105; (Resid Rıza ve Tabatabâî, müfessirlerin Sahâbe ve âlim Tâbiînden gelen 

rivayetlere ihtiyatla yaklasmaları gerektigi konusunda hem fikirdirler. iki müfessir de lügavî detaylara, 

edebî üsluplara, ilmî faraziyelere ve gereksiz ayrıntılara fazla girmemisler; Kur’ân’ın asıl mesajını 

insanlara en kolay nasıl ulastırabileceklerini düsünmüsler; ayetle ilgili sünnetten delil varsa ondan 

yararlanmıslar ancak Sahâbe ve Tabiîn rivayetlerine çok fazla yer vermemislerdir. bkz., Şen, age., s. 102-

103).   
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2. Hadis ezberleme ve nakletme hususunda aşırı bir hırs içinde olmaları, hadisleri 

ayıklamalarını, anlamları üzerinde düşünmelerini, özellikle onları Kur'ân'la test 

etmelerini engelliyordu.  

3. Rasülullah'tan (sav) sonra hilafetle ilgili olarak yaşanan gelişmeler, 

müslümanların genelinin Peygamberin Ehl-i Beyt’i hakkında farklı görüşlere sahip 

olmalarına yol açtı. Bir kısım Müslüman onlara sıkı sıkıya sarıldı, onlara yöneldiler. 

Diğer bir kısım, Ehl-i Beyt'i görmezlikten geldi, onları ve Kur'ânî bilgiler bazındaki 

seçkin konumlarını önemsemez bir tutum sergiledi. Ehl-i Beyt'i görmezlikten gelmenin 

en somut tanığı, onlardan rivayet edilen hadislerin azlığıdır. Örneğin, sahabeler Hz. 

Ali'den (as) kayda değer hadis rivayet etmemişlerdir. Hz. Ali'nin sözlerini görmezlikten 

gelme, hadislerini inkâr etme eğilimi o düzeye varmıştı ki, çarpıcı açıklamalar içeren 

göz kamaştırıcı hutbelerinden ve derin etkiye sahip olağan üstün sözlerinden oluşan 

Nehcü’l-Belâğa'nın onun sözü olmasını dahi inkâr ettiler. Örneğin, sahabeler Hz. 

Ali'den (as) kayda değer bir rivayet etmemişlerdir. Hz. Hasan'dan (as) nakledilen 

rivayetlerin sayısı on bile değildir. Hz. Hüseyin'den (as) aktarılan rivayetler çok azdır. 

Allâme’ye göre birinci ve ikinci Kur'ân'ı toplama, Mushaf hâline getirme girişimlerinde 

Hz. Ali'nin (as) bir kenarda tutulması, bu girişime katılmasının önlenmesi, ayrıca Hasan 

ve Hüseyin'in (as) yaşam hikâyeleri Ehl-i Beyt’e gösterilen önemi göstermektedir. 

Ehl-i Beyt imamları (as) hem kendilerinden, hem de Rasülullah'tan (sav) rivayet 

edilen birçok hadisi reddetmişlerdir ve ashabına, taraftarlarına (Şî’îlerine) kendilerinden 

aktarılan rivayetleri Kur'ân'la test etmelerini, Kur'ân'a uyanı alıp, Kur'ân'la 

bağdaşmayanı terk etmelerini emretmişlerdir.745 

Müfessir, zamanla müslümanlar arasında Allah'ın sıfatları, isimleri ve fiilleriyle 

ilgili uydurma hadislerin yayılmasına fırsat doğduğunu, peygamberlere küçük düşürücü 

sürçmeler nispet edildiğini, yaratılış ve varoluşla ilgili asılsız hurafeler uydurulduğunu 

söyler.  Yine geçmiş milletlere ilişkin kıssaların her yerde aktarılır olduğunu, Kur'ân'ın 

tahrif olmasına ilişkin hadisler uydurulduğunu, bu bakımdan Tevrat ve İncil'in 

içeriklerinin neredeyse benzerlerine Kur'ân’ın maruz kaldığını iddia eder. 

Müfessir, bu nedenle dışarıdan bakan bir kişinin “Sünnîler kitabı aldılar, Ehl-i 

Beyt'i terk ettiler. Şî’îler de Ehl-i Beyt'i alıp kitabı terk ettiler.” diyebileceğini belirtir. 

Hz. Peygamber, "O ikisi birbirinden ayrılmazlar." buyurmasına rağmen hem Allah’ın 

Kitabı hem de Ehl-i Beyt'i terk edilmiştir. 746 

                                                 
745 el-Mîzân, V. 279-281. 
746 el-Mîzân, V. 277-289. 
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Şimdi de Tabâtabâî’nin ayetleri tefsir ederken sünnetten nasıl faydalandığına 

bakalım. Bakara 2/115. ayetin tefsirinde Tefsir'ul-Ayyâşî’de İmam Bakır’dan bir 

rivayet nakleder. Belirtildiğine göre, "Doğu da, batı da Allah'ındır..." diye başlayan 

ayetle ilgili olarak İmam Bâkır’dan şu rivayeti aktarır: "Yüce Allah bu ayeti özellikle 

nafile namazlar hakkında indirmiştir. ‘Artık nereye dönerseniz, Allah'ın yüzü oradadır. 

Allah şüphesiz geniştir, bilendir.’ Rasülullah (sav) devesinin sırtında ima ile namaz 

kılmış, bu sırada devenin yönü de değişebilmiş, bu durum hem Hayber'e gidişte ve hem 

de Mekke'den dönüşte gerçekleşmiş, Mekke'den dönerken Kâbe'yi arkasına almıştır.” 

Daha sonra müfessir, Ehl-i Beyt imamlarından Kur'ân-ı Kerîm'deki genel ve özel, 

mutlak ve kayıtlı ifadelerle ilgili olarak aktarılan rivayetler üzerinde genel nitelikli 

ifadeden müstehap hükümler, özel nitelikli ifadeden ise farz hükümler çıkarıldığını, 

mekruhluk ve haramlık için de bu durumun geçerli olduğunu belirtir ki, rivayetlerde 

belirlenen Kur'ân tefsiriyle ilgili anahtar yöntemlerden biri de budur.747 

Bakara Suresi 2/3. ayetteki “onlar gayba iman ederler” ayeti ile ilgili olarak Cafer 

Sadık’ın “Burada Hz. Mehdi’nin ortaya çıkışının hak olduğuna inanan kimseler 

kastediliyor.” dediğini nakleder ve bu minvalde pek çok rivayetin olduğunu belirtir. 

Yine “Kendisine verdiğimiz rızıktan infak ederler.” ifadesiyle ilgili olarak İmam 

Cafer’in “onlara öğrettiğimiz bilgileri dağıtırlar.” rivayetini nakleder ve infakın mal 

dağıtmaktan daha fazla anlam ifade ettiğini söyler.748 

Bakara Suresi 2/25. ayette “O cennette onlar için tertemiz eşler vardır.” ayeti ile 

ilgili olarak İmam Sadık’ın “temiz kadınlar, aybaşı kanaması geçirmeyen (hayız), hacet 

gidermek zorunda olmayan kadınlardır.” dediğini nakleder.749 

Müfessir, Maide Suresi 5/78. ayette İmam Sadık’tan domuz kılığına sokulanların 

Davud’un diliyle, maymun kılığına sokulanların Meryem oğlu İsa diliyle 

lanetlendiklerini nakleder. İmam Bakır’ın ise, “İyle halkı cumartesi yasağını çiğneyince 

Hz. Davud onlara lanet etti. Hz. İsa ise gökten yemek sofrası indikten sonra kâfir 

olanlara lanet etti…” sözünü nakleder. Tabâtabâî daha sonra Dürru’l-Mensur’dan 

rivayetler nakleder.750 

Bakara Suresi 2/63. ayetin tefsirinde de görüleceği üzere ayet Ehl-i Beyt 

imamlarından gelen hadislerle tefsir edilmiştir. "Size verdiğimizi kuvvetle tutun." 

ifadesiyle ilgili olarak İmam Sadık'a "Bundan maksat beden kuvveti midir? Yoksa kalp 

kuvveti midir?" diye sorulduğu, İmam'ın da, "Her ikisi de kastedilmiştir." şeklinde 

                                                 
747 el-Mîzân, I. 256. 
748 el-Mîzân, I. 50. 
749 el-Mîzân, I. 92. 
750 el-Mîzân, VI. 82-83. 
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cevap verdiği rivayet edilir. Tefsir'ul-Ayyâşî'de, "İçindekileri (sürekli) hatırlayın." 

ifadesiyle ilgili olarak, Halebî'nin şöyle rivayet ettiği belirtilir: "İçindekilerini hatırlayın, 

onu terk etmekle uğranılacak cezayı unutmayın."751 

Allâme, ayetleri imamlardan gelen hadislerle açıklar. et-Tevhid ve el-Maânî adlı 

eserlerde, İmam Rıza'nın "Onlar, bulut gölgeleri içinde Allah'ın meleklerle onlara 

gelmesini mi gözlüyorlar?" ifadesi ile ilgili olarak şöyle dediği rivayet edilir: "Rabbin 

geldi ve melekler saf saf dizilmiştir..." ifadesi ile ilgili olarak: Yüce Allah için geliş ve 

gidiş nitelikleri kulanılamaz. Allah bir yerden bir yere gitmekten münezzehtir. Burada 

kastedilen anlam şudur: "Rabbinin emri geldi ve melekler saf saf dizilmiştir." dediği 

rivayet edilir. Tabâtabâî, bu söze katılır, İmam Rıza'nın "diyor ki..." sözünün anlamı 

"demek istiyor ki..."dir ve bu bir çeşit tefsirdir. İmam değişik bir kıraatten söz etmiş 

değildir, der.752 Çalışmamızın diğer bölümlerinde de konumuzla alakalı pek çok rivayet 

yer almaktadır.  

Şî’a ve İmâmiyye’nin sünnet anlayışı Sünnîlere göre çok farklıdır. Onlara göre, 

Kur'ân-ı Kerîm, Peygamberimizi (sav) ve O’nun Ehl-i Beyt imamlarını, başvurulacak 

merci olarak tanıtmış, masumların sözleri ve davranışlarını da hüccet (sünnet) kılmıştır. 

Şî’a, Hz. Ali’nin sahifesinin mevcut hadis kitapları içerisinde en sahih olanı olduğunu, 

bu kitabın daha sonra masum imamlara intikal etmiş olduğunu, her imamın da 

kendinden sonra gelen imama bu sahifeyi devretmiş olduğunu iddia eder. Şî’a, hadisi 

ancak Şî’î olanlardan alır, Şî’î olan kişilerin tefsirini kabul eder. İmamlardan gelen 

rivayetleri güvenilir olduğu iddiası ile senedsiz olarak nakleder. Ehl-i Sünnet sahâbeyi 

adil kabul ederken Şî’a kabul etmez, eleştirir. Hz. Ali’nin yanında duran sahabilerden ve 

İbn Abbas’tan hadis alırlar. Tüm bu hususların Tabâtabâî’de mevcut olduğunu görürüz. 

Allâme, Kur'ân’ı Kur'ân’la tefsir ettikten sonra sünnete başvurur, rivayetleri Ehl-i 

Beyt imamlarından alır. Bazen sahabe ve tabiûndan gelen rivayetleri Kur’ân’a arzeder, 

delil bulursa kabul eder bulamazsa reddeder, Ehl-i Sünnet hadisçilerini sahabeden gelen 

rivayetlerin tümünü kabul ettiği için eleştirir, sahabeyi adil görmez, Tabâtabâî, 

rivayetlerin tamamen reddini de tamamen kabulünü de aşırı uç olarak görür ve tenkit 

eder. İmamların bazı hadislerini de Kur'ân’ın zâhirine aykırı olduğu için reddeder. Sünnî 

kaynakları da sıklıkla kullanır. Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi ayetleri 

ayetlerle tefsir ettikten sonra rivayet bölümünde ayetleri, imamlardan gelen rivayetlerle 

açıklar. 

 

                                                 
751 el-Mîzân, I. 203. 
752 el-Mîzân, II. 106-107. 
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5. İmâmiyye-İsnâ Aşeriyye İtikadı ile Tefsir Etmesi 

 

Şî’a’nın bir kolu olan İmâmiyye-İsnâ Aşeriyye, müfessirimizin müntesibi olduğu 

mezheptir. İmâmiyye-İsnâ Aşeriyye’nin itikad esaslarını ilgili bölümümüzde 

açıklamıştık. İmâmiyye’nin diğer İslâmî fırkalardan farklılık arzeden nazariyeleri vardır 

ki,  müfessir, Kur'ân ayetlerini İmâmiyye akaidi ile tefsir eder. Ayetler ile daha çok 

imâmet, velâyet, Ehl-i Beyt, Hz. Ali, imamlar, vb. hususlar arasında bağlantılar kurar. 

Kendi fırkasının görüşlerini hararetli bir biçimde savunur, kendi itikâdî fikirleri ile 

uyuşmayan müfessirleri ve görüşleri eleştirir. 

Şimdi müfessirimizin ayetleri imâmeti delillendirmek amacıyla nasıl tefsir ettiğine 

bakalım. İmâmet, İsnâ Aşeriyye’nin temel iman esaslarından birisidir. Tabâtabâî, 

imâmeti delillendirmede Bakara 2/124. ayetten istifade eder, ilgili gördüğü tüm ayetleri 

de bu ayetin tefsirinde topluca zikreder.    ي َجاِعلَُك ِللن اِس اَِماما  Bir zamanlar Rabbi“…قَاَل اِن ّ۪

İbrahim'i bir takım kelimelerle sınamış, onları tam olarak yerine getirince: Ben seni 

insanlara önder yapacağım, demişti.”753 Tabâtabâî, bu ayetin tefsirinde imamlığın ne 

olduğunu açıklar. Daha sonra ‘İmam’ kelimesinin geçtiği ayetlerden yola çıkarak 

akaidine uygun sonuçlar çıkarır.  

ة  يَْهدُوَن بِاَْمِرنَا   Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler“ َوَجعَْلنَاُهْم اَئِم 

yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılmayı, zekât vermeyi vahyettik. 

Onlar, daima bize ibadet eden kimselerdi.”754 Müfessir, bu ayette “doğru yolu gösteren 

önderler” ile kastedilenin imamlar olduğunu söyler. 

Tabâtabâî’ye göre, Yüce Allah, söz konusu kullarına imamlık misyonunu 

bahşedişinin gerekçesini şu şekilde açıklar:  َا َصَبُروا  و ة  َيْهدُوَن بِاَْمِرنَا لَم  ا َكانُوا بِٰايَاتِنََوَجعَْلنَا ِمْنُهْم اَئِم 

 ,Sabrettikleri ve âyetlerimize kesinlikle inandıkları zaman, onların içinden" يُوقِنُونَ 

buyruğumuzla doğru yola ileten rehberler tayin etmiştik."755 Burada, söz konusu 

misyonu hakedişlerinin geri plânındaki sebep, Allah yolunda sabırlı oluşları olarak 

açıklanıyor.756 

Allâme, “Illiyyin” kelimesinden hareketle imamların melekût âlemine vakıf 

olduklarını, Illiyîn'i gördüklerini, kulların hayır ve şer nitelikli amellerini gördüklerini 

ileri sürer. “Hayır, iyilerin yazısı İlliyyîn'dedir. İlliyîn'in ne olduğunu sen nereden 

bileceksin? Yazılmış bir kitaptır.   يَْشَهدُهُ اْلُمقَر  بُوَن Yaklaştırılmış olanlar onu görürler.”757 

                                                 
753 Bakara, 2/124. 
754 Enbiyâ, 21/73. 
755 Secde, 32/ 24. 
756 el-Mîzân, I. 267. 
757 Mutaffifin, 83/18-21. 



199 

 

Ona göre, “yaklaştırılmış olanlar” kalbi ilgilendiren bir perdeyle günah, cehalet, şek ve 

şüphe ile Rablerinden perdelenmeyen kimselerdir. Yaklaştırılmışlar kesin inanç 

sahipleridirler ve onlar cehennemi gördükleri gibi İlliyîn'i de görürler. Bu cümlelerinden 

sonra "Emrimizle doğru yola iletirler." ifadesinin imam, hidayet kavramı ile ilgili olan 

her şeyin -kalpler ve amellerin- bâtınını ve hakikatini bildiğini söyler. Söz konusu şeyin 

emirle (melekûtla) ilgili yönü imamın gözü önündedir, ona gizli olamaz. Bilindiği gibi 

kalpler ve ameller diğer şeyler gibi iki yönlüdürler. Dolayısıyla imam kulların hayır ve 

şer nitelikli amellerini görür. O her iki yolu da kontrol eder. Yani hem mutluluk, hem de 

bedbahtlık yolunu...  

Müfessir, ‘İmam’ kelimesinin yer aldığı şu ayeti de farklı yorumlar:  يَْوَم نَدُْعوا ُكل  اُنَاٍس

 Her milleti imamıyla çağıracağımız gün..."758 Burada amel kitabının dışında" بِِاَماِمِهْمْۚ  

gerçek imamın kastedildiğini, imamın sapıklık ve günaha karşı korunmuş (masum) 

olması zorunluluğunun olduğunu, aksi takdirde kendisinden dolayı hidayet edici 

olamayacağına değinir. İmam işleri başkasının yol göstericiliği ile değil, kendi nefsinin 

ulaşması ve ilâhî destek ve Rabbanî yardım ile gerçekleştiğini iddia eder. 759 

Allâme bütün bu açıklamalardan sonra “imâmet” hususunu şöyle maddeleştirir: 

1) İmam Allah'ın belirlemesiyle belirlenir. 

2) İmam, ilâhî koruma sonucu masum olmalıdır. 

3) Yeryüzü, üzerinde insanlar yaşadıkça gerçek imamdan yoksun kalmaz. 

4) İmam Allah tarafından desteklenmelidir. 

5) Kulların amelleri imamın bilgisine kapalı değildir. 

6) İmam, insanların dünya ve ahiret ile ilgili olarak ihtiyaç duydukları tüm bilgilere 

sahip olmalıdır.  

7) İnsanlar arasında kişisel faziletler bakımından imamdan daha üstün birinin 

bulunması muhaldir.760 

Tabâtabâî, yukarıdaki açıklamalarına ek olarak Tefsir'ul-Ayyâşî'de geçen şu rivayeti 

de nakleder ve ayette geçen “Rabbi İbrahim’i kelimelerle sınadı ve onları tamamladı” 

ile kastedilenin Hz. Muhammed, Ali ve Ali’den doğan imamlar olduğunu belirtir. Daha 

sonra kelimelerle kastedilenin, Hz. İbrahim’in, İshak'ın ve soyunun imâmeti olduğunu, 

Allah’ın onları Hz. Muhammed’in ve İsmail'den doğan Ehl-i Beyt imamlarının imâmeti 

ile tamamladığını belirtir.761  

                                                 
758 İsra, 17/71. 
759 el-Mîzân, I. 268-269. 
760 el-Mîzân, I. 270. 
761 el-Mîzân, I. 274-275. 
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Tabâtabâî, Hz. İbrahim’in insanlara imam yapılması ile ilgili ayetin tefsirinde her 

zaman yaptığı gibi Kur'ân’ı Kur’ân ile tefsir eder, konu ile ilgili ayetlerin tümünü 

okuyucusuna sunar ve buradan hareketle genel yargılara ulaşır. İmam kelimesinin 

geçtiği her ayeti, siyak sibakından kopararak kesin inançlılığıyla Şî’a-İmâmiyye doktrini 

doğrultusunda Şî’adaki imâmetle ilişkilendirir ve imâmeti bir zorunluluk olarak görür. 

Ona göre, Allah Teâla, imamları “doğru yolu gösteren önderler” kılmıştır. Bu makama 

sabrettikleri ve kesin inandıkları için ulaşmışlardır. ‘Yaklaştırılmış olanlar’ yani 

imamlar hem cehennemi hem de ‘ılliyyin’i perdesiz görürler. Onlar hidayete ileticidirler, 

imam, kulların hayır ve şer nitelikli amellerini görür, yani gayba muttali olur. İmamın 

sapıklık ve günaha karşı korunmuş (masum) olması zorunluluğunun olduğunu iddia 

eder. Tüm bu iddialar imamları normal insan olma durumundan çıkarıp peygamberlik 

mertebesine yükseltmeyi, peygamberlere ait özellikleri imamlara vermeyi, imamların da 

peygamberler gibi masum olduklarını iddia etmelerini doğurmuştur.  

Alekber Muradov’a göre, Müfessir, imâmet konusunda klasik dönem tefsirlerindeki 

bilgilerin dışına çıkamamıştır ve imam halife ile aynı mes’uliyeti taşımaktadır.762 

Müfessir, Maide Suresi 5/3. ayeti de imâmete delil olarak getirir. Tefsirinde Gadir-i 

Hûm olayıyla ilgili Ebu Hureyre’den bir rivayet aktarır. Hz. Peygamber insanları Gadi-

r-i Hûm’a çağırır, Ali’nin kolundan tutup kaldırır: ي   ينَُكْم َواَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتّ۪ اَْليَْوَم اَْكَمْلُت لَُكْم دّ۪

يُت لَكُ  ينا   َوَرضّ۪ ْسََلَم دّ۪ ُم اْْلِ "Bugün sizin için dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım 

ve size din olarak İslâm'a razı oldum." ayeti indi der. Bunun üzerine Rasülullah (sav) 

dinin kemâle erişinden, nimetin tamamlanmasından, Rabbinin risaletinden ve Ali'nin 

velâyetinden razı oluşundan dolayı "Allah-u Ekber." der. Sonra şöyle buyurur: 

"Allah'ım! Onu veli edinenin velisi ol. Ona düşman olanın düşmanı ol. Ona yardım 

edene yardımcı ol. Onu terk edeni sen de yüz üstü bırak."763 Yukarıdaki ayetin 

bağlamına bakarsak Allah Teâlâ, ayetin bu kısmından önce leş, kan, domuz eti vb. 

haram kılınan hususları dile getiriyor ardından da "Bugün sizin için dininizi 

olgunlaştırdım..” diye buyuruyor. Sonraki ayet ise, “kendilerine neyin helal kılındığını 

sana soruyorlar..” diye devam ediyor. Ayetin ilgili bölümünün öncesi ve sonrasında 

haram ve helal kılınanlar belirlenirken burada Hz. Ali’nin velâyetinin farz kılındığını 

iddia etmek ayeti metinsel bağlamından kopararak, mezhebî düşüncelerini ayete 

dayatmadır. 

                                                 
762 Alekber Muradov, Elmalılı ve Tabâtabâî Tefsirlerinde Siyasal İçerikli Ayetler ve Yorumları, (Yük. 

Lis. Tezi ), Ankara 2000, s. 36. 
763 el-Mîzân, V. 196-197; Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, IV (2004), sayı: 3, s. 127. 
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Müfessirin aktardığı rivayetlere göre şu ayetler Ali b. Ebu Talip'le ilgili olarak 

Rasülullah'a (sav) inmiştir:  َا اُْنِزَل اِلَْيَك ِمْن َرب َِك  َواِْن لَْم تَْفعَْل فََما بَل ْغَت ِرَسالَت ـْغ َمَٓ ُسوُل بَل ِ هُ يََٓا اَيَُّها الر   "Ey 

Resul! Rabbinden sana indirileni duyur. Eğer bunu yapmazsan, O'nun elçiliğini 

yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur." 764  يَنُكْم َواَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتّ۪ ي اَْليَْوَم اَْكَمْلُت لَُكْم دّ۪

ي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف ِْلِ  ينا   َفَمِن اْضُطر  فّ۪ ْسََلَم دّ۪ يُت لَُكُم اْْلِ يمٌ ثٍْمٍۙ َوَرضّ۪ َ َغفُوٌر َرحّ۪  Bugün sizin"  فَِان  ّٰللاه

dininizi olgunlaştırdım…"765 

İmam Bâkır'dan gelen bir rivayete göre: Rasülullah (sav) Veda Haccından dönünce 

Davcan adı verilen bir yerde konakladı. Bu sırada, "Ey elçi! Rabbinden sana indirileni 

duyur.." ayeti indi. İnsanlardan korunacağına ilişkin hüküm inince insanlara, "Namaz 

için toplanın" diye seslendi. Bunun üzerine oradakilerin tümü etrafında toplandı. Dedi 

ki: "Kendi canlarınıza kendinizden daha fazla tasarruf hakkına sahip olan kimdir?" Hep 

birlikte "Allah ve Resulü" diye haykırdılar. Bunun üzerine Resulullah, Ali b. Ebu 

Talib'in elinden tuttu ve "Ben kimin mevlâsıysam Ali de onun mevlâsıdır. Allah'ım ona 

dost olanın dostu ol, ona düşman olanın düşmanı ol. Ona yardım edene yardımcı ol. 

Onu terk edeni yüz üstü bırak. Çünkü o bendendir, ben de ondanım. O benim için 

Harun'un Musa nezdindeki mesabesindedir. Ancak benden sonra peygamber 

gelmeyecektir." buyurdu. Bu (Ali'nin velâyeti) yüce Allah'ın Hz. Muhammed'in (sav) 

ümmetine emrettiği son farzdı. Sonra Peygamberine şu ayeti indirdi: "Bugün sizin için 

dininizi olgunlaştırdım..” İmam Bâkır der ki: "Orada bulunanlar namaz, oruç, zekât ve 

hacla ilgili Allah'ın emrettiği bütün farzları kabul ettiler ve Peygamberi bu hususta da 

tasdik ettiler."  

Tabâtabâî, bu iki hadisi Süyutî’nin ed-Dürr-ul Mensûr tefsirinde Ebu Said'den ve 

Ebu Hüreyre'den rivayet ettiğini, bu arada hadislerin rivayet zincirlerinin zayıf olduğunu 

belirttiğini söyler. Birçok kanaldan sahabeler içerisinden Ömer b. Hattab, Ali b. Ebu 

Talib, Muaviye ve Semure'ye dayandırılarak ayetin, Veda Haccı’nın Arefe gününde 

nazil olduğu ve bu günün Cuma'ya rastladığı rivayet edilmiştir. Bunlar içinde güvenileni 

Ömer'den nakledilen rivayet olduğunu belirtir. Müellif, bunu Humaydi, Abd b. Hamid, 

Ahmed, Buharî, Müslim, Tirmizî, Nesaî, İbn-i Cerir, İbn-i Münzir, İbn-i Hibban ve 

Beyhaki "Sünen"inde Tarık b. Şihab'dan, o da Ömer'den, yine İbn-i Raheveyh'in 

"Müsned"inde, Abd b. Hamid Ebu Aliye kanalıyla Ömer'den, İbn-i Cerir, Kubaysa b. 

Ebu Zueyb kanalıyla Ömer'den, Bezzaz kanalıyla İbn-i Abbas'tan rivayet eder. 

Anlaşıldığı kadarıyla İbn-i Abbas da Ömer'den rivayet eder.766 

                                                 
764 Maide, 5/67. 
765 Maide, 5/3. 
766 el-Mîzân, V. 198-199. 
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Allâme, Süyûti'nin söz konusu iki hadisin rivayet zincirlerinin zayıf olduğunu 

belirtmesinin, metnin de zayıf olmasını gerektirmeyeceğini söyler. Ona göre, söz 

konusu iki rivayet ve onlara benzer içerikli rivayetler, ilgili rivayetlerin içinde Kur'ân'la 

uyuşan rivayetlerdir ve onların esas alınması lazım gelir. Kaldı ki ayetin, "velâyet 

meselesi" ile ilgili olarak indiğine ilişkin açıklamalar içeren -ve Şî’î ve Sünnî 

kaynaklardaki toplam sayısı yirmiyi aşkın bulunan- bu hadisler, "Ey Elçi, Rabbinden 

sana indirileni duyur..." 767 ayetinin iniş sebebi olarak belirtilen gelişmelerle de 

ilintilidir. Müfessire göre, bu konuyla ilgili hadisler de, Şî’î ve Sünnî kaynaklarda on 

beşten fazladır. Bunların tümü de Gadir hadisiyle ilintilidir. Çok sayıda sahabe 

tarafından rivayet edilen ve tevatür düzeyine ulaşan bir hadistir bu. Gerek Sünnî ve 

gerekse Şî’î âlimlerin büyük bir kısmı söz konusu hadisin mütevatir olduğunu 

belirtmişlerdir.  

Tabâtabâî’nin genel özelliklerinden birisi de Ehl-i Sünnet ile tartışmalı konularda 

Sünnî kaynaklardan deliller getirmesidir. Bu hadislerin Şî’î ve Sünnî kaynaklarda birçok 

tarikle geçmekte olduğunu belirterek akidesinin doğruluğunu savunmakta, kendisini ve 

akidesini Sünnî kaynaklara da onaylatma yoluna gitmektedir.  

Tabâtabâî, Rasülullah’ın (sav) bunu açıklamaktan sakındığını, kabul 

görmemesinden veya kendisine yönelik bir suikast düzenlenmesinden, dolayısıyla İslâm 

devletinin yara almasından korktuğunu ve bu yüzden, bu emrin tebliğini günden güne 

ertelediğini iddia eder. Nihayet, "Ey elçi!... duyur." ayeti iner de artık bu farzın tebliğini 

ertelemeye izin vermez.768 

Allâme’ye göre velâyet de tıpkı Kur'ân'ın birçok ayetinde net olarak üzerinde 

durulan tevelli (müminleri dost edinmek) ve teberri (müşriklerden uzaklaşma) gibi bir 

farzdır. Böyle olduğuna göre, bu farzı içeren ayetin, "Bugün sizin dininizi 

olgunlaştırdım." ayetinden sonra inmiş olması mantıkî değildir. Bu ayetin, velâyetin 

farz kılınmasından sonra inmiş olduğunu iddia eder.  

Ardından İmam Cafer’den Cebrail’in Rasülullah’a dinin Ali b. Ebu Talib'in 

velâyetiyle kemale erdirildiği haberini nakleder.769 Tabâtabâî’ye göre, yüce Allah'ın dini 

kemâle erdirmesinin anlamı, farzların yasa niteliğinde hükme bağlanması açısından 

kemâle erdirilmesidir. Son farz, velâyettir.  

Hz. Ali’nin hilafetine delil olarak getirilen ayetlerden birisi de şöyledir:   ُ اِن َما َوِليُُّكُم ّٰللاه

ٰلوةَ  يُموَن الص  يَن يُقّ۪ يَن ٰاَمنُوا ال ذّ۪ ٰكوةَ َوُهْم َراِكعُونَ َويُْؤتُو َوَرُسولُهُ َوال ذّ۪ َن الز   “Sizin dostunuz ancak Allah’tır, 

                                                 
767 Mâide, 5/67. 
768 el-Mîzân, V. 199. 
769 el-Mîzân, V. 200-201. 
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Rasülüdür ve Allah’ın emirlerine boyun eğerek namazı kılan, zekâtı veren 

mü’minlerdir.”770  

Müfessir, ayeti genel anlamlı sayarak mü’minlerin birbirlerinin velileri olduklarını 

ifade ettiğini söylemenin hiçbir dayanağı olmadığını söyler. Bu rivayetleri reddeden 

müfessirleri eleştirir. Rivayetlerin varlığını delillendirmeye çalışır. Velâyet kelimesini 

kelime anlamından başlayarak açıklar, ilgili ayetlerden hareketle velâyet çeşitlerini 

ortaya koyar. Daha sonra hadisler ışığında veliliği delillendirir.771  

Tabâtabâî, Şî’î ve Sünnî müfessirlerin, benzer şekilde bu âyetlerin Ali b. Ebî 

Talib’le ilgili olarak vahyedildiğini kabul ettiklerini ve birçok Şî’î ve Sünnî hadislerin 

de bu görüşü desteklediğini belirtmektedir.  Şî’î kaynaklara göre bu ayetin nüzûl sebebi 

şudur: Ebu Zerr Gıfarî şöyle der: Bir gün Hz. Peygamberle birlikte cemaatle öğle 

namazını kılmıştık. İhtiyaç içinde olan bir kişi, insanlardan yardım istemiş, fakat hiç 

kimse ona bir şey vermemişti. Adam ellerini gökyüzüne doğru kaldırarak “Allah’ım, 

şahit ol, Peygamber’in mescidinde kimse bana bir şey vermedi.” demişti. O sırada Ali b. 

Ebî Talib teşehhüde oturur bir vaziyette namaz kılıyordu. Parmağıyla adama işaret etti, 

o da Ali’nin parmağındaki yüzüğü aldı ve oradan ayrıldı. Bu sahneyi müşahede eden 

Hz. Peygamber başını göğe doğru kaldırıp şöyle dedi: Allah’ım, kardeşim Musa sana 

şöyle demişti: ‘Göğsüme genişlik ver, işlerimi kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu gider ki 

sözlerimi anlasınlar ve kardeşim Harun’u benim yardımcım ve vezirim yap.’ ‘Allah’ım, 

ben de senin Rasulünüm, göğsüme genişlik ver, işlerimi kolaylaştır ve Ali’yi benim 

vezirim ve yardımcım yap.” Ebû Zerr şöyle der: Hz. Peygamber’in sözleri henüz 

bitmemişti ki (yukarıda belirtilen) bu ayet vahyedilmişti.772  

"Allah'tan bu emir gelince, Peygamber (sav) sıkıntıya kapıldı. İnsanların 

dinlerinden dönmelerinden, kendisini yalanlamalarından korktu. Bu sıkıntı üzerine yüce 

Allah O’na, 'Ey Elçi, Rabbin tarafından sana indirilen mesajı tebliğ et..'  ayetini indirdi. 

Bunun üzerine Peygamber (sav) Allah'ın emrini haykırdı. Gadir-i Hum günü 'Toplanın' 

diye seslendi ve ayağa kalkarak Hz. Ali'nin veliliğini ilân etti. Ardından insanlara, orada 

olanların olmayanlara bu mesajı duyurmalarını emretti."  

Müfessir, ayetin Hz. Ali hakkında nazil olduğunu gösteren pek çok rivayeti 

zikreder ve bunların İbn Abbas, Enes b. Malik,  Amr b. As, Cabir,  Ammar, Ebu Rafi… 

Ehl-i Beyt imamlarından ayrıca Ahmed, Nesâî, Taberî, Taberanî’nin de ittifakla 

                                                 
770 Maide, 5/55. 
771 el- Mîzân, VI. 7-16. 
772 Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, Akçağ Yayınları, Ankara 1995, III. 209; Aynı 

rivayeti Ata, İbn Abbas’tan rivayet eder. Tabâtabâî, benzer rivayetleri Tefsiru’l-Ayyaşi, Ğayetü’l-Meram, 

İhtisas vb. kaynaklarla birlikte Nesâî, gibi Sünnî kaynaklardan da rivayet eder. el-Mîzân, VI. 21-22. 
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naklettiğini belirtir. Bütün bunlardan sonra bir tefsircinin, bu ayetin iniş sebebinin 

yüzük meselesi olduğu yolundaki rivayeti uydurma saymasına asla itibar 

edilmeyeceğini ifade eder. İbn-i Teymiye’nin bu rivayetin uydurma olduğu hususunda 

âlimler arasında ittifak olduğunu iddia etmesini şaşırtıcı bulur.773 Burada da ayeti 

bağlamından koparma söz konusudur. Ayet, boyun eğen, namaz kılan, zekât veren 

mü’minleri dost olarak tanımlasa da İmâmiyye ve Tabâtabâî, ayete muhalefet ederek, 

mü’minleri dost, veli olarak görmez, gerçek dostu, velinin Hz. Ali olduğu iddiasında 

bulunur. 

Allâme, Maide Suresinin 5/67. ayetini de Hz. Ali’nin velâyetine delil kabul eder.  يََٓا

ا اُْنِزَل اِلَْيَك ِمْن َرب َِك   ـْغ َمَٓ ُسوُل بَل ِ  ”..Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et“ اَيَُّها الر 

İmâmiyye gibi o da Rasül’e indirilenin Hz. Ali hakkında olduğunu savunur. Bunu 

uzun açıklamalarıyla ve hadislerle delillendirmeye çalışır. Ayrıca konuyla ilgili 

olduğunu düşündüğü tüm ayetleri bir araya getirir. Müfessir, Allah Teâlâ’nın tehdit 

üslûbu ile Peygamberimize (sav) aldığı mesajı tebliğ etmesini emrettiğini ve yüce 

Allah'ın kendisini insanlardan koruyacağını vaat ettiğini iddia eder. Bu ayetin anlam 

bütünlüğü bakımından önceki ve sonraki ayetlerle ortak bir nitelik taşımadığını, onlarla 

bağlantılı olmadığını, tek başına inmiş, ayrı bir ayet olduğu hususunda şüphe etmemek 

gerektiğini belirtir. Ona göre bu ayet, yüce Allah'ın Peygambere indirdiği bir emrin söz 

konusu olduğunu ortaya koyar. Bu emir ya dinin bütünü veya bazı bölümleri ile ilgilidir. 

Peygamberimiz bu emri insanlara duyurmaktan korktuğu için onu uygun bir zamana 

erteliyordu. Eğer Peygamberimizin korku sebebi ile o emri duyurmaktan kaçınması söz 

konusu olmasaydı, "Eğer yapmazsan, O'nun elçisi olma görevini yerine getirmemiş 

olursun." ifadesiyle tehdit edilmesine ihtiyaç duyulmazdı. Alâk Suresi’nin tümü 

Müddessir Suresi 74/2. ayet ve Secde Suresi’nin 32/6. ayetini indirilmesine gerek 

kalmazdı. Peygamberimize indirilen ve ayetin tebliğ edilmesini ısrarla istediği emir, 

varsayılabilecek bütün ihtimalleri dâhil dinin bütünü veya özü değil dinin bir 

bölümüdür.774 Müfessire göre, "Eğer bunu yapmazsan..." cümlesi zâhiri ile tehdit 

içeriklidir; ama gerçekte Peygamberimize (sav) ve diğer insanlara bu hükmün önemli 

olduğunu ve Peygamberin bu hükmü tebliğ etmekte mazur olduğunu bildirmektedir.775  

Müfessir, bu ayetin Sünnî kaynaklardaki nüzûl sebebinin evlatlığı Zeyd’den 

boşanan Hz. Zeyneb ile evlenebileceğini açığa çıkarmak istememe olduğunu belirtir, 

bunu eleştirir.776 Zikrettiği birçok rivayete göre, bu ayet Hz. Ali'nin velâyeti hakkında 

                                                 
773 bkz. el- Mîzân, VI. 16-25. 
774 el- Mîzân, VI. 42-43. 
775 el-Mîzân, VI. 50. 
776 el- Mîzân, VI.  48. 
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iner ve yüce Allah Peygambere (sav) bu mesajı tebliğ etmesini emreder. 

Peygamberimiz, amcasının oğlunu tuttuğu şeklindeki suçlamalardan korktuğu için bu 

emrin tebliğini ardarda erteler. Fakat sonunda bu ayet inince bu mesajı Gadir-i Hum 

konuşmasında tebliğ eder ve o konuşmada, "Ben kimin mevlâsı isem,  Ali de onun 

mevlâsıdır." der. Müfessir, Gadir-i Hum konusunda çeşitli rivayetleri hadisleri zikreder. 

Sünnî kaynaklara da müracaat ederek rivayetleri güçlendirmeye çalışır. Fethu’l-Kadîr, 

ed-Dürru’l-Mensûr, el-Müsned’e başvurur ve Ğadir-i Hum olayının yüzü aşkın Şî’î ve 

Sünni kaynaktan rivayet edildiğini belirtir. Menâr Tefsiri’nin Se’lebî’den naklettiği Hz. 

Ali’nin velâyeti ile ilgili hadisi nakleder ve el-Menâr yazarının bu rivayeti mevzu kabul 

etmesini tenkit eder.777 

Görüldüğü üzere Allâme, bu ayetin Hz. Ali’nin velâyeti hakkında nazil olduğunu 

ispatlamak için elinden geleni yapmaktadır. Şî’î-Sünnî hadis kaynaklarını delil olarak 

sunar. Ayetin siyak ve sibakından koparılarak zorlama bir yoruma gidildiği iddialarına 

karşın, müfessir böyle durumlarda yaptığı gibi, bu ayetin öncesi ve sonrasıyla bağlantılı 

olmadığı, tek başına inmiş, ayrı bir ayet olduğunu savunarak içinde bulunduğu zor 

durumdan kurtulmaya çalışır. Ayetin bağlamı Ehl-i Kitap ile ilgilidir ancak Şî’a ve 

Tabâtabâî tarafından bu ayet Hz. Ali’nin velâyeti ile alakalandırılmıştır. 

Şimde ise Şî’a-İmâmiyye’nin siyak ve sibakından kopararak kendi görüşleri 

doğrultusunda açıklamalar yaptığı, Ehl-i Sünnet ile aralarında pek çok tartışmaya da 

sebep olan Ahzab Suresi 33/33. ayete ve Ehl-i Beyt kavramına değinelim. Burada, 

öncelikle bu kavramın geçtiği ayetlerde ne ifade ettiğine bakacak, ardından da tarih 

boyunca tefsirlerde bu kavramın nasıl anlaşıldığına değineceğiz. 

“İmâmiyye’de masum imamlara tabi olma imanın şartlarındandır, onları sevmek de 

dinin en önemli farzlarındandır. Ehl-i Beyt kavramının ne olduğu, kimleri kapsadığı, 

tarih boyunca tartışma konusu olmuştur.”778 Bu kavram ve bu kavrama yüklenen içerik 

Şî’î düşüncenin siyasî-itikadî iddiaları bakımından önemlidir. İsnâ Aşeriyye, ayetleri 

bağlamlarından ayrı yorumlayarak ve zaman zaman metni de zorlayarak kendi Ehl-i 

Beyt telâkkilerini destekleyecek şekilde anlamlar elde etmeye çalışmıştır.779 Şî’a ve Eh-

                                                 
777 el-Mîzân, VI. 58-59. 
778 Galip Türcan, “İmami Ehl-i Beyt Tanımının Dini-Tarihi Temelleri”, Marife, yıl. 4, sayı. 3, 2004, s. 57; 

Hadislerde Ehl-i Beytin zekât almasının haram olduğunun bildirilmesi de Ehl-i Beytin kimliğini 

belirlemesinin fıkhî bir zorunluluk olduğunu göstermektedir. Onlara göre (İsnâ Aşeriyye) Allah bütün 

yaratıkları, Hz. Peygamber (sav) ve Ehl-i Beyt için yaratmıştır.  Ehl-i Sünnet bakımından Ehl-i Beyt’in 

zekât ve sadaka alması meselesi, zekât pratiğinin tartışmalı konularından birini oluşturmuştur. Hz. 

Peygamber yakınlarını zekâttan uzak tutmak suretiyle toplumda ortaya çıkacak dedikoduları önlemek ve 

aynı zamanda yakınlarının nübüvveti bir gelir kapısı olarak görmelerini dolayısıyla onu istismar 

etmelerini engellemek istemiştir. (Türcan, agm., s. 57-71). 
779 Türcan, agm., s. 72. 



206 

 

l-i Sünnet bu kavramdan farklı şeyler anlamışlardır. Bu kavrama, itikadî, ahlâkî 

anlamlar da yüklenerek Şî’a ve Ehl-i Sünnet oluşmuştur.  

 “Ehl-i Beyt” kavramı Kur’ân-ı Kerîm’de üç ayette geçmektedir. Hud, 11/73 

ayetinin siyak ve sibakından anlaşılacağı üzere, buradaki “Ehl-i Beyt!” hitabının 

muhatabı, Hz. İbrahim’in eşidir. Ehl-i Beyt’ten maksat da odur.780 İkinci ayet ise, Kasas 

28/13’dir. Bu ayet de metinsel bağlamı içinde okunursa ablasının işaret ettiği Ehl-i Beyt 

Hz. Musa’nın annesidir.781  

Üçüncü ayet de şöyledir:  َٰلوةَ و َج اْلَجاِهِلي ِة اْْلُ۫وٰلى َواَقِْمَن الص  ْجَن تَبَرُّ ي بُيُوِتُكن  َوَْل تَبَر  يَن َوقَْرَن فّ۪ ٰاتّ۪

ْجَس اَْهَل اْلبَيْ  ُ ِليُذِْهَب َعْنُكُم الر ِ يدُ ّٰللاه  اِن َما يُرّ۪
َ َوَرُسولَهُ  ٰكوةَ َواَِطْعَن ّٰللاه يرا ْۚ الز  َرُكْم تَْطهّ۪ ِت َويَُطه ِ  “Evlerinizde 

oturun ve daha önce Câhiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın, namazı güzelce 

kılın, zekâtı verin, Allah’a ve resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah’ın istediği, 

sizden kirliliği gidermek ve sizi tertemiz kılmaktan ibarettir.”782 

 Zeki Duman’a göre, “Ehl-i Beyt” kavramı tartışılırken delil olarak gösterilen 

kısım, bütünlüğü nazarı itibara alınmadan 33. ayetin son kısmıdır. Ayet bağlamından 

koparılarak hitabın peygamber hanımları hakkında nazil olmadığı iddia edilir. Ahzab, 

33/33. ayetin nüzûl sebebi hakkında Ehl-i Sünnet kaynaklarında çeşitli görüşler vardır. 

Birincisi: Peygamber Efendimiz’in hanımları dünyalık nimetlerini artırmasını isteyince 

araları açılır. Daha sonra oraya gelen Hz. Ömer ve Ebu Bekir kızlarını dövmeye 

kalkarlar ama Rasülullah izin vermez.783 Hz. Aişe’den gelen rivayete göre, Allah’ın 

elçisine eşlerinin kendisi ile dünya nimetleri arasında tercih yapmaları emredildiği 

zaman Rasülullah önce kendisine gider, emri tebliğ eder ve ebeveyni ile istişare 

yapmasını ister, ilgili ayeti okur. Hz. Aişe hemen Allah’ı ve Rasülü’nü tercih ettiğini 

söyler, daha sonra sırası ile diğer hanımlarını gider ve hepsi de aynı tercihte bulunur. 784 

İkinci görüş ise, Kisâ hadisi olarak bilinen şu rivayete dayanır. Rasülullah (sav) 

eşlerinden Ümmü Seleme’nin evinde idi. Kızı Fatıma, içinde et ve undan yapılmış 

yemek olan bir çömlekle geldi. Hz. Peygamber, Fatıma’ya kocası Ali ve oğulları Hasan 

ve Hüseyin’i çağırmasını ve yemeği birlikte yiyeceklerini söyledi. Fatıma gitti onları 

çağırdı. Onlar gelince hep birlikte yemeğe oturdular ve yemek esnasında,  “Ey Ehl-i 

Beyt! Allah ancak pisliği sizden uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor.” ayeti 

indirildi. Peygamber, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin’i geniş elbisesinin/kisa altına 

toplayarak: “İşte benim Ehl-i Beytim bunlardır.” dedi sonra da ellerini kaldırıp; 

                                                 
780 bkz., Zeki Duman, “Tefsirin Temel İlkeleri Çerçevesinde Kur’ân-ı Kerim’de Ehl-i Beyt”, Marife, yıl. 

4, sayı: 3, 2004, s.17-18. 
781 bkz.,  Zeki Duman, agm., 18-19. 
782 Ahzab, 33/33. 
783 bkz.,  Duman, agm., s. 19. 
784 Buhârî, Tefsir, 33/4-5. 
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‘Allah’ım, benim Ehl-i Beytim ve özel yakınlarım bunlardır. Sen bunlardan kötülüğü 

uzak tut ve bunları tertemiz yap!” diye dua etti. O zaman Ümmü Seleme, perdenin 

arkasından başını çıkararak; ‘Ya Rasülullah, benim durumum n’olacak?” dedi. 

Rasülullah O’na: “Sen sahip bulunduğun yerdesin.’ cevabını verdi.”785 

“Bu rivayetlerden anlaşıldığına göre kimden “…dünya hayatı ve zinetleri ile Allah, 

Elçisi ve ahiret yurdu arasında bir tercih yapmaları” istenmiş ve kim teklife uyarak 

Rasülullah’a tercihini beyan etmişse, sadece onlar anlamına dâhildir ve bu ayetteki 

“Ehl-i Beyt…” hitabının muhatabıdırlar. Bu hitabın muhatapları, Ehl-i Beyt ve Hz. 

Peygamberin sadece hayattaki hanımlarıdır.”786 Şî’a, özellikle Hz Aişe’yi Hz. Ali ile 

mücadelelerinden dolayı Ehl-i Beyt’ten kabul etmez. Fakat ayet bizzat hanımlarına 

işaret etmektedir. 

Şî’î ve Sünnî tefsirlerde “Ehl-i Beyt” kavramı ile ilgili farklı görüşler vardır:  

1. Ehli Beyt’ten Maksat Peygamber’in Hanımlarıdır: İbn Abbas’a göre, “Ehl-i 

Beyt’ten maksat, nübüvvet evinin halkı (Firûzâbâdî), Ikrime’ye göre bu ayet 

Peygamberin hanımları hakkında indirilmiştir. ( İbn Kesir) Taberî, “Ey Muhammed’in 

ev halkı” olarak anlar ve kastedilenin sadece Peygamberin eşleri olduğunu vurgular. 

İmam Maturîdî, Te’vilâtü Ehli’s-Sünne isimli tefsirinde, kavramın Hz. Ali, Fatıma, 

Hasan ve Hüseyin ile onların soylarından gelenlere aittir denilmesine karşı çıkmıştır. 

Kadı Abdü’l-Cebbar, ayeti siyak ve sibak bütünlüğü içerisinde alarak, bu ayet, 

Peygamber hanımlarını günahtan kurtarmaya yetmektedir, Allah Teâlâ burada 

Peygamber hanımlarını en büyük iltifatla onurlandırmıştır” diyerek ayetin kapsamını 

Peygamber hanımları ile sınırlandırmıştır. Zemahşerî, Kurtubî de tefsirlerinde hitabın 

peygamber hanımlarına olduğunu belirtir. Nesefî ise bunlara ek olarak ِليُذِْهَب َعنُكُم 

ve َرُكْم  in müzekker gelmesi ise, Peygamberin ailesinden erkek ve kadın hepsi murat‘يَُطه ِ

edildiği için der. Hazin, Şevkânî, Seyyid Kutub, İzzet Derveze de Peygamberin 

hanımları olduğu görüşündedirler.  

                                                 
785 bkz. Müslim, Talak, 29/1478; Taberî, Camiu’l-Beyan, XXI. s. 99. 
786 bkz., Duman, agm., Marife, yıl. 4, sayı: 3, 2004, s. 24; Bir kısım Sünni ve Şî’î müfessirler, 

 De ki: ‘Ben sizden hiçbir ücret istemiyorum, sadece akrabalıktan“أَْسأَلُُكْم َعَلْيِه أَْجرا  ِإْل  اْلَمَود ةَ ِفي اْلقُْربَى  قُل ْل  ...

ötürü haklarıma saygı göstermenizi istiyorum!’(Şura, 42/23) ayetinin de, Ehl-i Beyt’i, yani Hz. Ali, Hz. 

Fatıma, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ile onların soyundan gelenleri sevme mecburiyetinden söz ettiği 

kanaatindedirler. Ancak bu anlayış iki açıdan yanlıştır: Birincisi, Şûra Suresi, Mekke’de Hz. 

Peygamber’in elçi olarak gönderilmesinin on üçüncü yılında bir bütün halinde indirilmiştir. Hz. Ali ile 

Fatıma’nın evlenmeleri ise ancak iki yıl sonradır. Yani iddia edildiği anlamda Ehl-i Beyt kavramının 

oluşmasına, yaklaşık olarak (3+2=5) beş yıl var demektir. İkincisi ise şudur: Bu surenin indirildiği 

dönem, müşriklerin Müslümanlara baskılarının had safhaya vardığı; Rasülullah’ın bile, artık Mekke’de 

yaşama ümidinin tamamen sona erdiği bir dönemdir…Rasülullah’ın böyle bir ortamda kendini ve 

Müslümanları savunmayı bırakıp da Kureyş’ten, henüz var olmayan damadı ve torunlarını sevmelerini 

istemesi, akla ve hayale gelebilecek bir talep olamaz!.. ( Duman, agm., 20-21). 
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2. Ehl-i Beyt’ten Maksat Peygamberin Ev Halkıdır (Hanımları, Ali, Fatıma, Hasan 

ve Hüseyin’dir): Müfessirlerin bir kısmı Ehl-i Beyt ile kastın; Hanımları, Ali, Fatıma, 

Hasan ve Hüseyin olduğunu savunur. Müfessirlerin bir kısmına göre ise, Hz. 

Peygamberin iki kızı Ümmü Gülsüm ve Rukiye ile evlendiği için bu ayet, ‘Zinnureyn’ 

lakabını hak eden Hz. Osman’ı ve onların çocuklarını da kapsamalıdır. Razi, bu görüşü 

benimser ve bunlar Rasülullah’ın ev halkı ile sürekli olarak görüşmekte ve birlikte 

yaşamaktadırlar, devamlı olarak orada bulundular ve orada eğitilip yetiştirildiler, der.787  

3. Ehl-i Beyt’ten Maksat Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyindir: Şî’î müfessirlere 

göre, Hz. Peygamberin hanımları değil sadece O’nun temiz soyunu sürdüren Hz. Ali, 

Fatıma, Hasan ve Hüseyin ile onların soyundan gelen on iki imamı kapsamaktadır. 

Tabâtabâî el-Mîzân tefsirinde şöyle der: “Hz. Ali Fatıma, Hasan ve Hüseyin ile birlikte 

peygamber hanımlarının da Ehl-i Beyt’e dâhil edilir ve söz konusu ayetin siyakında 

onlara da hitap vardır denilirse, ben de derim ki, bu rivayetlerin çoğu ve özellikle 

Ümmü Seleme yoluyla gelenler ve Ümmü Seleme’nin evinde nazil olanlar hakkında 

indiğini ve Peygamber hanımlarının bunun dışında olduğunu gösterir. Kaldı ki, “Ehl-i 

Beyt’in Hz. Ali ve O’nun soyundan gelenler olduğu hususunda varid olan hadislerin 

çokluğu; söz konusu ayetin Peygamberin hanımları hakkında indiğine dair hiçbir 

rivayetin bulunmaması (!); bu ayet onlarla bağlantılı olmadığı, tek başına inmiş, ayrı bir 

ayet olduğu hususunda şüphe etmemek ayetin peygamberin hanımları hakkında özel 

olduğunun hiçbir kimse tarafından söylenmemiş olması (!) gibi deliller bu kavramın 

Peygamberin hanımlarını kapsamadığını göstermektedir.”788 

Zeki Duman’a göre, bu ayetteki zamirlerin, muhataplara uygun olarak müennes/dişi 

değil de müzekker/eril getirilmiş olmaları, Hz. Ali’den dolayı olamaz; çünkü her ne 

kadar şazları olsa da, kaide gereği, bir metinde böyle bir zamir ile bir şahsa işaret 

edebilmesi için, önceden o şahsın isminin açıkça zikredilmiş olması şarttır… Bu 

zamirden hareketle ayetin kapsamına Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin ve başkaları 

dâhil edilemez.789 Zamirlerin müzekker gelmesini Şevkânî “ehl” kelimesi ile açıklar.. 

Hitap Hz İbrahim’in hanımına olduğu halde, eril olarak “… aleyküm ehle’l-beyt” 

denildiği gibi. 

Şî’î müfessirlerin tümüne göre tathir ayeti “Al-i Abâ” ve/veya “Âl-i Kisa” diye 

anılan beş kişi (Hamse-i Al-i Aba/Pençe-i Al-i Aba) hakkında nazil olmuştur. Şî’î 

müfessirler ayetin Peygamber hanımlarından Ümmü Seleme’nin evinde nazil olduğuna 

                                                 
787 Duman, agm., s. 34. 
788 el-Mîzân, XVI. 317; Duman, agm., s. 34. 
789 Duman, agm., s. 34. 
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dair bir dizi rivayet aktarmışlardır. Bu rivayetler Hz. Ali, Zeynelabidin, Muhammed 

Bakır, Cafer es-Sadık, Ali er-Rıza gibi imamlar başta olmak üzere; Ümmü Seleme, Sa’d 

b Ebi Vakkas, Ebu Zer el- Ğıfari, Ebu Leyla, Ebu’l-Esved ed-Düelî, Amr b. Meymun 

gibi sahabe ve tabiun âlimlerinden otuz küsür tarikle nakledilmiştir.790  

Şî’î müfessirler, tevatür düzeyinde kabul ettikleri rivayetler vasıtasıyla tathir 

ayetinin Âl-i Aba hakkında nazil olduğunu ispatta pek zorlanmamakla birlikte, söz 

konusu ayetin öncesi ve sonrasındaki hitapların müennes sigasıyla gelmesinden dolayı 

Ehl-i Beyt’le ilgili ifadenin peygamber hanımlarına delalet etmesi gerektiği fikrini 

çürütmekte epeyce zorlanmışlardır.  

Hz. Peygamberin hanımları dünya hayatı ve süsünden isteyince Ahzab Suresi 28. 

ayet nazil olur. Allah Rasülü,  hanımlarını dünya hayatı veya Allah, Rasülü ve ahiret 

arasında bir tercih yapma hususunda serbest bırakır. Tüm hanımları da Allah ve 

Rasülünü tercih eder. Allah Teâlâ, Ey Peygamber hanımları diyerek kim apaçık kötülük 

yaparsa iki kat ceza; kim Allah’a ve Rasülüne itaat eder ve salih amel işlerse de iki kat 

sevap vereceğini buyurur. Ey Peygamber Hanımları siz herhangi birileri değilsiniz der. 

Evlerinizde oturun, cahiliye dönemindeki gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın zekatı 

verin Allah ve Rasülüne itaat edin. Ey Peygamberin ev halkı, Allah sizden ancak 

günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. Siz evlerinizde okunan Allah'ın 

âyetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla 

haberdardır.” 33. ayetin siyak ve sibakına baktığımız zaman hitabın Peygamberimizin 

hanımlarına olduğunu görürüz. Ayetlerin tümünde “Ey Peygamberin ev halkı, Allah 

sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister.” bölümü hariç 33. ve 

34. ayet de dâhil olmak üzere tümünde müennes sigası kullanılmış olduğunu görürüz. 

Buradan hareketle birinci görüşün yani Ehl-i Beyt’ten maksat peygamberin hanımlarıdır 

görüşünün daha isabetli olduğu ortaya çıkar. Müennes zamir ve müennes sigaların 

içerisine Hz. Ali, Hasan, Hüseyin dâhil edilemese de, Âl-i Aba hadisinden hareketle bu 

gruba Hz. Fatıma, Hz. Ali, Hasan ve Hüseyin’i de ekleyebiliriz. Ancak ayeti 

bağlamından kopararak Ehl-i Beyt’in sadece bu son grupta bulunanlardan ibaret 

olduğunu söylemek gerçeği yansıtmamaktadır. Râzî, Hz. Ali’nin Peygamberimizin kızı 

Hz. Fatıma ile evli olması sebebiyle Ehl-i Beyt’ten sayılıyor olmasına rağmen 

Zinnurayn lakaplı Hz. Osman’ın Peygamberimizin iki kızı Rukiyye ve Ümmü Gülsüm 

ile evli olmasına onlardan çocukları olmasına ve sürekli Peygamberimizin evine 

rahatlıkla girip çıkabilmesine rağmen Ehl-i Beyt dışına itilmesine dikkat çeker ve haklı 

                                                 
790 Mustafa Öztürk, “Şî’î ve Sünni Müfessirlere Göre Ehl-i Beyt Kavramı”, Marife, yıl. 4, sayı: 3, 2004, s. 

40-41. 



210 

 

olarak onları da Ehl-i Beyt’e dâhil eder. İmâmiyye’nin ve Tabâtabâî’nin ayeti 

bağlamından kopararak mezhebî önkabullerle ayetin anlamını nasıl değiştirdikleri 

görülmektedir. Hz. Peygamberin evinde sürekli bulunmayan herhangi bir yakınlık vasfı 

bulunmayan Selman da Ehl-i Beyte dâhil edilirken sürekli nübüvvet evinde bulunan, bu 

ayette bizzat vahyin muhatabı olan Hz. Aişe, Hafsa ve diğer hanımlarının bu gruba dâhil 

edilmemesi oldukça önyargılıdır, kesin inançlılıktır. Bu durum taassubun, önyargının, 

ayetleri bağlamından kopararak zorlama yorumlarla ayetlerin manasının nasıl tahrif 

edildiğinin en önemli örneğidir.  

Tabâtabâî, Hz. Ali Fatıma, Hasan ve Hüseyin ile birlikte peygamber hanımlarının 

da Ehl-i Beyt’e dâhil edilmesi görüşüne karşı çıkar, söz konusu ayetin siyakında onlara 

hitap olsa da kisa hadisini delil sunup ayeti te’vil ederek Peygamber hanımlarının Ehl-i 

Beyt’e dahlini engeller. Ehl-i Beyt’in Hz. Ali ve O’nun soyundan gelenler olduğu 

hususunda varid olan hadislerin çokluğunu, söz konusu ayetin Peygamberin hanımları 

hakkında indiğine dair hiçbir rivayetin bulunmamasını, peygamberin hanımları 

hakkında özel olduğunun hiçbir kimse tarafından söylenmemiş olduğunu delil olarak 

sunar. Bu konuda Sünnî kaynaklarda bulunan hadisleri görmezden gelir, her konuda 

yaptığı gibi Sünnî kaynaklardan hadis nakletme yoluna gitmez. Çözüm olarak, bu ayetin 

tek başına inmiş ayrı bir ayet olduğunu iddia eder. Kendi kriterleri ile çelişir, çünkü Ona 

göre, bir rivayet ilk önce Kur'ân’a arzedilmeli, Kur’ân ile uyuşursa, Kur’ân’ın zâhirine 

aykırı değilse kabul edilmelidir. Halbuki burada müfessirin Kur’ân’ın zâhirini bir 

kenara atıp kendi kaynaklarındaki hadislerle amel ettiğini görmekteyiz. 

Allâme, Sırat-ı müstekîmi hadislerle açıklarken İmam Sadık’tan gelen şu rivayeti 

de nakleder: “Dünya ve ahirette olmak üzere iki sırat vardır. Dünyadaki sırat itaat 

edilmesi gereken imamdır, onu dünyada kim tanırsa hidayetine uyarsa cehennem 

köprüsünü sıratı geçer. Kim dünyada onu tanımazsa ahirette ayağı kayar ve cehennem 

ateşine yuvarlanır.” İmam Seccâd’dan gelen şu rivayet de ilgi çekicidir: “…Biz Allah’ın 

kapılarıyız, biz sırat-ı müstekîmiz. Biz Allah’ın bilgisinin mahalleriyiz, O’nun vahyinin 

tercümanlarıyız, birliğinin temel rükünleriyiz ve sırlarının saklı bulunduğu heybeleriz.” 

Daha sonra İbn Abbas’tan bu ayetle kastedilenin “bizi Muhammed (as) ve Ehl-i 

Beyti’nin sevgisine ilet.” olduğunu aktarır. Bu anlamı içeren birçok rivayet olduğunu da 

eklemeyi ihmal etmez.791 

Tabâtabâî,  َة  َوَسطا  ِلتَُكونُوا ُشَهدََٓاَء َعلَى الن اِس َويَُكون يدا َوَكٰذِلَك َجعَْلنَاُكْم اُم  ُسوُل َعلَْيُكْم َشهّ۪ الر   “İşte 

böylece sizin insanlığa şahitler olmanız, Resûl'ün de size şahit olması için sizi mutedil 

                                                 
791 el-Mîzân, I. 43-44. 
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bir millet kıldık…”792 ayetinin tefsirinde İmam Bakır’ın şahitlerin imamlar ve 

peygamberler olacağına dair sözlerini aktarır.793 Kendisi de bunu kabul eder. 

Konumuzla alakalı başka bir ayet de şöyledir:   يََٓا اَيَُّها ال َ يَن ٰاَمنُوا ات قُوا ّٰللاه يذّ۪ اِدقّ۪  نَ  َوُكونُوا َمَ  الص 

“Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla beraber olun.”794 Tabâtabâî, ayetin 

tefsirinde İbn Ömer’den naklettiği rivayette doğrulardan kastın Hz. Muhammed ve Ehl-i 

Beyt olduğunu belirtir. İbn Abbas’ın Ali b. Ebi Talib ile birlikte olun rivayetini aktarır. 

Ehl-i Beyt’ten bu minvalde pek çok rivayetin olduğunu belirtir.795 

Diğer bir ayet ise şöyledir:   ا اَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكل ِ قَْوٍم َهاٍد  Sen ancak bir uyarıcısın ve her“  اِن ـَمَٓ

toplumun bir rehberi vardır.”796 Allâme, Rasülullah’ın kendisinin uyarıcı, yol 

göstericinin de Ali olduğunu belirten rivayeti aktarır. ed-Dürru'l-Mensûr’dan da 

Rasülullah’ın bu ayet nazil olunca elini göğsüne koyduğunu ve ben uyarıcıyım dediğini 

eliyle Ali’nin omuzuna işaret ederek şöyle dediğini nakleder: “Ali sen yol göstericisin 

benden sonra yol göstericiler seninle yol gösterir.” Başka bir rivayet ise, “Her imam 

rehberdir, her kavmin zamanında rehberi vardır.” Bu ve benzeri rivayetleri Şî’î ve Sünni 

kaynaklardan aktarır.797 

Farklı yorumlanan ayetlerden biri de şöyledir:  َيْۚ َوَمْن َعص ي فَِان هُ ِمن ّ۪ ي فَِان َك َغفُورٌ فََمْن تَبِعَنّ۪  انّ۪

يم  Rabbim. Şimdi kim bana uyarsa o bendendir…”798 Müfessir, bu ayetin tefsirinde“ َرحّ۪

“Kim bizi severse bizdendir Ehl-i Beyt’tendir.” “Sizden kim Allah’tan korkarsa ıslah 

olursa o bizdendir Ehl-i Beyt’tendir.” rivayetlerini aktarır.799 

Konumuz ile alakalı başka bir ayet ise şöyledir:  َُسول يعُوا الر  َ َواَطّ۪ يعُوا ّٰللاه يَن ٰاَمنَُٓوا اَطّ۪  يََٓا اَيَُّها ال ذّ۪

 Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden“ َواُ۬وِلي اْْلَْمِر ِمْنُكْمْۚ 

olan ulu’l-emre de...”800 Müfessirimiz, ayette itaat edilmesi gereken ulu’l-emr 

ifadesinden Ehl-i Beyt’i anlar ve bunu Şî’a’nın muteber kaynaklarından nakleder. 

Tefsir-ul Burhan'da İbn-i Babeveyh'in kendi rivayet zinciri ile Cabir b. Abdullah 

Ensari'den şöyle naklettiği yer alır: "Ey inananlar! Allah'a itaat edin. Peygambere ve 

sizden olan ulu’l-emre de itaat edin." ayeti inince Rasülullah’a (sav) dedim ki: "Ey 

Allah'ın Rasülü, Allah'ı ve onun peygamberini anladık. Peki, seninle birlikte itaat 

edilmeleri gerektiği belirtilen ulu’l-emr kimdir?" Peygamber (sav) bana şu cevabı verdi: 

"Ey Cabir, bunlar benim halifelerim ve mü’minlerin benden sonraki imamlarıdır. 

                                                 
792 Bakara, 2/143. 
793 el-Mîzân, I. 327. 
794 Tevbe, 9/119. 
795 el-Mîzân, IX. 423. 
796 Ra'd, 13/7. 
797 el-Mîzân, XI. 329-330. 
798 İbrahim, 14/36. 
799 el-Mîzân, XII. 78. 
800 Nisa, 4/59. 
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Bunların birincisi Ali b. Ebu Talip'tir. Sonra Hasan, sonra Hüseyin, sonra Ali b. 

Hüseyin, sonra Tevrat'ta Bâkır (ilmi yaran, ilimde derinleşmiş kişi) diye tanınan 

Muhammed b. Ali gelir. Ey Cabir, sen onun günlerine ereceksin. Onunla karşılaştığında 

kendisine benden selam söyle. Sonra (lakabı) Sadık (olan) Cafer b. Muhammed, sonra 

Musa b. Cafer, sonra Ali b. Musa, sonra Muhammed b. Ali, sonra Ali b. Muhammed, 

sonra Hasan b. Ali gelir. Son olarak da benim adımı ve künyemi taşıyan Muhammed 

gelir. O Allah'ın yeryüzündeki hücceti ve kulları arasındaki yadigârıdır ve Hasan b. 

Ali'nin oğludur. Yüce Allah bu imamın eli ile kendi adını yeryüzünün doğusuna ve 

batısına yayar. O dostlarından ve taraftarlarından öyle bir gaybete çekilir ki, bu gaybet 

dönemi sırasında onun imamlığı ile ilgili sözlerine, sadece Allah tarafından kalpleri 

imanla sınavdan geçirilmiş kimseler bağlı kalırlar."801 

Müfessirin Şî’a kaynaklarından aktardığı pek çok rivayete göre ulu’l-emr 

peygamberimizin soyundan gelen Ehl-i Beyt’tir. Müfessirimiz bunu bir adım daha ileri 

götürerek şu sözleriyle ulu’l-emrin de peygamberler gibi masum olması gerektiğini 

iddia eder. ‘Bu ayette Peygambere ve ulu’l-emre itaat etmek birleştirilerek ve ikisi için 

bir tek itaatten söz edilerek şöyle buyrulmuştur: "Peygambere ve ulu’l-emre de itaat 

edin." Rasülullah’ın (sav) günah nitelikli bir emir vermesi veya hükmünde yanılgıya 

düşmesi düşünülemez. Eğer ulu’l-emr hakkında bu ihtimaller caiz görülse, o zaman 

onlara itaat etmenin kayıtları ve şartları mutlaka söylenirdi. O hâlde bu ayetin kayıtsız-

şartsız, mutlak bir hüküm getirdiğini kabul etmek kaçınılmazdır. Bunun gerektirdiği 

kesin sonuç da, Peygamberimiz (sav) hakkında geçerli olan masumluk sıfatının 

aynısının ulu’l-emr hakkında da fark gözetilmeden geçerli sayılmasıdır.802 

Tabâtabâî, çağdaşı Muhammed Abduh’un ulu'l-emr hakkında söylediklerini şöyle 

nakleder ve söylediklerini tutarsız görür: ‘el-Menâr Tefsiri’nin sahibine göre ulu’l-emr, 

halkın güvenini kazanmış ilim adamları, ordu komutanları, ticaret, sanayi ve ziraat gibi 

kamu alanlarının önderleri, bunların yanı sıra sendika başkanları, parti liderleri, yüksek 

tirajlı gazetelerin yazı işleri müdürleri ve başyazarları gibi şahsiyetlerden oluşan hal ve 

                                                 
801 el-Mîzân, IV. 420; Diğer bir rivayet, "İmam Bâkır'a 'Allah'a itaat edin. Peygambere ve sizden olan 

ulu’l-emre de itaat edin.' ayetini sordum. Bana, ‘Ulu’l-emr, vasîlerdir.’ diye cevap verdi." Yine Tefsir-ul 

Ayyâşî'de, Ömer b. Said aracılığı ile Ebu'l Hasan'dan (as) bu rivayetin benzeri naklediliyor. Fakat bu 

rivayette, "Ali b. Ebu Talip ve ondan sonraki vasîlerdir." ifadesi yer almıştır. İmam Bâkır "Bunlar, 

kıyamet gününe kadar Hz. Ali ile Hz. Fatıma'nın soyundan gelecek olan imamlardır." demiştir; Tefsir-ul 

Ayyâşî'de Abdullah b. Aclan'dan İmam Bâkır'ın,  "bu ayet Hz. Ali ve diğer imamlar hakkında inmiştir. 

Allah onları peygamberlerin yerine getirdi (onların halifeleri kıldı). Fakat onlar hiçbir şeyi helâl veya 

haram kılmaya yetkili değildirler." dediği nakledilir. Başka bir rivayette İmam Bâkır şöyle der: "Bu ayet 

(yani 'Allah'a itaat edin...' ayeti) Hz. Ali hakkında inmiştir. Hz. Ali şunları söyledi: "Bunlar Rasülullah'ın 

(sav) çeşitli yerlerde ve vefat ettiği günkü son hutbesinde haklarında şöyle dediği kimselerdir: "Ben size 

iki şey bırakıyorum. Eğer onlara sarılırsanız asla yoldan çıkmazsınız. Bunlar Kur'an ile benim soyum; 

Ehl-i Beytim'dir. (el-Mîzân, IV. 420-421-422). 
802 el-Mîzân, IV. 401. 
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akd ehlidir! Ayetteki ulu’l-emrin hal ve akd ehli olmasının anlamı işte budur. Çünkü 

bunlar ümmetin ileri gelenlerinden oluşmuş bir sosyal heyettir.’803 

Daha sonra müfessirimiz, bu ayetin ulu’l-emrin masum kişilerden oluşmasına 

delâlet ettiğini iddia etmektedir. Ulu’l-emrin anlamını hal ve akd ehli diye yorumlayan 

müfessirlere sorular sorar ve bu görüşte olanları eleştirir. ‘Acaba masumluk sıfatı ile 

vasıflandırdığınız insanlardan maksat, bu heyetin üyeleri midir? Ki o takdirde teker 

teker her biri ve sonuçta hepsi birden masum olur. Çünkü heyetin bütünü, fertlerden 

başka bir şey değildir. Fakat apaçık bir gerçektir ki, bu ümmetin tarihinde hiçbir gün 

masum fertlerden meydana gelmiş bir hal ve akd heyeti ümmetle ilgili önemli bir 

meseleyi yürürlüğe koymak için bir araya gelmiş değildir. Böyle bir şey vuku 

bulmadığına göre de, yüce Allah'ın pratikte uygulaması olmayan bir şeyi emretmiş 

olması muhaldir.’804 

Daha sonra Râzi’nin bu konudaki görüşlerini aktarır: "ulu’l-emrin anlamı hakkında 

sadece dört görüş vardır: 1- Hulefa-i râşidin (İslâm'ın ilk dört halifesi). 2- Müfreze 

komutanları. 3- İlim adamları. 4- Masum İmamlar. Beşinci bir görüş ise (benim 

kendimin ortaya koyduğum görüş gibi) icmayı çiğnemek demektir."   

Râzi’nin görüşünü nakleder etmez hemen eleştiriye geçer. ‘Kendi kendine cevap 

vererek ortaya koyduğu görüşün gerçekte üçüncü görüşün kapsamına girdiğini öne 

sürüyor. Böylece işi düzeltmişken tekrar bozuyor. İşte bu söylediklerimizin hepsi 

meselenin bu görüşteki gibi olmadığını ve masumluğun, İslâm'ın mucizelerinden ve 

Müslümanlar arasından çıkan hal ve akd ehli için olağanüstü kerametlerinden değerli bir 

lütuf ve üstün bir bağış olarak algılanmadığını gerektirir.’805 

Müfessire göre, Peygamberimizin (sav) vefatından sonra müslümanlar arasından 

çıkan birçok hal ve akd heyetleri nice istişare toplantıları düzenlediler ve ortak görüşleri 

doğrultusunda çeşitli uygulamalara giriştiler; fakat Müslümanlara dalâletten, sapıklıktan 

başka bir şey kazandırmadılar. Müslümanlara mutluluk getirme girişimleri de onların 

sadece bedbahtlığına yol açtı. Öyle ki Peygamberimizden (sav) sonra, dine dayalı 

toplum düzeni çok geçmeden zalim ve zorba bir imparatorluğa dönüştü birçok facia 

yaşandı. Bu faciaların sebeplerinin tek dayanağının Müslümanlar arasından çıkmış hal 

ve akd heyetlerinin görüşleri ve bu görüşlerini insanların omuzlarına yüklemeleri 

olduğunu göreceklerdir.806 

                                                 
803 el-Mîzân, IV. 402-403. 
804 el-Mîzân, IV. 402-403. 
805 el-Mîzân, IV. 406. 
806 el-Mîzân, IV. 406. 
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Görüldüğü üzere müfessirimiz itaat edilmesi gereken ulu’l-emrin imamlar olduğunu 

birçok rivayetle ispatlamaya çalışmış, müfessirlerden Abduh ve Râzî’nin görüşlerini de 

tenkit etmiştir. Tabâtabâî’ye göre, ulu’l-emr, Abduh’un dediği gibi, halkın güvenini 

kazanmış ilim adamları, ordu komutanları, ticaret, sanayi ve ziraat gibi kamu alanlarının 

önderleri vb. yani hal ve akd ehli değildir. Râzî’nin dediği gibi, hulefa-i râşidin, müfreze 

komutanları, ilim adamları da değildir.   

“Elmalılı ve Tabâtabâî Tefsirlerinde Siyasal İçerikli Ayetler ve Yorumları” isimli 

çalışmayı yapan Alekber Muradov, “Tabâtabâî’nin ulu’l-emrin kimler olduğu 

konusunda kendilerine itaat edilmesi farz olan ulu’l-emrin çok sayıda kişiden oluşan bir 

bütünün kastedilmiş olması muhtemeldir yani ulu’l-emr kavramını her biri bu kavramın 

kapsamına giren çok sayıda kişinin bir araya gelmesinden oluşan durum şeklinde 

yorumlamak ihtimal dâhilindedir.”807 demektedir ki, bu, bizim ulaştığımız sonuçla 

çelişmektedir. Tabâtabâî’ye göre, Müslümanlar arasından çıkan birçok hal ve akd 

heyetleri Müslümanlara dalâletten, sapıklıktan başka bir şey kazandırmadılar. 

Müslümanlara mutluluk getirmedikleri gibi bedbahtlığına sebep oldular. Ona göre ulu’l-

emr sadece imamlardır. 

Başka bir ayet ise şöyledir:  ُس َ َوالر  ُ َعلَْيِهْم ِمَن الن بِيّ۪ نَ َوَمْن يُِطـ ِ ّٰللاه يَن اَْنعََم ّٰللاه ئَِك َمَ  ال ذّ۪
 وَل فَاُ۬وٰلَٓ

يقا     يَنْۚ َوَحُسَن اُ۬وٰلَٓئَِك َرفّ۪ اِلحّ۪ يَن َوالشَُّهدََٓاِء َوالص  يقّ۪ د ّ۪  Kim Allah’a ve peygambere itaat ederse işte“ َوالص ِ

onlar, Allah’ın kendilerine lutuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehidler ve 

sâlih kişilerle beraberdirler; bunlar ne güzel arkadaşlardır!”808 

Tabâtabâî, ayetle ilgili olarak Burhan Tefsiri’nde ayet hakkında İbn Abbas’tan 

gelen rivayeti aktarır “peygamberler” yani Muhammed (as) “sıddıklar” yani Ali ve O 

doğrulayanların ilkiydi. “şehidler” ise, Ali, Cafer, Hamza, Hasan ve Hüseyin’dir. 

Rivayetten de anlaşılacağı üzere, sıddıkları ve şehidleri de kendi mezhebî görüşleri 

doğrultusunda açıklamıştır. 

ي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشيْ  ا َعدٌْل َوَْل ُهْم يُْنَصُرونَ ـٔا  َوَْل يُْقبَُل ِمْنَها َشفَاَعةٌ َوَْل يُْؤَخذُ ِمْنهَ َوات قُوا يَْوما  َْل تَْجزّ۪    Öyle 

bir günden korkun ki, o günde hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede 

bulunamaz; hiç kimseden (Allah izin vermedikçe) şefaat kabul olunmaz, fidye 

alınmaz; onlara asla yardım da yapılmaz.”809 Ayeti hakkında Müfessir, Kummî 

Tefsiri’nden İmam Bâkır’ın şefaat ile ilgili şu sözlerini aktarır: Rasülullah ümmeti için 

şefaat edecek, biz de Şî’îlerimiz için şefaat edeceğiz. Şî’îlerimiz de ailelerine şefaat 

edeceklerdir."  Aynı tefsirden şu rivayeti de nakleder: “Şefaat etmek öncelikle Rasülün 

                                                 
807 Muradov, Elmalılı ve Tabâtabâî Tefsirlerinde Siyasal İçerikli Ayetler ve Yorumları, s. 40. 
808 Nisa, 4/69. 
809 Bakara, 2/48. 
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ve soyundan gelen imamların hakkıdır, bundan sonra da peygamberlerin hakkıdır." 

İmam dedi ki: "Biz şefaat ederiz, bizi sevenler de şefaat ederler." Rivayetlerden de 

anlaşılacağı üzere şefaat yetkisi Rasülullah’a ve sadece Şî’îlere aittir. Aşağıdaki 

rivayette ise Şî’î olmayanların cennete giremeyeceği sonucu çıkarılıyor. 

İmam Sadık, babasından, dedesinden ve nihayet Hz. Ali'den şöyle rivayet eder: 

"Cennetin sekiz kapısı vardır. Bir kapıdan peygamberler ve sıddîkler girerler. Bir 

kapıdan şehitler ve salihler girerler. Beş kapıdan da bizim taraftarlarımız (Şî’a) ve 

sevenlerimiz girerler. Ben de o sırada yol üzerinde durur şöyle dua ederim: 'Rabbim, 

benim Şî’a'ma, sevenlerime, yardımcılarıma ve dünya yurdunda bana dost olanlara 

esenlik ver.' O sırada Arş'tan şöyle bir ses gelir: 'Duan kabul edildi. Şî’a'n için şefaat 

edebilirsin.' Şî’a'ma, dostlarıma, yardım edenlerime ve sözlü ve fiili olarak 

düşmanlarıma savaş açanlara mensup her bir kişi, komşularından ve akrabalarından 

yetmiş bin kişi için şefaat eder. Bir kapıdan da, Allah'tan başka bir ilâh olmadığına 

tanıklık eden ve kalbinde, biz Ehli-Beyt'e karşı en ufak bir kin kırıntısı bulunmayan 

diğer Müslümanlar girerler."810 Görüldüğü üzere cennetin beş kapısından Şî’îler 

gidecek, Ehl-i Sünnet ve diğer inananlar, kalplerinde Ehli-Beyt'e karşı en ufak bir kin 

kırıntısı bulunmazsa cennete girebilecek. 

İdeolojik tefsirine örnek olan başka bir ayet ise şöyledir: يَن ٰاَمنُوا ا ْلِم يََٓا اَيَُّها ال ذّ۪ دُْخلُوا فِي الس ِ

يٌن  ْيَطاِن  اِن هُ لَُكْم َعدُوٌّ ُمبّ۪  َوَْل تَت بِعُوا ُخُطَواِت الش 
اف ة ًۖ  .Ey iman edenler! Hep birden barışa girin“ َكَٓ

Sakın şeytanın peşinden gitmeyin. Çünkü o, apaçık düşmanınızdır.”811Allâme, bazı 

rivayetlerde, ayetin orijinal metninde geçen "silm" kavramının "velâyet" anlamına 

geldiğinin vurgulandığını ancak bu genel kavramın kapsamına giren olgulardan birine 

uyarlama olduğunu belirtir.812 

Tabâtabâî, yaratılış kıssasından bahsederken şöyle bir rivayeti aktarır. "Yüce Allah 

melekleri Âdem'e secde ettirip, onu cennete yerleştirince, Hz. Âdem kendi kendine, 

'Acaba Allah benden daha hayırlı bir insan yaratmış mıdır?' dedi. Yüce Allah onun 

içinden geçenleri bildi ve 'Ey Âdem, başını yukarı kaldır ve Arş'ın ayaklarına bak.' diye 

seslendi. Âdem Arş'ın ayaklarına bakınca, orada 'Allah'tan başka ilâh yoktur; 

Muhammed O'nun elçisidir; Ali b. Ebu Talib mü’minlerin emiridir; Fatıma onun eşi, 

dünya kadınlarının efendisidir; Hasan ve Hüseyin cennet gençlerinin efendileridir.' diye 

yazılı olduğunu gördü. Bunu gören Âdem, 'Ya Rabbi, kim bunlar?' diye sordu. Yüce 

Allah, 'Ey Âdem, bunlar senin zürriyetindir. Ama senden de ve bütün yarattığım 
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varlıklardan da daha hayırlıdırlar. Onlar olmasaydı, ne seni, ne cenneti, ne ateşi, ne göğü 

ve ne de yeryüzünü yaratırdım. Sakın onlara kıskanarak bakma. Yoksa seni yakın 

çevremden uzaklaştırırım.' dedi. Fakat Hz. Âdem onlara kıskanarak baktı, onların 

yerinde olmayı istedi. Bunun üzerine şeytan ona musallat oldu, nihayet kendisine 

yasaklanan ağacın meyvesini yedi. Aynı şekilde şeytan Havva'ya da musallat oldu. O da 

Fatıma’ya kıskanarak baktı. Nihayet o da Âdem gibi yasak meyveyi yedi. Bunun 

üzerine yüce Allah onları cennetinden çıkardı, onları yakın çevresinden uzaklaştırıp 

yeryüzüne indirdi."  

Allâme, aşağı yukarı aynı anlamı vurgulayan başka rivayetlerin de olduğunu, bir 

kısmının konuyu daha geniş çerçevede ele aldığını, bir kısmının daha kısa tutmuş 

olduğunu, bir kısmının da daha özet ve daha genel ifadelerle meseleyi aktarmış 

olduğunu belirtir.813 Müfessirimiz pek çok konuda herhangi bir rivayeti kılı kırk 

yararcasına incelemesine rağmen bu ve benzeri rivayetleri İmâmiyye kaynaklarında 

geçmesi hasebiyle kabul etmekte ve sorgulamamaktadır.  Görüldüğü üzere Hz. Âdem ve 

Havva’nın cennetten çıkarılışını Hz. Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in makamını 

kıskanmalarına bağlamaktadır. 

Müfessirimiz,   ى ٰادَُم ِمْن َرب ِهّ۪ َكِلَماٍت فَتَاَب َعلَْيِه  اِن
يمُ فَتَلَقهَٓ حّ۪ اُب الر  هُ ُهَو الت و   'Âdem Rabbinden bazı 

kelimeler aldı.'814 ayetiyle ilgili olarak kaynaklarında geçen rivayetleri aktarır. 

Bunlardan biri şöyledir: “Âdem; Muhammed, Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin hakkı için 

Allah'tan bağışlanma diledi."  Tabâtabâî, Şeyh Saduk, Ayyâşî, Kummî ve diğerlerinin 

de buna yakın hâdisler rivayet ettiklerini, buna yakın rivayetlerin Ehl-i Sünnet 

kanallarınca da aktarılmış olduğunu belirtir. Örneğin ed-Dürr'ul-Mensûr Tefsiri’nde, 

Peygamber Efendimizin (sav) şöyle dediği rivayet edilir: "Âdem işlediği günahı 

işleyince, başını göğe kaldırıp şöyle dedi: 'Muhammed'in hakkı için beni bağışlamanı 

diliyorum.' Bunun üzerine Allah ona, 'Muhammed de kimdir?' diye vahyetti. Âdem, 

'Senin şanın yücedir. Beni yarattığın zaman, başımı kaldırıp Arş'ına baktım, orada 'La 

ilâhe illallah, Muhammedü’r-Rasülullah' yazılı olduğunu gördüm. O zaman anladım ki, 

senin katında, adını kendi adının yanına yazdığın zattan daha kadri yüce biri olamaz.' 

dedi. Bunun üzerine Allah ona şöyle vahyetti: Ey Âdem, o, senin soyundan gelen son 

peygamberdir, eğer o olmasaydı, seni yaratmazdım." Tabâtabâî, daha sonra rivayet 

hakkında değerlendirme yapar ve şöyle der: “Bu anlam, ilk bakışta ayetlerin zâhiri ile 

uyuşmuyor gibi görünse de, derine nüfuz edici bir bakış açısı ve titiz bir inceleme ile 

ayetlerle bir yakınlığı, bir ilgisi olduğu görülebilir. Çünkü "Âdem... aldı." ifadesinin 
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orijinalinde geçen "telakka" kelimesi, karşılayarak kucaklayarak almak anlamını 

içermektedir der. Burada Âdem’in bu kelimeleri Rabbinden aldığı belirtiliyor ve tevbe 

olayından önce bir bilginin varlığından söz ediliyor. Hz. Adem daha önce Rabbinden 

tüm isimleri öğrenmişti. Tabâtabâî, kendilerine ulaşan rivayetlere göre, Yüce Allah 

O’na isimleri öğretince Hz. Adem’in Ehl-i Beyt’in hayallerini ve nurlarını gördüğünü, 

yüce Allah’ın misak almak üzere sulbündeki soyunu çıkardığı zaman Ehl-i Beyt’i 

gördüğünü, bazı rivayetlere göre de Hz. Adem cennete iken Ehl-i Beyt’i gördüğünü 

vurgular. 815 Müfessirin İmâmiyye kaynaklarında geçen bu tür rivayetleri herhangi bir 

eleştiriye tabi tutmadan onayladığını müşahede etmekteyiz. Hz. Âdem’in Rabbinden 

bazı kelimeler arasında Ehl-i Beyt vardır. 

Tabâtabâî’nin, mirac konusunda naklettiği pek çok hadisten birinde Allah Teâla 

Rasülü’ne şöyle buyurur: “Ya Muhammed, Mele-i Ala’da ne tartışılıyordu?” 

“Dereceler, keffaretler ve iyilikler hakkında dedim.” “Nübüvvetin kesinlikle sona 

erecek, yemeğin kesilecek peki vâsin kim olacak diye buyurdu?” “Ya Rabbi, 

yarattıklarını denedim ancak yarattıklarının arasında bana Ali’den daha itaatkâr birini 

görmedim dedim.” “Benim için de öyle Ya Muhammed dedi.” “Ya Rabbi, yarattıklarını 

denedim ancak yarattıklarından hiç kimseyi Ali b. Ebi Talib’den bana daha sevgili 

görmedim dedim.”  “Benim için de öyle Ya Muhammed dedi.” “O’nun hidayetin delili, 

dostlarımın imamı, bana itaat edenlerin nuru, müttekılere lazım olan baki kelime 

olduğunu O’na müjdele. O’nu kim severse beni sevmiş olur. O’na kim buğzederse bana 

buğzetmiş olur. Bununla birlikte, hiç kimseye has kılmadığım şeyleri ona has kıldım” 

dedi. “O, kardeşim, arkadaşım, vezirim ve varisim dedim.”816  

Bu rivayetten de anlaşılacağı üzere Şî’a-İmâmiyye her durumda, neredeyse her 

konuda yaratılışta, miracta, kıyamette.. Hz. Ali’nin velâyetini vasiliğini vb. 

vurgulamakta, öyle ki bu durum mirac hadislerine kadar uzanabilmektedir. Miracta bile 

Hz. Ali’nin velâyeti vurgulanmışsa bu bilgi kesindir düşüncesine sevketmektedir. 

Tabâtabâî’yi ve İmâmiyye’yi azıcık tanıyan bir kişi, Hz Ali’nin özel konumunun 

Mirac’da da vurgulanmış olabileceğini tahmin etmekte zorlanmayacaktır. 

Tabâtabâî, "Allah'a güzel bir borcu verecek olan kimdir?”817 ayetinin tefsirinde 

Tefsir'ul-Ayyaşî'de, İmam Ebu’l-Hasan'ın ayet-i kerîme ile ilgili olarak; "Burada imama 

bağlılık ve bağış kastedilmiştir." dediği rivayet edilir. Benzeri bir yorum da el-
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Kâfi'de İmam Cafer Sadık'a dayandırılmıştır der. Sonrasında da “bu, genel bir anlamı 

somutlaştırma niteliğinde bir yorumdur.” diyerek rivayeti onayladığını dile getirir.818 

Allâme, ي تَْيِن َولَتَْعـلُن  ُعـلُواًّ َكبّ۪ َل فِي اْلِكتَاِب لَتُْفِسدُن  فِي اْْلَْرِض َمر  ائّ۪ ي اِْسَرَٓ ا  رَوقََضْينََٓا اِٰلى بَنَّ۪ٓ  

Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak, çok böbürleneceksiniz."819 ayetinin 

tefsiriyle ilgili olarak Burhan’da geçen şöyle bir rivayete yer verir: “Biz kitapta 

İsrâiloğulları’na şöyle bildirmiştik” ayeti, Ali b. Ebi Talib’in katli, Hüseyin b. Ali’nin 

kınanmasıdır. “çok böbürleneceksiniz” bölümü hakkında şöyle dedi: Hüseyin’in 

katlidir. “Bu iki fesattan ilkinin zamanı gelince” Hüseyin’in zaferi geldiği zaman 

demektir. “Üzerinize güçlü kuvvetli kullarımızı gönderdik. Bunlar, evlerin arasında 

dolaşıp köşe bucak her tarafı aradılar. Bu, yerine getirilmiş bir vaad idi.” O, Kâim 

imamın kıyamından önce onlara gönderdiği bir kavimdir ki Muhammed ailesine tek 

olarak çağırmazlar ancak onu yakalarlar. Tabâtabâî, bu manada başka rivayetlerin de 

olduğunu vurgular ve bu hadisi onaylar.  820 

Tabâtabâî’nin başka bir ayet hakkındaki görüşüne bakalım.  ي   يَِرثُنّ۪
ًّْۚ ي ِمْن لَدُْنَك َوِليا فََهْب لّ۪

 Karım ise kısırdır. Bana kendi tarafından; bana ve Yakub" َويَِرُث ِمْن ٰاِل يَْعقُوَب  

hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse 

kıl!" 821 Tabâtabâî, ي  يَِرثُنّ۪
ًّْۚ  .kavramının verasetin velâyetine işaret ettiğini söyler َوِليا

Velâyet, manevi makamların, ilahi kerametlerin mirasçısıdır.822 Bu bölümle ilgili 

rivayetleri naklederken, Hz. Peygamberin vefatından sonra Hz. Ebu Bekir’in Hz. 

Fatıma’yı peygamberlerin miras bırakmayacağı gerekçesiyle Fedek arazisinden men 

edişi ile ilgili rivayeti hem Şî’a hem de Sünni kaynaklardan nakleder ve eleştirir. 

Velâyet verasetle alakalı birçok rivayet nakleder.823 

Allâme’ye göre, ilimde derinleşenlerden maksat, Hz. Muhammed'in (sav) Ehl-i 

Beyti'dir ve müteşâbih ayetleri onlar anlayabilir. 824 

 Müfessir, bu ayette kastedilenlerin imamlar اَلَّ۪ذيَن ٰاتَْينَاُهُم اْلِكتَاَب يَتْلُونَهُ َحقَّ تََِلَوتِ۪ه۪ۜ  

olduğuna dair bir rivayeti Kâfi tefsirinden aktarır.825  

Şu ayetlere gelince..  بِهّ۪ بَْعَضُكْم َعٰلى بَْعٍض ُ َل ّٰللاه  Allah'ın, kiminizi kiminize“َوَْل تَتََمن ْوا َما فَض 

üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın..”826   ِ ٰذِلَك فَْضُل ّٰللاه

يم ُ ذُواْلفَْضِل اْلعَظّ۪ اُء  َوّٰللاه يِه َمْن يََشَٓ  İşte bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah“ يُْؤتّ۪
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büyük lütuf sahibidir.”827 Tabâtabâî, İmam Bakır ve Sadık’tan bu iki ayetin de Hz. Ali 

hakkında indiğini rivayet eder.828 Bu iki ayetin de kesin inançlılıkla bağlamlarından 

koparılarak, ideolojik olarak anlaşıldığını görürüz. 

ُ ِمْن فَْضِل۪ه۪ۚ  ا ٰاٰتيُهُم ّٰللاه  Yoksa,  onlar, Allah'ın kendi lütfundan" اَْم يَْحُسُدوَن النَّاَس َعٰلى َمَٓ

insanlara verdiği şeyler için onları kıskanıyorlar mı?" 829 Tabâtabâî, bu ayetle ilgili 

olarak İmam Bâkır’ın şöyle dedeğini nakleder: "Vallahi (bu ayette sözü edilen) 

insanlardan maksat, biziz." ed-Dürr-ül Mensûr Tefsirinde İbn-i Abbas’ın "Burada sözü 

edilen insanlardan maksat biziz, diğer insanlar değil." dediği rivayet edilir. Allâme, daha 

önce söylediği gibi ayetin zâhirinden anlaşıldığına göre buradaki insanlardan maksadın 

Peygamberimiz olduğunu, Ehl-i Beyt’in ise bu konuda Peygamberle aynı konuma sahip 

olduğunu iddia eder.830 

Tabâtabâî, Al-i İmran 81. ayetle ilgili olarak Ayyaşi ve Kummi’nin rivayet ettiği 

hadisleri nakleder. ٌق لِ   اَءُكْم َرُسوٌل ُمَصد ِ ا ٰاتَْيتُُكْم ِمْن ِكتَاٍب َوِحْكَمٍة ثُم  َجَٓ َن لَـَمَٓ يثَاَق الن بِي ّ۪ ُ مّ۪ ُكْم َما َمعَ َواِذْ اََخذَ ّٰللاه

 Hani Allah, peygamberlerden: «Ben size Kitap ve hikmet verdikten“ لَتُْؤِمنُن  بِهّ۪ َولَتَْنُصُرن هُ  

sonra nezdinizdekileri tasdik eden bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanıp yardım 

edeceksiniz» diye söz almış…” Tefsirin tercümesinde bu ayet farklı bir şekilde tercüme 

edilir: “Orada Allah’ın Rasülü’ne iman edecek mü’minlerin emirine yardım 

edeceksiniz” vardır. Ayetin tefsirinin zâhirindeki zamir لَتُْؤِمنُن  بِه Rasülullah’a (sav) 

döner.  َُولَتَْنُصُرن ه deki zamir de delil olmaksızın lafzının delaletiyle Emiru’l-Mü’minin 

Ali’ye döner.”831 Yine ayet siyak ve sibakından koparılmış, mübhem olan hususun yani 

zamirin Hz. Ali’ye döndüğü idddia edilmiştir.  

İmâmiyye Şîası, on ikinci İmam Muhammed el-Mehdî’nin gaybete çekildiğine ve 

kıyametten önce Mehdî olarak döneceğine inanmaktadır. İlk dönem Şî’î müfessirler de 

Kur’ân’daki birçok ayeti Mehdi ile ilişkilendirmektedirler. Ayyâşî’nin Rifâe b. 

Mûsa’nın, ِ يَْبغُوَن َولَهَُٓ اَْسلََم َمْن فِي الس ٰمَواِت َواْْلَْرِض َطْوعا  َوَكْرها  َواِلَْيِه يُْرَجعُونَ   يِن ّٰللاه  Göklerde“  اَفَغَْيَر دّ۪

ve yerdekiler, ister istemez O'na teslim olduğu halde onlar (ehl-i kitap), Allah'ın 

dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki O'na döndürüleceklerdir.”832 ayeti ile ilgili 

olarak, İmam Sâdık’ın, “Kâim kıyam edince yeryüzünde “Lâ ilâhe illallâh 

Muhammedun Rasulullah” nidasının gelmediği hiçbir yer kalmaz,” dediğini duyduğunu 

bildirmektedir. Ayyâşî’nin İbn Bükeyr vasıtasıyla İmam Rıza’dan naklettiği rivayette 

ise daha ayrıntılı bir şekilde bilgi verilmektedir. İmam Rıza şöyle demiştir: “Bu ayet 
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Kâim hakkında nazil olmuştur. Yahûdî, Hıristiyan, Sâbiî, Zenâdika, Ehl-i Ridde ve 

kâfirlere karşı doğu ve batıda savaşa çıkacağı zaman onlara İslâm’ı sunacaktır. İsteyerek 

Müslüman olanlara namaz, zekât, Müslüman’a emredilenleri ve Allah için kendisine 

vacip olan her şeyi emredecektir. Teslim olmayanların boynunu vuracaktır. Ta ki 

yeryüzünün doğu ve batısında Allah’ı birlemeyen hiç kimse kalmayacaktır.”833 Yine 

Ayyâşî, İmam Sâdık’tan,  ٍۙ يِن ُكل ِهّ۪ ِ ِليُْظِهَرهُ َعلَى الد ّ۪ يِن اْلَحق  ي اَْرَسَل َرُسولَهُ بِاْلُهٰدى َودّ۪ ذَّ۪ٓ َولَْو َكِرهَ  ُهَو الـ 

 O (Allah), müşrikler hoşlanmasalar da (kendi) dinini bütün dinlere üstün“   ُمْشِرُكونَ الْ 

kılmak için Resûlünü hidayet ve Hak Din ile gönderendir.”834 ayeti ile ilgili olarak kâim 

kıyam edince, kıyamını istemeyen kimsenin dışında Allah’a şirk koşan ve kâfir olan hiç 

kimse kalmayacaktır” sözünü nakletmektedir.835 Ayyâşî  َ  اِن  ّٰللاه
يعا   ُ َجمّ۪  اَْيَن َما تَُكونُوا يَأِْت بُِكُم ّٰللاه

يرٌ   Herkesin yöneldiği bir kıblesi vardır. (Ey müminler!) Siz hayır işlerinde" َعٰلى ُكل ِ َشْيٍء قَدّ۪

yarışın. Nerede olursanız olun sonunda Allah hepinizi bir araya getirir. Şüphesiz Allah 

her şeye kadirdir."836 Ayetinin Mehdî ve onun ashabı hakkında indiğini 

nakletmektedir.837 

İmâmiyye ve Tabâtabâî, itab ayetlerini Sünnîlerden farklı anlar, itab olunanın Hz. 

Peygamber olmadığını delillendirmeye çalışır. Allâme, Abese Suresi’ndeki itab ayetleri 

ile bu ayetlerin nüzûl sebebiyle ilgili Sünnî ve Şî’î kaynaklarda bazı rivayetlerin yer 

aldığını belirtir. Sünnî kaynaklarda geçen şu rivayeti aktarır: “Bir gün Allah Resûlü, 

Ümeyye b. Halef, Ebu Cehil ve Utbe b. Rebia gibi Kureyş’in ileri gelenlerine İslâm’ı 

anlattığı bir sırada âmâ olan Abdullah b. Ümmü Mektum gelir. “Ey Allah’ın Rasûlü! 

Allah’ın sana öğrettiklerinden bana da öğret” der. Bu çağrısını tekrarlar ve Hz. 

Peygamber’in başkalarıyla meşgul olduğunu anlamaz. Sözünün kesilmesinden rahatsız 

olan Allah Rasülü, Kureyş önderlerinin Muhammed’e tâbi olanlar kör ve köleler 

şeklinde bir düşünceye kapılacaklarını da sanarak surat asar, ondan yüz çevirir, diğerleri 

ile konuşmaya devam eder. İşte ayetler bunun üzerine nazil olmuştur. Daha sonraları 

Hz. Peygamber Ümmü Mektum’la karşılaştığında “Kendisi yüzünden Rabbimin beni 

kınadığı zata merhaba!” diye onunla selamlaşır ve “Bir ihtiyacın var mı?” diye onun 

halini sorar. Ayrıca Hz. Peygamber onu iki savaşta Medine’de yerine vekil tayin 

etmişti.”  

                                                 
833 Muhammed b. Mesûd Ayyâşî, Tefsîru’l-Ayyâşî, Beyrût 1991, I. 207. 
834 Tevbe, 9/33.  
835 Ayyâşî, Tefsîr, II. 93.  
836 Bakara, 2/148.  
837 Ayyâşî, Tefsîr, I. 86; Aslan Habibov, age., s. 226-227. 
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Tabâtabâî, bu rivayeti aktardıktan sonra Şî’î kaynaklarda yer alan surat asan ve yüz 

çeviren kişinin Benî Ümeyye’den bir adam olduğu şeklindeki rivayeti nakleder.838 

Tabâtabâî, bu nüzûl sebebi ve kaynak bilgilerini serdettikten sonra olayla ilgili şu 

yorumları yapar: Bu ayetlerdeki kişiyle Nebî’nin kastedildiğine dair açık bir delil 

bulunmamaktadır. Burada mahza bir haber yer almakta fakat kendisinden haber verilen 

açıkça belirtilmemiştir. Bilakis ayette kastedilen Nebî’nin dışındaki kimsedir. Çünkü 

Nebî’nin surat asma sıfatı, irşad edilmeyi isteyen müminleri şöyle dursun, muhalif 

düşmanlara karşı bile uygun düşmez. Verilen aklî delile ilave ayetlerden deliller getirir. 

Allah’ın, peygamberin ahlâkını yücelttiğini belirtir. Mü’minlere karşı merhametli 

olmayı emreden ve müşriklerden yüz çevirmeyi emreden ayetlerden sonra Nebi nasıl 

olur da bir Müslümana karşı surat asar? diye sorar.839 

Recep Demir, Tabâtabâî’nin, Hz. Peygamber’in Ümmü Mektûm’un fakir veya âmâ 

olması sebebiyle ona bu şekilde davrandığı düşüncesinden hareket etmesini, temelde 

yanlış olarak görür. Bu olaya zenginlik-fakirlik veya engelli olup olmama açısından 

bakmak yerine devam eden bir görüşmeye izin almaksızın müdahil olarak uygunsuzca 

sözün kesilmesine karşı bir tepki olarak değerlendirmeyi daha doğru olarak görür. 

Tabâtabâî, Cafer Sadık’tan gelen bu rivayetin tam aksi yönde bir başka rivayet daha 

nakleder ki o da şu şekildedir: “Allah Resûlü Ümmü Mektûm’u her gördüğü yerde ona 

şöyle derdi: ‘Hayır Allah’a and olsun ki Rabbim senin yüzünden beni asla kınamaz.’ 

bunu o kadar tekrar eder ve Ümmü Mektûm’a o kadar lütufta bulunurdu ki Ümmü 

Mektûm Resûlullah’a engel olmaya çalışırdı.840 

Recep Demir’e göre, Şî’îler kendi içlerinde çelişkiye düşmektedirler. Önce ayette 

muhatabın Hz. Peygamber değil, Benî Ümmeyye’den biri olduğunu iddia edip ardından 

da “senin yüzünden Allah beni kınamaz” rivayetine sarılmak tam bir çelişkidir. Allah 

kınasa da kınamasa da muhatap Hz. Peygamber’dir. Hz. Peygamber’in “Ey kendisinden 

dolayı Allah’ın beni kınamadığı kişi!” şeklindeki ifadeyi Ümmü Mektûm’u her 

gördüğünde neden söylesin ki? Zaten kınanmadığı bir şeyi tekrar tekrar söylemek son 

derece anlamsız ve mantık dışıdır.841 Biz de Recep Demir’in görüşlerini daha isabetli 

görmekteyiz. Şî’a ve Tabâtabâî, bir taraftan ayette Rasülün itab edilmesini doğru 

bulmazken diğer taraftan da Allah’ın ayetlerini bağlamından koparmayı rahatlıkla 

yapabilmekte, her halukarda temel akaidlerine delil bulma yoluna gitmektedirler. 

                                                 
838el-Mîzân, XX. 219; Recep Demir, “İtâb Ayetlerinin Şî’î Yorumu: Tabâtabâî Örneği”, İnsan ve Toplum 

Bilimleri Araştırmaları Dergisi, c. 5, sayı: 4, s. 1047-1082. 
839 el-Mîzân, XX. 223. 
840 el-Mîzân, XX. 224. 
841 Demir, agm., s. 1047-1082. 
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Konumuzla ilgili bir husus da ilk dönem Şî’î müfessirlerin Kur’ân’daki meselleri, 

İmam Ali, Ehl-i Beyt imamları ve onların düşmanları ile ilişkilendirmeleridir. Örneğin,  

Kummî, “Güzel olan ülkenin bitkisi Rabbinin izniyle çıkar” ayetini, “bu İmamların 

örneğidir. İlimleri Allah’ın izni ile ortaya çıkar, şeklinde İmamlarla ilişkilendirmektedir. 

Ayetin, “Kötü olandan ise yararsız bitkiden başka bir şey çıkmaz,” kısmını ise 

İmamların düşmanları ile ilişkilendirmiş ve onlardan yalan ve fesaddan başka bir şey 

ortaya çıkmaz, şeklinde yorumda bulunmaktadır.842 “Görmedin mi Allah nasıl bir 

benzetme yaptı: güzel söz, kökü (yerde) sabit, dalları gökte olan güzel ağaç gibidir. (O 

ağaç) Rabbinin izniyle her zaman yemişini verir. Allah, öğüt almaları için insanlara 

böyle bir benzetme yapar.” ayetinin tefsirinde ise İmam Bâkır’dan şöyle bir rivayet 

nakletmektedir: “Ağaç Rasulullah’tır. Aslı, Beni Hâşim’de sabit olan nesebidir. Ağacın 

dalı Ali b. Ebî Tâlib’dir. Ağacın budağı Fâtıma’dır. Meyveleri ise Ali ve Fatıma’nın 

evlatlarından olan imamlardır. Onların taraftarları da yapraklarıdır. Bizim 

taraftarlarımızdan bir mü’min vefat ettiği zaman ağaçtan bir yaprak düşer, bir mü’min 

doğduğu zaman ağaç bir yaprak açar. “Rabbinin izni ile yemişini verir” ise, İmamların 

her Hac ve Umre ziyaretlerinde taraftarlarına helal ve haram konusunda verdikleri 

fetvalardır. Sonra Allah, “Kötü sözün durumu da gövdesi yeri üstünden koparılmış, 

sabit olmayan bir ağaca benzer” sözüyle Hz. Muhammed’in sözüyle Hz. Muhammed’in 

düşmanları için örnek veriyor.” Habibov’a göre, ilk dönemin mesellerle ilgili yorum 

anlayışı orta dönemde kabul görmemiş, çağdaş dönemde de ilk dönemdeki yorumlara 

itibar edilmemiştir.843 

Örneklerden anlaşıldığı kadarıyla, Şî’a-İmâmiyye ve Tabâtabâî, ayeti 

bağlamından kopararak dinin Hz. Ali’nin velâyeti ile tamamlandığını, ‘Rabbinden sana 

indirileni duyur’  ile kasdın, Hz. Ali’nin velâyetinin duyurulması olduğunu iddia 

etmektedirler. Ayet, mü’minleri dost olarak tanımlasa da onlar ayeti bağlamından 

kopararak dostun velinin Ali olduğunu, Rasül’e indirilenin Hz. Ali hakkında olduğunu 

savunurlar. Onlara göre kim dünyada Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’i tanımazsa sırattan 

geçemez, ayağı kayar ve cehenneme yuvarlanır. Ayrıca cennete de giremez. Ayetteki 

‘doğrulardan’ kastın Hz. Muhammed ve Ehl-i Beyt olduğunu belirtir. “Her toplumun 

bir rehberi var”dır, rehber de, yol gösterici de Ali’dir. Müfessirimiz ayette itaat 

edilmesi emredilen ulu’l-emr ifadesiyle kasdın Ehl-i Beyt ve Ali b. Ebu Talip olduğunu 

iddia eder. Onlara kayıtsız-şartsız itaat vardır. Hz. Âdem’in Rabbinden aldığı bazı 

kelimeler arasında Ehl-i Beyt vardır. Hz. Âdem ve Havva’nın cennetten çıkarılışını Hz. 

                                                 
842 Kummî, Tefsîr, I. 236. 
843 bkz., Habibov, Aslan, age., s. 213-214. 
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Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin’in makamını kıskanmalarına ve şeytanın onlara musallat 

olmasına bağlamaktadır. “Yeryüzünde mutlaka iki defa fesat çıkaracak” biri Ali b. Ebi 

Talib’in katli, diğeri de Hüseyin’in katlidir. Onlara göre, “Yakub hanedanına varis 

olacak bir çocuk bağışla” ayeti dahi verasetin velâyetine işaret etmektedir. “Allah'ın 

kendi lütfundan verdiği şeyler” dolayısıyla Ehl-i Beyt kıskanılmaktadır. 

Tabâtabâî, Şî’î ulemasının entellektüel üst Şî’î nazariyesinin genel görüşünü tefsir 

eden müfessir olarak tanınmaktadır. Şî’î geleneğine bağlı kalarak Sünnî dünyasından 

gelecek tepkileri önemsemeksizin Şî’îliğin tartışmaya yol açan görüşlerini eserlerinde 

açıkça ortaya koymuştur. 844 Çalışmamızda buna dair örnekler fazlaca görülmektedir. 

Tabâtabâî, Şî’a olması, dindar bir aileden gelmesi, İslâmî ilimleri tahsil etmesi 

dolayısıyla belli dînî inançlara sahiptir. Bu inançlar, hayatını ve ilmî yaşantısını 

yönlendirmede oldukça etkindir. Tabâtabâî’nin İmâmiyyeye-İsnâ Aşeriyye akaidine 

kesin inançlılığını görmekteyiz. İnancını itikat eyleyen inanmışlığıyla akaidine 

Kur'ân’dan referanslar bulmaya çalışmış, bazı ayetlerin Hz. Ali’nin velâyeti ve imâmeti 

hakkında nazil olduğunu ispatlamak için, aşırı bir gayret göstermiştir. Sabit fikirliliği o 

raddeye ulaşır ki, ayetleri siyak ve sibakından koparır, mezhebinin akaid esasları 

doğrultusunda istediği gibi te’vil eder. Çok zorda kalırsa defalarca söylediği gibi ayetin 

öncesi ve sonrasıyla bağlantılı olmadığı, tek başına inmiş, ayrı bir ayet olduğunu iddia 

eder. Yukarıda verdiğimiz örneklerden anlaşıldığı kadarıyla, müfessir baskın 

inançlarıyla, akaidle alakalı konularda Kur’ân’ın zâhirini, ne söylediğini, neyi 

amaçladığını bir kenara atmakta, önkabulleriyle Kur'ân’a yaklaşmaktadır. İmâmiyye ve 

Tabâtabâî, kendi kaynaklarındaki hadisleri ön plana çıkararak, yaratılışta, miracta, 

kıyamette vb. her durumda, neredeyse her konuda Hz. Ali’nin velâyetini vasiliğini, 

imâmetini vb. vurgulamakta, imamların otoritesine sürekli vurgu yapmaktadır. 

Müfessir, düşüncelerini temellendirmede akıldan, modern ilimlerden istifade etse de 

kendi doğrularını şeksiz-şüphesiz, sorgulanamaz, nihai, kesin doğrular olarak görmekte, 

ateşli bir şekilde savunmakta, ayetler ve hadislerle delillendirmekte, kesin inanmış biri 

olarak diğer doğruları görmezden gelmektedir. 

 

 

6. Bilimsel İçerikli İncelemelere Yer Vermesi 

 

Tabâtabâî tefsirinde bilimsel içerikli araştırmalara, incelemelere çok fazla yer 

verdiğinden tefsiri bilimsel tefsir olarak da kabul edilmektedir. “Bilimsel Tefsir” 

                                                 
844 Muradov, Elmalılı ve Tabâtabâî Tefsirlerinde Siyasal İçerikli Ayetler ve Yorumları, s. 51. 
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hakkında ayrıntılı bilgi, çalışmamızın ilgili bölümünde verilmiştir. Bu bölümde 

kendisinin yaptığı birçok bilimsel araştırmaya yer vererek ilmî konulardaki yetkinliğini 

görecek, tefsir yöntemini keşfetmeye çalışacağız. 

 

 

a. Hz. İbrahim Kıssasının Anlamı ve Haccın Sırrı 

 

 Tabâtabâî, bu araştırmada Hz. İsmail'in Allah tarafından bağışlanmasını, baba-

oğlun birlikte Kâbe'yi yapmaya başlamalarını inceler. Bu kıssanın kelimenin tam 

anlamıyla bir kulluk gösterisi olduğunu vurgular. Burada kul, öz yurdundan ayrılıp 

Rabbinin yakınlarına göç eder; uzak diyarlardan koparak yakın yurda sığınır; dünyanın 

çekici süslerinden, lezzet verici nimetlerinden, makam, mal ve evlada yönelik arzu 

uyandırıcı telkinlerinden yüz çevirir; şeytanların vesvese ve desiselerinden sıyrılıp 

kurtulur; tam bir içtenlikle Rabbinin makamına ve ilâhî büyüklük yurduna yönelir. Yüce 

Allah dostu İbrahim'e, insanlar için Kâbe'ye hac ziyaretinde bulunmanın farz kılındığını 

duyurmasını emreder. Şu ayet-i kerîme buna işaret eder: "İnsanlar içinde haccı ilan et; 

gerek yaya, gerek uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler."845 

Rasülullah’ın (sav) belirlediği ihrama girmek, Arafat’ta durmak, Meş'ar'de gecelemek, 

kurban kesmek, şeytan taşlamak, Safâ ile Merve tepeleri arasında koşmak, Kâbe'yi tavaf 

etmek, Makam-ı İbrahim'de namaz kılmak gibi hac dönemi sembolik ibadetler, İbrahim 

Peygamberin kıssasını anlatır. Ona göre hac dönemine özgü sembolik ibadetler büyük 

peygamberlerin Rableri karşısındaki konumlarını yansıtan tablolardır; Allah'a yakınlık 

ve yaklaşmışlık yurduna doğru gerçekleştirdikleri yolculuğun başlangıç ve sonunu 

somutlaştıran somut manzaralardır.846 

 

 

b. Kur'ân'ın Gösterdiği Düşünce Yöntemi 

 

Allâme, bu konu ile ilgili on yedi sayfalık bir bilimsel araştırma yapar. İnsan 

hayatının, düşünsel bir hayat olduğunu, düşünce ve fikir dediğimiz bu olgu olmadıkça, 

insan hayatının tamamlanmış olmayacağını dile getirir. Düşünceye dayalı bir hayatın 

kaçınılmaz gereği, hayatın dayandığı düşüncenin doğru ve eksiksiz olduğu oranda hayat 

da sağlam ve eksiksiz olarak seyrine devam edeceğidir. Daha sonra bu gerçeği ayetlerle 

                                                 
845 Hacc, 22/27. 
846 bkz., el-Mîzân, I. 293-294. 
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delillendirir: "Ölü iken kendisini dirilttiğimiz ve kendisine insanlar arasında 

yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayan 

kimse gibi olur mu?"847 "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"848 "Allah sizden 

inananları bir derece ve kendilerine ilim verilenleri ise derecelerle yükseltir." 849 

"Müjdele kullarımı: Onlar ki, sözü dinlerler ve onun en güzeline uyarlar. İşte onlar 

Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar gerçek akıl sahipleridir."850 

Ona göre, Kur'ân'ın insanları sahih bir düşünce sistemine davet ettiği, düşünce 

yönteminin esas alınmasını teşvik ettiği kuşku götürmez bir gerçektir. 

Tabâtabâî, Kur'ân-ı Kerîm’in, insanları kendisine yönelttiği yolun, fikirsel yollardan 

biri olduğunu hatırlatır: "Gerçekten bu Kur'ân en doğruya iletir."851 Yani, Kur'ân en 

doğru hayat sistemine, en doğru yasal sisteme veya en doğru yönteme yöneltir. 

"Gerçekten size Allah'tan bir nur ve açık bir kitap gelmiştir. Allah onunla, rızasına 

uyanları esenlik yollarına iletir, onları kendi ilmiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve 

dosdoğru yola iletir."852 Ayette geçen "dosdoğru yol"dan maksat, kendisinde ihtilaf 

olmayan, istenilen gerçekle çelişmeyen ve kendi içinde tutarlı olup bazı parçaları 

diğeriyle çelişki içinde olmayan açık, amaca ulaştırıcı yoldur. Müfessir, ilâhî kitap bir 

bütün olarak ele alıp ayetleri incelemeye tâbi tutulursa üç yüzü aşkın ayette insanların 

düşünmeye, öğüt almaya, akletmeye davet edildiklerinin görüldüğüne dikkat çeker. 

Yüce Allah, kitabında, indirdiği hiçbir ayette, insanların kendisine veya katındaki 

herhangi bir şeye körü körüne, bilinçsizce inanmalarını, düşünmeden herhangi bir yolu 

izlemelerini emretmiş değildir. 

Allâme, yüce Allah’ın, kulları için aklın ölçütlerini ayrıntılı olarak kavramaktan 

aciz kaldığı bazı yasalar ve farzlar koyarken bile, onların özünü kanıt yerine geçebilecek 

çeşitli olgularla ayrıntılı biçimde izah ettiğini belirtir. Rabbimiz namaz ibadetiyle ilgili 

olarak şöyle buyurur: "Namaz, kötü ve iğrenç şeylerden alakoyar. Elbette Allah'ı anmak 

daha büyüktür."853 Oruç ibadetine ilişkin olarak da: "Sizden öncekilere yazıldığı gibi 

korunmanız için sizin üzerinize de oruç yazıldı."854 Abdest ayetinde de şöyle 

buyurulur: "Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemiyor, fakat sizi tertemiz kılmak 

ve size olan nimetini tamamlamak istiyor. Umulur ki şükredersiniz."855  

                                                 
847 En'âm, 6/122. 
848 Zümer, 39/9. 
849 Mücâdele, 58/11. 
850 Zümer, 39/17-18. 
851 İsrâ, 17/9. 
852 Mâide, 4/15-16. 
853 Ankebût,29/45.   
854 Bakara, 2/183. 
855 Mâide, 5/6. 
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Ona göre, bu aklî kavrayışı, yani Kur'ân'ın teşvik ettiği, hakka, hayra ve yarara 

ilişkin çağrısının doğruluğunun kanıtı olarak gösterdiği; batılı, kötülüğü ve zararı 

eleştirirken dayandığı sahih düşünme metodunu öz yaratılışın ve fıtratımız aracılığı ile 

biliriz, tanırız. Her şeyden şüphe edebiliriz ama dünya ve ahiret olguları gibi bizim 

eylemlerimizden ayrı, bağımsız, pratik, objeler dünyasında yer alan birtakım gerçeklerin 

olduğundan kuşku duymayız. 

Kitap ve sünnet, sahih aklî yöntemin daha geniş boyutlarda kullanılmasına ilişkin 

çağrılarla doludur. "Müjdele kullarımı: Onlar ki, sözü dinlerler ve onun en güzeline 

uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerini doğru yola ilettiği kimselerdir ve onlar gerçek 

akıl sahipleridir." 856 Müfessir burada çok güzel açıklamalar yapmış, Kur'ân düşünce 

sistemini ortaya koymuştur. 

 

 

c. Et Yemeye İlişkin İnanışlar 

 

Allâme, Maide Suresi’nin ilk ayetlerini beyan ettikten sonra, et yemeye ilişkin 

inanışlar, rahmetle bağdaşmadığı halde hayvanların öldürülmesinin niçin 

emredildiği, İslâm’ın hayvanın boğazlanmasını niçin öngördüğüyle ilgili üç konuda 

daha bilimsel araştırma yapar.  

Tabâtabâî, insanların da diğer canlılar ve bitkiler gibi beslenme ve sindirim 

sistemiyle donatılmış olduğunu; bu yeteneği ve donanımıyla işleyebileceği, bedenine 

katılımını sağlayabileceği, böylece varlığını sürdürebileceği maddî unsurları aldığını 

belirtir. Diş geçireceği ve midesine indirebileceği hiçbir şeyi yemesini engelleyen doğal 

hiçbir mani söz konusu değildir. Değişik dinlerde ve şeriatlarda haram kılınan maddeleri 

insan yemekten kaçınır ki, buna düşünsel nitelikli kaçınma denir. 

Ona göre, etle beslenme konusunda insanlar mutlak serbestlikten mutlak yasaklığa 

kadar uzanan geniş bir düzlemde farklı eğilimlere sahiptirler. Buda yasasının bütün 

hayvanların etlerinin yenmesini yasaklarken Afrika'da ve başka bölgelerde yaşayan kimi 

barbar kavimlerin de her türlü eti, hatta insanın etini bile yediklerini söyler. Araplar dört 

ayaklı hayvanların ve diğer hayvanların, bu arada fare ve kurbağa gibi hayvanların 

etlerini yedikleri gibi boğazlanarak veya başka bir şekilde öldürülen hayvanların etlerini 

de yerler. Boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yüksek bir yerden düşmüş, boynuzlanmış 

ve yırtıcı havanlar tarafından parçalanmış gibi her türlü murdar eti yerler. Araplar kan 

da içerler, hayvanların bağırsaklarını kanla doldurarak kızartır, sonra da konuklarına 
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ikram ederler. Kuraklık zamanında develerini sivri bir demirle yaralayarak akan kanını 

içerler. Bugün Müslümanlarda olmasa da birçok toplumda kan içmek yaygın bir 

gelenektir. 

Allâme’nin dikkat çektiği üzere putperest Çinliler ise, et yeme konusunda mezhebi 

en geniş toplumdur. Her türlü hayvanın, köpeklerin, kedilerin, hatta solucanların, 

sedeflerin ve diğer haşerelerin etlerini yerler. Ona göre İslâm, bu konuda orta bir yol 

izlemiştir. Normal insanın öz doğasının benimsediği, temiz gördüğü etleri mübah 

saymış, dört ayaklı hayvanlar içinde koyun, keçi, sığır ve deve gibi açıklamış, at ve eşek 

gibi bazı dört ayaklıların etlerinin mekruh olduğunu belirtmiştir. Kuşlarda ise yırtıcı 

olmayan, yani kursağı bulunan ve kanat çırparak uçan ve pençeleri olmayan kuşlar 

olarak açıklamıştır. Denizde yaşayan canlılarda da birçok balık türü olarak açıklamıştır. 

Bunun yanı sıra adı geçen hayvanların kanlarını, her türlü leşi ve üzerinde yüce Allah'ın 

adı anılmadan kesilen hayvanları haram kılmıştır. Bu yaklaşımın gerisindeki amaç, fıtrat 

yasasını, yani insanın et yemeye olan eğilimini diriltmek ve sahih düşünceye, istikamet 

üzere olan sağlam öz doğaya saygı göstermektir.857 

 

 

d. Rahmetle Bağdaşmadığı Halde Hayvanların Kurban Edilmesi Niçin 

Emredildi? 

 

Müfessirimizin düşüncesine göre, bu söz, duyguları gerçeklere ve realiteye hâkim 

kılma türündendir. Yasalarda vehim menşeli duygular değil, gerçek maslahatlar esas 

alınır. Varlıklar âlemi üzerinde mutlak egemenliğe sahip, istisnasız hükmüne tâbi 

olunan varoluş kanunu, yaratılış yasası, et ve benzeri şeylerle beslenme hükmünü 

koymuştur. Sonra varlık bütünün bireylerini buna yöneltmiş, onlara yol göstericilik 

yapmıştır. İnsanı hem hayvanlardan, hem de bitkilerden beslenecek şekilde donatan, bu 

evrensel yasadır. İslâm fıtrat dinidir. Tek hedefi, insan bilgisizliğinin yok ettiği fıtratın 

eserlerini yeniden diriltmektir. Dolayısıyla yaratılışın işaret ettiği ve fıtratın öngördüğü 

bir şeyi mubah saymak bir zorunluluktur. 

Müfessire göre, İslâm, evrensel varoluş yasasının bir bağışı olarak merhamet 

duygusunu ihmal etmemiştir. Genel olarak merhameti yaygınlaştırmayı emretmiş, 

hayvanları öldürürken onlara eziyet etmeyi yasaklamıştır. Kesilen hayvanın canı 

çıkmadıkça organlarının kesilmesini, derisinin yüzülmesini yasaklamıştır. İslâm akıl 
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dinidir; duygu dini değil. Duygusal hükümleri, toplumun maslahatına uygun olan 

hükümlerin üzerine çıkarmaz. 

Tabâtabâî, ilâhî rahmet ve yüce Allah'ın acıyanların en merhametlisi oluşu 

meselesine de açıklık getirir. Bu, yüce Allah'ın hak edene hak ettiği kadar hayır 

indirmesidir. Bu nedenle, bizim azap saydığımız bir şey yüce Allah açısından rahmet, 

bizim rahmet saydığımız bir şey de O'nun açısından azap olabilir. Dolayısıyla sahip 

olduğumuz sanal merhamet duygusuna kapılarak şeriatın öngördüğü yasama 

çerçevesinde esas maslahatları göz ardı etmemiz veya yasaların realiteye uygun olması 

gerçeğinden ödün vermemiz, ilâhî hikmet açısından caiz değildir.858 

 

 

e. İslâm Neden Hayvanın Kesilmesini Öngörür? 

 

Tabâtabâî, “söz gelimi et yemek için hayvanın kendiliğinden ölmesi ya da bizim 

dışımızda başka bir etkenle can vermesi beklenemez mi? Böylece evrensel caizlikle, 

hayvana eziyet etmeyi ve öldürerek işkence etmeyi hoş karşılamayan merhamet 

duygusunun hükmü bir noktada buluşturulur; boğazlamaya ve kesmeye gerek kalmaz.” 

önerisi ve görüşünü doğru bulmaz. Ona göre söylenenlerin aksine bu tarz bir 

merhametin gereğini yapmak gerçeklere ilişkin hükümlerin geçersiz kılınmasına yol 

açabilir. Mizaçların bozulması ve bedenlerin zarara uğramasıyla sonuçlanan leş ve 

benzeri şeylerin yenilmesiyle yetinmek ve sadece onları yemeği mubah kılmak, 

merhamet duygusuyla çelişmektedir.859 

 

 

f. Faiz 

 

Tabâtabâî, tefsirinde faizle ilgili bilimsel açıklamalar yapar. İnsan fiil ve davranışla-

rının gayesinin, maddî ihtiyaçlarını ortadan kaldırmak olduğunu, insanın üzerinde çalış-

tığı maddeyi kendi nefsine özgü kıldığını, onu üzerinde tasarruf edebileceği bir kişisel 

mülkü addettiğini belirtir. Zamanla insanlar, başkasının çalışmalarından yararlanmış ya 

da başkasının çalışması sonucu elde ettiği şeylerden istifade etmiş, mübadele (değiş-to-

kuş) fikri doğmuştur. Mal ve eşyanın tür olarak büyük farklılıklar göstermeleri, bir mala 

ve eşyaya duyulan ihtiyacın şiddeti ve zayıflığı, azlığı ve çokluğu değiş-tokuş işleminde 
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bazı problemlere yol açmış, nesnelerin değerlerine karşılık para, dirhem ve dinar gibi 

itibarî değerlerin icat edilmesini kaçınılmaz kılmıştır. İnsanlar örneğin altın gibi değerli 

bir madeni esas alarak, diğer tüm eşya ve fiyatların değerini ona göre belirlemeye başla-

mış, değişik madenlerden, pahalısından, ucuzundan daha farklı para birimlerini icat et-

miş, gümüş, bakır, bronz, kâğıt gibi para birimlerini geliştirmişlerdir.  

Ona göre, alım satımın yaygınlaşmasından sonra ticaret ve kazanç kapılarının açıl-

ması ile birlikte, sadece değiş-tokuş işleriyle uğraşan insanlar ortaya çıkar. İnsanın ihti-

yaç duyduğu tüm eşya paradan ibaretmiş gibi pratik bir durumla karşı karşıya kalınır. 

Sonuçta para da bir ticaret eşyası konumuna getirilir, başka eşyalar kazanmak için çalı-

şıldığı gibi para kazanmak için de çalışma gereği doğar ve para üzerinde değiş-tokuş 

gerçekleşir, buna da "sarf" ve bu işi yapana "sarraf" denir.860 

Allâme, tarihsel sürece değindikten sonra faizi tanımlar ve faizin toplumsal 

zararlarına değinir. “Verilen şeyin misli ile birlikte fazladan bir ödemede de bulunulur-

sa, bu artı değere faiz denir. Faiz, zor durumdaki yoksullar sınıfının helak olmasına ve 

malın zenginler sınıfında toplanmasına yol açar. Bunun kaçınılmaz sonucu faizci serma-

yedarların emredici pozisyonda olmaları, insanların mallarına, ırzlarına ve canlarına 

hükmeder duruma gelmeleridir. Arzuladıkları ve tutkuyla canlarının çektiği şeyleri elde 

etme uğruna yoksulların kanını emerler. İnsan hayatının bozuluşu budur. Bu ise insanlı-

ğın helaki ve medeniyetin çöküşü demektir. Her bir sermayedar kendisinden daha güçlü 

olanın yok olması için çabalar. Yoksulların durumu gittikçe ağırlaşır, servet belli bir 

azınlığın elinde birikmeye başlar.” 

Tabâtabâî’nin kanaatine göre, iktidarı ellerinde bulunduran zenginler sınıfının “uy-

garlık", "adalet", "özgürlük", "eşitlik" ve "insan hakları" gibi parlak sözlerle 

insanlarıakıllarını çeldiklerini, arzuladıkları lüks hayata ulaşma, alt sınıfları ezme, onla-

ra üstünlük sağlama, onlara istedikleri gibi egemen olmaya çalıştıklarını vurgular. Faiz 

denen uğursuz illetin malın kolaylıkla hazinelerde birikmesine, milyonlarca servetin 

banka mahzenlerinde hapsedilmesine, onca servetin ticaretten alıkonulmasına, bazıları-

nın yan gelip lüks ve tembellik koltuklarına oturmasına, diğer büyük çoğunluğunsa fıt-

ratının kendisine tanıdığı ve aynı zamanda beşerî hayatın çalışmaya dayanmasının bir 

gereği olan haklardan yoksun kalması gibi büyük felaketlere yol açtığına değinir.861 

 

 

g. Tarihsel Süreçte ve Milletlerde Kadın 
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Tabâtabâî, tefsirinin başka bir yerinde kadınlar hakkında yaptığı araştırmaya yer 

verir. Müfessire göre, “İslâm dini, kadını esaret zincirinden kurtarmak, ona irade ve ha-

reket bağımsızlığı tanımak hususunda tüm inanç ve düşünce sistemlerine karşı açık bir 

üstünlüğe sahiptir. Avrupalılar uzun yıllar süren çalışmalardan sonra, günümüzde, tüm 

haklar alanında kadın-erkek arasında tam eşitliği öngören bir sistem oluşturmuşlardır. 

Ayrıca, batı uygarlığının kadının ilerlemesine verdiği bunca öneme, bu hususta harcadı-

ğı bunca çabaya karşın henüz, iki cins arasında tam bir eşitlik sağlayamamıştır.” 

Allâme, İslâm'ın doğuşundan önce, kadının yaşadığı tarihsel sürecin ne olduğunu, 

gayr-i müslim toplumlardan günümüzün uygar ve uygar olmayan toplumlarına kadar 

kadının nasıl bir muamele gördüğünü araştırır. Afrika, Avustralya, Büyük Okyanusun 

meskûn adalarında ve Amerika kıtasında yaşayan ilkel kabile ve topluluklar arasında, 

erkeğe göre kadının, insana göre evcil bir hayvan gibi algılandığını belirtir. Dilsiz hay-

vanların hayattan bir beklentileri yoktur. Yiyecek, içecek, barınma, çiftleşme ve dinlen-

me hususunda bir arzuları olmaz. Kendilerine sahip olan insan ne dilerse o olur. İnsan-

hayvan arasındaki bu ilişki tarzı, çoğu zaman son derece zalimce ve çarpık bir görüntü 

arzeder. Hayvanın hayat hakkı da yoktur. Söz konusu ilkel toplum ve kabilelerin haya-

tında, kadın da erkek karşısında böyle bir konumdadır. Onlara göre kadın erkek için ya-

ratılmıştır, bağımsız bir hayatı yoktur, kendine özgü hakları da olamaz. Onlar evlenme-

den babaları, evlendikten sonra da kocaları, üzerlerinde mutlak bir velâyet hakkına sa-

hiptir. Erkek, kadını isteyen birine satabilir, bir başkasına hibe edebilir. Yatmak, çocuk 

elde etmek ya da hizmetçi olarak kullanmak amacı ile ödünç isteyen birine, erkek kadını 

ödünç verebilir, erkek kadını ölüme kadar varan şiddet nitelikli yöntemlerle eğitebilir, 

ölüme terk edebilir. İstese onu öldürür, bir hayvan gibi açlık zamanlarında veya toplu 

ziyafetlerde etini yiyebilir. Kadına ait her şey erkeğindir, babası veya kocası olsun, er-

kek ne emrettiyse, kadın ister-istemez itaat etmek zorundadır, erkeğe ya da kendisine 

ilişkin bir meselede kendi başına hareket etme hakkı yoktur. Ev işlerini, çocuk bakımını 

ve erkeğin ihtiyaç duyduğu her şeyi görmek zorundadır. Yük taşıma, toprak işinde, kazı 

ve ağır sanatlarda çalıştırılır. Erkekse, hiçbir hastalığı olmadığı hâlde günlerce yatağa 

uzanır, tedavi görür.862 

Tabâtabâî, daha sonra atalarından miras yoluyla devr alınan gelenekler aracılığı ile 

korunan ulusal törelere göre idare edilen ve bir gök menşeli kitaba veya yasaya dayan-

mayan Çin, Hind, eski Mısır ve eski İran gibi köklü uygarlıklardaki kadının durumuna 

değinir. Buralarda kadın ne iradesi, ne de amelleri bakımından, özgür ve bağımsızdır. 
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Başkasının velâyeti ve yönetimi altındadır, kendi başına bir iş göremez, bir sonuç ala-

maz. Yönetim, yargı vb. gibi toplumsal işlere müdahale etme hakkına sahip değildir. Pa-

ra kazanma olsun, başka işlerde olsun, her konuda erkeğe katkıda bulunmak zorundadır. 

Ayrıca, ev işlerine bakmak ve çocukla ilgilenmek özel olarak onun görevidir. Erkeğin 

her emrine itaat etmek, her istediğini yerine getirmek onun için bir zorunluluktur. İlkel 

toplumlara göre kadın, bu toplumlarda son derece müreffeh bir ortamda yaşıyor. En 

azından öldürülüp eti yenmez, mal sahibi olmasına büsbütün engel olunmaz, miras ya 

da evlilik yoluyla özel mülkiyete sahip olma imkânı bulunur.863 

Müellif, kadının Çin ve Hindistan’daki konumuna değinir. Bir kadınla evlenmek, 

onu ve sahip olduğu şeyleri satın alma anlamına gelir. Kadın mirastan pay alamaz, oğul-

ları dahi olsa, erkeklerle oturup yemek yiyemez, birçok erkek ortaklaşa bir kadınla evle-

nip ondan ve çalışmasından ortak bir şekilde yararlanabilir, çocuksa, genelde kocalar 

içinde güçlü olana nispet edilir. Hindistan'da, kadınların kocalarının uyduları olduğuna 

kocanın ölümünden sonra kadın ebediyen evlenemeyeceğine, ya kocalarının cesedi ile 

birlikte diri diri yakılıp ya da hayatlarının sonuna kadar aşağılanmış ve horlanmış olarak 

yaşamaya mahkûm edildiklerine değinir. Kadınlar, aybaşı hâlinde, uzak durulması gere-

ken pis ve necis varlıklar olarak algılanırlar, giysileri ve elleri veyahut diğer organlarıy-

la dokundukları her şey pis kabul edilir. Ona göre, İslâm öncesi uygar toplumlarda kadı-

nın durumu, hayvan-insan arası bir ara dönem olarak tanımlanabilir. Velisinin himaye-

sindeki küçük bir çocuk gibi kendisinden istifade edilir.864 

Tabâtabâî’nin ulaştığı bilgiler doğrultusunda, Keldanîlerin ve Asurluların hayatına 

egemen olan "Hammurabî yasaları" kadının kocasına tâbi olmasını ve irade ve amel açı-

sından bağımsızlığının yok sayılmasını öngörür. Kadın, karı-koca ilişkileri ile ilgili bir 

hususta kocasına itaatsizlik ederse, bu konuda bir şekilde bağımsız hareket etse, kocası 

onu evinden atmak veya üzerine kuma getirip onu salt bir cariye gibi kullanma hakkına 

sahiptir. Ev işlerinde israf etmek ya da tedbirsiz davranıp saçıp savurmak gibi bir hata 

işleyecek olsa, kocası onu yargıca şikâyet eder ve eğer mahkemece suçu sabit görülürse 

onu suda boğabilir. 

Roma hukukunun ise, evde kadına kendine özgü işlerde bağımsızlık tanıdığına, ka-

dının kocasının ve çocukların babasının bir bakıma evin tanrısı olduğuna, ev halkının 

ona taptığına, kocanın da, evin kuruluşunu gerçekleştiren atalarına taptığına değinir. Ev 

halkı ile ilgili olan hususlarda her istediğini yaptırma, onları istediği gibi kullanma yet-

kisi bulunur, uygun görürse ailesinin bir ferdini öldürebilir ve buna kimse karşı çıka-
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maz. Evdeki kadınlar, yani eş, kız çocuğu ve kız kardeş, erkeklerden çok daha aşağı bir 

konumdadır, evin tanrısına tâbi konumundaki oğullar bile onlardan üstün tutulur. Miras 

ve benzeri durumlarda geçerliliği olan resmi-toplumsal akrabalık erkekler için geçer-

lidir. Kadınlar, ana-kız ve kız kardeşler arası bir akrabalığa sahip olmadıkları gibi, ana-

oğul, kız kardeş-erkek kardeş, kız-baba arasında da bir akrabalık söz konusu 

olmadığına, resmî akrabalığı olmayanın, mirastan pay almasının düşünülemeyeeceğine 

dikkat çeker. Kocası, kadın hakkında istediği hükmü verebilir,  isterse satar, birine hibe 

eder ya da kâr amacıyla kiraya verir. Bazen ödemek zorunda olduğu borç, haraç ya da 

vergiye karşılık olarak verilir. Ev tanrısı, öldürmek, dövmek ve işkence etmek suretiyle 

onu cezalandırabilir.  

Eski Yunan'daki durumsa, ailenin yapısı ve aile reisinin tanrısal pozisyonu bakı-

mından Roma toplumuna yakın olduğunu, sosyal hayat ve aile hayatının erkeğe bağlı 

olduğunu, kadınınsa uydu konumunda olduğunu belirtir. Kadının irade ve hareket ba-

ğımsızlığı yoktur, erkeğin velâyeti altında hareket edebilir. Kadını, toplumun bünyesi 

için zararlı bir unsur olarak değerlendirir. Ancak, toplum da, neslin devamı açısından 

kadına yönelik zorunlu bir ihtiyaç hisseder. Bir suç işlediğinde ceremesini çeker. Aile 

reisinin erkek çocuğa sahip olmadığı bir aile yıkılmaya mahkûmdur. Bir adam kısır ol-

duğuna, çocuğunun olmayacağına iyice kanaat getirdiği zaman, kardeşi ve kardeşinin 

çocuğu gibi bir yakınına, kendi eşi ile yatmasını önerirdi ki ondan bir evlât edinebilsin, 

doğacak çocuğu kendi soyuna katsın ve böylece aileyi yıkılmaktan kurtarsın. Birden çok 

kadınla evlenmek serbesttir. Bir adamın birden çok karısı olunca, bunlardan sadece biri 

resmi eş, geri kalanları gayri resmi eş olarak kabul edilirlerdi. 865 

Allâme, Arapların ise, kadına bağımsız bir hayat hakkı tanımadığına, kadının saygı 

görmediğine, onur sahibi olarak algılanmadığına, evin saygınlığı ve onuru dışında bir 

değer ifade etmediğine dikkat çeker. Araplar, mirastan kadına pay ayırmamakta, 

Yahudiler gibi sınırsız sayıda kadınla evlenebilmektedir. Boşanma hususunda da erkek-

ler tam bir özgürlüğe sahiptir, kızlar diri diri toprağa gömülür, Araplar, kız çocuğunun 

doğumunu uğursuzluk sayarlar. Birinin kızı olunca, bunu kendisi için bir utanç kabul 

eder. Bazı aileler, kadına bağımsızlık tanır, kız çocuğunun, evlilik meselesinde fikrini 

sorarlar. Müellife göre, Arapların kadına karşı takındıkları tavır, karma bir tavırdır, Bir 

yandan uygar Roma ve İran gibi davranırlar, bağımsız haklara sahip olmasını yasakla-

mak, yönetim ve savaş gibi genel toplumsal meselelere müdahale etmesini önlemek, bu-

na karşın evlilik hususunda kısmi bir özgürlük tanımak gibi...  

                                                 
865 bkz., el-Mîzân, II. 268-270 . 
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Tabâtabâî’nin beyanına göre, Tevrat'ta yer alan bazı tavsiyeler ve Meryem oğlu 

İsa'nın (as) kadına zorluk çıkarılmamasını, şefkatle muamele edilmesini öngören direk-

tifleri dışında geçmiş toplumlardan kadının durumunda iyileştirme olarak değerlendire-

bilecek, önemsendiğini ifade edebilecek en ufak bir gelişme bize miras kalmamıştır.866 

Son olarak da kadının İslâm dinindeki durumuna, İslâm’ın kadının da tıpkı erkek 

gibi bir insan olduğunu ilan ettiğine, her insanın, erkeğiyle, dişisiyle, maddesi ve öğeleri 

itibariyle eşit olduğuna, erkek-kadın insan olarak bir olduklarına aralarında fark 

olmadığına, birinin diğerine, takva dışında bir üstünlüğü olmadığına değinir.867 "Şüphe-

siz Ben erkek olsun, kadın olsun, içinizden çalışan hiçbir kimsenin yaptığını boşa çıkar-

mam. Bazınız bazınızdan meydana gelmedir." 868 Buna göre, erkek ve kadın aynı kökten 

türemişlerdir, aralarında kök ve mahiyet itibariyle bir fark yoktur. Kadın, erkek herkes 

için ancak yaptığı iş vardır. Tek üstünlük de takva ile ilgilidir. Takva ise, üstün ahlâk da 

denilebilen tüm dereceleriyle iman, faydalı ilim, vakur akıl, güzel ahlâk, sabır ve ağır-

başlılıktan ibarettir. Üstünlük cinsiyette değil, takva ve fazilettedir. Allah, birçok ayette, 

kız çocuklarının aşağılanmasını şiddetle yermiştir: "Ve diri diri toprağa gömülen kızca-

ğıza sorulduğu zaman: Hangi suçtan dolayı öldürüldü?" 869 

Müfessir İslâm’ın kadına verdiği haklara değinir. Kadın, kullukla ilgili bütün hü-

kümlerde ve toplumsal haklarda, erkekle ortaktır. Tıpkı erkek gibi, miras, kazanç, mua-

melat, eğitim, öğretim, bir hakkı benimseme ve bir hakkı savunma gibi hususlarda ba-

ğımsız hareket etme hakkına sahiptir. Kadın hükümet ve yargı işini üstlenemez. Doğru-

dan savaşa katılamaz. Bu yasak direkt çatışmaya girmekle ilgilidir. Mutlak değildir. Ni-

tekim kadın cephe gerisinde, yaralıları tedavi etmek gibi görevler ifa etmek üzere savaşa 

katılabilir. Mirasta erkeğin yarısı kadar pay alır. Ayrıca örtünmesi, ziynet yerlerini giz-

lemesi gerekir. Bir eş olarak kendisinden yararlanılacak hususlar söz konusu olduğunda 

kocasına itaat etmesi bir zorunluluktur. Tabâtabâî’ye göre, kadının bu alanlardaki göze 

çarpan kayıpları, başka alanlardaki artıklarla giderilir. Söz gelimi, hayatta olduğu sürece 

geçimini temin etmek, babası ya da kocası olarak erkeğe aittir. Erkek, gücünün son nok-

tasına kadar, kadını korumakla yükümlüdür. Ayrıca, çocuğu terbiye etme ve himaye et-

me hakkı da kadına aittir. Kadın bireysel ve toplumsal hayatının her meselesinde, yasal 

bir engel olmadığı sürece, tam bağımsız bir tasarruf yetkisine sahiptir. Son olarak da, ta-

                                                 
866 bkz., el-Mîzân, II. 270-272. 
867 Hucurat, 49/13. 
868 Âl-i İmrân, 3/195. 
869 Tekvir, 81/8-9; bkz., el-Mîzân, II. 272-276. 
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rihin hiç bir döneminde, dünya kurulalı beri kadının böylesine onurlu bir statü kazana-

madığını vurgular.870 

 

 

h. Nikah ve Boşanma 

 

Müfessir, yukarıdaki konunun akabinde nikâh ve boşanmayla ilgili başka bir ilmî 

inceleme yapar. Ona göre, İslâm dini, yasalarını yerleştirirken, cinsellik olgusunu erkek-

lik ve üreme organlarının yaratılışı esasına göre biçimlendirmiştir. Cinsellikle ilgili tüm 

hükümlerin ekseni, bu doğal yasadır. Yasamada, iki cinsin doğuştan sahip oldukları, 

cinsel organların varlığı esas alınmıştır. Namus, cinsel birleşme, kadının sırf kocasına 

ait olması, ayrıca boşanma, iddet, çocuk ve mirasla ilgili hükümlerin esasını da, insan 

türünün her bireyinde bulunan bu organ oluşturmaktadır. 

Allâme, günümüzün diğer yasalarının karı-koca birlikteliğini ve ortak hayatı, cin-

selliğin esası olarak değerlendirdiğini, cinselliğin bunlara göre, bir tür ortak yaşama bi-

çimi olduğunu, çağdaş yasaların İslâm'ın cinsellikle ilgili olarak açıklamış olduğu şeyle-

ri sunmadığını, namus ve benzeri konulara ilişkin hükümler içermediğini vurgular. Çağ-

daş yasal yapılanmanın, çeşitli problemler ve toplumsal sakıncalar içerdiğini, yaratılış 

gerçeği ve fıtrat yasası ile de bağdaşmamakta olduğunu, insan denen canlı türünde mev-

cut olan toplumsallığa ve teşriki mesaiye yönelik doğal içgüdünün yönelik olduğu 

amacın "insanın bedensel ve ruhsal yapısının mutluluğu, çeşitli unsurlar birlikteliği so-

nucu gerçekleşebilir." şeklinde olduğunu dile getirir. Bu doğal içgüdünün, bir ferdi di-

ğer bir fertle birlik olmaya, dayanışma içinde hareket etmeye zorladığını ama kadın ile 

erkek arasındaki birlikteliğin bu içgüdüyle bir ilgisi olmadığını söyler. Doğanın ve fıtra-

tın bu sapma ile bir ilişkisi yoktur der.  

Müfessirin kanaatına göre, İslâm’da boşanmanın olması, İslâm şeriatı için bir övünç 

kaynağıdır. İslâm bu konuya ilişkin onayını da fıtrata dayandırmıştır. Fıtratın bunu 

onaylamadığına ilişkin hiç bir bulgu mevcut değildir. Daha önce boşanmayı onaylama-

yan birçok devlet, sonunda bu çözümü yasalarının kapsamına almak zorunda kalmış-

tır.871 

 

 

ı. Kıble 

                                                 
870 bkz., el-Mîzân, II. 276-280. 
871 bkz., el-Mîzân, II. 281-282. 
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Tabâtabâî, İslâm dininde kıbleye yönelmenin, tüm Müslümanları kapsayan genel 

bir ibadet olan namaz, hayvan kesme ve umum halkı ilgilendiren diğer bazı konular 

açısından son derece önemli olduğunu, Müslümanların, bu yüzden kıbleyi belirlemek 

için ciddî bir araştırma yapma gereği duyduklarını söyler. Önceki dönemlerde zan, 

varsayım ve biraz da tahmin esasına dayalı olarak kıbleyi belirlemeye çalışırlarken daha 

sonraları ümmetin matematik bilginleri bilimsel bir araştırma ve gerçeğe en yakın 

noktayı belirleme gereğini duydular, bu amaçla, ülkelerin enlem ve boylamlarını 

belirleme amacı ile kullanılan cetvellerden, aletlerden yararlanma yönüne gittiler. 

Son dönem matematikçilerinin ilk kuşak matematikçilerin boylamı belirlemede 

yanıldıklarını ortaya koyduklarını, bu sebeple yön sapması ve Kâbe'nin bulunduğu 

noktanın belirlenmesi ile ilgili hesapların altüst olduğunu ifade eder.  Kıbleyi tayin etme 

gereği bugün hala geçerlidir. Nitekim Serdar Kabilî adıyla tanınan Şeyh, bu hususta bir 

çalışma yapmıştır. Yeni yöntemlerle kıbleye ilişkin yön sapmasını belirler. Yaptığı 

çalışmalara ve incelemelere yer verdiği "Tuhfet'ul-Ecille fî Marifet'il-Kıble" adlı risaleyi 

yayımlar. Mühendis ez-Zaim Abdu’r-Rezzak el-Beğairî yeryüzünün birçok bölgesinin 

kıblesini tespit eder ve buna "Marifet'ul-Kıble" adlı eserinde yer verir. Mühendis 

Hüseyin Ali Rezmara, değişik bölgelere göre coğrafik kutupla manyetik kutup 

farklılığını tespit etmiştir ki, onun tespit ettiği bölge sayısı bin kadardır. Onun icat ettiği 

pusula, kıble tayininde gerçeğe yakın bir isabetlilik göstermektedir. Günümüzde 

kullanılan pusula onun icadıdır.872  

 

 

i.  Kısas 

 

Tabâtabâî, tefsirinde Arapların, adam öldürme hususunda kısasın uygulanması 

gerektiğine inandıklarını ancak, bunun nasıl uygulanacağına dair bir modellerinin 

olmadığını, Yahudilerin de kısas ilkesine inandıklarını,873 Hıristiyanların ise adam 

öldürme suçunda bağışlama ve diyetten başka bir tutum benimsemediklerini belirtir. 

Tabâtabâî’ye göre, İslâm, kısasın gerekliliğini vurgulamış; ama uygulanışını 

vazgeçilmez olarak sunmamış, bağışlamaya ve diyete de açık kapı bırakmıştır. Bunun 

yanı sıra kısas ilkesini denklik esasına dayandırmıştır. Öldürenle öldürülen arasında 

hüre hür, köleye köle ve kadına kadın denklik esasını getirmiştir. Allâme, ileri ulusların 

                                                 
872el-Mîzân, I. 331-332. 
873 Mâide, 4/45. 
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koydukları uygar yasaların bu ilkeyi içermediğine, bazılarının kısas ilkesine dayanarak 

adam öldürmeyi katı yüreklilik, intikam alma arzusunun ifadesi olarak gördüklerine 

değinir. . Onlara göre, adam öldürme suçunu cezalandırırken de işin eğitsel yönünü göz 

önünde bulundurup terbiyenin zorluğuyla cezalandırmak lazımdır. Bu da, öldürmenin 

dışında hapis ve benzeri ağır cezalarla gerçekleştirilebilir. Bir toplum elinden geldiğince 

bireylerinin varlığından yararlanmalıdır. Kur'ân-ı Kerîm bütün bunlara bir cümleyle 

cevap vermiştir: "Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya karşılık 

olmaksızın bir canı öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de onu diriltirse, 

bütün insanları diriltmiş gibi olur." 874 Allâme, bu durumu şöyle açıklar. Bireyler 

arasında yürürlükte olan yasalar, itibarî ve farazî olmakla beraber, bunların konuluşunda 

toplumsal çıkar gözetilir. Kalkınmış ve ileri uluslar, bağımsızlıklarını, özgürlüklerini ve 

ulusal varlıklarını savunmak için savaşmaktan kaçınmazlar. Kendilerini öldürmek 

isteyenlere ve kanunları çiğneyenlere karşı da sonuna kadar mücadele ederler. Bunun 

için adam öldürmekten de çekinmezler. Çıkarlarını korumak için, eğer başka yöntemler 

çözüm getiremiyorsa, savaşı bir yöntem olarak kabul ederler. Suç oranları günbegün 

artmaktadır. Her acıma övgüye değer olmadığı gibi, her merhamet de iyi değildir. Bir 

caniye, bir gaddara, taş kafalıya, inatçıya, cana ve ırza kasteden birine merhamet etmek 

sâlih fertlere ağır bir darbedir. Dünyanın tüm ülkelerinde sisteme karşı işlenen suçlar 

ölümle cezalandırılır. Bunun tek nedeni sisteme karşı işlenen suçları ölümle 

cezalandıracak kadar önemsemeleridir.875 Tabâtabâî, devlete, sisteme karşı işlenen 

suçların savaşmakla ve ölümle cezalandırılırken bireylere karşı işlenen suçlarda kısasın 

merhamet duygusuna aykırı olduğunu iddia etmeyi oldukça garip bulur. 

 

 

j. Kölelik 

 

Allâme, yüce Allah’a kulluğu esas kabul etmek, insanın köleleştirilmesi ve 

sebepleri, tarih boyunca köleleştirme süreci, kölelik hakkında İslâm'ın görüşü, İslâm'da 

köleleştirmenin yolu, İslâm'ın kölelere ve cariyelere karşı tutumu, köleliğin tarihî süreci, 

köleleştirmenin kaldırılması yönündeki bakış açıları ne ölçüde doğrudur? Özgürlükler 

ne kadar kısılır? Köleliği kaldırma kararı ne sonuç verdi? gibi konuları geniş bir 

biçimde açıklar.876 

                                                 
874 Mâide, 4/32. 
875 bkz., el-Mîzân, I. 435-439. 
876 bkz., el-Mîzân, VI. 341-360. 
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       k. Miras 

 

Allâme, mirasın ortaya çıkışı, mirasın tedricî değişimi,  uygar milletlerde miras,  

İslâm'a göre kadınların ve yetimlerin durumu, yeni miras kanunları, miras sistemlerinin 

karşılaştırılması,  vasiyet konularında da ilmi bir inceleme yapar.  

“Miras, hayattaki bazı kimselerin ölünün bıraktığı mala sahip olmaları, insan 

toplumlarında geçerli olan en eski geleneklerden biridir. İlkel toplumlar kadınları ve 

zayıfları mirastan mahrum tutmuşlardır. Onlarda miras güçlülere mahsus bir 

imtiyazdır.” 

Allâme, tarih boyunca Roma, Yunan, İran, Hint, Mısır, Çin devletlerindeki miras 

uygulamalarını inceledikten sonra İslâm’daki uygulamayı anlatır. “Roma’da aile reisi 

ölünce, oğullarından veya kardeşlerinden, üvey oğullarından biri ona mirasçı olur. 

Kadınlar evlenerek başka bir aileye gittikleri için, aile malının dışarıya gitmemesi 

gerekçesiyle mirastan pay alamazlar. Kadın ne babasının ne oğlunun ne kardeşinin ne 

eşinin mirasçısı olabilir.” 

Tabâtabâî’nin araştırmasına göre, “Eski Yunanlılarda en büyük erkek evlat mirasın 

tümünü alır; kadınlar eş, kız, kız kardeş, küçük erkek evlatları ile diğer küçükler 

mirastan mahrum tutulurdu. Eski Yunanlılar tıpkı Romalılar gibi küçük yaştaki erkek 

evlatlarına, sevdikleri eşleri ile kızlarına ve kız kardeşlerine miraslarından pay 

ayırabilmek için, onları miraslarından az ya da çok yararlandırabilmek için vasiyet ve 

benzeri formülleri kullanırlardı. Hintlilere, Mısırlılara ve Çinlilere gelince, kadınları 

kayıtsız şartsız biçimde mirastan mahrum tutmalarına, küçük yaştaki erkek çocuklarının 

miras dışı tutulmalarına veya velilik ve gözetim altında tutulmalarına ilişkin gelenek 

yaklaşık olarak eski Yunanlılar ile Romalılarda olduğu gibi idi.” 

Müfessir, eski İranlıların (Persler), yakınlar arasında evliliği, çok eşliliği ve evlat 

edinmeyi caiz gördüklerine, kimi zaman erkeğin en sevdiği eşinin, erkek evlat yerine 

geçerek bir erkek evlatlık gibi kocanın mirasını aldığına, böyle bir durumda böyle bir 

eşin, kocanın diğer eşlerini miras dışı bıraktığına değinir. Ailenin malı dışarıya gitmesin 

diye evli kızın, babasından miras alamayacağını, evlenmemiş kızların ise, oğulların 

yarısı kadar miras payı aldıklarını, yaşça küçük eşler ile evli kızların mirastan mahrum 

tutulurken büyük yaşta olan eş, erkek evlat, evlatlık ve evlenmemiş kız çocuğunun 

mirastan pay aldığını belirtir. Araplarda ise, kadınlar ve küçük yaştaki erkek evlatların 

kesinlikle miras dışı tutulduğuna, ata binmeyi beceren, aşiret ve aile savunmasında 

görev yapabilen yetişkin erkek evlatların mirasçı olduklarına bunlar yoksa mirasın uzak 

akrabalara geçtiğine dikkat çeker. 

http://www.caferilik.com/kutuphane/book/el-mizan-tefsiri-c-4#Tab3-33283_312_141
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Daha sonra İslâm’ın miras hukukuna değinir. İslâm’ın mirasçı olmayı fıtrat ve 

değişmez hilkat olan akrabalık esasına dayandırdığını, evlatlıklara mirasçı olma hakkı 

tanımadığını, İslâm'ın mirastaki birinci ilkesinin akrabalık temelli olduğunu vurgular. 

Ana rahmindeki doğmamış çocukları bile bu unsur açısından diğer akrabalarla aynı 

olduğunu belirtir. İkinci temel ilkesinin de erkek ve kadın farklılığı, erkeğin miras 

payının kadınınkinin iki katı olduğu, yalnız anne ile anne yoluyla bağlantı kurulan 

kelâlenin bu kuralın dışında olduğununu belirtir. Ayrıca, yetimler güçlü erkekler gibi 

mirastan pay alırlar. Kadınlar, kendi malları konusunda özgür ve bağımsızdırlar. Sürekli 

veya geçici denetim altına alınamazlar. Kendileriyle ilgili meşru tasarruflarından 

erkekler sorumlu değildir. İslâm, vasiyetin kapsamını malın üçte biri ile sınırlamıştır.877 

Anlaşıldığı üzere İslâm hiçbir milletin kadınlarına tanımadığı miras haklarını müslüman 

hanımlara tanımış, onlara kendi malları üzerinde tasarruf hakkı vermiştir. 

 

 

       l. Habil ve Kabil Kıssası 

 

Allâme, Habil ve Kabil kıssasına bilimsel bir tarzda yaklaşır. Önce Tevrat’tan 

ardından Kur'ân-ı Kerîm’den alıntılar yapar ve ve bu kıssayı birbiriyle karşılaştırır. 

Tevrat'ın "Tekvin Kitabı"nın dördüncü babından Kain ile Habil’in Rabbe takdime 

vermelerinden Rabbin Habilinkini kabul edip Kaininkini kabul etmemesinden ve Kainin 

kardeşini öldürmesinden bahsedilir. 

Hz. Âdem'in iki oğlunun kıssasının Kur'ân'daki şekline (Mâide, 5/27-31) değinir.878 

Tabâtabâî, kıssanın Tevrat'taki anlatımıyla Kur'ân'daki anlatımı üzerinde 

karşılaştırmalar yapar. Ona göre, Tevrat'ın anlatımından ilk göze ilişen şey, yüce 

Allah'ın yeryüzünde yaşayan bir varlık gibi tasvir edilmesidir. Kıssanın Tevrat'taki bu 

versiyonuna bakılırsa, yüce Allah'a herhangi bir insan gibi yaklaşılabilir, dokunulabilir, 

onunla konuşulabilir. O, her haliyle yeryüzünde yaşayan bir insan gibidir. Hükmettiği 

zaman hükmünü yürürlüğe koyabiliyor. Tevrat ve İncil'in yüce Allah'la ilgili tüm 

anlatımları bu esasa dayanıyor.”  

Tevrat'ta anlatılan kıssaya bakarak şu sonuçlara ulaşır: “İnsanlar o zamanlar, yüce 

Allah'la beraber, yüz yüze yaşıyorlardı. Sonra Kain'den  veya ondan ve onun 

benzerlerinden  gizlendi. Diğer insanlar eski hâlleri üzere kaldılar. Oysa kesin kanıtlar 

şunu ortaya koyuyor ki, insan tek bir türdür. Bütün bireyleri insanlık bakımından denk 
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ve benzerdirler. Yeryüzünde, dünyevî ve maddî bir hayat yaşamaktadırlar. Yüce Allah 

ise, maddî niteliklerle, bu hallerle nitelendirilmekten münezzehtir. Arazlarla 

ilintilendirilmekten, mümkünlükten, eksiklik ve sonradan olmalık gibi durumlara maruz 

kalmaktan yücedir. Kur'ân'ın vurguladığı budur.”879 

Allâme, Kur'ân'daki kıssanın ise, bireylerin benzerliği esasına dayalı olarak 

anlatıldığını kıssaya ek olarak karganın gönderilişi hikâyesinin de anlatıldığını dile 

getirir. Böylece Kur'ân insanın aşamalı olarak olgunluk düzeyine ulaştığı gerçeğini 

ortaya koyar. Yaşamsal olgunluk derecelerinde ilerleme kaydederken insanın duyu 

organları aracılığıyla algılama ve buna bağlı olarak düşünme yöntemine dayandığını 

anlatır. Sonra iki kardeş arasındaki diyaloğu aktarır. Maktulün insanî-fıtrî bilgilerle, 

tevhit, peygamberlik ve ahiret inancı gibi dinî marifetlerle donanmış olduğunu ifade 

eder. Takva ve zulmü gündeme getirir ki, bu ikisi ilâhî yasalar ve şer'î hükümler bazında 

etkin rol oynayan faktörlerdir. Ardından kabul ve ret bazında, uhrevî ceza hususunda 

adl-i İlâhînin etkin olduğunu belirtir. Bunun akabinde katilin, yaptığı işten pişman 

oluşunu, dünya ve ahirette hüsrana uğrayışını dile getirir. Bütün bunlardan sonra, adam 

öldürmenin ne denli ağır bir cürüm olduğunu vurgulayarak, bir kişiyi öldürmenin 

herkesi öldürmek gibi, bir kişiyi yaşatmanın da herkesi yaşatmak gibi olduğunu 

anlatır.880 

 Görüldüğü üzere Tabâtabâî üst düzeyde bilimsel araştırmalar yapar. Et yemeye 

ilişkin inanışlarda ilk çağlardan itibaren çeşitli insanların yedikleri hayvanlara değinir. 

İslâm’ın temiz olan şeyleri yemeyi emrettiğini belirtir. Faizi anlatırken de tarihsel 

süreçte alışverişle birlikte altının, paranın kullanılmaya başlamasıyla faizin de ortaya 

çıkışına, toplumlara verdiği zararlara değinir. Yine kadın konusunda inceleme yaparken 

de ilk asırlardan Çin, Hind, Roma, Yunan, Arap toplumları dâhil birçok toplumdaki 

kadının kötü konumuna, son olarak da İslâm’ın ona kazandırdığı haklara değinerek 

yücelen konumunu gözler önüne serer. Kur'ân'ın gösterdiği düşünce yöntemini 

incelerken bu yöntemin temel unsurlarını ele alır. Mirası incelerken ilk milletlerden 

medeniyetlerden İslâm’ın gelişine kadarki süreçte kadına mirastan pay verilmemesinden 

İslâm ile kadınların bu hakka kavuşmasından bahseder. Kısasta esas olanın denklik 

olduğunu belirtir. Nikah-boşanma, kıble, kölelik vb. birçok konuda da bilimsel 

araştırma yapar. Yaptığı her araştırmada tarihî süreci, hatalı uygulama biçimlerini dile 

getirir, ardından doyurucu açıklamalar yaparak İslâm’ın getirdiği mükemmel sistemi  
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bilimsel verilerle ortaya koyar. Kanaatimizce, bilimsel araştırmalarında tenkite 

mahal bırakacak herhangi bir unsur bulunmamaktadır. 

 

 

7. Felsefî Açıklamalara Yer Vermesi 

 

Müfessirimiz Tabâtabâî, Felsefeye önem vermiş ve bu ilimin medreselerde 

okutulmasını sağlamıştır. Ayetleri tefsir ettikten sonra Ehl-i Beyt’ten hadisleri 

nakletmiş, gerekli gördüğü yelerde felsefî araştırmalar yaparak görüşlerini serdetmiştir. 

Sadece tefsirinin birinci cildinde on, ikinci cildinde ise dört farklı felsefî incelemeye yer 

vermiştir. Bu incelemelerinden bir kısmına göz gezdirelim.  

 

 

a. Cebir ve Serbestlik 

 

Tabâtabâî, tefsirinde cebir ve serbestlikle ilgili yaptığı felsefî incelemede fiilleri iki 

kısma ayırır: a) Meydana gelişinde bilginin herhangi bir müdahalesi söz konusu 

olmayan doğadan kaynaklanan fiiller. Büyüyüp gelişme ve beslenme ve çeşitli 

hareketler, sağlık, hastalık bu tür fiillerdendir. b) Bilginin, meydana gelişleri üzerinde 

etkin rol oynadığı, failden bilinçli olarak kaynaklanan fiiller. 

Konuşan insan tarafından düzenli harfler aracılığı ile ortaya konan sesler gibi özden 

kaynaklanan fiiller, aynı şekilde, insanın nefes alıp vermesi gibi doğanın da müdahalesi 

ile gerçekleşen fiiller ve aynı şekilde üzüntü, korku veya bunun gibi bir etkenin sonucu 

insanın sergileme durumunda kaldığı refleksler, failin uzun boylu düşünmesini 

gerektirmemektedir. Müfessir, birinci kısım fiilleri "zorunlu fiiller", ikinci tür fiilleri 

de, "irâdî fiiller" olarak adlandırır. Yürümek ve konuşmak gibi. Bilgi ve iradeden 

kaynaklanan "irâdî fiiller" de ayrıca iki kısma ayrılır: Çünkü fiilin iki yönünden birini 

tercih ederek yapıp veya yapmamak, ya başkalarından etkilenmeksizin failin kendisine 

dayalıdır. Birinci kısım fiiller, ihtiyarî, yani isteyerek yapılan fiillerdir. İkinci kısma 

girenler ise, icbarî, yani zorlama sonucu işlenen fiillerdir. "İradî fiil" bilgiye dayalı bir 

tercih ve tayine muhtaçtır ki, fiilin kaderini belirlesin. Bu da, hem "ihtiyarî" ve hem de 

"cebrî" fiilde eşit düzeyde bir gerekliliğe sahiptir. İki fiilden birinde failin tercihi kendi 
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temennisine, diğerinde bir dış etkene dayanıyor olması, sonuçların farklılaşmasına yol 

açan türsel bir farklılığa sebep olmaz.881 

Müfessir, içinde yaşadığımız doğaya iki sistemin zorunluluk sistemi ve mümkünlük 

sisteminin egemen olduğunu vurgular. Zorunluluk sistemi, eksiksiz tam illetlere ve 

onların malûllerine hâkimdir. Bu sistemin parçaları arasında, kesinlikle ne zat ve ne de 

zatın fiili açısından mümkünlük niteliğine sahip bir parçaya rastlanmaz. Mümkünlük 

sistemi ise, madde, maddenin alabileceği şekilleri ve madde tarafından kabul edilmesi 

imkân dâhilinde olan sonuçları kapsar.  

Allâme açıklamalarıyla şu iki şeye açıklık kazandırmış olur: 1- İnsan, diğer tüm 

doğal olgular ve onların doğal fiilleri düzeyinde varoluşsal olarak ilâhî iradeye 

dayandığı gibi, insanın fiilleri de varoluşsal olarak ilâhî iradeye dayalıdırlar. Mutezile 

ekolünün, "insanın fiilleri varoluşsal olarak Allah'ın iradesine bağlı değildir" şeklindeki 

iddialarıyla kaderi inkâr etmelerini temelden yanlış bulur. İnsanların fiilleri hem faile ve 

hem de ilâhî iradeye izafe edilirler ve bu iki nispetlilik birbirlerini geçersiz kılmazlar. 

Çünkü bunlar, birbirlerinin karşısında değil, yanındadırlar. 

2- Fiiller eksiksiz illetlerine izafe edildikleri gibi eksiksiz illetlerinin bazı cüzlerine 

de -insan gibi- izafe edilirler. 

Müfessirimiz son olarak da evrensel sistemin dayanağı olan gerçeğe dikkatleri 

çeker. “Olaylar eksiksiz illetleri bakımından zorunlu birer varoluşa sahiptirler. Ama 

maddeleri ve illetlerinin parçaları bakımından varoluşları mümkünlük niteliğine 

sahiptir. İnsanın fiil ve davranışlarında da temel ölçü budur.”882 Müfessirimiz fiil 

çeşitlerini açıkladıktan sonra Mutezile’nin insanın fiillerinin varoluşsal olarak Allah’a 

bağlı olmadığı görüşünü eleştirir. Bazı konularda, Mutezile ve Şî’a aynı görüşleri 

paylaşsa da bu konuda Tabâtabâî Mutezile’yi kaderi inkâr etmekle suçlar. 

 

 

b. Şefaat  

 

Tabâtabâî, bu incelemede insanın yaptığı her işin, onun için ruhsal bir atmosfer ve 

mutluluk veya bedbahtlıkla ilgili bir durum meydana getirdiğine, bu durumların yavaş 

yavaş tekrarlanmak suretiyle köklü ve karakteristik bir özellik kazandığına değinir. 

Daha sonra bunlardan ruh için mutlu veya bedbaht bir şekil oluştuğuna, bunun da ruhu 

bekleyen şekil ve biçimlerin temelini oluşturduğuna işaret eder. Mutlu ruhun insan 
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olması hasebiyle eserlerinden zevk aldığına, fiilen mutlu insan olması itibariyle de 

eserlerinden lezzet aldığına; bedbaht ruhun eserlerinin, fiillerinin ruha şekil veren 

unsurlar olmaları bakımından ruhla uyum içinde olsalar bile, insana insan olması 

itibariyle ıztırap verdiklerine vurgu yapar. Bu durum, mutluluk ve bedbahtlık noktasında 

kâmilleşen ruhlar için geçerlidir. Kişilik ve salih amel itibariyle mutlu insan ile kişilik 

ve kötü amel itibariyle bedbaht kesin olarak kanıtlanmıştır ki, varoluş açısından kemale 

ulaşmak, kemal, eksiklik, şiddet ve zaaf dereceleri oranında farklılık arzetmektedir. 

Kanaatince, kemal mertebesinin başlangıcına ve sonuna yakınlık ve uzaklık açısından 

ruhların değişik dereceleri vardır. Peygamberlerin ruhları gibi, tam ve kâmil ruhlar, 

özellikle de kemal derecesinin en üst düzeyine ulaşanı, zayıf ruhların, kişilikleriyle 

uyuşmayan aşağılık ve bedbahtlık niteliklerini gidermede aracılık yaparak etkin rol 

oynarlar. İşte günahkârlara özgü şefaat budur.883 

  

 

c. Mucizeler 

 

Tabâtabâî, Bakara Suresi’nin pek çok mucizeyi içerdiğini belirtir. Denizin 

yarılması, Firavun ailesinin boğulması, İsrailoğullarının yıldırım çarpması ölümden 

sonra diriltilmeleri, bulutla gölgelenmeleri, men ve selva indirilmesi, taştan suyun 

fışkırması, Tur’un üzerlerine kaldırılması, onlardan bir kavmin maymuna çevrilmesi, 

kesilmiş sığır parçasıyla ölünün diriltilmesi, harabe bir köyden geçen kişinin öldürülüp 

diriltilmesi, Kuşların Hz. İbrahim’in elinde dirilmesi. Kur'ân'da sözü edilen ve sayıları 

on ikiyi bulan bu olağanüstü mucizelerin büyük çoğunluğunun İsrailoğullarıyla ilgili 

olarak gerçekleştiğine dikkat çeker.884 

Tabâtabâî, mucizevî olayların gerçekleşebileceğini ve varlık âleminde olağanüstü 

gelişmelerin her zaman mümkün olduğunu vurgular ve bunun genel neden-sonuç yasası 

ile çelişmediğini dile getirir. Somut olguların ve kanıtların verilerine göre, bitkisel 

maddî cevher, hayvanî tekâmül sürecine girdiği zaman, hayvanîliğe doğru hareket eder, 

hayvanî bir biçim alır. Bu biçim, madde ile madde ötesi arasındaki ara aşamadaki 

(berzah) özgü soyut bir biçimdir. Ona göre, ruh ilginin kesilmesinden önce de 

soyutlanmış durumda olduğundan bir insan öldükten sonra tekrar dünyaya dönse ve 

ruhu yeniden maddeye bağlansa, daha önce bağlı bulunduğu maddî biçime yeniden 

kavuşsa bu durum ruhunun soyutlanmışlığını geçersiz kılmaz. Ölüm olayı ile birlikte 
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meydana gelen durum, ruhun madde içindeki faaliyetlerinin bağlantısını sağlayan 

araçları kaybetmesidir. Dolayısıyla artık ruh maddî bir eylem gerçekleştirememektedir.  

Öldükten sonra tekrar dünyaya dönerek bir süre daha yaşayacak olursa, eski biçimi 

üzerine yeni ve özel bir biçim edinebilir. Dönmediği takdirde ise, dünya ve ahiret arası 

ara dönemde (berzah âleminde) daha önce işlediği amellerden dolayı ya ödüllendirilir, 

sevap alır ya da cezaya çarptırılarak azap görür. Müfessir burada, mehdi inancından 

hareketle ruh dünyaya dönecek olursa, -peygamberler ve velilerin öldükten sonra tekrar 

dünyaya dönecekleri varsayımı gibi- maddî bakımdan ve madde ile bağlantılı fiiller 

açısından başka bir aklî biçim elde edebileceğini ifade eder. Dönmediği takdirde ise, 

onun için kazandığı kemal ve kemal yolu üzerindeki derecelerden başka bir şey olmaz. 

Tabâtabâî, burada başka bir hususa dikkatleri çeker. Bir insanın biçiminin değiştiği, 

maymun ve domuz gibi herhangi bir hayvanın biçimine büründüğü varsayılırsa bu, 

biçim üstüne biçim şeklindedir. O, insan domuzdur veya insan maymundur. İnsanlığı 

devre dışı kalmış, onun yerini domuzluk veya maymunluk almış değildir. Ona göre, 

meshedilmiş insan, insanlığını yitirmemiş, biçim değiştirmiş insandır.885 

 

 

d. Kelâm 

 

Allâme, kelâmla ilgili felsefî bir incelemesinde şunlara değinir: “Kelâmın bir kısmı 

zatın sıfatıdır. O da zata delalet etmesi açısından zatın kendisidir. Bir kısmı da fiilin sı-

fatıdır. Yaratma ve var etme gibi. Yani, varlığın, var edicisinin kemaline delalet etmesi. 

Kur'ân ve Sünnette, "kelâm" ve "konuşma" ile ilgili ifadelere yer verir: "Allah'ın kendi-

siyle konuştuğu kimseler vardır.", "Allah Musa ile konuştu."886, "Allah: Ey İsa, de-

di.", "Dedik ki: Ey Adem...", "Biz sana vahyettik.", "Bana, her şeyi bilen ve her şeyden 

haberdar olan haber verdi."... Bilindiği gibi, zat anlamında kelâm ve söz, bu hususların 

hiç biriyle uyuşmaz.” 

Tabâtabâî, kelâm konusunun, Müslüman araştırmacıların uğraştığı en eski ilmi sa-

halarından biri olduğunu belirtir. Allah'ın kelâmı kadim (öncesiz) midir, yoksa hâdis 

(sonradan olma) midir? Eş'arîlere göre, Allah'ın kelâmının kadîm olduğunu ve onların 

"kelâm"ı, lafzî konuşmanın delâlet ettiği zihinsel anlamlar olarak açıkladıklarını; Mute-

zile ekolüne mensup bilginlerinse, "kelâm"ın "sonradan olma"lığını savunduklarını, 

                                                 
885 el-Mîzân, I. 204-208. 
886 Nisa, 4/163. 



244 

 

"kelâmı" da eksiksiz bir anlama delalet eden lafızlar olarak yorumlamış olduklarını 

belirtir. 

Müffessire göre, yüce Allah'ın ilim sıfatı hangi anlamda alınırsa alınsın ister, zatı 

ile tafsilî ve başkaları ile icmalî ya da hem zat ile hem de başkası ile tafsilî olarak algı-

lansın, zat konumundadır. İlmin bu iki anlamı, zatın aynısı demektir veya var etmeden 

önce ve zattan sonra tafsili bilgi olarak algılansın ya da var etmeden ve zattan sonra taf-

silî bilgi olarak algılansın, bütün tasvirleriyle her zaman huzurî (sezgisel) bir bilgidir, 

husulî (zihinsel) bir bilgi değildir. Eş'ar'ilerin ve Mutezile ekolüne mensup bilginlerin 

sözünü edip üzerinde tartıştıkları şey, husulî türden bir bilgidir ki, objeler dünyasından 

algılanan kavrayışların varlığına dönüktür, objeler dünyasındaki sonuçları buna terettüp 

etmez. Yüce Allah kavramları ve itibarî mahiyetleri algılayabileceği bir zihne sahip ol-

maktan münezzehtir. Çünkü bu tür bir olgunun gerçekleşmesinin özü vehimden başka 

bir şey değildir.” 887 

 

 

e. Ruhun Soyutluğu 

 

Müfessir, felsefî araştırmasında şunlara değinir: Birşeye soyut demenin zaman ve 

mekâna bağımlı, bölünebilen maddî bir şey olmadığını söyler. Biz kendimizde "ben" 

dediğimiz bir anlamı gözlemlediğimizden kuşku duymayız. "Nefis/ben" beden olsaydı 

ya da bedenin bir organı, bir parçası olsaydı yahut beden içinde yer alan özelliklerden 

biri olsaydı -bunların tümü madde özlüdürler, maddenin özelliği ise, tedricî bir 

değişkenlik, bölünebilirlik ve parçalanmaya elverişliliktir- değişken ve bölünebilen bir 

madde olurdu. Oysa böyle değildir. İnsan kendisini bilinçli bir gözleme tâbi tuttuğunda 

"nefis/ben" dediğimiz olgunun basit, yani bölünme ve parçalanma kabul etmez 

olduğunu görür. "Nefis/ben" beden değildir. Bedenin bir parçası ya da bedene özgü ve 

gerek duyularımızla ve gerekse kanıt aracılığı ile algıladığımız ya da algılayamadığımız 

bir özellik değildir. Madde ise değişkendir, bölünebilir. Ortada bir gerçek vardır, o da, 

"nefis/ben" dediğimiz olgunun bu niteliklerden hiçbirine sahip olmadığıdır. Şu hâlde 

"nefis/ben" hiçbir şekilde madde olarak değerlendirilemez, maddî olgular kategorisine 

sokulamaz. "nefis/ben" maddeden ayrı soyut bir özdür.” 

Müfessir, materyalistlerin, “maddî illeti belirlenmeyen hiçbir bedensel özellik ve 

madde yasalarına uyarlanamayan hiçbir ruhî etkinlik kalmamıştır. Yani sırf bu etkinlik 

ve sonuçlardan hareketle ruhun maddeden soyut ve ayrı olduğuna hükmedilemez.” 
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görüşünü eleştirir. “İleri teknolojinin de yardımıyla gerçekleştirdiği son derece titiz 

çalışmalarında ruhla ilgili bir sonuç elde edememiştir. Ancak ruhun varlığı ile izah 

edilebilecek bir olguya da rastlayamamıştır.” cümlesini gerçeğin ifadesi olarak görür. 

Tabâtabâî, varlığına ilişkin olarak deliller sunulan soyut nefsin var olmadığı sonucunu 

doğurmadığını, doğanın yasalarını ve maddenin özelliklerini araştıran doğa bilimlerinin 

ancak maddenin özelliklerini ve maddenin özünü tespit edip değerlendirebileceğini, bu 

alanda maddî araştırmanın varabileceği en son noktanın, bir şey bulamamak olduğunu 

belirtir. Ona göre, bir şey bulamamak, bir şey yok demek değildir. Onlar, bütün fiilleri 

aracısız olarak bedensel illetlere ve yine bütün fiilleri dolaylı olarak nefse 

dayandırıyorlar. Mâteryalistlerin somut verilere ve deneysel yönteme dayanarak ileri 

sürdükleri kanıt, "bulamama" sonucuna götürür. Olmayan ile bulunmayanı karıştırmış 

olmaları büyük bir yanılgıdır. Kısacası, bilimsel araştırma sonucu ortaya çıkarılan 

maddeye özgü temel prensipler, hayatın sırlarını çözemez. Ona göre, doğal sebepler, 

ruhu ortaya çıkarmak için yeterli değildir, ruh, doğa ötesi başka sebebin malulüdür.888 

 

 

f. Peygamberlik 

 

Tabâtabâî, peygamberliği felsefî bir mesele olarak görür ve onu araştırma konusu 

yapar.  Temel öğretiler, ahlâkî ve pratik hükümler gibi dinsel prensipler, insan nefsi ile 

ilintilidirler. Çünkü nefiste kökleşmiş sağlam bilgilere ya da köklü karakterlere, hâllere 

dönüşmeleri söz konusudur. Bu bilgi ve karakterler insan nefsi için birer şekil oluşturur-

lar. Mutluluğa ya da mutsuzluğa, Allah'a yakın ya da uzak olmaya doğru giden yolunu 

belirlemede etkin rol oynarlar. O, varlıkların kemallerine doğru hareket etmelerini sağ-

layan sebeplerin insana da varoluşunun son kemal noktasına erişme yeteneğini bah-

şettiğini, kemale doğru içinde bulunan eğilim, bu ilâhî bağış sayesinde kuvveden fiile 

geçer ki, buna mutluluk dendiğini belirtir. Bunun için kişinin güzel sıfatlara, faziletli ve 

ılımlı karakterlere sahip olması kaçınılmazdır. Eğer kişi, alçaltıcı, rezil niteliklere, aşağı-

layıcı karakterlere sahipse, kemale yatkın bu içindeki dürtüler onu mutsuzluğa, bedbaht-

lığa sürükler. Davet için, bu işi yapacak bir davetçinin olması şart olduğunu, bunun da 

Allah tarafından görevlendirilmiş peygamberden başkası olmadığına dikkat çeker. ‘Da-

vet için, aklın insanı, hak nitelikli inanç ve amellere uymaya, iyilik ve takva yolunda ha-

reket etmeye çağırması yeterlidir, peygamber göndermeye gerek yoktur’ diyenlere şöyle 

cevap verir: Bu tür tavırların sergilenmesini emreden akıl, güzellikle ve çirkinlikle hük-
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meden pratik akıldır, varlıkların gerçekliklerini kavrayan teorik akıl değildir, pratik akıl, 

değerlendirmelerinin, hükümlerinin önermelerini içsel algılardan edinir. İlk hâlinden iti-

baren insanın iç dünyasında bulunan algılar, şehevi ve öfkesel içgüdülerin algılarıdır. 

Fıtrî algılar insanlar arasında anlaşmazlığa yol açar, fiili olarak insanda var olan algılar  

kuvve hâlinde olan gücün bilfiil olmasına izin vermez. Son olarak da, olumlu ve yapıcı 

bir eğitim sistemini, bir terbiye sürecini yitiren herhangi bir topluluğun ya da bireyin 

çok geçmeden, kendilerinde akıl bulunduğu ve fıtratın hükmü üzerlerinde geçerli oldu-

ğu hâlde barbarlaştıklarını, vahşileştiklerini, dolayısıyla, yüce Allah'ın insana bahşettiği 

aklı, peygamberlik misyonuyla desteklemesinden başka seçenek olmadığını vurgular.889 

 

 

g. Vacib’ül-Vücud 

 

Evrende etkin olan nedenler silsilesi, varlığı zorunlu (vacib’ül-vücud) olan yüce 

Allah'ta son bulur. O'nunla, parça ve bütün olarak evren arasındaki ilişki nedensellik 

esasına dayanan bir ilişkidir. Gerçek varlığa sahip olmayan bir şey malul olmadığı gibi, 

yüce Allah'a da gelip dayanmaz. Şeriatın kapsadığı emir, yasak, hüküm ve durumların 

tümü itibarî olgulardır. Mülk itibarî bir olgudur. İtibarî izzet, zihin dışı sonuçları ve 

gerçek illetlerine nispet edilişi için de geçerlidir. Emir, nehiy, hüküm ve kanun koymak 

ve benzeri olgular da bundan farklı değildir. Müfessir nihayetinde itibarî olguların tüm 

sonuçlarının, yüce Allah'a nispet ediliyor olması dolayısıyla zatına yaraşır bir şekilde 

O'na nispet edildiği sonucuna ulaşır.890 

 

 

h. Olağanüstülükler 

 

Tabâtabâî’ye göre olağanüstülükler üzerinde yapılan bir araştırma bu 

olağanüstülüklerin birçoğunun temelde normal doğal sebeplere dayandığıdır. 

Olağanüstü hareketlerin birçoğu onları gerçekleştiren kişinin alıştırmalar ve sürekli 

tekrarlanan egzersizler sonucu bir tür bağışıklık kazanmış olmasına dayanır. Zehir 

yemek, çok ağır yükleri kaldırmak, boşluğa gerilmiş ip üzerinde yürümek gibi. Bunların 

bir kısmı da insanlara gizli bulunan, bilinmeyen doğal sebeplere dayanır. Vücuduna talk 

sürdüğü için ateşe girdiği hâlde yanmayan bir kimsenin hareketi gibi. Bunların birçoğu 
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çok hızlı gerçekleştirilirler. Bu olağanüstülüklerin bir kısmı, normal sisteme göre 

hareket eden doğal sebeplere dayanmazlar. Gaybın kapsamında olan, özellikle de 

gelecekte gerçekleşecek bazı olayları haber vermek gibi. Sevgi, nefret, bağlama, çözme, 

ipnotizma, hasta etme, uykuyu bağlama, ruh çağırma ve iradeyle hareket ettirme gibi. 

Ona göre, riyazet ehlinin gerçekleştirdikleri bu hareketleri inkâr etmek mümkün 

değildir. Kendisi bunların bir kısmını bizzat görmüş, bir kısmını da kesinlikle 

doğruluğundan kuşku duyulmayan aktarma haberlerden öğrenmiştir. Bu kişilerin 

yöntemleri alanında gerçekleştirilecek fiilî bir deneyim, bunların irade ve iman gücünün 

etkisine dayandığını söyleme zorunluluğunu doğuracaktır.891 

Müfessir, bu açıklamalardan sonra şu sonuçlara ulaşır: 

1. Söz konusu etki olağanüstülüğü gerçekleştiren şahısta kesin bilginin 

gerçekleşmesine bağlıdır. Bu bilginin, gök cisimleriyle bağlantısı olan ruhlara inanan 

müneccimlerin inandıkları gibi, dış âlemle uyum içinde olması şart değildir. Bazı dua ve 

çile erbabının kimi melek ve şeytanların adlarını söyleyerek özel yöntemlerle onlara 

çağrıda bulunmaları da bu kategoride değerlendirilebilir. 

2. Böylesine etkin bir iradeye sahip olan kişi, bu hususta, bazen kişiliğinin gücüne 

ve egosunun sağlamlığına dayanıyordur. Mistik çilekeşler gibi. Bu durumda kaçınılmaz 

olarak güç ve etki irade eden kimse açısından ve dışarıda sınırlı olacaktır. Bunların bir 

kısmı da Rablerine dayanıyorlardır. Peygamberler, veliler, kendilerini Allah'a yönelik 

kulluğa adayanlar ve Allah'a yönelik inançları yakin düzeyinde olanlar gibi. 

3. Bu mesele irade gücünün ekseni etrafında döndüğü için ve güçlülük ve zayıflık 

bakımından da iradeler arasında farklılık kaçınılmaz olduğu için, bunların bir kısmı 

diğer bir kısmının etkisini yok edebilir; büyü ve mucizenin karşı karşıya gelmesi gibi.892 

 

 

ı. Sevgi 

 

Müfessir, tefsirinin başka bir yerinde sevgi hakkında felsefî açıklamalarda bulunur: 

Sevgi, bütünleyen illet ya da bunun benzeri bir olgu ile bütünlenen malûl ya da bunun 

benzeri bir olgu arasında bulunan varoluşsal bir ilinti ve özel bir çekimdir. Yemek 

sevgisi, kadın sevgisi, mal sevgisi, makam sevgisi ve ilim sevgisi gibi. İnsanın fiillerini 

de sevdiğini, çünkü onlarla bütünlendiğini belirtir. Sevginin mertebeleri olduğuna, 

sevginin zayıf ve güçlü olmasının mümkün olduğuna değinir. Sevgi, varoluşsal bir 
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bağdır. Yüce Allah, nasıl değerlendirilirse değerlendirilsin, sevgiye lâyıktır. Çünkü zat 

olarak sonsuz kemale sahiptir. Onun dışında varsayılan tüm kemaller sınırlıdırlar. Sonlu 

ise, varoluşsal olarak sonsuz ile ilgilidir. Sevgi varoluşsal bir bağdır -varoluşsal bağlar 

ise, konum olarak varlığın dışında değildirler.- Buna göre, her varlık zatını sever. Allah 

zatını sevdiği için yarattıklarını da sever. Nimetlerini kabul ettikleri, yol göstericiliğini 

onayladıkları için yarattıklarını sever. Sevgi konusunda bilinç ve bilginin zorunluluğu, 

sevgiye konu olan şeyle bağlantılıdır. Bütün anlattıklarından sevgi, varlıklar âlemini 

kapsayan bir gerçektir sonucuna ulaşır. 893 

Tabatabâî, Molla Sadra ve Sebzivârî’nin Felsefe kuramını alıp geliştiren, Felsefeye 

önemli katkılar yapan, felsefe kitapları yazan bir filozoftur. Bu birikimini ayetlerin 

tefsirinde çok güzel bir şekilde kullanmıştır. Felsefeyi İran’da ihya etmiş, medreselere 

ders olarak koydurmuş, sadece görüşleri aktarmakla kalmayıp yeni felsefî açıklamalar 

da yapmış olan Tabâtabâî tefsirinde pek çok felsefî araştırmaya yer vermiş, mantıklı, 

akılcı, doyurucu açıklamalarıyla insanların gönlünde önemli bir yer tutmuştur.  

Allâme, mucizevî olayların gerçekleşebileceğini ve varlık âleminde olağanüstü 

gelişmelerin her zaman mümkün olduğunu vurgular. Ona göre, sevgi, varlıklar âlemini 

kapsayan bir gerçektir. Olağanüstülüklerin bir kısmı, normal sisteme göre hareket eden 

doğal sebeplere dayanmazlar. Yüce Allah insana bahşettiği aklı, peygamberlik misyo-

nuyla desteklemiştir. Bilimsel araştırma sonucu ortaya çıkarılan maddeye özgü temel 

prensipler, hayatın sırlarını çözemez, ruh gibi soyut kavramların varlığını izah edemez. 

 

 

8. Sosyolojik Temelli Yorumlara Yer Vermesi 

 

Tefsir ekollerini işlerken Tabâtabâî’nin sosyolojik tefsire bakışını incelemiş, bu 

tefsirin etkisinde kaldığını söylemiştik. Tefsirinde ayetlerin ayetlerle ve hadislerle 

tefsirinden sonra özel sosyolojik bahisler açarak pek çok açıklama yapmıştır ki, biz 

tefsir anlayışını, yöntemini ortaya kayma amacıyla bu açıklamalarına değineceğiz. 

Tabâtabâî’nin toplumsal konulara nasıl yaklaştığını bizzat kendi açıklamalarından 

öğrenelim.  

  

 

a. Var Olma Mücadelesi Ve Doğal Seçim Yasaları 
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Tabâtabâî, biyoloji uzmanlarının araştırmaları ve bilimsel deneylerinden çıkan so-

nuca göre, varlığını koruma ve sürdürme içgüdüsüne sahip ve bu amaca uygun fiiller 

gerçekleştirmesini sağlayan güç ve enerjiyle donatılmış canlıların, varlıklarını sürdür-

mek için birbirleriyle mücadele hâlinde olduklarını, üstünlüğünse mücadele eden taraf-

ların en güçlüsüne ve en gelişmişine ait olduğunu belirtir. 

Ona göre, toplum da varlığı itibariyle doğaya dayandığı için ona da aynı yasa ege-

mendir: Var olmak için mücadele etme ve ideal varlığı olanın varlığını sürdürmeye hak 

kazanması, yasası yani. Dinamik, toplumsal yükümlülüklerini titiz bir özdenetim içinde 

yerine getiren, toplumsal tarzına uygun hareket etmeyi Şî’ar hâline getiren milletlerin 

yaşadığı, bunun dışındaki milletlerinse, önce kalplerin ayrılması, ardından 

ikiyüzlülüğün genel bir karakteristik özellik hâlini alması, sonra zulüm ve bozgunculu-

ğun yaygınlaşması, ciddiyetin kalkması buna paralel olarak etkinlik sahibi kimselerin, 

şımarıp azgınlaşması ve sosyal bünyenin çökmesi sonucu dünya sahnesinden çekildikle-

rini ortaya koymaktadır.894 

Müfessirin kanaatince, aşılama ve evcilleştirme yöntemiyle birçok zayıf yapılı bitki 

ve hayvan türü bu ilkel ve güçsüz konumundan çıkarılıp daha soylu ve daha mükemmel 

bir hâle getirilmektedir. Bununla beraber, aynı türden birçok bitki ve hayvan da eski cı-

lız ve güçsüz durumunu sürdürmektedir. Var olmak için türler arası savaşım ve doğanın 

en mükemmel olanı seçip gerisini yok olmaya mahkûm etmesi yasasının her yerde ge-

çerli olmadığını, bir canlının varlığı çevre koşullarına uyum sağladığında, çevre faktö-

rünün onun kalıcılığını öngördüğünü, aynı faktörün canlının çevre koşullarına uyum 

sağlamaması durumunda da adı geçen canlının yok olmasını zorunlu kıldığını belirtir. 

Bir yerde bu iki kuralın etkinliği söz konusu değilse, orada, etkinliği gerektirecek bir 

çevre faktörü yok demektir. 

Tabâtabâî, felsefenin bu konuya ilişkin genel değerlendirmesini ise şöyle sunar: 

Maddî olayların meydana gelişleri, ister varoluşlarının temeli açısından, ister varoluşla-

rının çevresinde meydana gelen değişim ve dönüşümler açısından, sebep-sonuç yasası 

ekseni etrafında gerçekleşmektedir. Dolayısıyla, her maddî varlık, var oluşumu yararına 

yönelik aktif bir mekanizmaya sahip olması bakımından etkinliğini bir başkasına yönel-

tir. Amaç, onda kendisi ile uyuşan bir şekil meydana getirmektir. Her varlık, varlığını ve 

hayatını sürdürmek için sürekli faaliyet hâlinde olmak durumundadır. Güçlü olanın za-

yıf olan üzerinde bir etkinlik kurması, onu yok etmek ya da değişime uğratmak suretiyle 

kendi varlığına yararlı hâle getirmesi kaçınılmazdır. O zaman, doğal seçim ve çevre fak-

törü yasalarının pratikteki işlevleri belirginlik kazanmış olur. Çünkü bir canlı türü, karşıt 
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etmenlerin baskısı altında olduğu zaman, varoluşsal güçleri kendini savunabilecek du-

rumda olmaları hâlinde, bunlara karşı bir direnç gösterebilir.895  

Müfessir, "Eğer Allah, insanların bir kısmıyla diğerlerini def'i olmasaydı yeryüzü 

mutlaka fesada uğrardı..." ayetine göre, bu ayetin toplumsal hayatın dayandığı ve yer-

yüzünün imarına ön ayak olan bir gerçeğe işaret ettiğini vurgular. Kanaatince, toplumsal 

hayatın dayandığı bu temel gerçek sarsılırsa, yeryüzünün imarı sekteye uğrar ve yeryü-

züne bozgunculuk egemen olur. İnsanın karakteristik özelliği olan, başkasını kullanma 

içgüdüsü, yararlı şeylere, uygarlığa ve sosyal dayanışmaya kanalize edilişini vurgular.  

Ona göre, “var olma mücadelesi ve doğal seçim mekanizması, çokluğun ortadan 

kaldırılışını ve türlerin teke indirgenişini gerektirir. Çünkü mücadele eden tarafların her 

biri, bu mücadelesi ile karşı tarafın yok olmasını ve varlık olarak sahip olduğu özellikle-

ri kendi varlığına katmayı amaçlar. Doğa ise, varlıklar arasında uyguladığı seçim meka-

nizması aracılığı ile mücadele eden taraflardan en güçlüsünün, en idealinin yaşamasını, 

ötekisinin yokluğa terk edilmesini ister. Dolayısıyla, bu iki evrensel kuralın işleyişi çok-

luğun bozulmasını, geçersiz olmasını, ideal teke indirgenmesini doğurur.” 

Tabâtabâî’ye göre, “hayat sahnesinde, insanın öz yaratılışı ile isteği, içgüdüsüyle 

yöneldiği toplumsallıkla, dayanışma ve ortak hareket realitesiyle çelişir. İnsan denen 

canlı türünün yeryüzünü imar etmesi ancak fıtratın bu öngörüsünün realize edilmesiyle 

mümkündür. Bir ulusun diğerini yok etmesi, bir toplumun diğerini yutması ile değil. İn-

sanı, yeryüzünü imar etmeye, onu bozguncu girişimlere karşı korumaya iten güç, aynı 

zamanda insanı toplu hâlde yaşamaya, çokluğa dayalı birlik kurmaya ve cemaat olmaya 

itmektedir. Toplumsallığı bir kenara bırakıp türleri teke indirgemek insan fıtratının 

onayladığı bir şey değildir.”896 

 

 

b. Mülkiyet 

 

 Tabâtabâî, malın gerçek mülkiyetinin Allah'a ait olduğuna, O’nun malı; insan 

toplumunun ayakta durmasının ve geçiminin kaynağı yaptığına, Allah’ın bu malı hiç 

kimseye değişmez biçimde vakfetmediğine, hiçbir ferde şeriatın tasarruf yetkisini 

ortadan kaldıracak şekilde bağışlamadığına değinir. İslâm’ın bu ilkeyi ortaya koyduktan 

sonra topluma malın miras, mülk edinme ve ticaret ile şahıslara tahsis edilmesine izin 

verdiğine, şahısların mal üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için de akıllı ve baliğ olma 
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gibi hususları şart koştuğuna temas eder. Malın tümünün kamuya ait olduğu ilkesinin 

değişmez olduğunu vurgular. Özel menfaatler, topluma yönelik kamu çıkarının 

korunduğu ve toplumsal çıkarlarla çatışmadığı takdirde gözetilir. Eğer çatışma ve kamu 

yararının zedelenmesi söz konusu olursa, öncelik hiç tereddütsüz kamu yararınındır. 

İslâm'da bu temel ilkeden infak kuralları ve muamelat hükümlerinin çoğu gibi birçok 

önemli teferruat çıkar.”897 

 

 

c. Yetimlerin Malları  

 

Evlilik çağına girmenin, yetimin malını eline vermeyi, onun malı üzerinde 

tasarrufta bağımsız olmasını gerektirdiğini ancak olgunluğun, bu tasarruf yetkisinin 

geçerlilik kazanmasının şartı olduğunu belirtir. Ayette yetim malını israf ederek yemek 

ile yetimler büyüyünce mallarına dokundurmazlar endişesi ile yemenin karşı karşıya 

getirilmiş olmasından, yetim malını israf yolu ile yemek, ihtiyaç gerekçesi olmaksızın, 

haketmişlik bahanesi bulunmaksızın, doğrudan doğruya umursamaz bir haksızlık yolu 

ile onların mallarına saldırmak olduğu sonucunu çıkarır.  

Tabâtabâî, ayetlerde (Nisa 16) önce yetimlerin ve kısıtlıların mallarına dair velâyet 

ve onların mallarını gözetim altında tutmaya ilişkin belli başlı ve önemli meselelerin 

açıklandığını, yetim malının nasıl teslim alınacağı, korunacağı, işletileceği, 

kullanılacağı, geri verileceği ve ne zaman teslim alınıp ne zaman teslim edileceğinin 

anlatıldığını söyler. Bütün bu işlemlerde kamu yararının göz önünde bulundurulduğu 

malın aslında Allah'ın olduğu, O'nun bunu insanların geçim kaynağı yaptığı temel ilkesi 

vurgulanmıştır. İkinci aşamada insanı bu kurallara uygun şekilde eğiten ahlâk prensibi, 

yani yüce Allah'ın "onlara güzel söz söyleyin." şeklindeki buyruğu açıklanmıştır. 

Üçüncü aşamada bunların hepsi tevhit temeline dayandırılmıştır. Bu ilkenin, tek başına 

bütün uygulamaya dönük ve ahlâkî hükümlere egemen olduğu; uygulamaya dönük 

hükümlerin ve ahlâk kurallarının etki açısından yetersiz kaldığı durumlarda bu ilkenin 

her alanda olumlu etkisini gösterdiği vurgulanmıştır. Bu ilke yüce Allah'ın "Hesap 

sormak için Allah yeter." buyruğunda dile getirilmiştir.898 

  

 

d. Mâlikiyyet 
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 Tabâtabâî, mâlikiyyet kavramını ilmî ve sosyolojik olarak açıklar. Yeryüzünde 

görülen tüm varlıkların, objeler dünyasında varlığını korumak ve sürdürmek amacı ile 

her türlü tasarrufta bulunduğunu ve onlardan yararlanma mücadelesi verdiğini ifade 

eder. İnsan ve hayvan türleri de, sonuçta bir şekilde kendilerine yarar olarak dönecek bir 

eylem sergilemektedirler. 

Müfessire göre, sözü edilen bu tekvînî aktivitelerin failleri doğal içgüdüyle, hay-

vanlar ve insanlar da bir tür içgüdüsel bilinç aracılığı ile varlıklarını sürdürmek nokta-

sında yararlanma ve doğal ihtiyaçlarını giderme amacı ile maddî evrende aktivite gös-

termelerinin, ancak o şeyi kendilerine özelleştirme yani "tek bir fiil iki fail tarafından 

gerçekleştirilemez" gerçeği çevresinde söz konusu olabileceğini algılarlar. Bu yüzden 

insan ya da eylemlerinin özünü algıladığımız herhangi bir türe mensup bir fail, kendi 

işine müdahale edilmesini, aktivite göstermek istediği alanda başka aktivitelerin günde-

me gelmesini önler.899 

Tabâtabâî, hayvanların, içinde yaşadıkları yuva, in ve kulübe için ya da avladıkları 

yahut buldukları yiyecekler için veya eşleri için birbiriyle didişmelerinin, çocukların yi-

yecekleri hususunda kavgaya tutuşmalarının malikiyyetin tanığı olduğunu vurgular.  

Müfessire göre, insanların miras, alışveriş, sultanın gasp etmesi gibi sebepler bazın-

da, ya da mülke sahip olan insan (bulûğ çağına ermiş, çocuk, aptal, birey veya topluluk 

gibi) bazında mülkiyetin gerçekleşme şekli üzerinde farklı yaklaşımları söz konusu ola-

bilir. Ancak mülkiyetin herkes için bir kaçınılmazlık olduğu gerçeğini kimse inkâr ede-

mez. Son olarak, Müfessir, mülkiyetin fıtrat yasasının bir gereği olduğu için mülkiyete 

karşı çıkanların, onu bireyden alıp topluma veya egemen devlete devrettiklerini, mülki-

yeti tamamen bireyin elinden almaya güç yetiremediklerini, bunu hiçbir zaman gerçek-

leştiremeyeceklerini belirtir. Ona göre bu durum fıtratın devre dışı bırakılması, insanın 

yok oluşu ile eş anlamlıdır.900 

 

 

       e. Peygamberlik 

 

Tabâtabâî,  tefsirinin başka bir yerinde “peygamberliği” sosyolojik açıdan ele alır. 

Toplumun deneysel olarak pratikte bedensel kemâle yönelik olduğunu, insanî kemâle 

yönelik olmadığını belirtir. Peygamberlik misyonu aracılığı ile gerçekleşecek ve varo-
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luşsal hidayetle ilintili olacak bir davetin varlığının bir zorunluluk olduğu kabul edilirse, 

davet hareketinin insan toplulukları üzerinde etkin bir faaliyet sürecini gerçekleştirmesi 

zorunluluğunun doğacağını ifade eder. Ona göre, insanın, daha doğrusu tüm varlıkların 

varoluşsal yararlarına yönelik yolu bulmaları pratik bir olgudur, yaratılış ve varoluş sü-

recinde aksiyoner bir işlev görmeleri sebebiyle toplumların bu davetle biçimlenmeleri 

varoluşsal bir zorunluluktur.  

Allâme, dinsel davetin etkisinin açık ve belirgin olduğuna, din olgusunun bu güne 

değin milyonlarca bireyi mutluluk ve bedbahtlık yönünde eğittiğine dikkat çeker. Sos-

yolojik araştırmaların, psikoloji ve ahlâk biliminin, dışarıda sergilenen fiillerin psikolo-

jik niteliklerden beslenen ahlâkî karakter ve durumlarla ilgisinin olduğunun ve bunların 

ruhlar üzerinde etkisinin bulunduğunun kanıtlandığını, dış âlemde gerçekleşen fiillerin 

ruhların eserleri ve sıfatları konumunda olduğunu ifade eder.901  

Tabâtabâî, günümüzün birçok toplumunda, varlığını sürdüren birçok milletin haya-

tında peygamberlik misyonunun ve dinin izlerine rastlandığını, bu toplulukların ve mil-

letlerin bu nitelikleri katılım ya da başkalarını taklit yoluyla edinmiş olduklarını 

vurgular. Çünkü din olgusu, insan denen şu canlı türünün içinde ortaya çıktığı günden 

itibaren önemli uluslar ve topluluklar mesajını taşımış, onun ilkeleri doğrultusunda ha-

yatını biçimlendirmiştir.  Müfessir, imana, güzel ahlâka, adalet ve iyiliğe çağıran tek da-

vetçinin din olageldiğini, bugün insanlar arasında, övgüye değer hasletler namına rast-

lanılan bulguların dinin izlerinin ve sonuçlarının kalıntıları olduğunu vurgular. Toplum-

ları biçimlendirme işlevini yürüten genel düzenlemelerin; her faaliyette mutlak bir itaati, 

köleliği öngören dikta, sadece fiillere hükmeden medeni kanun ve hem inanç sistemine, 

hem ahlâk sistemine, hem de pratik hayata ilişkin hükümler koyan, tümünü birden ıslah 

etmeye, birlikte düzenlemeye çalışan din olmak üzere üç olduğunu belirtir.902 

Allâme’ye göre, eğer yeryüzünde umulan bir hayır ya da mutluluk varsa, dine ve 

dinsel eğitime nispet edilmesi gerekir. Hıristiyan toplumların haçlı seferleri sırasında, 

İslâm'ın evrensel kanunlarının önemli noktalarını alıntıladıklarına, İslâm yasalarını taklit 

edip maddî alanda ilerlediklerine, müslümanların ise bu kanunları bir kenara attılarına, 

onlar kalkınırken, müslümanların geri kaldıklarına dikkat çeker. Müfessir, peygamberlik 

misyonunun insana kazandırdığı mutluluk ve kemal olgusunun, insan denen bu canlı tü-

rünün dışında, ya da fıtratın yabancısı olduğu bir durum olmadığını, bizzat insanı buna 

yönelten fıtratın kendisi olduğunu vurgular. 
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Ona göre, Peygamberlik misyonu insan için öngörülen fıtrî bir kemaldir, bu canlı 

türünün öz yaratılışında yer alan temel bir unsur, özel bir bilinç, insana özgü kılınmış bir 

kavrayış, yaratılış gerçeğindeki köklü bir algılayıştır. Daha sonra, peygamberliğin özel 

bir toplumsal deha olduğunu, fıtrî sağlamlığın ve aklî olgunluğun bir sonucu olduğunu, 

bu dehanın kişiyi toplumun durumunu düşünmeye, çürümüş toplumu ıslah edecek fikir-

ler üretmeye, toplumun bireylerini mutlu edecek adımları tespit etme yönünde bir dü-

şünsel işlev görmeye zorladığını, bu toplumsal deha sahibinin de peygamber olduğunu 

belirtir.903 

Müfessir, düşünsel melekesinden süzülen salih ve yapıcı fikrin vahiy, toplumun ıs-

lahı için koyduğu kanunların din, bu fikirleri kendisine telkin eden, düşünce melekesine 

derc eden ve heva ve hevese uymak suretiyle insan âlemine ihanet etmeyen tertemiz ru-

hun ise emin ruh Cebrail, bunu da vahyedenin yüce Allah, O’nun yüksek ve temiz fikir-

lerini içeren kitabın ise, semavî kitap olduğunu ifade eder. O, Peygamberlerin algıladık-

ları vahyin, aklın algıladığı düşünce ile aynı kategoride değerlendirilemeyeceği gibi, 

peygamberlik, şeriat, din, kitap, melek ve şeytan gibi olguların çağdaş yorumcuların uy-

durdukları anlamlarla örtüşmemekte olduğunu söyler.904 

Allâme, bu konuda şu sonuçlara ulaşır: 

1) İnsan türünün toplumsallığı uygarlaşmaya ve anlaşmazlığa yöneliktir. 2) İnsan 

türünün mutluluk yolunu tıkayan bu anlaşmazlık, insan aklının koyduğu kanunlarıyla 

ortadan kalkmaz ve bu formülle hiç bir zaman kalkmayacaktır. 3) Bu anlaşmazlığı an-

cak peygamberlik misyonu ile somutlaşan algılama bertaraf edebilir. Ancak yüce Allah, 

insan türü içinde tek tük kimseleri bu bilinçle donatır. 4) Peygamberlerde bulunan bu iç-

sel algılama, akıl sahibi tüm insanların sahip bulundukları düşünsel algılamanın aynısı 

değildir. 5) Söz konusu içsel algılama, insan türünü gerçek mutluluğa eriştirme amacına 

yönelik ve onun durumunu ıslah edici inanç ilkelerini ve kanunları kavrama hususunda 

yanılgıya düşmez. 6) Bu sonuçları, evrene egemen olan gözlemlenebilir genel yasalar 

sistemi öngörmektedir.905 

 

 

        f. Şefaat 
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Allâme, şefaatin toplumsal bir konu olduğunu düşünmekte buradan hareketle 

sosyolojik açıklamalar yapmaktadır. Sosyoloji kurallarına göre, bir toplumun ancak, 

aralarında otoritesi kabul edilmiş bir yasal sistem aracılığı ile hayatını koruyup varlığını 

sürdürebileceğini, bu sistemin toplumun durumuna göre biçimlenmesi, fertlerin amel ve 

işleri üzerinde otoriter bir konumda olması gerektiğini belirtir. Ayrıca bu yasal sistem, 

mevcut koşulların elverdiği ölçüde toplumu oluşturan fertlerin karakterlerinden ve 

toplumun doğuştan getirdiği özelliklerinden kaynaklanmalıdır. Bütün unsurların 

kaynaşması ve farklı unsurlarının olumlu etkileşimleri sonucu sosyal adalet gerçekleşir. 

Tabâtabâî, bunun toplumun maddî kalkınmasının ihtiyaç duyduğu maddî çıkar ve 

yararların yanı sıra, doğru sözlülük, ahde vefa ve hayırseverlik gibi toplumsal hayatın 

gerektirdiği manevî mükemmelliklere, güzel ve üstün ahlâka dayandığını, konulmuş 

yasa ve hükümlerin itibarî olması nedeniyle ceza sistemi ile ilgili olarak başka kanunlar 

koymak suretiyle önceki kanun ve hükümlerin etkinliğini sağlamak gerektiğini söyler. 

Toplumun kimi ihtiraslı fertlerinin diğer fertlerin haklarını çiğnemelerini önlemek için 

böyle bir girişimde bulunmak bir zorunluluktur. Hükümet zayıfladığı zaman, topluma 

kargaşa egemen olur, toplum gelişim sürecinden sapar. Bu sebeple, toplumun özüne 

yerleştirilmesi gereken öğretilerden biri, topluma ceza sisteminin telkini ve bireylere bu 

sisteme yönelik inancın aşılanmasıdır.906  

Allâme, Kur'ân-ı Kerîm'de dile getirilen şefaatin özünün şöyle olduğunu belirtir: 

“Mü’minler kıyamet günü sonsuza dek ateşte kalmazlar. Ancak hoşnut kalınmış bir 

imana sahip ve hak bir dine mensup olarak Rablerinin huzuruna çıkmaları şarttır. Bu, 

Kur'ân-ı Kerîm'in şartlı olarak sunduğu bir vaattir. Ardından imanın; kalıcılığı açısından 

günahlar, özellikle büyük günahlar ve özellikle de bu günahların alışkanlık hâline 

getirilmesi gibi büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurgulamaktadır. Kısacası 

mü’min sürekli bir yok oluş uçurumunun kenarında bulunmaktadır. Kurtuluş ümidi ile 

yok oluş korkusu bundan kaynaklanır. Mü’minin ruhu ümit ve korku arasındaki bir 

denge çizgisinde yol alır.”907  

Allâme’ye göre, İslâm dini maddî ve manevî nitelikli, fert ve toplumun her türlü 

hareket ve davranışını kuşatıcı nitelikte toplumsal yasalar koymuştur. Sonra koyduğu 

her yasa maddesi için uygun bir sorumluluk ve cezâi yükümlülük öngörmüştür. Diyet, 

had ve tazirden tutun toplumsal ayrıcalıklardan yoksun bırakmaya, kınamaya, yermeye 

ve takbih etmeye kadar birtakım cezalar koymuştur. Sonra bu sistemini ayakta tutmak 

amacıyla ulu’l-emr yönetiminin kurulmasını öngördüğünü, iyiliği emretme ve kötülüğü 
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yasaklama ilkesine dayalı olarak tam bir otoritenin kurulmasını gerektirdiğini, sonra 

buna, dini davet ruhuyla canlılık kazandırdığını vurgular. Kanaatine göre, bu davetin 

mahiyeti, ahirette gerçekleşecek ceza ile korkutma ve sevapla da müjdelemedir. İslâm, 

eğitim sistemini. dünya ve ahiret hayatına ilişkin ilkelerin bireylere aşılanması esasına 

dayandırmıştır.908 

Son asırda ortaya çıkan Edebî-İctimâî Tefsir Ekolü, toplumsal sorunların 

çözümünde Kur’ân-ı Kerîm’in ön planda tutulmasını ve hidayetinden insanların 

faydalanması gerektiğini savunmuştur. Bu akımda, Kur'ân’ın asıl hedefi ele alındıktan 

sonra, ayetlerin toplumsal kanunlarla ilişkileri incelenir. Kur’ân’ın tefsirinde öne 

çıkartılması gereken husus, toplumsal meseleler olmalıdır. Tabâtabâî de benzer şekilde 

düşünmüş toplumsal meseleleri ön plana çıkarmış, toplumsal, iktisadi, siyasi meseleleri 

Kur'ân’ın ışığında sosyolojik olarak incelemiştir. Toplumun yaşadığı sorunların 

çözümünü Kur’ân ve sünnetin güncel yorumlarında aramıştır. Bu akımda çağdaş 

dünyanın savunduğu yeni değerlerle İslâm’ın arası uzlaştırılmaya çalışılsa, bilim ön 

plana çıkarılsa, mucizeler te’ville izah edilmeye çalışılsa da Tabâtabâî, bu yeni 

değerleri, komplekse kapılarak Kur'ân’a zoraki onaylatma yoluna gitmemiş, bilimin 

Kur'ân’la uyuşmadığı konularda bilimi yetersiz görmüştür.  

Ona göre, topluma egemen olan yasa, canlıların varlıklarını sürdürmek için birbirle-

riyle mücadele hâlinde olmalarıdır. Üstünlük, mücadele edenlerin en güçlüsüne ve en 

gelişmişine aittir. ‘İnsanların bir kısmının diğerleriyle def'î’ toplumsal bir gerçekliktir. 

Malın gerçek mülkiyeti Allah'a aittir. O, malı insan toplumunun ayakta durmasının ve 

geçiminin kaynağı yaptı. Yetimlerin mallarının nasıl korunacağı, işletileceği gibi 

işlemlerde kamu yararı gözetilmelidir. Mülkiyet, fıtrat yasasının bir gereğidir. Toplum-

lar peygamberlerin davetiyle biçimlenmelidir. Günümüzün birçok toplumunda, peygam-

berlik misyonunun ve dinin izlerine rastlanmaktadır. Peygamberlik misyonu da insan 

için öngörülen fıtrî bir kemaldir. Toplumun ıslahı için İslâm dini maddî ve manevî 

nitelikli toplumsal yasalar koymuştur. Bu yasalar fert ve toplumun her türlü hareket ve 

davranışını kuşatıcı niteliktedir. Yukarıdaki araştırma ve görüşlerinden de anlaşıldığı 

kadarıyla sosyoloji alanında takdire şayan, isabetli yorumlar yapmıştır. 

 

 

9. Tarihî Açıklamalara Yer Vermesi 
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Müfessir, ayetlerin tefsirinden sonra birçok alanda açıklama ve incelemeler yaptığı 

gibi tarihî alanda da geçmişe ışık tutmak amacıyla teferruatlı incelemeler yapmıştır. 

Bunlardan bir kaçına öncelikli olarak da tevhid konusuna değinelim.  

 

 

a. Tevhid 

 

Tabâtabâî, kâinatın yaratıcısının olduğu, onun bir olduğu görüşünün, insan türünün 

düşünürleri arasında gündemde olan en eski meselelerden biri olduğunu, insanoğlunu bu 

sonuçlara fıtrî sezgisinin ilettiğini belirtir. Ona göre, Allah'a ortak koşma esasına 

dayanan putperestliğin bile mahiyeti derinliğine irdelendiğinde, yaratıcının birliği 

esasına dayandığı, bunun yanında yaratıcıya ulaştıracak aracılar ispat etme peşinde 

olduğu, eski Mısır, Yunan ve İskenderiye filozofları ile onlardan sonra sözlerinin sayısal 

birliği destekledikleri görülür.909  

Tabâtabâî’ye göre, delillerinin büyük bir çoğunluğunu Kur'ân'dan almalarına 

rağmen Kelâm âlimlerinin tevhit ilkesi etrafındaki tartışmaları da sayısal birliğin 

ötesinde bir sonuç vermemiştir. Kur'ân'ın, tevhidin anlamı ile ilgili açıklamaları, bu 

gerçeğin öğretilmesi yönündeki ilk adımı oluşturur. Sahabenin, tabiînin, tefsircilerin ve 

Kur'ân ilimleri ile uğraşanların, tevhid meselesini incelemeyi ihmal ettiklerini, o 

âlimlerden kalan hadis ve tefsir kitapları incelendiğinde, bu gerçek hakkında doyurucu 

bir açıklama ve delile rastlanmadığını, İmam Ali b. Ebu Talib'in sözlerinin bu gerçeğin 

kapısını açmış, üzerindeki örtüyü ve perdeyi kaldırmış olduğunuiddia eder.910  

 

 

b. Sâbiîler 

 

Müfessir, Yuzasef’in Hindistan topraklarında Tahmures'in krallığa gelişinden bir 

yıl sonra ortaya çıkıp Farsça’yı icat ederek halkı Sabiiliğe davet ettiğine, birçok 

kimsenin de O’na uyduğuna temas eder. Edindiği bilgilere göre; "Sâbiîlerin bir kısmı 

Harran’da yaşarlar ve beldelerinin adı ile yani 'Harranîler' olarak anılırlar. Sâbiîler, 

insan kurban etmeleriyle bilinirler. Haklarında bildiğimiz tek şey, Allah'ı birledikleri, 

çirkinliklerden tenzih ettikleri, olumlu değil, olumsuz sıfatlarla nitelendirdikleridir. 

Onlara göre, Allah'ın gerçek anlamda bir sıfatı yoktur. Tabiattaki plânı, düzeni feleğe ve 
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gökcisimlerine mal ederler. Bunların canlı olduğuna, konuştuğuna, duyduğuna ve 

gördüğüne inanırlar. Ruhlara büyük saygı gösterirler. Sâbiîlerin çeşitli heykelleri ve 

putları vardır. Bunlara belli şekiller verir, güneşin adlarıyla adlandırırlar. Ba'lebek 

heykelinin Güneş adına, Kıran heykeli de Ay adına dikilmiştir.911 

Sâbiîlerin üç tane farz namazları olduğunu belirtir: Güneş doğarken kılınan ve sekiz 

rekât olan namaz. Güneşin göğü yarılamasından sonra kılınan beş rekât ve her rekâtında 

üç secde bulunan namaz. Biri gündüzün ikinci saatinde, biri de gündüzün dokuzuncu 

saatinde olmak üzere iki de nafile namazları vardır. Gecenin üçüncü saatinde kılınan 

namaz. Müfessir, temizlenerek ve abdest alarak namaz kıldıklarını, cenabet oldukları 

zaman gusül aldıklarını, sünnet olmadıklarını, evlilik ve hadlerle ilgili yasaların büyük 

çoğunluğunun müslümanların bu alanlardaki hükümlerine benzediklerini, 

gökcisimlerine, onlar adına dikilmiş putlara, heykellere, adaklar, kurbanlar sunduklarını 

dile getirir. Bazılarının, Harranîlerin gerçek Sâbiîler olmadığını iddia ettiklerini belirtir. 

Sonuç olarak Tabâtabâî, Sâbiîliğin, Harranîliğin bazı özelliklerini taşımakla birlikte 

Yahudilik ve Mecusîlik dinlerinin bir karışımı olduğu şeklindeki açıklamanın ayetin 

içeriğine en uygun yorum olduğunu savunur.912 

 

 

c. Kâbe 

 

Müfessir, Kâbe ile ilgili yaptığı tarihsel incelemesinde, Kâbe’nin tarihsel sürecine 

değinir. Kâbe'nin yönetiminin, hicretten önce ikinci yüzyılda Peygamberimizin 

atalarından biri olan Kusay b. Kilab'ın eline geçtiğini, onu yıkıp yeniden sağlam bir 

şekilde inşa ettiğini, hurma ağacı kerestesinden bir tavan yaptığını, yanına da Daru’n-

Nedve'yi inşa ettiğini, Yönetim işlerini ve ileri gelenlerle istişare etmeyi burada 

yürüttüğünü belirtir. 

 Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilişinden beş yıl önce bir sel sonucu 

Kâbe’nin yıkıldığına, kabilelerin Kâbe'yi yeniden inşa etmek için iş bölümü 

yaptıklarına, duvarlarını yapan usta Yunanlı (Rum) Yakum olduğuna, Mısırlı bir 

marangozun da ona yardım ettiğine, Hacerü’l-Esved'in yerleştirilmesi konusunda 

tartışma çıktığında Hz. Muhammed'in hakemliği ile çatışmayı önlediğine temas eder. 

Yapılan harcamalar ağır gelmeye başladığında, binayı küçülttüklerinden Hacerü’l-Esved 

tarafındaki Hicr-i İsmail dışarıda bırakılmış olur. 

                                                 
911 bkz., el-Mîzân, I. 194-196. 
912 bkz., el-Mîzân, I. 194-196. 
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Müfessir, Kâbe’nin, Yezid b. Muaviye döneminde Abdullah b. Zübeyr'in Hicaz'a 

egemen olduğu zamana kadar bu şekilde kaldığını, Yezid'in Mekke'deki 

kumandanlarından Husaynin, İbn-i Zübeyrle savaşırken Kâbe’nin mancınık atışından 

yıkıldığını, örtüsü ve bazı ahşap bölmelerin yandığını, Yezid’in ölümüyle kuşatmanın 

kaldırıldığını ifade eder. İbn-i Zübeyr’in Kâbe'yi yıkıp yeniden inşa ettiğini, Hicr-i 

İsmailin Kâbe'nin içine dâhil edildiğini, kapının yere bitişik olmasının sağlandığını karşı 

duvarda bir kapı daha açıldığını zikreder. Sonra Abdulmelik b. Mervan halife olunca 

Haccac b. Yusuf savaş sonucu İbn-i Zübeyr öldürür. Mervan’ın Haccac’a Kâbe'yi eski 

haline döndürmesini emretmesiyle, Haccac, Kâbe'nin kuzey tarafını altı zira ve bir karış 

kadar yıkar, bu duvarı Kureyş'in attığı temel üzerinde yeniden inşa eder. Doğuya bakan 

kapıyı yerden biraz yüksekçe olmasını sağlar, ötekini kapatır sonra kalan diğer taşları 

yerlere döşer.  

Tabâtabâî, 960 tarihinde Osmanlı Sultanlarından Sultan Süleyman tahta gelince, 

Kâbe'nin çatısını değiştirdiğini, 1021 tarihinde tahta geçen Sultan Ahmet’in, 1039 

tarihinde meydana gelen büyük selin yıktığı kuzey, doğu ve batı duvarlarını onardığını, 

Osmanlı Sultanlarından 4. Murad zamanında bir kez daha onarıldığını, Kâbe’nin o 

günden günümüze, yâni hicri-kameri bin üç yüz yetmiş beş veya Hicrî-Şemsî bin üç yüz 

otuz sekiz tarihine kadar herhangi bir onarım geçirmediğini nakleder.913 

Tabâtabâî daha sonra Kâbe’nin şeklini, örtüsünü ve yönetimini de tarihî veriler 

ışığında açıklamayı ihmal etmez.  Kâbe yaklaşık olarak dörtgen şeklindedir. Sert mavi 

taştan yapılmıştır. Yüksekliği on altı metredir. İçinde su oluğu bulunan ve tam 

karşısında yer alan kenarın uzunluğu on metre ve on cm.'dir. Kapının yer aldığı ve 

karşısında bulunan kenarın uzunluğu ise on iki metredir. Kapı yerden iki metre 

yüksekliktedir. İçeriye giren için kapının solunda yer alan rükünde Hacer-ül Esved yer 

alır. Onun tavaf yerinden yüksekliği bir buçuk metredir. 

Allâme, Kâbe'nin inşasının tamamlanışından sonra Hâcer'in Kâbe'nin kapısına bir 

perde astığını, ilk kez Kâbe'ye örtü giydiren kişinin, Yemen Tubbalarından Ebu Bekir 

Es'ad olduğunu, bu zatın Kâbe'yi gümüş sırmalı bir perdeyle örttüğünü, Ondan sonra 

yönetime gelenler onun bu uygulamasını sürdürdüklerini, Kusay’ın Kâbe'nin örtüsü için 

Araplardan yılda bir kez olmak üzere yardım topladığını, Peygamber Efendimizin (sav) 

Kâbe'yi Yemen kumaşıyla örttüğünü açıklar. 

Kâbe'nin yönetiminin başlangıçta İsmail'in elinde olduğunu, Ondan sonra 

yönetimin oğullarına, sonra Curhum kabilesine, ardından Amaliklere ve sonunda 

                                                 
913 el-Mîzân, III. 410-412. 
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Kureyşe, Mekke’nin fethiyle de müslümanlara geçtiğini nakleder.914 Müfessirin Kâbe 

konulu tarihî incelemesiyle Kâbe’nin yapılışından, tamiratlarından, şeklinden, 

örtüsünden, yönetimine varıncaya kadar okuyucusunu en ince detayıyla bilgilendirdiğini 

ve sözü uzatmaktan çekinmediğini müşahede ediyoruz.  

Tabâtabâî, diğer bir tarihî incelemesinde Müslümanların Uhud Savaşında yetmiş 

şehit verdiklerini söyleyerek, şehidleri isim isim zikreder.  Hamza b. Abdulmuttalib b. 

Haşim, Abdullah b. Cahş, Mus'ab b. Ümeyr, Şemmas b. Osman, vb.915 Tefsirinin başka 

bir yerinde Bedir şehidlerinin isim listesini, başka yerinde de Tevrat ve İncil’in tarihî 

serüvenini beyan eder. 

 

 

d. İslâmî Düşünce Tarihi 

 

Tabâtabâî, İslâmî düşünce tarihi ve bu hususta farklı mezheplere ve akımlara 

mensup İslâm ümmetinin izlediği yöntem üzerinde durur. Bunu yaparken mezheplerden 

birini haklı çıkarmak ya da çürütmek gibi bir amaç gütmeyeceğini, olayları Kur'ân 

mantığı doğrultusunda sunacak, bu bağlamda Kur'ân'a uyanı ve uymayanı tespit etmeye 

çalışacağını söyler. 

Müfessirin kanaatine göre, Kur'ân-ı Kerîm, yasal sisteminin mantığı çerçevesinde 

insan hayatının tüm alanlarıyla, insan hayatının her alanında belirginleşen tüm 

bilimlerle ve sanatlarla ilgilidir. Kur'ân, bilgiyi, Allah'ı tanımayı ve yine herhangi bir 

biçimde insanın sosyal mutluluğuyla ilintili olan ahlâk kurallarını, yasaları, hakları ve 

sosyal hükümleri tanımaya ulaştıran bir araç hâline getirir. Bizzat Kur'ân, kanıt, cedel ve 

öğüt gibi mantıksal teknikleri kullanır. Kur'ân-ı Kerîm, amaçlarının açıklanması 

açısından Hz. Peygamber Efendimizin (sav) sünnetini dikkate alır ve muhataplarına 

Allah Elçisinin bir model olduğunu belirtir.916  

Müfessir, sahabenin, Peygamber zamanında İslâmî eğitim açısından ilim ve sanatın 

sistematize edilişi açısından, ilk insanların durumunu andırdığını, öncelikle Kur'ân'ı 

ezberlemeye ve okumaya gayret gösterdiklerini, yazıya geçirmeksizin Hz. Peygamberin 

(sav) hadislerini ezberleyip başkalarına naklettiklerini dile getirir. Yemame Savaşında 

çok sayıda Kur'ân hafızının şehit olması üzerine Kur'ân bir mushaf hâline getirilir. 

                                                 
914 bkz., el-Mîzân, III. 412-415. 
915 el-Mîzân, IV. 77-79. 
916 bkz., el-Mîzân, V. 277-289. 
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Müfessir, Kur'ân'ı toplama, Mushaf hâline getirme girişimlerinde Hz. Ali'nin (as) bir 

kenarda tutulmasını, bu girişime katılmasının önlenmesini eleştirir. 

Tabâtabâî, okuyucusunu İslâm tarihinde kısa bir gezintiye çıkarır. Kanaatine göre, 

Ömer zamanında geniş toprak parçalarının fethedilmesiyle, Müslümanların başka 

uluslarla, dinlerle ve mezheplerle karşılaşmalarıyla kelâmî araştırmaların alanı genişler. 

Hz. Osman dönemi de bu şekilde ve kargaşalarla geçer. Hz. Ali iç karışıklıklarla 

uğraşır, bu arada nahiv ilminin temellerini atar. Muaviyeyi, Ehl-i Beyt'in unutturulması, 

izlerinin silinmesi ve hadis uydurulması yönünde yoğun bir faaliyet içerisine girmekle 

ve İslâmî geleneği egemenlik peşinde koşan bir imparatorluğa dönüştürmekle itham 

eder. Müellife göre, Hz. Ali'nin sözlerini görmezlikten gelme, hadislerini inkâr etme 

eğilimi o düzeye varmıştır ki, çarpıcı açıklamalar içeren göz kamaştırıcı hutbelerinden 

ve derin etkiye sahip olağan üstü sözlerinden oluşan Nehcü’l-Belâğa'nın onun sözü 

olmasını dahi inkâr etmişlerdir. Arap edebiyatı (Şî’îr) yaygınlık bakımından en doruk 

noktasına ulaşır. Ehl-i Beyt bu şekilde baskı altında tutulmuş ve hadisleri, sözleri, 

açıklamaları görmezlikten gelinmiştir. İmam Muhammed Bâkır ve İmam Cafer Sadık 

atalarının yitik hadislerini yeniden gün yüzüne çıkarırlar.917 

Bu dönemde kelâmî araştırmaların da yaygınlık kazandığına, Eş'arî ve Mu'tezile 

mezheplerinin teşekkülüne ve akılla olan ilişkilerine değinir. Mutezile aklın 

bağımsızlığını ve aklın kendi başına bir şeyin güzel veya çirkin oluşuna 

hükmedebileceğini; Eş'arîlerin ise, dinsel metinleri aklın yargısının üstünde tuttuğunu, 

aklın kendi başına bir şeyin güzelliğine veya çirkinliğine hükmedemeyeceğini 

savunduklarını ifade eder. 

Müfessir, felsefeyle ilgili kitapların Arapça'ya tercüme edilmesinden sonra felsefe 

eğitiminin Müslümanlar arasında yaygınlaştığına, Şî’a'nın diğer ekollere oranla Kelâm 

ilmiyle uğraşta öncelikli olduklarına, Şî’îlerin kelâm alanındaki çalışma tarzlarının ise, 

Eş'arîlerden çok Muteziliyi andırdığını ifade eder. Bu dönemde mantık, matematik, 

pozitif bilimler, ilâhiyat tıp, pratik hikmet gibi kadim bilimler Arapça'ya tercüme 

edildiğine ve ilim adamlarının çok geçmeden kendi görüşlerini geliştirerek kitaplar, 

risaleler kaleme alarak ilme katkı sunduklarına değinir.918 

Tabâtabâî, fıkıhçılar ve kelâmcılar arasındaki mücadelelere, felsefenin İslâm 

dünyasındaki gelişimine ve yok olma süreciyle karşı karşıya gelme sürecine değinir.  

felsefe, İslâm diyarından sökülüp atılacaktır ki, Muallim-i sani Farabî, ardından İbn-i 

Sina ikinci kez felsefeyi canlandırırlar. Daha sonra İbn-i Miskeveyh ve Endülüslü İbn-i 

                                                 
917 bkz., el-Mîzân, V. 277-289. 
918 bkz., el-Mîzân, V. 277-289. 
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Rüşd gibi tanınmış filozoflar ortaya çıkıp felsefî akımı güçlendirirler. Son zamanlarda 

Felsefe İran'da yerleşir. Bu dönemde Müslümanlar arasında tasavvuf ekolü ortaya çıkar. 

tassavvufçuların hatalarına değinir.  

Müfessir, hakikatleri araştırmaya ve gün yüzüne çıkarmaya ilişkin üç yolun, yani 

dinin zâhiri, aklî araştırma yöntemi ve nefsi arındırma metodundan her birini Müslüman 

gruplardan birinin izlemiş ve bunlar arasında sürekli bir sürtüşme ve tartışma 

yaşandığına temas eder. Bu grupların üçü bir arada düşünüldüğünde bir üçgenin üç 

açısını andırırlar. Açılardan birinin alanı genişledikçe diğer ikisinin alanında daralma 

kaçınılmaz olur. Tabâtabâî, tefsir alanında ileri sürülen görüşler arasında, müfessirlerin 

mensup oldukları ekollerin anlayışlarının farklılığı oranında korkunç farklılıklar 

olduğunu, her müfessirin kendi ilmî perspektifini Kur'ân'a dayattığını iddia eder. 

İbn-i Arabi, Abdurrezzak Kaşanî gibi bazı âlimlerin ilmî birikimleri ve mensup 

oldukları ilmî disiplinin farklılığı oranında dinî metinlerin zâhirleri ile irfan arasında bir 

uzlaşma, bir uyuşma sağlamaya çalıştıklarını, Ebu Nasr Farabî, İşrak felsefesinin 

kurucusu Şeyh Sühreverdî ve Şeyh Sainuddin Muhammed Türke gibi bir diğer grubun 

da, felsefe ile irfanı bağdaştırma yönünde bir çaba içinde olduğunu belirtir. Kadı Said 

vb. gibi bazı âlimler de, dinin zâhirî uygulamalarıyla felsefeyi bir noktada buluşturmaya 

çalışmışlardır. Bir grup da bunların tümünü buluşturmak istemiştir. İbn-i Sina 

yorumlarında ve kitaplarında bunu yapmaya çalışmıştır. Şirazî'nin kitapları ve risaleleri 

de bu çabanın bir örneğidir. Sonraki kuşaklar arasında da bu tür bir çaba içine girenler 

olmuştur.919 

Görüldüğü üzere müfessir, tefsirinde tarihî açıklamalara da yer vererek 

okuyucusunu tarihî gezintilere çıkarmış, ayetlerin anlaşılmasında tarih ilminden 

faydalanmıştır. Tevhit konusunun düşünürler arasında gündemde olan en eski mesele 

olduğuna, Sâbiîler hakkındaki en küçük bilgi kırıntılarına, insan kurban ettiklerine, gök 

cisimlerine taptıklarına, 3 vakit namazlarının olduğuna değinir. İslâmî düşünce tarihine 

halifeler zamanındaki ilmî gelişmelere, hadis ilminin doğuşuna bu arada Ehl-i Beyt’in 

durumuna, Eş'arî ve Mu'tezilenin ortaya çıkışlarına yer verir. Mantık, matematik, 

Felsefe gibi ilimlerin bilim dalı haline gelişlerine değinerek İslâm düşüncesinin 

terakkisini gözler önüne serer. Başka tarihî incelemelerinde Kâbe’nin yapılışından 

günümüze kadar olan süreçteki şekline, örtüsüne, kimlerce yönetildiğine teferruatıyla 

değinir, Bedir, Uhud şehidlerinin listesini de zikreder. Tarihî arka planı açıklamakla 

okuyucusunu daha üst seviyedeki konulara hazırlar. 

                                                 
919 el-Mîzân, V. 277-289. 
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 Tabâtabâî, İslâmî düşünce tarihine değinirken tefsir alanında müfessirlerin 

mensup oldukları ekol anlayışlarının farklılığı oranında görüş farklılıkları olduğunu; her 

müfessirin kendi ilmî perspektifini Kur'ân'a dayattığını iddia eder. Müfessirin bu 

görüşlerinde haklılık payı vardır. Tabâtabâî, her ne kadar müfessirleri, mezhep taasubu 

yapmakla, görüşlerini Kur'ân’a dayatmakla itham etse de (bunda haklılık payı çoktur); 

kendisi de birçok ayeti tarihsel ve metinsel bağlamından kopararak, pek çok ayeti 

imâmet ve velâyetle alakalandırarak, mezhebî doktrinlerine olan kesin inançlılığı 

doğrultusunda Kur'ân ve sünnetin dışında farklı bir biçimde yorumlamış, adeta mezhebî 

akidelerini Kur'ân’a, Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerle dayatmıştır.  

 

 

       E.  Kur'ân-Ahlâk-Amel Bütünlüğünü Temel Alması 

 

Tabâtabâî genç yaşından itibaren Kur'ân Kerîm’i ezberleyerek O’nun hizmetine 

girmiştir. Ömrünün her anında Kur'ân ile birlikte olmuş, zamanının sorunlarına 

Kur'ân’an’dan çözümler bulmaya çalışmıştır. Tüm ilâhi dinlerin kutsal kitaplarında 

olduğu gibi Kur'ân-ı Kerîm de, kendisine inananları ahlâklandırmak ve bir ahlâk 

toplumu meydana getirmek ister. Tabâtabâî de tefsirini Kur'ân-ı Kerîm’in bu temel 

hedefini göz önünde bulundurarak Kur'ân-ahlâk-amel bütünlüğü içerisinde yapar. 

Kendisi ahlâka, seyr-ü sülûke çok önem vermiş, talebelerine felsefe, tefsir, fıkıh vb. 

derslerinin yanısıra bir yandan da ahlâk, irfan dersleri vermiştir. Müfessir, her ne kadar 

İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye itikadını benimsemiş olsa da, bu konuda Hanefîlik ve 

Maturudîliğe yaklaşmış olmakta, onlarla ortak görüşleri paylaşmaktadır. Konumuza ilk 

olarak ahlâkın tanımı ile başlayalım. 

Ahlâk, kelimesi hulktan gelir. “Hulk, insanın nefsinde, fıtraten ya da sonradan 

kazanılmış olarak, yerleşik olan bir özelliktir.”920 Bir başka ifade ile huydur. “Huy;  

insanda rusuh bulmuş, yani yerleşmiş bir melekedir. İnsan nefsinde meydana gelen, 

sabit ve sakin olan bir melekedir ki, o meleke sebebiyle nefisten fiiller kolayca ortaya 

çıkar, fikre ve iyice düşünmeye sebep olmaksızın, yani zihni yormaksızın, güçlük 

çekmeyerek kolaylıkla nefisten fiillerin çıkmasına sebep olur.”921 

“Hulk yani huyun övülen ve güzel olanı da vardır, yerilen ve kötü olanı da vardır. 

İslâm, insanı güzel ve övülen huylara çağırıyor, kötü huylardan da nehyediyor.”922 

                                                 
920 Meydânî, Ahlâk’ul İslâmiyye, Daru’l-Kalem, s. 7. 
921 Ahmet Hamdi Akseki, Ahlâk İlmi ve İslâm Ahlâkı, Yasin Yayınevi, 2014, s. 14. 
922 Meydânî, age., s. 7. 
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“Eğer insanların huyları, İslâm dininin emir ve tavsiye ettiği güzel ve makbul 

temayüllerden ise ona ‘ahlâk-ı hasene’, ‘ahlâk-ı hamide’, ‘ahlâk-ı fazıla’, ‘ahlâk-ı 

memduha’ adları verilir. İslâm’ın yasaklayıp kötülediği kötü tabiatlara, çirkin huylara, 

makbul olmayan temayüllerle (eğilimlere) de ‘ahlâk-ı seyyie’, ‘ahlâk-ı makduha’ 

isimleri verilir.”923 

“Günümüzde “ahlâk” sözcüğü üç ayrı anlamda kullanılmaktadır. Birinci anlamda 

ahlâk; “insanlar arası ilişkilerde kişilerin uymaları beklenen -taleb edilen- 

davranışlardır. Yapılması-yapılmaması gereken, yasaklanan- yasaklanmayan 

davranışlardır. Bu durumda ahlâk, çeşitli değer yargıları sistemleri olarak karşımıza 

çıkıyor. İkinci anlamda ahlâk; belirli bir ahlâktan bağımsız olarak, ahlâklılık 

anlamındadır. Bu durumda ahlâk, “insanın değerinin bilgisi”nden çıkarılan ilkelerin dile 

getirdiği şeydir. Örneğin, “insanlara, insan olarak eşit muamele yapmak gerekir.”, 

“sözünde durmak gerekir.”, “ırk ayırımı yapmamak gerekir.”, işkence yapmamak 

gerekir.” vb. ilkeler. Üçüncü anlamda ahlâk; etik anlamındadır. Burada kastedilen etik 

felsefenin bir dalı olan etiktir. Ahlâk üzerine düşünebilme etkinliğidir.”924 

Ahlâk, insanın nefsine yerleşen huy ve özelliklerdir. Bu özellikler minvalinde 

insanlardan çeşit çeşit davranışlar sudur etmektedir. Övülen ve yerilen ahlâklar vardır. 

Allah Teâlâ insanların övülen ahlâka sahip olmaları için ilk insandan beri peygamberler 

suhuflar ve kitaplar göndermiştir. Geçmiş medeniyetlerde iyi, güzel namına ne varsa 

çoğunlukla bu ilâhî öğretiler sebebiyledir. Son gönderilen kitap Kur'ân-ı Kerîm, insanın 

yaratıcısına, kendisine ve topluma karşı ahlâkî sorumluluğundan bahseder. Bu 

sorumluluğu yerine getirmesi için insana akıl, irade, güç verilmiştir.  

Ahlâkı tanımladıktan sonra Kur'ân ahlâkına değinelim. “Kur’ân’ın tavsiye ettiği 

ahlâki ilkeler ve davranışlar, ne bir insanın özel eğilimleri, ne bir toplumun değer 

yargıları ne de belirli bir dönemin ürünü olan kanaatlerdir.”925 “İnsanı bütünüyle 

kuşatan yaratıcının, insan fıtratıyla uyumlu ahlâkî değerleridir. İnsanın “somut varlık 

koşullarını” bozma veya ortadan kaldırmayı değil, onu tasdik etmeyi, sürdürmeyi 

amaçlamaktadır.”926 Kur’ân ahlâkı, insan fıtratını bütün yetenekleri ve derinlikleri 

içerisinde kapsar, her sınıftan insana çağrıda bulunur. Hayattaki bütün eylemlerimizi 

yöneltip düzenler. Bunun anlamı, ahlâk kanununun insan fıtratı içerisine konulmuş 

olmasıdır. Yaratılıştan beri ahlâk (iyi-kötü), din (kutsal olan-kutsal olmayan) duygusu 

                                                 
923 Akseki, age., s. 16. 
924 Harun Tepe, Bir Felsefe Dalı Olarak Etik, Doğu Batı Dergisi, sayı: 4, 1998, s.10-12. 
925 bkz. Ahmet Nedim Serinsu, Kimi Örnek Almalı?, Şule Yayınları, İstanbul 2003, s. 23. 
926 bkz. Serinsu, Kimi Örnek Almalı?,  s. 25. 
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her insan ruhuna üflenmiştir.927 Kur’ân’da önerilen yüksek ahlâkî değerler insana, 

“insanın hür bir varlık oluşunu iptal ederek insana kendini zorla kabul ettirmeyi”928 

amaçlamaz. 

 Serinsu’nun ifadesiyle, “Kur'ân, “gücünüz yettiği kadar müttekî olun!”… ahlâkî 

formülü ile bizi fıtrî kabiliyetlerimizle örtüşen ilkelerine dayanarak varoluşumuzun 

gayesini gerçekleştirmeye bakışlarımızı Allah’a çevirmeye teşvik etmektedir.”929 Yine, 

“Kur’ân ahlâkına göre bir eylemin ahlâken iyi olması, sadece Allah rızası için yapılmış 

olmasına bağlıdır. Kur’ân ahlâkının insanın fıtratı ile örtüşen ilkeleri bu şekilde onun 

maddî/dünyevî ve manevî/uhrevî hayatında muhtaç olduğu şeylerin bütün ayrıntılarını 

kuşatır. Namaz ile orucun yanı başında insanlara her zaman yardım etmenin, hak 

sahibinin hakkını vermenin buyurulmasının, yani “din=muamele” olmasının anlamı 

budur.”930  

“Kur’ân ahlâkının bir diğer önemli yönü de eşsiz bir uygulama ve denetim 

yöntemine sahip oluşudur. Eylemlerinin hem dünyevî hem de uhrevî sonuçları olduğunu 

bilir. Bu ahlâk iyiliğin yaygınlaştırılmasını kötülüğün önüne geçilmesini ister.” Kur’ân 

ahlâkı, ahlâkî görev ve hakları dînî emirler ile iç içe mütalaa etmekte; din ile ahlâkı 

adeta bütünleştirmektedir. Kur’ân ahlâkı, diğer ahlâkların aksine dünyaya sıkışan, 

sadece dünyevî gayeleri olan bir ahlâk değildir. “Din-dünya bütünlüğünü-(dengesini) 

gözeten bir ahlâktır. Kur'ân-ı Kerîm’in hayatı anlamlandırışında, hayat, din, dünya 

olarak parçalanmaz. Bir mü’min namazını, orucunu, zekâtını, haccını nasıl dînî bir ödev 

olarak tanırsa, sağlığını korumayı, ailesi için harcama yapmayı, insanlara güler yüz 

göstermeyi, insanlara ve insanlığa hizmet etmeyi de birer dînî ödev olarak bilir. İnsan 

öldürmek, içki içmek, kumar oynamak, zina yapmak, başkasının malına el koymak nasıl 

birer günah ve haram ise; gıybet etmek, kendisini ilgilendirmeyen konularda konuşmak, 

sağlığa zarar veren bir şey yemek, edeb ve terbiyeye aykırı tavırlar ile kendi onurunu 

kırmak veya incitmek ve nefsini haksız yere alçaltmak da günah ve haramdır.”931  

Serinsu’ya göre, iman ve ibadetin sonucu Kur'ân’la anlamlandırılmış bir hayattır. 

Bu noktada insan somut bir modele ihtiyacı olduğunu hisseder. Kur'ân’a göre bu insan, 

Kur’ân ahlâkı ile ahlâklanmış insan olan Hz. Muhammed’dir. Peygamber Efendimiz’in 

(sav) ahlâğı Kur'ân ahlâğı idi. Kur'ân-ı Kerîm’deki yüksek ahlâki değerlerin hepsi Hz. 

Peygamberde vardı. Kur'ân’ın kınadığı eksikliklerin hepsinden korunurdu. 

                                                 
927 Serinsu, Kimi Örnek Almalı?, s. 23-24. 
928 Serinsu, Kimi Örnek Almalı?, s. 25. 
929 Serinsu, age., s. 28. 
930 Serinsu, age., s. 36. 
931 Serinsu, age., s. 44-36-40-43. 
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“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!”932 emrinin tamamıyla uygulayıcısı idi. Hz. 

Peygamber’in ahlâkını anlamaya çalışmak demek, Kur'ân-ı Kerîm’i, Kur'ân ahlâkını 

anlamaya yönelmek demektir.933 

Kur'ân ahlağı, belli kişilere, toplumlara göre şekillenmemiş, insanın yaratılışında 

tabiatına konan güzel özelliklere paralel olarak, Yaratıcı tarafından Kur'ân’da arzedilen 

en güzel, en doğru kurallar bütünüdür. Kur'ân ahlâğı, fıtratla çatışmayan aksine onu 

geliştiren ve insanların bütün fiillerini düzeltme gücüne sahip olan bir ahlâktır. 

Davranışlar, insan rızası, beğenisi için değil, sadece Allah rızası için yapıldığında 

ahlâkîlik niteliğini kazanır. İnsanın içkontrolle kendi kendini denetlemesini sağlar. 

Ayrıca Kur'ân-ahlâk-amel bütünlüğüne sahip olan dünya-ahiret çatışması yaşatmayan 

bir ahlâktır. Hem namaz, orucu hem de ana-babaya saygıyı, ölçü ve tartıyı doğru 

yapmayı, insanlara haksızlık yapmamayı, sağlıklı olmayı emreden; insan öldürmeyi, 

insanları birbirine düşürmeyi yasaklayan bir ahlâktır. Kur'ân ahlağını hayatının her 

safhasında en güzel şekilde tatbik eden Hz. Muhammed insanlık âlemi için en güzel 

örnektir.  

Tabâtabâî, pek çok ahlâkî bahis açarak araştırmalar yapmıştır.  Ahlâkî görüşlerini 

öğrenmek maksadıyla bu araştırmalarına değiniyoruz. İlk olarak Tabâtabâî’nin ahlâktan 

ne anladığına bakalım. 

 

 

1. Ahlâk ve Üç Temel Güç 

 

Müfessir, ahlâk bilimi hakkında araştırma yapar, ahlâkı tanımlar ve insandaki üç 

temel güce; ihtiras, öfke ve düşünsel anlayışa değinir. “Ahlâk bilimi, insanın bitkisel, 

hayvanî ve insanî güçlerine bağlı insanî melekelerini, karakteristik özelliklerini 

inceleyen, arınmak, manevî mutluluğa kavuşmak için insanın tekâmülüne yönelik 

olarak bu karakteristik özelliklerin üstün olanlarını aşağılık olanlarından ayıran, 

böylece, kitlelerce övülen ve toplumun övgüsüne mazhar olan davranışları sergilemesini 

sağlayan bilim dalıdır.” Allâme, insan ahlâkının insanın içindeki üç genel güce 

dayandığını, bunların nefsin pratik bilgiler edinmesine yardımcı olduklarını ve insan 

türünün davranışlarının, hazırlık ve yükümlülüklerinin bunlara bağlı olduğunu 

kanıtlaması bakımından büyük bir başarı sağladığını ifade eder. İnsanın özündeki üç 

temel güç şunlardır: İhtiras, öfke ve düşünsel anlayış.” 

                                                 
932 Hud, 11/112. 
933 Serinsu, age., s. 29-48-49. 
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Tabâtabâî’ye göre, insanın sergilediği hareketler, davranışlar, ya yemek, içmek, 

giyinmek gibi bir çıkar sağlamaya, ya da insanın canını, namusunu ve malını korumaya 

yönelik olarak bir zararı defetmeye dönüktür. İkinci kısımdaki fiiller "öfke" kategorisine 

girerler. Birinci kısım fiiller de "ihtiras" kategorisine girer. Ya da düşünsel tasavvur ve 

tasdike dayalı düşünsel amellerdir. Karşılaştırma yapma, kanıt ileri sürme gibi. Bu tür 

davranışlar düşünsel anlayış gücünden kaynaklanır. İnsanın kişiliği bu üç gücün bir 

bileşkesidir. Bunların birleşmesi ve terkibi sonucu gerçekleşen birlik insanın türüne 

özgü fiilleri sergiler ve insan bu terkibin amacı olan mutluluğu elde eder. 

Müfessirce “ihtiras gücünün denge noktası -yani bu gücün nicelik ve nitelik olarak 

istenen ve gereken ölçülerde kullanılması- "iffet" olarak nitelendirilir. Bunun iki aşırı 

ucu; yani ifrat ve tefriti oburluk, azgınlık ve uyuşukluktur. Öfke kaynaklı gücün denge 

noktası ise ‘cesaret’tir. Bunun iki aşırı ucu, saldırganlık ve korkaklıktır. Düşünsel gücün 

denge noktası, ‘hikmet’tir. Bunun iki aşırı ucu, demagoji, lafazanlık ve ahmaklıktır. Bu 

üç karakterin birleşmesi sonucu nefiste bir dördüncü karakter meydana gelir ki bu, 

değişik karakterlerin kaynaşımı gibidir. Buna "adalet" denir. Yani insan türünün 

karakterini belirleyen her gücü yerli yerinde kullanmak, hakkını vermek. Bu denge 

noktasının iki aşırı ucu zulmetmek ve zulme uğramaktır.”934 

Daha sonra müellif, üstün ahlâkın -yani iffet, cesaret, hikmet ve adaletin- 

bölümlerine ve ayrıntılarına değinir. Bunların temel karakteristik güçle olan bağlantıları 

türün cinsle olan bağlantısı gibidir. Cömertlik, eli açıklık, kanaatkârlık, şükredicilik, 

sabır, izzet-i nefis, gözü peklik, hayâ, gayret, nasihat, saygınlık ve alçak gönüllülük gibi.  

Müellife göre, ahlâk bilimi, söz konusu karakterlerin her birinin sınırlarını belirler, 

izlenecek orta yolu aşırı uçlarından ayırır ve ardından bunun iyi ve güzel bir karakter 

olduğunu açıklar. Daha sonra bu karakterin ne şekilde huy edinileceğini teorik ve pratik 

olarak gösterir. Önce söz konusu karakterin iyi ve güzel olduğuna inandırır, sonra 

alıştırmalar sonucu bunun nefsin karakteristik bir özelliği olmasını sağlar. Bunu şöyle 

örneklendirir: “Korkaklık, korkunun insanın içine yerleşmesinden kaynaklanır. Korku 

ise, gerçekleşmesi ve gerçekleşmemesi olası olan bir şeyden kaynaklanır. Akıllı insan 

ise, tercihi gerektirecek bir durum olmadığı sürece eşit derecede olası olan taraflardan 

birini tercih etmez. Şu hâlde insan korkmamalıdır. İnsan, bu gerçeği kendi kendine 

telkin edip ardından korkulu ve ürpertici ortamlara girip çıkmaya başladıktan sonra 

korku belasından kurtulur.”935  

 

                                                 
934 el-Mîzân, I. 368-369. 
935 el-Mîzân, I. 369-371. 
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2. Terbiye Yöntemleri 

 

Müfessir, terbiye yöntemlerine değinir. “Birinci terbiye yönteminin özü; övülmüş 

niteliklere sahip olmak ve güzel övgüyle karşılaşmak amacı ile nefsi ıslah etmek, 

karakteristik özellikler arasında denge sağlamaktır. Bu peygamberlerin, şeriat koyan 

resullerin uyguladıkları eğitim metodudur.  

İkinci terbiye metodunun hedefi ise insanı gerçek mutluluğa ulaştırmaktır. Allah'a 

ve ayetlerine yönelik inancı pekiştirip kemale erdirmek ve ahiret mutluluğunu 

kazandırmaktır. Bu ise, sırf insanların övgüsünden ibaret olmayıp gerçek mutluluk ve 

tekâmüldür. Bununla beraber her iki terbiye metodunun ortak noktası, insanın pratik 

olarak insanlık erdemine ulaşmasıdır.  

Üçüncü eğitim metodu, ilk iki metottan niteliksel olarak ayrılır. Bu metodun amacı, 

insanlık erdemine ulaşmak değil, Allah'ın rızasını kazanmaktır. Bu yüzden, hedefi ilk 

iki yöntemden ayrılır ve yine bu yöntemdeki ahlâkî denge, ilk iki yöntemin öngördüğü 

ahlâki dengeden ayrıdır.” 936 

Allâme, insanın ahlâkî seviyesinin ilerlemesi sonrasındaki durumunu arzeder. 

“Kulun imanı pekişip artmaya başlayınca, nefsi Rabbini düşünme hususunda karşı 

konulmaz bir istek hisseder. O'nun güzel isimlerini, eksikliklerden ve şaibelerden 

münezzeh sıfatlarını düşünme isteği ile dolup taşar. Bu karşı konulmaz istek, bu 

duyarlılık öyle bir noktaya varır ki, kişi Rabbini görür gibi ibadet eder, Rabbinin de 

kendisini gördüğünü sürekli düşünür. Rabbine yönelik tutkunluğu ve duyarlılığı büyük 

bir sevgi hâlini alır. Bu sevgi de gitgide artar. Nitekim yüce Allah şöyle 

buyuruyor: "İnananların Allah'a olan sevgileri daha güçlüdür." 937 Bu noktada kul, her 

türlü hareketinde Allah'ın elçisinin söz ve davranışlarına uyar. Bu sevgi artarak devam 

eder, o kadar ki, bir süre sonra her şeyden ilgisini kesecek noktaya gelir. Artık 

Rabbinden başka bir şey sevemez, kalbi O'nun rızasından başka bir yere yönelmez 

olur.” “Bu kulun kalbi artık sevginin egemenliği altına girmiştir ve bu egemenlik sürüp 

gidecektir. O, her şeye bakarsa, Rabbinin bir ayetidir, diye bakar. Kısacası, her şeyle 

olan sevgi bağlarını koparıp Rabbine yönelmiştir. Bir şeyi ancak Allah adına ve ancak 

Allah için sever.”938  

Tabâtabâî, bu aşamadan sonra algılayış ve davranış türünün de değiştiğini, zihninde 

eşya ve olayların bağımsız statülerini kaybettiğini, onun bilme ve kavrama biçiminin 

                                                 
936 el-Mîzân, I. 369-371. 
937 Bakara, 2/165. 
938 el-Mîzân, I. 369-371. 
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öteki insanlardan farklı olduğunu vurgular. Teorik konumu bundan ibaret olan kişi 

Allah'tan başkasını sevmediği için, bir şeyi ancak O'nun rızasını elde etmek için ister. 

Allah için bir şeyi umar, Allah için bir şeyden korkar, Allah için bir şeyi seçer, Allah 

için bir şeyi terk eder, Allah için karamsar olur, Allah için yalnızlık hisseder, Allah için 

hoşnut olur ve Allah için öfkelenir. Dolayısıyla bu insanın amacı öteki insanlarınkinden 

farklı olur. Fiillerinin yönelik oldukları hedef, öteki insanların fiillerinin yönelik 

oldukları hedeflerden ayrı olur. Güzel övgüye, övgüye değer biçimde anılmaya itibar 

etmez. Dünya, ahiret, cennet ya da cehennem onun umurunda değildir. Onun çabası 

bütünüyle Rabbine yöneliktir. Kulluk sunma amacıyla eğildikçe arzusu artar, bu 

serüveninde onun yol göstericisi sevgisidir.939 Bu ahlâkî seviyenin Kur'ân ahlâğının en 

üst mertebesi olduğunu, kişinin yaptığını kulların rızası ve beğenisi, övgüsü için değil 

de sırf Allah rızası için yaptığını, sevdiğini Allah rızası için sevdiğini, Allah için 

kızdığını ifade eder. 

 

 

3. ‘Medenî Toplulukların Değişmesi ile Birlikte Ahlâkî Anlayışın Temel ve 

Ayrıntı Niteliğindeki İlkelerin de Değişeceği’ İddiası 

 

Müfessir, materyalist sosyalistlerin benimsediği bu teoriye de temas eder. İddia 

sahiplerinin, doğaya, dönüşüm ve tekâmül/evrim yasasının egemen olduğunu toplumun 

da kendi içinde değişkenlik karakterine sahip olduğunu, her an daha mükemmele ve 

daha ileriye dönük bir eğilim içinde olduğunu savunurlar. Bunlar, güzel ve çirkin 

hareket ve davranışın toplumun amacına (yani kemale) uyması ya da uymaması demek 

olduğunu, ne güzel ne de çirkin kavramının mutlak olduğunu bilakis bunların izafî 

olduğunu iddia ederler. Onlar, toplumların zaman ve mekân olarak değişime 

uğramalarının bu kavramların da değişime uğramalarını gerektirdiğini, güzel ve çirkinin 

izafî ve değişken kavramlar olunca, zorunlu olarak ahlâkta da değişikliğe neden 

olduğunu, üstün ve kötü ahlâkın ifade ettiği anlamın başkalaşıma uğradığını savunurlar. 

Bu yüzden toplumsal idealle bağdaşmaları durumunda yalan, iftira, fuhuş, eşkıyalık, 

katı yüreklilik, hırsızlık ve utanmazlık güzel ve olumlu olarak değerlendirilebileceğini 

belirtir. Yine ulusal idealden alıkoyucu bir işlev görmeleri durumunda doğruluk, iffet ve 

merhamet, çirkin ve aşağılık olarak nitelendirilebilirler. Allâme, bu teorinin yanlış ve 
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çarpık bir metot olduğunu, bu metodu benimsetme amacına yönelik olarak ortaya atılan 

kanıtların da kurgu ve mantık olarak yanlış olduğunu vurgular.940 

Müfessire göre, bir araya gelip toplum oluşturmak insan doğasının ve özelliklerinin 

bir gereği olduğuna göre; toplumsallığın mutlaklığı da insan türünün mutlaklığının bir 

özelliğidir. Kalıcı ve değişmez toplumsal yargılar vardır. Güzel ve çirkin kavramlarının 

mutlak varlıkları gibi. Mutlak ve özel güzellik de tıpkı mutlak ve özel toplum gibidir. 

Bir birey varoluşu ve kalıcılığı bakımından bazı kemal sıfatlara ve yararlara muhtaçtır. 

Bu zorunluluğun kanıtı da, insanın varoluşunun değişik yönleri açısından bunlara 

ihtiyaç duymasıdır, yaratılışın kendini güçlendirip pekiştirmesi için bu donanıma 

başvurmasının gerekli olmasıdır. Beslenme ve üreme donanımı örneğin. İnsan bu 

donanımı gerçekleştirmek zorundadır.”941 

 

 

       4. ‘Mutlak Güzellik-Mutlak Çirkinlik-Mutlak Ahlâk Yoktur.’ İddiası 

 

       Tabâtabâî, “gerçekte mutlak güzellik ve çirkinlik diye bir şey yoktur. Bunlardan var 

olan şey, nisbî ve izafî güzellik ve çirkinliktir. Bu ise, değişen bölgelere, zamanlara ve 

toplumlara göre değişme gösterir." şeklindeki iddialara şöyle karşılık verir. “Bu küllîlik 

anlamında kavramsal mutlaklıkla, varlığı sürdürme anlamında varoluşsal mutlaklığı 

birbirine karıştırmaktan kaynaklanan bir yanılgıdır. Dolayısıyla küllî, mutlak güzellik ve 

çirkinlik, küllîlik ve mutlaklık niteliklerinden dolayı dışsal bir olgu olarak var olmayan 

iki kavramdır. Ancak bunlar, sonuç olarak bizim hedeflediğimiz hususu gerektirici rol 

oynamazlar. Fakat doğanın sürekliliği ile sürekliliğini koruduğu sürece, toplumun 

hükmettiği anlamında mutlak güzellik ve çirkinlik, dışsal bir olgu olarak vardırlar. Her 

zaman uyuşan ve uyuşmayan fiiller olacaktır ve her zaman güzel ve çirkin nitelikleri 

varlıklarını sürdüreceklerdir.” Tabâtabâî, iddiaları reddeder mutlak güzellik ve 

çirkinliğin olduğunu savunur.942 

Müfessire göre, toplumsal değer yargıları açısından baş gösteren bakış farklılıkları, 

bir toplumun iyi ve güzel olan şeyleri izlemenin gerekliliğine inanmasından, bir başka 

toplumun da böyle bir gerekliliğe inanmamasından kaynaklanmaz. Aksine bakış açısı 

farklılığı söz konusu olgunun herhangi bir yargıya uyarlanması ile ilgilidir. Söz gelimi, 

baskıcı rejimlerin yönetimi altında yaşayan toplumlar, krallığın dilediğini yapma, 

                                                 
940 bkz., el-Mîzân, I. 372-373-374. 
941el-Mîzân, I. 375-376. 
942 bkz., el-Mîzân, I. 376-380. 
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dilediği hükmü verme hususunda tam bir serbestliğe sahip olduğuna inanırlar. Bunun 

nedeni söz konusu toplumların adâlet ilkesine ilişkin kötü anlayışları değildir. Tersine, 

bunun nedeni, adı geçen halkların bunun saltanatın hakkı olduğuna inanmaları, öyle 

olunca da bunu bir zulüm olarak değil de iddialarına göre saltanatın yetkisini kullanması 

olarak değerlendirmeleridir. Söz gelimi bazı toplumlarda evlilik dışı ilişkilerden 

sakınmak, kadınların utanmaları, kocalarının onları kıskanmaları, bunların yanı sıra 

kanaatkârlık, tevazu ve ahlâk gibi bazı iyi nitelikler, erdem ya da iyilik olarak 

değerlendirilmezler. Ne var ki, bu toplumlar söz konusu olgularla iffet, hayâ, kıskanma, 

kanaatkârlık ve tevazu nitelikleri arasında bir bağlantı kurmazlar. Yoksa bu erdemleri 

erdem olarak görmediklerinden dolayı değildir bu anlayışları. Bunun kanıtı da söz 

konusu kavramları özünde kabullenmiş ve günlük yaşantılarında başka olgularla ilgili 

olarak kullanmış olmalarıdır. Mesela, hâkimin hüküm verirken, yargıç yargıda 

bulunurken iffetli davranmasını övgüye değer bulurlar. Yasaları çiğnemekten utanmayı 

iyi bir ahlâk olarak nitelendirirler. Bağımsızlığı, uygarlığı ve tüm kutsallarını savunma 

amacına yönelik gayretleri övgüye değer bulurlar. Kanunun kendilerine ayırdığı 

sınırlarla yetinmeyi güzel bir kanaatkârlık örneği sayarlar. Toplumsal liderler ve yol 

göstericileri için mütevazılığı överler. Müfessir, “güzelliği açısından ahlâk toplumsal 

ideale uygun düşüp düşmemesine bağlıdır.” şeklindeki sözleri ve buradan hareketle 

güzelliği toplumun uygun gördüğü şey olarak değerlendirmeyi açık bir yanılgı olarak 

görür.943 

 

 

5. İslâm'da Ahlâkı Güzelleştirmenin ve Üstün Ahlâkı Elde Etmenin Üç Yolu 

 

Allâme, ruhun ahlâkını ve karakteristik özelliklerini bilgi ve amel açısından ıslah 

etmenin, üstün ahlâkı kazanmak, kötü ahlâkı yok etmek, sürekli olarak salih ameller 

işlemeye uygun davranışlar içinde olmaya, bunlardan ödün vermemeye bağlı olduğunu 

ifade eder. Böylece cüz'î konulara ilişkin cüz'î bilgiler ruhta kalıcılık kazanır; üst üste 

biner, ruhun özüne kazınır ve silinmesi zor ve hatta imkânsız bir hâle gelir. Müfessir, bir 

insanın korkaklık özelliğini yok edip cesaret niteliğine sahip olmak isterse neler 

yapması gerektiğine, bu adamın yürekleri hoplatan, insanın dizlerinin bağının 

çözülmesine yol açan korkulu yerlere, dehşet verici zorluklara girip çıkması, bunu bir 

alışkanlık hâline getirmesi gerektiğine değinir. Bu tür bir yere girdiğinde, pratik olarak 

böyle bir yere girilebileceğini görür. O zaman direnmenin lezzetini ve kaçmanın ve 

                                                 
943 bkz., el-Mîzân, I. 376-380. 
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çekinmenin iğrençliğini pratik olarak algılar. Bu husus tekrarlandıkça kişiliğine işler, 

nihayet cesaret niteliği onda kalıcı bir karakter hâlini alır. Bu teorik karakterin insanın 

içinde meydana gelmesi, isteğe bağlı bir şey değilse de, gördüğün gibi bu sonuca 

ulaştırıcı öncüller ihtiyarî ve kişisel kazanıma bağlı şeylerdir.944 Müfessir, üstün ahlâkı 

edinmenin yolunun iyi davranışları sürekli olarak yapmak olduğunu dile getirir. Ahlâkı 

güzelleştirmenin ve üstün ahlâkı elde etmenin üç yolu bulunduğunu söyler ve bunları 

şöyle açıklar. Birinci yöntem: Ahlâk dünyaya yönelik salih amaçlarla, insanlar arasında 

övgüye lâyık görülen bilgi ve görüşlerle güzelleştirilir. İffetlilik, elde olanla yetinme ve 

başkalarının sahip bulunduğu şeylerden ilgi kesme, insanın başkalarının gözünde onurlu 

ve büyük görünmesini sağlar, insana toplum nezdinde saygın bir yer kazandırır. Bunun 

aksi bir görünüm hasisliğe ve fakirliğe yol açar. Bilgi, halkın teveccühüne, onura, 

saygınlığa ve özel ilgiye sebep olur. Bilgi, gözdür. Cehalet ise, körlüktür. Cesaret 

kararlılıktır, dirençtir, kalıcılıktır. İnsanın bukalemun gibi renkten renge girmesine engel 

olur. Adalet, ruhun elem verici hüzünlerden kurtulması demektir. O, ölümden sonra 

hayattır.  

Müfessir bu konuda Kur'ân’ın yöntemini ise şöyle açıklamaktadır: Birinci Yöntem: 

Kur'ân-ı Kerîm insanların çoğu tarafından övülen hususları seçmek ve yine onlarca 

yerilen hususları bırakmak, toplumun beğendiğini almak ve çirkin gördüğünü atmak 

esasına dayanan bu yöntemi kullanmamıştır.945  

İkinci yöntem: Ahlâkın ahirete dönük hedeflerle güzelleştirilmesidir. Kur'ân-ı 

Kerîm'de bu amaca yönelik ifadelere çokça rastlıyoruz: "Allah, mü’minlerden mallarını 

ve canlarını cennet kendilerinin olmak üzere satın almıştır."946 "Ancak sabredenlere 

ödülleri hesapsız ödenecektir."947 "Doğrusu zalimler için acı bir azap vardır."948 "Ne 

yerde, ne de kendi canlarınızda meydana gelen hiçbir musibet yoktur ki, biz onu 

yaratmadan önce bir kitapta olmasın. Doğrusu bu, Allah'a kolaydır."949 Bu ayet-i 

kerîme üzüntü ve sevinci bir kenara bırakmaya çağırıyor. Olaylar önceden karara 

bağlanmış bir sistem doğrultusunda ve önceden belirlenmiş bir kader uyarınca gelişme 

gösterirler. "Hiçbir musibet başa gelmez ki, Allah'ın izniyle olmasın. Kim Allah'a 

inanırsa Allah onun kalbine hidayet verir." 950 Müellife göre ayetlerde ahlâkın ıslahı 

ahirete ilişkin onurlu amaçlarla sebeplendirilmiştir.  

                                                 
944 el-Mîzân, I. 351-352. 
945 Enfâl, 8/46; el-Mîzân, I. 351-352. 
946 Tevbe, 9/111. 
947 Zümer, 39/10.  
948 İbrâhîm, 14/22. 
949 Hadîd, 57/22. 
950 Teğâbun, 64/11. 
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Müfessir konunun devamında “Kazâ ve kaderin olması, üstün ahlâkın 

geçersizliğine ve dünyanın doğal sisteminin bozulmasına yol açar.” ifadesine itiraz 

eder. Rızık arama faaliyetini, arzulanan kemal niteliklerini kazanma çabasını, küçük 

düşürücü huylardan kaçınma içgüdüsünü askıya almayı doğru bir davranış olarak 

görmez. O zaman rızık da aranmaz, gerçek de savunulmaz. Nasılsa olacak şeye önceden 

karar verilmiş, levh-i mahfuzda yazılmıştır. Bu ise her türlü tekâmülün ortadan kalkması 

demektir. Kur'ân-ı Kerîm, bazı huyların ıslahında kesin olan kadere ve levh-i 

mahfuzdaki yazıya dayanır. Bazı huyların ıslahı içinse böyle gerekçelere değinmez. 

Kazâ ve kadere dayandırılması, isteme bağlılığı geçersiz kılma anlamına gelebilecek 

fiilleri, durumları ve huyları Kur'ân-ı Kerîm kazâ ve kadere dayalı olarak gündeme 

getirmez.951 

Üçüncü yöntem ise, sadece Kur'ân'a özgü olan, yöntem, bilgi ve marifetin 

kullanılması ile insanın vasıf ve ilim açısından eğitilmesidir. Bu yönteme başvurulduğu 

zaman aşağılık ve iğrenç sıfatların konusu ortadan kalkar. Diğer bir ifadeyle bu yöntem, 

iğrenç ve aşağılık sıfatları giderme esasına değil, defetme esasına dayanır. Yüce Allah 

buyuruyor ki: "Şeref ve üstünlük tamamen Allah'ındır."952 "Bütün kuvvet Allah'a 

aittir." 953 Bu bilgi bu hâliyle insanın vicdanına yerleşince riya, gösteriş, Allah'tan 

başkasından korkma, O'ndan başkasına umut bağlama ve O'ndan başkasına güvenip 

dayanma gibi küçük düşürücü, onur kırıcı niteliklere yer kalmaz. Müfessire göre, bu iki 

gerçek insan tarafından bilinince, tüm yerilmiş nitelik ve sıfatlar insandan uzaklaşır. 

İnsan bunların yerine, Allah'tan korkmak, şeref ve üstünlüğü Allah katında arama, 

Allah'tan başkasından bir şey istememe, azamet, ihtiyaçsızlık, ilâhî ve rabbanî heybet 

gibi övülmüş ilâhî niteliklerle kendini bezer. 

Müfessir, sonunda birinci metodun güzel ve çirkin kavramlarına ilişkin toplumun 

genel inancını esas aldığını, ikinci metodun ise, genel dinî inançlara, kulluk 

yükümlülüklerine ve bunların ödülle ya da azapla cezalandırılması esasına dayandığını, 

üçüncü metodun dayanağının da, İslâm dinine özgü bir yöntem olan saf ve eksiksiz 

tevhit inancı olduğunu belirtir.954 

 

 

6. Taklit ve Hurafelere Uyma 

 

                                                 
951 el-Mîzân, I. 352-355. 
952 Yûnus, 10/65. 
953 Bakara, 2/165. 
954 el-Mîzân, I. 355-357. 
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Bu meseleyi de ahlâkî ve sosyal açıdan inceler. İnsanların benimsedikleri görüş ve 

inançları matematik, doğa ve doğa ötesi konulara ilişkin meseleler gibi, pratikle 

dolaysız ilintisi söz konusu olmayan teori niteliğinde olanlar ve yapılması ve 

yapılmaması gereken eylemlere ilişkin meseleler gibi, uygulama ile vasıtasız ilintisi 

bulunan pratik niteliğinde olanlar diye ikiye ayırır.  “Birinci sınıflandırmaya giren inanç 

ve görüşler karşısında takınılacak tavır, açık belge ve somut veriye dayalı kesin bilgi ve 

düşünceye uymaktır. İkinci sınıflandırmaya giren hususlarda ise, izlenecek yol; 

kendisinde insanın mutluluğunu barındıran ya da mutluluğu açısından yarar sağlayan 

hayra götürene uymak ve insanı bedbahtlığa sürükleyen ya da mutluluğu açısından 

zararlı bir rol oynayan tavırlardan kaçınmaktır. Birinci sınıflandırmadaki hususlardan 

biri ile ilgili kesin bir bilgiye sahip olmadan hak olduğuna inanmak ve yine ikinci 

sınıflandırmaya giren hususlardan biri ile ilgili olarak onun hayra ya da kötülüğe 

yönelik olduğunu bilmeksizin hak olduğuna inanmak, hurafe niteliğinde bir inanç olarak 

değer görür.”955 

Ona göre, insanın görüşleri, varlıkların illetini araştıran fıtratın ve kendisini gerçek 

erdeme yönelten karakterin gereklerine dayanır. Bu yüzden insan, körü körüne kabul 

edilmiş, cahilane benimsenmiş hurafelere dayalı düşüncelere boyun eğmez. Ne var ki, 

hayal gücünün uyandırdığı nefsanî duygular ve iç duyarlılıklar ki çoğunlukla -korku ve 

ümittir- insanı bir şekilde hurafeye inanma durumunda bırakabilirler. 

Müfessirin burada vereceği örnek hurafenin nasıl ortaya çıkıp yayıldığını gözler 

önüne sermektedir. “Bir insan göz gözü görmez bir zifiri karanlıkta tek başına ıssız bir 

vadiden geçmek durumunda kaldığı zaman ve eğer gerçeği hayalden, zararlı olanı 

zararsız olandan ayırt edecek aydınlatıcı bir aygıt da yoksa yanında, bir süre sonra 

hayalî, gördüğü her karaltıyı kendisini öldürmek isteyen korkunç bir dev veya ruh gibi 

canlandırmaya başlayacaktır. Birtakım inişler ve çıkışlar canlandıracaktır. Göğe çıkan 

ve yere inen varlıklar görmeye başlayacaktır. Etrafında gerçekte var olmayan cisimler 

ve şekiller belirecektir. Onun bu korkulu hâli devam ettiği sürece hayalî mevhum 

varlıkları canlandırma işini sürdürecektir. Hatta gidip bu durumu başkalarına da 

anlatacak ve onların zihninde de benzeri bir durumun meydana gelmesine yol açacaktır. 

Nitekim bu tür söylentiler halk arasında son derece yaygındır. Ama bunlar asılsız 

hurafelerdir ve bir gerçeğe dayanmazlar.”956 Müfessir kimi zaman hayalin, bu mevhum 

varlığın zararını bertaraf etme amacına yönelik bir savunma içgüdüsü uyandırdığını ve 

insanın birtakım hareketler sergileme gereğini duyacağını, başkalarını da bu mevhum 

                                                 
955 el-Mîzân, I. 421. 
956 el-Mîzân, I. 421. 
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varlıktan korunmak için, söz konusu hareketleri yapmaya teşvik edeceğini söyler. 

Böylece asılsız bir kuruntuya dayalı, hurafe nitelikli bir yasa, bir gelenek doğar. 

Onun ifadesiyle, eski çağlardan günümüze değin batılılar da doğulular kadar hurafe 

nitelikli görüş ve anlayışların etkisinde kalmıştır. İnsanların seçkinleri -yani bilginler- 

insanlığın vicdanında kök salmış bu tür hurafelere dayalı gelenek ve alışkanlıkları yok 

etmek için, sürekli ince manevralarla halkı yönlendirmeye çalışmışlar, doktorlar bu 

hastalıklar için reçeteler yazmaktan yorgun düşmüşlerdir. Bu hususta en fazla dikkati 

çeken tavır, çağdaş uygarlık mensuplarının ve pozitif bilim uzmanlarınınkidir. Bunlar, 

çağdaş bilim, somut verilere ve deneysel yönteme dayanır, diyor ve gerisini 

reddediyorlar. Bunun yanı sıra uygarlığın temelde, elverişli her yolu kullanarak 

toplumsal tekâmülü sağlama amacına yönelik olduğunu ileri sürüyorlar ve eğitim 

sistemini de buna dayandırıyorlar. Müfessir, bu anlayışın kendisinin de hurafeye 

dayandığını vurgular.957 

Müfessirin kanaatince, doğa bilimleri, doğanın özelliklerini araştırır, onların 

konumlarını belirlerler. Bu maddî bilimlerin her zaman maddenin gizli kalmış yönlerini 

araştırırdıklarını, madde ötesi hakkında maddî bilimlerin olumsuz bir görüş 

belirtmelerinin söz konusu olamayacağını ifade eder. Ona göre en büyük hurafe, bir 

kanıt olmaksızın somut verilere ve deneysel yönteme uymuyor diye bir şeyi inkâra 

kalkışmaktır.958 Tabâtabâî’nin bu görüşlerine katılmamak mümkün değildir. 

Daha sonra modern ve toplumsal hurafelere değinir. Ona göre, vatan uğrunda, 

kanun ve ideal uğrunda ölmek, kendini feda etmek ve ‘Medeniyetin temeli, toplumsal 

tekâmül hedefidir’ sözü hurafedir. Kişinin kendini feda ederek toplum içinde iyi 

anılmayı, kalıcı bir isim bırakmayı, her zaman övgüyle kendisinden söz edilmeyi 

gerçekleştirmesi, adını sonsuza dek yaşatmayı istemesi kesin bir hurafedir. Müfessir, bir 

insanın ancak tekâmüle dayalı inanç sisteminin bir gereği olarak bu yoksunluklara 

katlanabilileceğini, gerçekte kendisi için bir yokluk ve yoksunluk olsa da, onun bunları 

erdem olarak görmesinin de buna bağlı olduğunu ifade eder. Eğer bunlar tekâmül kabul 

edilecekse, bu, ancak toplum için geçerlidir. Başka bir hurafe de, toplumsal birliğin 

korunması için insan, kanunların acı yönlerine katlanmalı ve canının çektiği bazı 

şeylerden yoksun kalmaya katlanmalıdır. Son olarak da, bu tür telkinlerin etkisinde 

kalan kişinin toplumsal tekâmülü kendi tekâmülü gibi algıladığına dikkat çeker. 959  
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7. ‘Dine Uymak, Bilimin Reddettiği Bir Gelenektir.’ İddiası 

 

Her şeyi somut verilere göre değerlendirme düşüncesinde olan materyalistler ileri 

giderek: “Dine uymak, bilimin reddettiği bir gelenektir. Dindarlık insanoğlunun 

yaşadığı dört dönemden ikincisine özgü bir hurafedir. (Mitoloji dönemi, din dönemi, 

felsefe dönemi, bilim dönemi) Çağımızda insanlar bilime inanma ve hurafeleri reddetme 

dönemini yaşıyor” derler. Müfessir, bu yaklaşımın hiçbir bilimsel dayanağı 

bulunmayan bir safsata, asılsız bir hurafe olduğunu belirtir.960 Ona göre, dine uymayı 

bir gelenek olarak yorumlamak yanlıştır; dine uymak, bilime uymaktır. Bu görüşü ileri 

sürenlerin, hayatın temel ilkeleri ve toplumsal davranış kuralları noktasında yeme, içme, 

giyinme, çiftleşme ve barınma gibi konularda körü körüne geleneğe uymaktan, hiçbir 

kanıtlayıcı açıklama yapmaksızın heva ve heves peşine düşmekten başka bir şey 

yapmayanlar olduklarına dikkat çeker. Geleneğe yeni bir isim uydursalar da, o 

kalkınmış dünyanın benimsediği kuraldır. Gelenek ve taklit ismen değil, ama cismen 

varlığını sürdürmektedir.  

Müellif, insanlık hayatını düşünce plânında dört döneme ayırmalarını doğru 

bulmamakta, din ve felsefe tarihinin bunu yalanlamakta olduğunu belirtmektedir. 

“Bilindiği gibi Hz. İbrahim'in dininin ortaya çıkışı; Hindistan'da, Mısır'da ve 

Keldanîlerin ülkesinde felsefenin ortaya çıkıp yaygınlaşmasından sonraki dönemlere 

rastlar. Hz. İsa'nın dininin ortaya çıkışı, Yunan Felsefesinden sonradır. Yine Hz. 

Muhammed'in (sav) dininin (yani İslâm'ın) ortaya çıkışı da Yunan ve İskenderiye 

felsefesinden sonraya rastlar. Felsefenin zirveye ulaşması, dinin zirvesine ulaşmasından 

önce gerçekleşmiştir.” Son olarak da konuyla ilgili insanlık tarihi açısından Kur'ân'ın 

onayladığı taksime değinir: a) Tüm ümmetlerin tek bir ümmet oldukları ilkel dönem. b) 

Hissetme ve maddenin etkinlik kazandığı dönem. ("İnsanlar tek bir ümmet idi. Allah 

peygamberleri, müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi.") 961 

Bir kuruntu, halk arasında yaygınlaşan bir hurafeye, bir geleneğe dönüşebilir. 

Hurafeler hem doğu hem batı toplumlarında yaygındır, bunlarla da mücadele edilmiştir. 

Herşeyi deneysel bilimin süzgecinden geçirmek mümkün değildir. Bilimin test 

edemediğine yok demek de en büyük hurafedir. Kişinin kendi isteklerinden vazgeçerek 

kendini toplumuna adaması da başka bir batıl inançtır. İnsanlar ilk çağlardan beri yeme, 

içme geleneğine bağlı kalırken; dine uymayı reddedilen bir gelenek olarak görmeleri 

ayrı bir hurafedir.     
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8. İsrailoğullarının Davranışlarının Ahlâkî İncelemesi 

 

Allâme başka bir ahlâkî incelemede de, Kur'ân-ı Kerîm'de en çok sözü edilen, 

hayatlarından pekçok kesitler sunulan topluluk olan İsrailoğulları’na değinir, onların 

tavırlarını inceler. Kur'ân’da adı en fazla yüz otuz altı yerde geçen peygamberin Hz. 

Musa olduğuna, bu sayının, Hz. Musa'dan sonra en çok adı geçen peygamber olan Hz. 

İbrahim'in adının sayısından bir kat daha fazla olduğuna, Hz. İbrahim'in adının da altmış 

dokuz yerde geçtiğine işaret eder. Bundaki belirgin amacın ise, İslâm’ın, Allah'ın birliği 

ve ortaksızlığı esasına dayanan hanif din olduğu, bu dinin temellerinin Hz. İbrahim 

döneminde atılmış olduğu, son olarak da Hz. Muhammed'in (sav) gelişi ile birlikte bu 

dini tamamlayıp kemale erdirme olduğunu ifade eder. 

Müfessir, uluslar içinde en inatçı, en dik başlı, hakka boyun eğmekten en çok 

kaçınan ulusun İsrailoğulları olduğunu, Peygamberimizin muhatap olduğu Arapların da 

bu niteliğe sahip olduklarını belirtir. İsrailoğullarıyla ilgili olarak Kur'ân-ı Kerîm’de 

zikredilen kötü niteliklerin hepsinin, Arap müşriklerinde bulunduğunu, onların da tıpkı 

İsrailoğulları gibi pislik içinde yüzdüklerini, katı yüreklilikte, anlayışsızlıkta 

İsrailoğullarından geri kalmadıklarına vurgu yapar.962 

Müellif, Kur'ân-ı Kerîm'de İsrailoğullarıyla ilgili kıssalar üzerinde düşünüldüğü 

zaman, İsrailoğullarının maddeye bağlanan, ondan vazgeçemeyen bir topluluk 

olduğuna, tek hedeflerinin duyu organlarının sağladığı maddî hayata ilişkin zevkler 

olduğuna dikkat çeker. Bu topluluk duyu ötesine inanmaz, sadece zevklerinin ve maddî 

doygunluğun peşinde koşar. Tamamen duyularına bağlı olmalarından dolayı, duyu 

organlarıyla algılayamadıkları bir şeyi gerçek de olsa kabul etmemiş, maddeye 

bağlılıkları yüzünden, maddî güzelliklere ve hayatın çekici süslerine sahip olan 

büyüklerinin her dediğini yanlış da olsa kabul etmişler, bu da onların söz ve fiillerinin 

çelişmesine yol açmıştır. 

Müellif daha sonra konuyu bugünkü bâtının maddeperestliğine bağlar. Hak ve 

hakikatin bugün de batıda ortaya çıkan madde eksenli medeniyete karşı benzeri bir 

sınav vermekte olduğuna, bu medeniyetin de duyulara ve maddeye dayanmakta 

olduğunu belirtir. Duyularca algılanmayan hiçbir kanıtı kabul etmemekte, duyularca 

algılanan maddî bir lezzet kapsayan bir şey hakkında da kanıt arama gereğini 

hissetmemekte, eşya ve olaylara ilişkin yargılarında insanî karakteristiği devre dışı 

bırakmaktadır. Yüksek bilgiler ve üstün ahlâk insanlık âleminden uzaklaşmış, insanlık 

yok oluş tehdidiyle burun buruna gelmiş, insanoğlu yeryüzündeki serüveninde bugüne 

                                                 
962 el-Mîzân, I. 210. 
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kadar tanık olmadığı korkunç bir fesadın, dejenerasyonun ölümcül tehdidi altına 

girmiştir.963 

Tabâtabâî’ye göre, meselenin özü şudur: “İnsanoğlu, bilgiden başkasına dayanmaz. 

Öz yaratılışı açısından zorunlu olan da ictihaddır. İctihad, elinden geldiği hususlarda 

bağımsız araştırma yapmak demektir. Taklit ise, bilmeyenin, bilgisi ve kapasitesi 

dâhilinde olmayan hususlarda, bilene başvurup verdiği bilgilere uymasıdır.”964  

İsrailoğulları ile müşrikler arasında çok fazla benzerlik olduğu için Kur'ân’da sık 

sık bu topluluktan örnekler verilmiştir. Katı kalplilikte, duyu ötesine inanmamakta, 

maddeyi, maddî arzuları ön plana çıkarmakta ikisi de benzerlik arzetmektedir. Bugünkü 

batı toplumunun bir kısmı da maddeperesttir, beş duyunun algılayamadığı herşeyi 

reddeder, dînî, gaybı, ahlağı da reddeder. 

 

 

9. Edep, Peygamberlerin Ahlâk ve Edebi 

 

Allâme, Maide Suresi’nin 5/120. ayetinin tefsirinden sonra edep konusuna değinir 

ve geniş açıklamalar yapar. Öncelikle edebi tanımlar ve örneklerle açıklar, edebin 

dayanaklarına değinir. Edep, kelime anlamı ile meşru bir davranışta yansıması gereken 

güzel görünümdür. Bu güzellik, ya dinden kaynaklanır veya akıllı insanların toplumları 

nazarında var olur. Dua ederken veya bir arkadaşla karşılaşıldığında gözetilecek edep 

kuralları gibi. Buna davranışın zarifliği de denebilir. Edep, mutlaka meşru olan, yasak 

olmayan konularda söz konusu olabilir. Buna göre zulmün, ihanetin, yalanın, çirkin ve 

iğrenç işlerin edebi olmaz. Ayrıca ancak irade sonucu olan ve birden çok alternatifi olan 

hareketlerde gerçekleşebilir. Çünkü ancak o takdirde bu hareketin bazı türleri edepli ve 

diğer bazıları edebe aykırı olabilir. Meselâ İslâm'da yemek yeme edebi gibi. Bu edebin 

en önemli kurallarına göre, yemeğe besmele ile başlayıp Allah'a hamd ederek son 

vermeli ve tam doymadan önce sofradan kalkmalıdır. Başka bir örnek, namazda oturma 

edebidir. O hâlde edep, iradeye bağlı davranışlardaki güzel görünüm demektir. 965 

Allâme, edep dayanaklarının değişik toplumların kendilerine has maksatlarına göre 

farklılık gösterdiğini, bunun sonucunda toplumların edep kurallarının birbirinden farklı 

olmayı doğurduğunu vurgular. Bu ahlâk özelliklerini ise, o toplumların hayattaki 

                                                 
963 el-Mîzân, I. 210. 
964el-Mîzân, I. 210. 
965 el-Mîzân, VI. 255-256. 
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amaçları düzenler ve onları toplumlarındaki faktörlerle, bir bölümü tabiî ve bir bölümü 

tesadüfî olan değişik faktörler içlerine, vicdanlarına yerleştirir.966 

Tabâtabâî’ye göre edep kuralları ile ahlâk kuralları aynı şey değildir. Çünkü ahlâk 

kuralları, nefislerde yerleşen köklü ruhî melekeler iken; edep kuralları, yansımalarını 

insanın değişik nefsî sıfatlardan kaynaklanan davranışlarında gösteren güzel 

görünümlerdir. Bu ikisi arasında da büyük fark vardır. Buna göre, edep kuralları, ahlâk 

kurallarından kaynaklanır ve ahlâk kuralları da toplumun özel gayesiyle uyum içinde 

olan gereklerindendir. Bu durumda insanın davranışlarında gözeteceği edep kurallarını 

belirleyen faktör, hayatında peşinden koştuğu amaçtır. Bu amaç insanın nefsi için bir 

çizgi çizer ve insan hayatı boyunca ve amacına yaklaşma sürecinde herhangi bir 

davranışta bulunurken o çizginin dışına çıkmaz.967 

Edep, özelliği bakımından hayatta güdülen amaca bağlı olduğuna göre, yüce 

Allah'ın peygamberlerine aşıladığı ilâhî edep, dinî davranışlardaki güzel görünümdür. 

Bu güzel görünüm dinin amacını yansıtır. Bu amaç, maddelerinin çokluğu ve azlığı, 

kemâl ve gelişme dereceleri açısından hak dinlerdeki farklılıklara bağlı olarak kulluk 

ilkesidir. İslâm, hayata bütünü ile edebi yaymış ve her davranış için o davranışın 

amacını yansıtan bir güzel görünüm belirlemiştir.968 

Müfessire göre, amelî yani uygulamaya dönük ilimler-uygulanmak amacı ile 

öğretilen ilimlerdir- eğer uygulamalı olarak öğretilmezlerse, tam anlamı ile başarılı olup 

beklenen olumlu sonuçlarını veremezler. İyilik de, kötülük de alışkanlık meselesidir. 

Dinî bilgileri ve hükümleri öğrenmeyi tamamlayan bir mü’min, salih amel ve takva 

azığı ile donanmayı da tamama erdirmiş durumda olacaktır elbette. Bunların yanı sıra 

eğitici öğretmenin, ilmi ile amel etmesi, kendi bildiklerine uyması gereklidir. Amel ile 

birleşmeyen ilmin etkisi yoktur. Çünkü söz nasıl bir delil ise, fiil de bir delildir. Meselâ 

korkak bir eğitim görevlisinin kahraman bir yiğit yetiştirmesi veya bağnaz, dogmatik ve 

inatçı bir eğitim kurumundan hür fikirli ve hür vicdanlı bir âlimin yetişmesi kesinlikle 

imkânsızdır.969 

Tabâtabâî, yüce Allah’ın, İbrahim Peygamber ile kavmi arasındaki tevhit 

mücadelesini naklettikten sonra En'âm, 6/83-90. ayetlerde toplu bir şekilde 15 

peygamberi zikrettiğini, arkasından onlara ilâhî hidayeti, tevhidi bağışladığını belirtir. 

Bu hidayet ise sadece tevhide iletilmeleridir. Tevhit bilincinin hükmü yüce şahsiyetlerin 

amellerine sirayet etmiş, davranışlarına sızmış ve her alanda etkisini göstermiştir. 

                                                 
966 el-Mîzân, VI. 256-257. 
967 el-Mîzân, VI. 256-257. 
968el-Mîzân, VI. 257. 
969 bkz. el-Mîzân, VI. 257-258-259. 
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Uymak, inançta değil, davranışlarda olur. Yani yüce Allah, Peygamberimizden, 

kendisinden önceki peygamberlerin, uygulamalı ilâhî eğitimlerinin sonucunda ortaya 

koydukları, tevhide dayanan iyi davranışlarını tercih etmesini ve bu yöndeki yollarını 

izlemesini istiyor. Peygamberlerin genel edebi, kulluk bilinci ve sıfatı ile Rablerine 

yönelmeleri ve yine kulluk bilinci ile insanlar arasında yaşamalarıdır. 

Allâme, sözlerine devamla, Yüce Allah’ın Mü'minûn Suresi 23/51-52. ayetlerde 

peygamberlerini eğiterek onların temiz şeyler yemelerini, hayattaki maddelerin temiz 

olanları üzerinde tasarrufta bulunmalarını, bu temiz maddeleri aşıp sağlıklı fıtratın 

nefret duyacağı pis maddelere el sürmemelerini telkin ettiğini, bunun yanı sıra işlerin iyi 

ve yararlı olanlarını yapmalarını emrettiğini söyler.  

Allah Teâla’nın, Enbiyâ Suresi 21/25. ayette peygamberlere kendisinin birliği 

edebini telkin ettiğini ve bu edebi kendisine kulluk edilmesine dayandırdığını belirtir. 

Bu, peygamberlerin Rablerine yönelik edepleridir. Furkan Suresi 25/7-20. ayette bütün 

peygamberlerin ortak davranışının insanlarla bir arada yaşamak, insanlardan kopmayı, 

insanlar arasında ayrıcalığı ve ayırımcılığı reddetmek olduğunu vurgular. Bunların hepsi 

fıtratın da reddettiği tutumlardır. İşte bu da peygamberlerin insanlarla ilgili edebidir.970 

Edep bir davranışın güzelliği, inceliği, zerafetidir. Edep, toplumlara göre, kişilerin 

gayesine göre değişebilmektedir. Ahlâk ve edep birbirinden farklıdır. Edep ahlâktan 

doğar. İlim-amel-ahlâk birbirinin tamamlayıcısıdır. İlimsiz amelin değeri olmadığı gibi, 

amelsiz ilmin değeri yoktur. Kur'ân edebi öğütlemiş, davranışların güzel görünümlerini 

açıklamıştır. En güzel edep örneklerini peygamberler bizlere sunmuştur. Allah Teâlâ, 

önceki peygamberlerin tevhidî edeplerini dile getirerek Hz. Peygamberin onların yolunu 

takip etmesini öğütlemiştir. Temiz şeyler yemelerini, kullanmalarını tavsiye eder, 

pislikten ve pis olan herşeyden sakındırır. Rablerine yönelik edep, birliğine iman 

etmedir, peygamberlerin edebi de insanlarla bir arada yaşamaktır.  

Tabâtabâî, birçok peygamberin ahlâk ve adabıyla ilgili, onların Allah'a yönelme, 

O'na dua etme konusunda takındıkları edebi çok güzel bir şekilde sunar. Hz. Âdem ile 

Havva’nın yasak meyveden yemelerinden sonraki dualarına temas eder. Sadece Allah'ın 

Rableri olduğunu anarak, zalimliklerini itiraf etmelerinin yanı sıra O'ndan olan 

beklentilerine de işaret eder. Daha sonra Peygamberlerin edep örneklerinden biri de Nuh 

Peygamberin (as) oğlu hakkında Kur'ân'da bize nakledilen duasına,971 İbrahim 

Peygamberin Kur'ân'da bize nakledilen dualarından birine vurgu yapar.972 İbrahim 

                                                 
970 bkz., el-Mîzân, VI. 259-264. 
971 Hûd, 11/42-47. 
972 "Rabbim! Bana salihlerden olacak bir evlât ver." (Sâffât, 37/100). 
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Peygamberin Allah'tan salih bir evlât isterken hem Rabbine sarılmasına hem de bir 

açıdan dünyevî bir amaca yönelik olan isteğini salihlik sıfatı ile donatarak Allah'ın 

rızasına uygun bir mahiyete büründürdüğüne işaret eder.973  

Müellifin kanaatine göre, başka bir örnek de oğulları Bünyamin ve Yahuda adlı 

kardeşlerini Mısır'da bırakıp döndüklerinde Yakub Peygamberin (as) takındığı 

edebidir.974 Diğer bir örnek de Mısır padişahının karısı, Yusuf Peygamberi emrini 

yerine getirmediği takdirde hapse atmakla tehdit ettiği anda Yusuf Peygamberden (as) 

nakledilen edep ve bu sıradaki örnek bir duadır.975 Rüyasının te’vilinin gerçekleştiği 

anda, Yusuf Peygamberin son derece nazik bir edeple bu olayları, "şeytanın benimle 

kardeşlerimin arasını bozması" olarak nitelemesi ve o andaki duası önemlidir.976 

Müfessirin kanaatine göre, Musa Peygamber’in Mısır'da bir Kıptîyi yumruklayarak 

öldürdüğündeki duası,977 Mısır'dan kaçışı sırasında Medyen'e vardığında ve Şuayb 

Peygamberin iki kızı için kuyudan su çıkarıp gölgeye oturduğundaki duası,978 Musa 

Peygamberin vahye ilk muhatap oluşu ve kavmine peygamber olarak gönderilmesi 

üzerine yaptığı duası, Musa Peygamberin (as) Firavun'a ve yakın adamlarına yaptığı 

beddua,979 (bedduada gözetilmesi gereken edep kurallarını dile getirir.) yaptığı bir başka 

duası,980 Musa Peygamberin kavmine kutsal topraklara girmelerini emrettiğinde, 981 

kavminin kendisine verdiği karşılık üzerine yaptığı beddua982 da edepli dua 

örneklerindendir.983 

Müfessir, Şuayb Peygamberin (as) kavmine yönelik çağrısının başarısından ümit 

kestikten sonra yaptığı bedduasını,984 Davud ile Süleyman Peygamberlerin Kur'ân'da 

                                                 
973 bkz., el-Mîzân, VI. 264-274. 
974'Ben üzüntümü ve tasamı sadece Allah'a şikâyet ediyorum ve ben Allah'tan (bir bilgi olarak) sizin 

bilmediklerinizi biliyorum." (Yûsuf, 12/84- 86). 
975 "(Yusuf) Rabbim, dedi, bana göre zindan bunların beni çağırdığı şeyden iyidir. Eğer onların düzenini 

benden savmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum."  (Yûsuf, 12/33). 
976 bkz., el-Mîzân, VI. 274-276. 
977 "Rabbim, ben kendime zulmettim, beni bağışla, dedi. (Allah da) onu bağışladı. Çünkü O, bağışlayan ve 

esirgeyendir."  (Kasas, 28/16). 
978 "Rabbim, dedi, ben senin bana indireceğin hayra muhtacım." (Kasas, 28/24). 
979 "Musa dedi ki: Rabbimiz! Sen dünya hayatında Firavun'a ve adamlarına debdebe ve nice mallar 

verdin. Rabbimiz! Senin yolundan saptırsınlar diye mi? Rabbimiz! Onların mallarını sil-süpür ve 

kalplerini şiddetle sık ki, acı azabı görünceye kadar inanmasınlar…" (Yûnus, 10/89). 
980 "Musa, bizimle buluşma vakti için kavminden yetmiş adam seçti. Şiddetli sarsıntı onları yakalayınca, 

Musa dedi ki: 'Rabbim! Dileseydin onları da, beni de daha önce helâk ederdin. Aramızdaki beyinsizlerin 

yaptıkları yüzünden bizi helâk eder misin? Bu (iş), senin imtihanından başka bir şey değildir." (A'râf, 

7/155-156). 
981"Ey Musa! Onlar orada olduğu sürece biz oraya asla girmeyiz. O hâlde sen ve Rabbin gidin, savaşın; 

biz burada oturacağız."  (Mâide, 5/24). 
982 "Musa, 'Rabbim! Ben kendimden başkasına malik değilim; kardeşim de (öyle). O hâlde bizimle, o 

yoldan çıkmış toplumun arasını ayır.' dedi." (Mâide, 5/25).  
983 bkz., el-Mîzân, VI. 276-285. 
984 "Rabbimiz! Bizimle kavmimiz arasında hak ile hükmet. Sen hükmedenlerin en hayırlısısın." (A'râf, 

7/89). 
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nakledilen dualarını,985 Süleyman Peygamberin (as) karınca hikâyesi ile ilgili olarak 

nakledilen duasını,986 Yunus Peygamberin balığın karnında iken yaptığı duasını,987 

Eyyub Peygamberin (as) yatalak bir hasta olduktan, malını ve çocuklarını kaybettikten 

sonra yapmış olduğu duasını,988 Hz. Zekeriyya'nın (as) evlat istediği duasını,989  İsa 

Peygamberin gökten sofra indirilmesini istediğinde yaptığı duasını990 bu gruba dâhil 

eder. Peygamberimizin yaptığı dua da bu kabildendir. "…İşittik ve itaat ettik. Ey 

Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır." 991  

Hz. Âdem ve Havva’nın bağışlanmaları için yaptıkları dua, Hz. İbrahim’in bir evlat 

isterkenki duası, Hz. Yusuf’un Züleyhayı reddetme esnasındaki zindana talip olma 

duası, rüyasının te’vili esnasında kardeşlerini geçmişe dönük olarak eleştirmeme 

yönündeki duası vb. edeplerin en güzelini yansıtan, insanların ne şekilde dua etmesi 

gerektiğini öğreten dualardır. 

Müellifin ele aldığı bir başka konu da peygamberlerin, kavimleri ile yaptıkları 

konuşmalarda Rablerine karşı gözettikleri edep kurallarıdır. Yüce Allah Hud, Salih, 

İbrahim, Musa, Şuayb, Yusuf, Süleyman, İsa, Muhammed (sav) ve diğer 

peygamberlerin sıkıntı, rahatlık, savaş, barış, gizli, açık, müjdeleme ve uyarma gibi 

değişik durumlarda gerçekleştirdikleri birçok karşılıklı konuşmaları bize nakleder.  

                                                 
985 "Andolsun biz, Davud'a ve Süleyman'a ilim verdik. Onlar da, 'Bizi mü’min kullarının birçoğuna üstün 

kılan Allah'a hamdolsun.' dediler." (Neml, 27/15). 
986'..Rabbim! Bana ve ana-babama verdiğin nimete şükretmemi ve hoşnut olacağın iyi işler yapmamı 

gönlüme ilham et ve rahmetinle beni iyi kullarının arasına kat." (Neml, 27/18-19); Allah'ın kendisine 

sunduğu nimeti o büyük egemenlik ve ezici saltanatı anar, Rabbinden kendisini iyi işler yapmaya 

muvaffak kılmasını, gönlüne iyi işler yapmayı ilham etmesini ister.). 
987 "Senden başka ilah yoktur, sen (noksanlıklardan) münezzehsin; gerçekten ben zalimlerden oldum." 

(Enbiyâ, 21/87). 
988 "Eyyub'u da (an); hani O, 'başıma dert geldi ve sen merhametlilerin en merhametlisisin.' diye Rabbine 

seslenmişti." (Enbiyâ, 21/83). 
989 "Rabbim, o evlâdı razı olunmuş kıl." (Meryem, 19/6); bkz., el-Mîzân, VI. 285-290. 
990 "Meryem oğlu İsa şöyle dedi: Allah'ım, ey Rabbimiz! Bize gökten bir sofra indir ki, (bugün) hem 

öncekilerimiz, hem de sonrakilerimiz için bir bayram ve senden bir mucize olsun. Bize rızk ver. Sen rızk 

verenlerin en hayırlısısın." (Mâide, 5/114); Allah'ın bağışladığı edep sayesinde havarilerin isteğini 

düzelterek yüce Allah'a sunulacak hâle getirir. İlk önce, bunun kendisi ve ümmeti için bir bayram 

olmasını dile getirir, ikinci olarak, "senden bir mucize olsun." diyerek havarilerin sıraladıkları kalplerinin 

güven bulması, doğru söylediğini bilmeleri ve olaya tanık olma gibi bu mucizeden beklenen faydaları 

özetler. Üçüncü bir edep örneği olarak da havarilerin, "İstiyoruz ki, ondan yiyelim" şeklindeki ifadelerinde 

ön sıraya koydukları yemek yeme amacını arka sıraya atar, ayrıca "Bize rızk ver." diyerek bu amacı edebe 

uygun bir surete büründürür, arkasından da "Sen rızk verenlerin en hayırlısısın." diyerek bir yandan 

isteğini teyit ederken, öbür yandan yüce Allah'a övgü sunmuş olur. 
991 Bakara, 2/285-286; Bu duada da tam bir kulluk edebi sergilenmiş, ardarda rububiyet makamına 

sığınılmış, Allah'ın mülkiyeti ve veliliği itiraf edilmiş, Allah'ın yüceliği karşısında kul olmanın zillet ve 

zavallılık konumunda durulmuştur; De ki: Allah'ım, (ey) mülkün sahibi, dilediğine mülkü verirsin ve 

dilediğinden çekip alırsın; dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; bütün hayırlar sadece senin 

elindedir. Gerçekten sen, her şeye güç yetirensin. Geceyi gündüze katarsın..." (Âl-i İmrân, 3/26-27); "De 

ki: Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin Rabbi Allah içindir." (En'âm, 6/162); "De ki: 

Rabbim, ilmimi artır." (Tâhâ, 20/114); "Ve de ki: Rabbim, şeytanların dürtüklemelerinden sana 

sığınırım." (Mü'minun, 23/97); bkz., el-Mîzân, VI. 290-295. 
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Tabâtabâî, bu duruma Hz. Musa’nın kavminin puta taptığını öğrenince onların 

yanına öfke ve kızgınlıkla dönse de kendisini Rabbini anma yönünde edepli olmaktan 

alakoyamamasını,992 Hz. Yusuf’un edepli konuşmalarını,993 Hz. Süleyman’ın (as) tahtı 

yanında görünce söylediği sözü, 994 Hz. İbrahim’in Nemrudla konuşmasını,995  Hz. 

Peygamberin mağarada iken Hz. Ebu Bekir ile konuşmasını996 örnek olarak getirir. 

Müfessir, daha sonra peygamberlerin insanlarla ilişkilerinde ve karşılıklı 

konuşmalarında gözettikleri edep kurallarına değinir. Peygamberlerin zorbalarla ve 

cahillerle yaptıkları konuşmaların Kur'ândaki örneklerini incelendiğinde, onların 

karşılarındakilere hiç ağır söz söylemediklerine; küfür, hakaret ve kaba ifade 

yöneltmediklerine vurgu yapar. Oysa karşıtları onlara bol bol küfretmişler, onları 

suçlamışlar, alaya ve hakarete maruz bırakmışlardır. Böyleyken onlara en güzel sözlerle 

ve yapıcı öğütlerle karşılık vermişler, onları selâmlayarak yanlarından ayrılmışlardır. 

Kendini bilmezler ve cahiller onlara sataşıp laf attıklarında, "selâm" derler, yumuşak 

sözlerle karşılık verirler. Hz. Nuh’un kavmine verdiği cevap, 997 Hz. Hud’un kavmine 

hitabı,998 İbrahim Peygamber ile babasının konuşması esnasında babasına verdiği 

cevap,999 Şuayb Peygamberin kavminin sözlerine verdiği karşılık,1000 Hz. Musa ile 

                                                 
992 "Bunun üzerine Musa, çok kızgın ve üzüntülü bir hâlde kavmine döndü. (Onlara) dedi ki: Ey kavmim! 

Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmamış mıydı? Süre mi size uzun geldi, yoksa Rabbinizden üzerinize 

bir gazabın inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze ters davrandınız?" (Tâhâ, 20/86). 
993 "Yusuf'un evinde kaldığı kadın, onun nefsinden murat almak istedi. Kapıları kilitleyip 'Haydi gelsene!' 

dedi. (Yusuf,) 'Allah'a sığınırım, Rabbim bana güzel bir barınak sağladı. Zalimler iflâh olmazlar' 

dedi." (Yûsuf,12/ 23); "Dediler: 'Vallahi, Allah seni bizden üstün kıldı. Doğrusu biz hep suçlu idik. ' 

(Yusuf) dedi ki: 'Bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlar. O, merhametlilelerin en merhametlisidir."  
994 "(Süleyman) tahtı yanında kurulmuş görünce, dedi ki: Bu, Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim, 

yoksa nankörlük mü diye beni sınamak istiyor. Şükreden kendisi için şükretmiş olur, nankörlük edene 

gelince, Rabbim zengindir (onun şükrüne muhtaç değildir) ve Kerîmdir (bağışı karşılıksızdır)." (Neml, 

27/40). 
995“Hani İbrahim, 'Benim Rabbim O'dur ki diriltir ve öldürür.' demişti. O da, 'Ben de diriltir ve 

öldürürüm.' demişti." (Bakara, 2/258). 
996"Mağarada bulundukları bir sırada arkadaşına şöyle diyordu: Üzülme, Allah bizimle beraberdir." 

(Tevbe, 9/40); bkz., el-Mîzân, VI. 295-298. 
997 "Kavminin -yani Nuh'un kavminin ileri gelen kâfirleri dediler ki: 'Biz senin sadece bizim gibi bir insan 

olduğunu görüyoruz ve sana bizim basit görüşlü ayak takımlarımızdan başkasının uyduğunu görmüyoruz. 

Sizin bize karşı herhangi bir üstünlüğünüzü de göremiyoruz; tersine sizi yalancı sanıyoruz.' (Nuh) dedi ki: 

Ey kavmim! Bir düşünün! Ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzerindeysem, eğer katından bana bir 

rahmet vermiş de o (rahmet) sizin gözlerinizden saklanmışsa! Şimdi siz onu istemezken, biz sizi ona zorla 

mı ulaştıracağız?" (Hûd, 11/27-28). 
998"Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: 'Biz seni bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten senin 

yalancılardan olduğunu sanıyoruz.' (Hûd,) 'Ey kavmim! Bende bir beyinsizlik yok, ben âlemlerin Rabbi 

tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Size Rabbimin gönderdiği gerçekleri duyuruyorum ve ben sizin için 

güvenilir bir öğütçüyüm." (A'râf, 7/67-68). 
999 "(Babası,) 'Ey İbrahim, dedi, sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen, 

andolsun seni taşlarım. Uzun bir süre benden uzak dur.' (İbrahim,) 'Selâm sana (esen kal), dedi, 

Rabbimden senin için bağışlanma dileyeceğim. Hiç şüphesiz, O bana karşı çok lütufkârdır." (Meryem, 

19/45-46). 
1000"Dediler ki: 'Ey Şuayb! Senin söylediklerinden çoğunu anlamıyoruz, biz seni içimizde cidden zayıf 

görüyoruz. Kabilen olmasaydı, seni mutlaka taşlayarak öldürürdük.' (Şuayb,) 'Ey kavmim! Size göre 

kabilem Allah'tan daha mı değerli, ki O'nu arkanıza atıp unuttunuz...' dedi." (Hûd, 11/91-92). 
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Firavun arasındaki konuşmalarda Hz. Musa’nın cevapları,1001 Peygamberimize 

müşriklerin kâhin, deli ve şair gibi hakaretleri karşısında Peygamberimizin vermesi 

istenen karşılık,1002 Nuh Peygamberin,1003 Hud Peygamber’in,1004 Lut Peygamberin,1005 

İbrahim Peygamberin kavimlerine hitapları 1006 yumuşak karşılık vermelerine örnektir. 

Tabâtabâî, bu konuların ardından Hz. Muhammed'in (sav) gündelik hayatındaki 

bazı sünnetler ve edep kurallarına, Peygamberimizin yolculukla, yemekle, helâ ile ilgili 

adabına değinir. Peygamberimizin musibetler, belâlar, ölüm olayları vb. konulardaki 

adap ve ahlâkına, abdest ve gusül ile ilgili adabına, namaz ve namazla ilgili adap ve 

sünnetlerine, Kur'ân okuma ve dua konularındaki adabına da değinir.  

Tabâtabâî, Kur'ân-ahlâk ve amelin bir bütünlük arzettiğine inanmış, talebelerini de 

bu şekilde eğitmiştir. Ahlâkı tanımlamış, insandaki üç temel güce, terbiye yöntemlerine 

değinmiştir. Ona göre, ahlâkın üst seviyesi amellerin Allah'ın rızasını kazanmak üzere 

yapılmasıdır. Ahlâkî anlayışın değişeceğini iddia edenlerin kanıtlarını kurgu ve mantık 

olarak yanlış bulur. Mutlak güzellik ve çirkinliğin olmadığını iddia edenlere karşı çıkar. 

Kur’ân ahlâğına değinir, İslâm'da üstün ahlâkı edinmenin temel yöntemlerini 

araştırır. Ahlâk, dünyaya yönelik salih amaçlarla, insanlar arasında övgüye lâyık 

görülen bilgi ve görüşlerle güzelleştirilir. Aslolan ise, ahlâkın ahirete dönük hedeflerle 

güzelleştirilmesidir. Taklit ve hurafelere uymayı ahlâkî açıdan değerlendirir. “Dine 

uymak, bilimin reddettiği bir gelenektir.” diyen modern hurafeyi eleştirir. Edebi 

tanımlar ve örneklerle açıklar, edebin dayanaklarına değinir. Ona göre, zulmün, 

ihanetin, yalanın, çirkin ve iğrenç işlerin edebi olmaz. Edep kuralları ile ahlâk kuralları 

aynı şey değildir, ancak günümüzde birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Yüce 

Allah'ın peygamberlerine öğrettiği ilâhî edep, dinî davranışlardaki güzel görünümdür. 

İslâm ahlâkının en güzel modelleri olan peygamberlerin edeplerine, örnekliklerine 

değinir. Birçok peygamberin ahlâk ve adabıyla ilgili, onların Allah'a yönelme, O'na dua 

etme konusunda takındıkları edebi çok güzel bir biçimde arzeder.  

                                                 
1001 "Firavun dedi ki: 'Âlemlerin Rabbi (dediğin) de nedir?' dedi. Musa, 'Göklerin, yerin ve ikisi arasında 

bulunan her şeyin Rabbidir...' dedi. (Firavun,) 'Size gönderilen bu elçiniz kesinlikle bir delidir.' dedi. 

Musa, 'Eğer düşünürseniz O, doğunun, bâtının ve ikisi arasındaki bütün varlıkların Rabbidir.' 

dedi." (Şuarâ, 26/23-28). 
1002"Sen öğüt ver. Rabbinin nimeti sayesinde sen ne bir kâhinsin, ne de bir deli. Yoksa onlar, 'O bir 

şairdir, zamanın felâketlerine uğramasını bekliyoruz.' mu diyorlar? De ki: 'Bekleyin. Ben de sizinle 

beraber bekleyenlerdenim." (Tûr, 52/29-31). 
1003 "Fakat ben sizin cahil bir topluluk olduğunuzu görüyorum."(Hûd, 11/29). 
1004 "Siz yalan uyduranlardan başkası değilsiniz." (Hûd, 11/50); "Üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir 

hışım inmiştir. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği, sadece sizin ve atalarınızın taktığı kuru 

isimler hususunda mı benimle tartışıyor sunuz?" (A'râf, 7/71). 
1005 "Sizler haddi aşan bir toplumsunuz." (A'râf, 7/81). 
1006 "Size de, Allah'ı bırakıp taptığınız şeylere de yuh olsun! Siz akıllanmaz mısınız?" (Enbiyâ, 21/67); 

bkz., el-Mîzân, VI. 295-304. 

https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part4semaili.htm#edep_kurallar%C4%B1
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part4semaili.htm#edep_kurallar%C4%B1
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part4semaili.htm#yolculuk
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part4semaili.htm#yemek
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part4semaili.htm#yemek
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part5.htm#Peygamberimizin%20(s.a.a)%20hel%C3%A2%20adab%C4%B1%20hakk%C4%B1nda
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part5.htm#musibet
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part5.htm#musibet
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part5.htm#abdest
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part5.htm#namazla%20ilgili%20adap
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part5.htm#namazla%20ilgili%20adap
https://www.islamkutuphanesi.com/turkcekitap/online/mizan6/maide116-120part5.htm#kuran%20ve%20dua
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F. Sünnî Âlimlerin Görüşlerini Ele Alışı 

 

Allâme, Şî’î kaynakları kullandığı gibi Sünnî kaynakları da çokça kullanır. En sık 

olarak kullandığı ise Süyûti’nin ed-Dürru’l-Mensûr’udur. Bu eserden çok fazla nakilde 

bulunur. Buhâri, Müslim, Tirmizî, Hâkim, Nesâi’ye de sıkça müracaat eder. Özellikle, 

tartışmalı meselelerde her iki mezhebin kaynaklarını da kullanır. Bu bölümde 

Tabâtabâî’nin Şî’a ile Ehl-i Sünnet arasındaki tartışmalı hususlarda veya kendi 

mezhebine, görüşüne ters gelen durumlarda Sünnî âlimlerin görüşlerini ele alış 

biçimine, onlarla tartışmasına, bazılarının görüşünü kabul etmesine, bazılarının 

fikirlerini değersizleştirmesine, hele çağdaşı ise eleştiri dozunu aşmasına değineceğiz. 

 

 

1. Abdestte Ayakların Yıkanmasını Savunan Sünnî Görüşü ve Reşit Rıza’yı 

Tenkidi 

 

Tabatabâî, Maide Suresi 5/6. ayetini Ehl-i Sünnet’ten farklı olarak anlamıştır. Ona 

göre ayet “Başlarınızın bir kısmını ve üzerindeki çıkıntıya kadar ayaklarınızı meshedin.” 

şeklinde anlaşılmalıdır. Ayette geçen ‘erculekum’ lafzını ‘ruûsiküm’ kelimesine 

atfederek, ayakların da meshedileceğini ifade etmiştir. “Yüzlerinizi dirseklere kadar 

ellerinizi yıkayın” hükmü başka bir hükmün “başlarınızın bir kısmını… meshedin.” 

hükmünün başlamasıyla bitmiş ve kesilmiştir. Ehl-i Beyt imamlarından gelen 

rivayetlerin de bu yönde olduğunu söylemiştir. Ehl-i Sünnet kanalıyla gelen rivayetlerin 

ise, ayetin lafzını tefsir etmeyip, Hz. Peygamber’in fiilini ve bazı sahabilerin fetvasını 

anlatma esasına dayandığını belirtmiş, ancak onlar arasında da meshetme ve yıkama 

konusunda ihtilafın olduğunu kaydetmistir. Ona göre, Ehl-i Sünnet âlimlerinin çoğu, 

ayakların yıkanmasına ilişkin rivayetleri, meshedilenlere tercih etmişler, ayeti Fıkhî 

görüşlerine uyarlayan bir yaklaşım içine girmişler ve bu konuda çok farklı yorumlar 

ileri sürmüşlerdir. Fakat bunlardan hiçbiri için ayetten delil göstermek mümkün 

değildir.1007 

Müfessir, burada çağdaşı Reşit Rıza’nın şu sözlerine yer verir: “Allah, 

teyemmümde yüzün tamamının toprakla meshedilmesini emrettiği gibi abdestte de 

ayakların tamamının su ile meshedilmesini emretmiştir. Abdest alan kişi, bu iki uzvu ile 

ilgili emredilenleri yapınca mesheden-yıkayan adını alır. Çünkü bu iki uzvun yıkanması, 

üzerlerinden suyun geçirilmesi veya onların suya değdirilmesi demektir. 

                                                 
1007 el-Menâr, VI. 189–190. 
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Meshedilmeleri ise, elin veya el işlevini görebilecek başka bir uzvun üzerlerinden 

geçirilmesi demektir. Bir kimse, söz konusu uzuvlar açısından bu fiili gerçekleştirince, o 

kimse yıkayan-meshedendir. Dolayısıyla, ‘erculekum’ şeklinde üstünlü olarak 

okunduğu zaman, bu iki uzvun yıkanmasının zorunluluğu; ‘erculikum’ şeklinde esreli 

olarak okundugu zaman da, kişinin su ile uzuvlarını yıkamak suretiyle meshettiği 

anlamı esas alınmıs olur.”1008  

Allâme, Reşit Rıza’nın görüşüne yer verdikten sonra O’nun görüşünü şöyle 

eleştirir: “Anlamıyorum ayette başın meshedilmesi ile yıkanmadan sadece 

meshedilmelerinin, buna karşın ayakların meshedilmesiyle, onların yıkanarak 

meshedilmesinin kastedildigi sonucuna nasıl varılıyor? Bu oldukça bozuk tutarsız bir 

iddiadır.” Devamla Reşid Rıza’nın sözlerinin problemi daha da derinleştirdiğini, abdest 

ile teyemmümü kıyasladığını belirtir. Allâme’ye göre, “Başlarınızın bir kısmını ve 

üzerindeki çıkıntıya kadar ayaklarınızı meshedin.” ifadesini (teyemmümle ilgili), 

“onunla yüzünüzü ve ellerinizi meshedin.” ifadesiyle kıyaslamayı amaçlıyorsa bu hem 

kıyaslanan hem de kıyaslanılan şey açısından olumsuzdur. “Bu ve benzeri yorumlar 

rivayetlerin korunması için ayeti zâhirinin aksine yorumlamak suretiyle bir rivayetin 

anlamını ayete dayatmamız caiz olsaydı Kur'ân’a muhalefetten hiçbir örnekten söz 

edilemezdi” der.1009  

Görüldüğü üzere Tabâtabâî, Reşid Rıza’nın şahsında Ehl-i Sünneti de eleştirmekte 

görüşlerini bozuk, tutarsız bir iddia olarak görmektedir. Reşid Rıza’nın burada yaptığı 

Kur’ân’a muhalefet ederek rivayeti ayete dayatma ise, ayetin metinsel bağlamına göre, 

‘Ehl-i Beyt’ten kastedilen Peygamber hanımları iken, bunu görmezden gelerek, Şî’a ve 

Sünnî kaynaklardaki birçok hadisi Kur'ân’a onaylatarak Eh-i Beyti, Kisa hadisindeki 

beş kişi ile sınırlandırmak, mü’minlerin annelerini bu gruba dâhil etmemek nedir? 

 

 

2. ‘Faiz Yiyenlerin Şeytanın Çarptığı Gibi Kalkacakları’ İfadesini Kendisinden 

Farklı Anlayan Reşit Rıza’yı Tenkidi 

 

Müfessir Bakara Suresi’nin 2/275. ayetinde ‘faiz yiyenlerin şeytanın çarptığı gibi 

kalkacakları’ ifadelerini tefsir ederken el-Menâr Tefsiri’nden bu konu ile ilgili Reşit 

Rıza’nın görüşlerine yer verir ardından da bunları eleştirir. el-Menâr müellifinin “hadis 

uydurmacıları, Kur'ân'ın zâhiriyle çelişme problemini ortadan kaldırmak için de, ayetleri 

                                                 
1008 el-Menâr, VI. 189–190. 
1009 el-Mîzân, V. 229. 
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açıklayıcı rivayetler de uydurmuşlardır. Dolayısıyla tefsirle ilgili rivayetlerin pek azı sa-

hihtir.” sözlerini isabetli görür ancak kendisinin, ayetteki benzetmenin anlamını belirle-

me noktasında yanılgıya düştüğünü söyler. Daha sonra, Reşit Rıza’nın görüşlerine yer 

verir: “Malın cazibesine kapılan, onun tutsakları hâline gelenler, ömürlerini onu topla-

makla tüketiyorlar. Onlar için mal, bizatihi amaçtır. Mal kazanmak için, tüm doğal ka-

zanma yollarını bir kenara bırakıyorlar. Bu nedenle, insanların çoğunluğunun sahip ol-

duğu dengelilik onlarda bulunmaz. Bunu onların hareketlerinde ve tüm davranışlarında 

gözlemlemek mümkündür. Borsada oynayanlarla, kumarbazların hareketleri bunun tipik 

bir örneğidir. Bu insanlar işlerine öylesine dalıyorlar ki, düzensiz davranışlar sergiledik-

lerinin farkına varmıyorlar. İşte onların hareketleriyle şeytan çarpmış kimsenin hareket-

leri arasındaki benzerlik buradan geliyor. Çünkü "tehabbut" kelimesi, "habt" kökünden 

gelir ve bir tür düzensizlik anlamını ifade eder. Kör devenin düzensiz yürüyüşü gi-

bi.”1010 

Burada Reşit Rıza’nın görüşlerini eleştirir. Faiz yiyenlerlerin hareketlerinin den-

gesiz ve düzensiz oluşu açıklamasını doğru bulmakla beraber, bunun sadece faiz yeme-

nin sonucunda ortaya çıkan bir durum olmadığını, ayetteki teşbihin amacının bu 

olmadığını söyler. Onlar, kulluğun anlamından uzaklaşıp maddî lezzetler dünyasına da-

larlar, bilgi bakımından bu düzeye ulaşırlar. Bu yüzden dinin iffetini ve nefsin vakarını 

yitirirler. Nefisleri her türlü maddî lezzetten etkilenir. Bunun kaçınılmaz sonucu olarak 

da hareketlerindeki denge unsuru ortadan kalkar, davranışlarının düzeni bozulur. Ona 

göre bu durum, yapılan tanımlamanın içine giren herkeste, hayatı boyunca faize bulaş-

mamış olsa da olabilir. 

Tabâtabâî’ye göre, ayet-i kerîmede yer verilen gerekçelendirme bağlamında, onla-

rın çarpılmış olmaları, teşbihin hedefi ile ilgili olarak söylenenlerle örtüşmez. Onların 

kalkışlarında çarpılmışlar gibi olmalarının nedeni alışverişle faizi aynı görmeleridir. 

Durumun, yazarın söylediği gibi olması halinde, kanıt olarak onların davranışlarındaki 

düzensizliğin ve dengesizliğin gösterilmiş olması gerektiğini söyler. Ardından 

kendisinin söylediklerinin daha isabetli olduğunu belirtir.1011 Biz de bu konuda 

Tabâtabâî’nin görüşünün daha doğru olduğunu düşünüyoruz. 

 

 

 

 

                                                 
1010 el-Mîzân, II. 417-418-419.  
1011 el-Mîzân, II. 417-418-419. 
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3. Gazzâlî’nin Para ile İlgili Görüşlerini Tenkidi 

 

Tabâtabâî, Bakara Suresi 2/275-281. ayetlerin tefsirinden sonra özel bir bahis 

açarak Gazzâlî’nin İhya’daki parayla ilgili görüşlerini ele alır ve bunları reddeder. 

Gazzâlî’nin bu iki nesnenin temel özelliklerini ve ayrıntılarını değerlendirirken yanılgı-

ya düşmüş olduğunu söyler ve bu yanılgıları zikreder: Gazzâlî, “dinar ve dirhemin ken-

disine taalluk eden bir gaye yoktur.” der. Müfessir ise, “eğer böyle olsaydı, diğer eşya 

ve ihtiyaç maddelerinin değerleri onlarla ölçülemezdi. Bir şeyin kendisinde olmayan bir 

şeyle bir başka şeyin değerini belirlemesi mümkün müdür? Ayrıca Gazzâlî dinar ve dir-

hemin aslında az bulunur ve değerli şeyler olduklarını itiraf ediyor. Bu ise, ancak onla-

rın aranır, kastedilir şeyler olmaları durumunda bir anlam ifade edebilir. Bir şey isten-

mediği hâlde saygın ve değerli olabilir mi? Hakkında "az bulunur" ifadesi kullanılır 

mı?” der. 

Tabâtabâî’ye göre, dinar ve dirhemi hazinede saklamanın haramlığının altındaki 

hikmet, onlara bağımsız bir amaç olma niteliğini kazandırma gerekçesinden kaynaklan-

mıyor. Altın ve gümüşü biriktirmenin haramlığının gerekçesi, Allah yolunda harcama-

maktır.1012 Böyle bir tutumun ihtiyaçların giderilmesi için sürekli olarak çalışmaya ve 

mübadeleye ihtiyaç varken yoksulları rızık edinme imkânlarından mahrum bırakması-

dır. Tabâtabâî, Gazzâlî'nin altın ve gümüş kapların haram oluşunun gerekçesi olarak ile-

ri sürdüğü küfür ve zulüm olarak nitelediği durumun, bu iki maddenin süs eşyası olarak 

kullanılmaları ve alınıp satılmaları için de geçerli olduğunu, bunun ise, şeriatta zulüm, 

küfür ya da haram olarak nitelendirilmemiş olduğunu vurgular.1013 

Müfessire göre, Gazzâlî'nin bozgunculuk olarak nitelediği durum, şayet zulüm ve 

Allah'ın nimetine karşı nankörlük etmek gibi işaret ettiği şeyleri gerektirici olsaydı, bu 

erteleme faizi ve borç faizi şeklindeki muameleler için geçerli olduğu gibi mutlak olarak 

alım satım muameleleri için de geçerli olurdu. Gazzâlî, bunu ölçülen ve tartılan şeyler-

deki faize uyarlamamıştır. Halbuki tümü için de aynı hüküm geçerlidir. Allâme, Gazzâ-

lî'nin açıklamasını, eksik olarak görür, faizle ilintilendirilebilecek her şeyi kapsa-

madığını ve süs eşyası gibi helâl kullanımları da kapsam dışı tutmadığını belirtir. Ona 

göre, Yüce Allah'ın faizin haram kılınışının altındaki hikmet, karşılıksız olarak fazladan 

bir şey almaktır.1014 

 

                                                 
1012 Tevbe, 9/34. 
1013 bkz., el-Mîzân, II. 436-438. 
1014 bkz., el-Mîzân, II. 436-438. 
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4. Hz. İbrahim’in Oğlu İshak’ın Kurban Edildiğini Savunan Taberî’yi Tenkidi 

 

Hz. İbrahim'in hangi oğlunun kurban edilmek istendiği Şî’î ve Sünnî kaynaklarda 

tartışmalıdır. Şî’î kaynaklarda, Ehl-i Beyt imamlarından aktarılan rivayetlerde kurbanlık 

olarak seçilen çocuğun İsmail olduğu zikredilir. Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat kanallarından 

aktarılan rivayetlerde ise ihtilâf vardır. Ancak genel kanaat Hz. İsmail olduğu 

yönündedir.  Bazıları kurbanlık olarak seçilen çocuğun İsmail, bazısı ise İshak olduğunu 

söylemişlerdir. Tabâtabâî, Taberî’den kurban edilenin İshak olduğu ile ilgili sözleri 

nakleder. Taberî, "Kurban edilmek istenen çocuk İshak'tı" şeklindeki rivayetin diğerine 

göre daha açık bir şekilde kanıtlandığını belirtir. Ona göre, İbrahim Peygamber 

soydaşlarından ayrılıp karısı Sara ile birlikte Şam bölgesine, Rabbine hicret edeceğini 

belirtirken, yaptığı dua buna ilişkin somut bir kanıt mahiyetindedir. 'Ben Rabbime 

gideceğim, O beni doğru yola iletecek. Rabbim, bana iyilerden lutfet.' Hz. İbrahim bu 

duayı yaparken henüz Hacer'le tanışmamış, henüz İsmail'in annesine sahip olmamıştır. 

Bu duanın hemen ardından yüce Allah duasını kabul ettiğini, kendisine halîm bir çocuk 

müjdelediğini belirten haberi verir. Ardından çocuk yanında koşacak çağa erişince, 

İbrahim'in bu çocuğu kurban ettiğine ilişkin rüyayı gördüğünü haber veriyor. Kur'ân'da 

Hz. İbrahim'e müjdesi verilen İshak dışında bir erkek çocuğu görmediğini de vurgular. 

(Hûd, 11/71; Zâriyât, 51/28) Yüce Allah O’na eşi Sara'dan olacak bir çocuğu 

müjdelemiştir. Dolayısıyla, 'Biz ona halîm bir çocuk müjdeledik.' ifadesinin Kur'ân'ın 

diğer yerlerinde işaret edildiği gibi, eşi Sara'dan olma İshak'ın müjdelenmesi şeklinde 

algılanması gerekir. Taberî’ye göre, bu konuda İbrahim'in koçun boynuzlarının Kâbe'ye 

bağlı olduğunu görmesini gerekçe göstererek kurban edilenin İshak olmadığını 

kanıtlamaya çalışanın bu gerekçesi de geçersizdir. Çünkü koçun Şam'dan getirilip 

Kâbe'ye bağlanmış olması imkânsız bir şey değildir.1015 

Tabâtabâî, Taberî’nin sözlerini naklettikten sonra apaçık gerçeği nasıl görmediğini 

bir türlü anlayamadığını söyleyerek Taberî’yi tenkit etmeye başlar. İbrahim’in yüce 

Allah'tan bir evlât isterken Şam'a hicret etmek üzere olduğunu ve karısı Sara’nın da 

yanında bulunduğunu, o sırada Hacer diye birini kimsenin bilmediğini, Rabbinden bir 

çocuk istediğini, ancak bu çocuğun Sara'dan olmasını belirtmediğini dile getirir. 

Dolayısıyla bu duasından hemen sonra gelen müjdeyi İshak'la müjdelenmesi şeklinde 

yorumlamanın bir dayanağı yoktu. İbrahim "bana Sara'dan lutfet." demiyor. Taberî’nin 

"Kur'ân'ın başka yerlerinde hep İshak'ın müjdelenmesinden söz ediliyor; dolayısıyla 

buradaki müjdelemenin de İshak'la ilintili olarak yorumlanması gerekir." çıkarsamasını 

                                                 
1015 bkz., el-Mîzân, VII. 239-242. 
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hiçbir kanıta dayanmayan bir kıyas olara nitelendirir. Müfessir kanıtın bu çıkarsamanın 

aksini gösterdiğini, Yüce Allah’ın bu ayetlerde kendisine halîm bir çocuğun 

müjdelendiğinden söz ettikten sonra, çocuğun kurban edilmesi kıssasını anlattığını, 

hemen ardından İshak'ın müjdelenmesini zikrettiğini belirtir. Bu konuların ele alındığı 

ayetlerin akışını inceleyen bir insanın, ikinci kez müjdelenen çocuğun ilk kez 

müjdelenen çocuktan ayrı olduğundan kuşku duymayacağını, İbrahim’in (as) daha önce 

İshak'tan başka bir çocukla müjdelendiğini, bunun da İsmail'den başkası olmadığını dile 

getirir. Son olarak da, raviler, nakilciler ve tarihçilerin İbrahim'in oğullarından İsmail'in 

İshak'tan önce doğduğu hususunda görüş birliği içinde olduklarını vurgular.1016 Bizim 

kanaatimiz de Hz. İsmail’in kurban edilmek istendiği yönündedir. 

 

 

5. Maide Suresi 5/67. Ayetinin Hz. Ali’nin Velâyetine Delil Olmadığını 

Savunan Reşit Rıza ve Şevkânî’yi Tenkidi 

 

Allâme, Maide Suresi 5/67. ayetin  َا اُْنِزَل اِلَْيَك ِمْن َرب َِك  َواِْن لَْم تَْفَعْل فََما ب ـْغ َمَٓ ُسوُل بَل ِ ل ْغَت يََٓا اَيَُّها الر 

ين   َ َْل يَْهِدي اْلقَْوَم اْلَكافِرّ۪ ُ يَْعِصُمَك ِمَن الن اِس  اِن  ّٰللاه  Hz. Ali’nin velâyeti hakkında nazil ِرَسالَتَهُ  َوّٰللاه

olduğunu iddia eder. Kendince bunu uzunca delillendirir. Daha sonra el-Menâr Tefsiri 

sahibinin Şî’ayı tenkidinin yanlışlığını ispatlamaya gayret eder. Fethu’l-Kadîr’den, 

Taberî’den ve ed-Dürru'l-Mensûr’dan alıntılar yapar. 

“el-Menâr Tefsiri sahibinin (Abduh ve Reşit Rıza’ya hitabı böyledir.) Sa'lebî 

Tefsiri'nden aldığı rivayeti nakleder. Haris b. Nü'man Peygamberimize Ebtah’ta gelerek: 

'Ey Muhammed, sen bize Allah'tan başka ilâh olmadığına ve senin O'nun Rasülü 

olduğuna şahitlik etmemizi emrettin, biz de kabul ettik. 'Ben kimin mevlâsı isem, Ali de 

onun mevlâsıdır.' dedin. Bu, senin görüşün müdür, yoksa Allah'ın emri midir?' 

Peygamberimiz, 'Kendisinden başka ilâh olmayan Allah'a yemin ederim ki bu, Allah'ın 

emridir.' der. Bunun üzerine Haris, arkasını dönüp devesine doğru yürür. Giderken, 

'Allah'ım, eğer bu, senin katından gelmiş gerçek ise, üzerimize gökten bir taş yağdır 

veya bize acı bir azap getir.' der." "Bunun üzerine henüz devesinin yanına varamadan 

Allah tarafından üzerine bir taş atıldı ve bu taş tepesinden girerek makatından çıktı. 

Arkasından, 'İsteyen biri, kâfirlerin başına gelecek bir azap istedi. Öyle bir azap ki onu 

defedecek biri yok.' 1017 ayetleri indi."1018 Tabâtabâî, el-Menâr Tefsiri sahibinin Meâric 

                                                 
1016 el-Mîzân, VII. 239-242. 
1017 Meâric, 70/1-2. 
1018 el-Menâr, VI. 464; el-Mîzân, VI. 56. 
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Suresi, Mekke döneminde indiği için bu rivayeti uydurma olarak görmesine tepki 

gösterir. el-Menâr sahibinin sözlerini nakleder: “Allah'ın, bazı Kureyş kâfirlerinin sözü 

olarak bize hikâye ettiği "Allahım, eğer bu senin katından gelmiş gerçek ise..." 1019 ayeti 

ise, onların hicretten önce söyledikleri bir sözü hatırlatma amacını taşıyor. Bu hatırlatma 

Enfâl Suresi’nde yer alıyor ve bu sure Bedir Savaşından sonra, Mâide Suresi’nden 

birkaç yıl önce inmiştir. Bu rivayetten anlaşıldığına göre olayda adı geçen Haris b. 

Nü'man Müslüman idi, fakat dinden döndü. Oysa adı sahabe arasında geçmiyor. "Ebtah" 

denen yer de Mekke'dedir ve Peygamber (sav) Gadir-i Hum'dan Mekke'ye dönmedi, 

Veda Haccından sonra Gadir-i Hum'a uğradıktan sonra Medine'ye döndü.” Tabâtabâî, 

el-Menâr sahibinin ne kadar delilsiz sözler sarf ettiğini belirtir. Bu rivayeti uydurma 

görmesine sebep olan İbn-i Abbas ile İbn-i Zübeyr'den gelen ve Meâric Suresi’nin 

Mekke döneminde indiğini bildiren bir rivayete dayandığını belirtir ve rivayetlerin her 

ikisinin de haber-i vâhid türünden olduğunu vurgular. Sure, Mekke inişli olmakla 

beraber bu iki ayet Mekke'de inmemiş olabilir. Reşid Rıza, Haris b. Nü'man rivayetini 

nasıl uydurma görürse; Tabâtabâî de görüşünün geçerliliğini ortadan kaldıran İbn-i 

Abbas ile İbn-i Zübeyr'den gelen, Meâric Suresi’nin Mekke döneminde indiğini belirten 

rivayeti, haber-i vahid olarak görür ve mütevatir olmadığından rivayeti geçersiz kabul 

eder.1020 

el-Menâr yazarının "Allah'ın bazı Kureyş kâfirlerinin sözü olarak bize hikâye 

ettiği..." diye başlayan sözünün önceki sözü gibi delilden yoksun olduğunu, "Hani 

onlar, 'Allah'ım, eğer bu, senin katından gelmiş gerçek ise..." ayetinin Mekke müşrikleri 

tarafından hicretten önce söylenmiş bir sözü hatırlatma amacını taşıdığına ilişkin 

sözünün de, bir başka delilden yoksun iddia olduğunu belirtir ki, ayetin içeriği bu 

iddianın tersine delildir. Yine Ona göre, el-Menâr yazarının Haris’in dinden döndüğü 

şeklindeki sözü de, başka bir delilsiz ifade örneğidir. Müfessir şöyle sorar: “Acaba 

Peygamberimizi (sav) görüp ona inananların veya ona inandıktan sonra dinden 

dönenlerin tam bir listesinin kaydedildiğini iddia edebilecek bir kimse var mı? Eğer 

böyle bir şey varsa, bu rivayet de o kategoriye giren bir belge sayılsın.” el-Menâr 

yazarının "Ebtah denen yer de Mekke'dedir. Peygamber (sav) Gadir-i Hum'dan 

Mekke'ye dönmedi." sözünü de doğru bulmaz. ‘Anlaşılan, yazar 'Ebtah' kelimesini 

kumlu yer, çöl demek olan genel anlamında değil, Mekke'deki belli bir yer anlamında 

kabul etmiştir. Onun kabul ettiği anlamı destekleyecek hiçbir delil yoktur. Tersine, 

genel anlamı destekleyen deliller vardır.’ der. Müfessire göre bu rivayet haber-i vâhid 

                                                 
1019 Enfâl, 8/32.  
1020 el-Mîzân, VI. 56-57-58. 
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türündendir. Mütevâtir olmadığı gibi doğruluğunu kanıtlayacak kesin bir ipucu da 

yoktur. Ayrıntı niteliğindeki (fer'î) hükümler dışında diğer konularda ahad haberlere 

dayanmayı uygun görmez. Yaptığı bu incelemenin maksadının tefsir sahibinin bu 

rivayetin uydurma olduğu sonucunu çıkarmak için dayanak olarak kullandığı delillerin 

sakatlığını göstermek olduğunu belirtir.1021 

Allâme, daha sonra Şî’a kaynaklarında geçen "Ey Peygamber, Rabbin tarafından 

sana indirilen mesajı tebliğ et.” ayeti, Gadir-i Hum günü Hz. Ali hakkında indi." 

rivayetinin Ehl-i Sünnet kaynaklarından kabul edilen Feth'ul-Kadîr’de ve ed-Dürru'l-

Mensûr’da da geçtiğine dikkatleri çeker. "Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun 

mevlâsıdır." şeklindeki Gadir-i Hum hadisine gelince; Müfessir, bu hadisin yüzü aşkın 

Şî’î ve Sünnî kanaldan rivayet edilen, mütevatir bir hadis olduğunu, bu hadisin, çok 

sayıda sahabîden rivayet edilmiş olduğunu söyler. Bunların başlıcaları şunlardır: Bera b. 

Azib, Zeyd b. Erkam, Ebu Eyyub Ensarî, Ömer b. Hattab, Ali b. Ebu Talib, Selman-ı 

Farisî, Ebuzer el- Gıffarî, Ammar b. Yasir, Bureyde, Sa'd b. Ebu Vakkas, Abdullah b. 

Abbas, Ebu Hüreyre, Cabir b. Abdullah, Ebu Said Hudrî, Enes b. Malik, İmrân b. 

Husayn, İbn Ebu Evfa, Sa'dane ve Zeyd b. Erkam'ın eşi. Öte yandan Ehl-i Beyt 

imamlarının tümü bu hadisin doğru olduğu görüşündedirler. Hz. Ali, Rahbe denen yerde 

insanları bu hadis hakkında yemin etmeye çağırmış ve o toplantıda bulunan bir grup 

sahabî ayağa kalkarak Gadir-i Hum günü Rasülullah'tan (sav) bu hadisi işittiklerine dair 

şahitlik etmişlerdir. Bu konudaki rivayetlerin birçoğunda verilen bilgiye göre 

Peygamberimiz (sav) "Ey insanlar, benim mü’minlere mevlâ olduğumu bilmiyor 

musunuz?" diye sordu. Ashap, "Evet, biliyoruz." diye cevap verdiler. Bunun üzerine 

Peygamber, "Ben kimin mevlâsı isem, Ali de onun mevlâsıdır." dedi. Müfessir, Ahmed 

b. Hanbel'in, Müsned adlı eserinde veya başkalarının naklettiği çok sayıda rivayetin bu 

şekilde olduğunu, Sünnî ve Şî’î hadisçilerin sırf bu rivayetlerin nakil zincirlerini saymak 

ve metinlerini incelemek için ayrı eserler hazırladığını ve haklarında geniş incelemeler 

yapmışlarını ifade eder.1022 

 Tabâtabâî, Feth'ul-Kadîr’de ilgili ayetin nüzûl sebebiyle alakalı olduğu söylenen 

rivayeti nakleder ve sonrasında bunun kabul edilemeyeceğini belirtir. İbn-i Ebu Hatem'e 

dayanılarak verilen bilgiye göre Cabir b. Abdullah şöyle dedi: "Peygamber (sav) Ben-i 

Enmar Savaşı dönüşünde Zatu’r-Rakî denen yerde bir hurmalığın başında mola verdi. 

Bir kuyunun başında oturdu ve ayaklarını kuyuya sarkıttı. O sırada Neccar kabilesinden 

Vâris adında bir adam 'Muhammed'i öldüreceğim.' dedi. Arkadaşlarının, 'Onu nasıl 
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öldüreceksin?' diye sormaları üzerine Vâris, 'Ondan kılıcını isteyeceğim. Kılıcını bana 

verince onunla kendisini öldüreceğim.' dedi. Arkasından Peygamberin yanına gelerek, 

'Ey Muhammed, kılıcını ver de onu koklayayım.' dedi. Peygamber ona kılıcını verdi. 

Fakat bu sırada eli titremeye başladı ve kılıç elinden düştü. Bunun üzerine Peygamber 

(sav), 'Senin ile yapmak istediğin iş arasına Allah girdi.' dedi. Arkasından, 'Ey Elçi, 

Rabbin tarafından sana indirilen mesajı tebliğ et.' diye başlayan ayet indi." Feth'ul-

Kadîr yazarı Şevkânî bu rivayeti veya benzerini "İbn-i Hibban’ın, İbn-i Mürdeveyh’in, 

İbn-i Cerir’in, Muhammed b. Kâb Kurezî’nin naklettiğini vurgular. Ona göre, bu rivayet 

sahih nakil ile sabittir. Tabâtabâî ise bu görüşü benimsemez. Asıl meselenin bu olayın 

ayetin anlamı ile örtüşüp örtüşmediği meselesi olduğunu ve olayın ayetle kesinlikle 

örtüşmemekte olduğunu dillendirir.1023 

ed-Dürr'ül-Mensûr, Feth'ul-Kadîr ve başka eserlerde İbn Mürdeveyh'e ve Ziya'nın 

el-Muhtâre adlı eserinde İbn Abbas'a dayanılarak verilen bilgiye göre,  

Peygambere, "Gökten indirilen ayetler içinde senin için en sıkıntılı olanı 

hangisidir?" diye soruldu. Peygamber bu soruya şu cevabı verdi: "Hac dönemi 

günlerinde Mina'da idim. Müşrik Araplar ile halktan kendini bilmez bazı kimseler hac 

dolayısıyla toplanmışlardı. Cebrail inerek bana, 'Ey Elçi, Rabbin tarafından sana 

indirilen mesajı tebliğ et.' ayetini getirdi." "Bunun üzerine (Cemre-i) Akabe'nin yanında 

ayağa kalkarak insanlara şöyle seslendim: Ey insanlar, Rabbimden gelen mesajı tebliğ 

etmeme kim yardımcı olacak ki, ona cennet verilsin? Ey insanlar, 'La ilâhe illallah' 

deyin ve benim Allah'ın Rasülü olduğumu ikrar edin ki, felâha, kurtuluşa eresiniz ve 

cennete giresiniz." "Bu sözlerim üzerine oradaki erkek, kadın, çocuk, bütün kalabalık 

hep birlikte bana toprak ve taş atmaya, yüzüme tükürmeye ve 'yalancı!, dinsiz!' diye 

hakaret etmeye başladılar. O sırada biri yanıma gelerek bana, 'Ey Muhammed, tam 

zamanı geldi, eğer gerçekten peygamber isen, tıpkı Nuh Peygamberin yaptığı gibi 

kavminin helâk edilmesi için beddua et.' dedi." "Fakat Peygamber, beddua yerine, 

'Allah'ım kavmimi doğru yola ilet. Çünkü onlar bilmiyorlar.' dedi." "Bir süre sonra 

Peygamberin amcası Abbas gelerek onu onlardan kurtardı ve kalabalığı ondan 

uzaklaştırdı." Allâme, Sünnî kaynaklarda geçen bu hadisteki olaylarla ayetin tamamının 

örtüşmediğini söyler. Ancak eğer bu rivayetin, ayetin sadece "Ey Elçi, Rabbin 

tarafından sana indirilen mesajı tebliğ et." bölümü o gün indiği kabul edilirse, olabilir 

der. Rivayetin zâhirinin, böyle bir ihtimale yer bırakmadığını belirtir.1024 

                                                 
1023 el-Mîzân, c. 6, s. 60 
1024 el-Mîzân, c. 6, s. 60-61 
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Daha sonra Tabâtabâî, el-Menâr Tefsiri’nden nakiller yapmaya devam eder: 

"Hadislere dayalı tefsir yazarların Tirmizî'nin, Ebu'ş-Şeyh'in, Hâkim'in, Ebu Nuaym'in, 

Beyhakî’nin ve Taberî'nin sahabeden bazı kişilerden naklettiklerine göre, 

Peygamberimiz (sav) Mekke'de bu ayetin inişinden önce muhafızlar tarafından 

korunuyordu. Fakat ayet inince korunmaya son verdi. Ebu Talip, onu korumaya önem 

verenlerin başında geliyordu. Abbas da onu koruma görevini üstlenmişti. Aynı eserde 

yine şöyle deniyor: Bu konu ile ilgili olarak Cabir'den ve İbn-i Abbas'tan gelen bir 

rivayete göre Peygamber, muhafızlar tarafından korunuyordu. Amcası Ebu Talip, her 

gün Haşimoğullarından birkaç erkeği onu korumakla görevlendiriyordu. Fakat bu ayet 

inince Peygamber, 'Amca, Allah beni koruma altına aldı, artık gönderdiğin adamlara 

ihtiyaç kalmadı.' dedi."1025  

Tabâtabâî, bu iki rivayetten şu sonuçlara ulaşılabileceğini belirtir: Bu ayet, 

Peygamberin Mekke'de ikâmet ettiği dönemin ortalarında iner, Peygamber bu dönemde 

mesaj iletme görevini bir süre gerçekleştirir. İnsanların kendisine yönelttikleri eziyetler 

ve yalanlamalar ağırlaşır, onların kendine zarar vereceğinden korkmaya başlar. Bunun 

üzerine tebliğ ve çağrı çalışmalarına son verir ve ikinci bir tebliğ emri alır. Bu emir, 

yüce Allah tarafından tehdit içeriklidir. Aynı zamanda kendisine koruma da vaat edilir. 

Müfessirimize göre bu varsayım, Peygamber (sav) için söz konusu olamaz. Allâme, bu 

konu ile alakalı başka bir hadisi Ehl-i Sünnet kaynaklarından nakleder ve bunu doğru 

olarak kabul eder.  

ed-Dürr'ül-Mensûr ile Feth'ul-Kadîr'de şöyle geçer: Abd b. Humeyd, Tirmizî, İbn-i 

Cerir, İbn-i Münzir, İbn-i Ebu Hatem, Ebu'ş Şeyh, Hâkim, İbn-i Mürdeveyh, Ebu 

Nuaym ve Beyhakî -her ikisi de ed-Delâil adlı eserde- Ayşe'den şöyle dediğini 

naklederler: "Peygamber, 'Allah seni insanlardan korur.' ayeti ininceye kadar 

muhafızlar tarafından korunuyordu. Bu ayet inince odasının bacasından başını çıkararak 

muhafızlarına, 'Ey insanlar, dağılın artık; Allah beni koruma altına aldı.' dedi." 

Tabâtabâî, bu rivayete itiraz etmiyor üstelik rivayetin bu ayetin Medine döneminde 

indiğine açıkça delâlet ettiğini belirtiyor. Müfessirimize göre bu varsayım, Peygamber 

(sav) için söz konusu olamaz. Allâme, bu konu ile alakalı başka bir hadisi Ehl-i Sünnet 

kaynaklarından nakleder ve bunu doğru olarak kabul eder.1026 

Tabâtabâî, mensup olduğu mezhebin görüşlerinin Sünnîlerce eleştirildiği hususlarda 

kendi kaynaklarından deliller sunduktan sonra Sünnî kaynaklardan da hadisler 

naklediyor, müfessirlerle tartışıyor, kendine göre, onların tutarsızlıklarını dile getiriyor. 

                                                 
1025 el-Mîzân, VI. 61-62. 
1026 el-Mîzân, VI. 61-62. 
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Rivayetler kendi ideolojisine uygun değilse birçoğunu eleştiriyor, reddediyor her birinin 

doğru olmadığına gerekçeler buluyor. Rivayetler kesin inanmışlığına ve akidelerine 

yakınsa veya ne doğrulayıcı ne de uydurma olduğuna dair herhengi bir rivayet yoksa 

Hz. Aişe’den de gelse nakletmekte tereddüt etmiyor. 

 

 

6. Hz. İbrahim’in Üç Konuda Söylediği Söz ile İlgili Hadislerin Yer Aldığı 

Buharî ve Müslim’i Tenkidi 

 

Tabâtabâî, Ehl-i Sünnet’in temel kaynaklarında çokça yer alan Hz. İbrahim’in üç 

konu hakkında yalan söylediği ile ilgili rivayetleri hoş karşılamaz ve bir peygamberin 

yalan söylemekle itham edilemeyeceğini söyler. Buharî ve Müslim Sahihlerinde Ebu 

Hüreyre kanalıyla Peygamberimizin (sav) şöyle dediği rivayet edilir: "Hz. İbrahim üç 

yerde yalan söylemiştir. Yalanlarından ikisi yüce Allah içindir. Biri, 'Ben hastayım.' 

demesi, bir de, 'Şu büyük put yapmıştır.' demesidir. Bir yalanı ise Sara ile ilgilidir. 

İbrahim zorba kralların yurtlarına gitmiş ve beraberinde de Sara bulunuyordu. Sara 

kadınların en güzeliydi. İbrahim ona dedi ki: 'Bu zorbalar, senin benim karım olduğunu 

bilseler, senden dolayı bana saldırabilirler. Eğer senden sorarlarsa, benim kız kardeşim 

olduğunu söyle. Çünkü sen dinde benim kardeşimsin. Çünkü yeryüzünde benden ve 

senden başka bir Müslüman bilmiyorum.' Zorbanın ülkesine girdiklerinde, zorbanın 

adamlarından biri Sara'yı gördü ve gidip zorba krala haber verdi ki: 'Senin ülkene bir 

kadın gelmiş bulunuyor. Bu kadın ancak sana yakışır.' Bunun üzerine zorba kral onu 

çağırdı ve yanına aldırdı. İbrahim namaza durdu. Kral Sara'nın yanına girdiğinde ona 

elini sürmeye güç yetiremedi. Eli şiddetli bir ağrıyla tutuldu. Kral Sara'ya dedi ki: 

'Allah'a dua et, elimi çözsün. Sana hiçbir zarar vermeyeceğim.' Sara dua etti. Ama kral 

bir kere daha Sara'ya el sürmek istedi. Bunun üzerine ilk iki tutulmadan daha şiddetli bir 

ağrıyla tutuldu. Kral dedi ki: 'Allah'a dua et, elim çözülsün. Allah'a yemin ederim ki, 

sana bir zararım dokunmayacaktır.' Sara dua etti, kralın eli çözüldü. Sara'yı kendisine 

getiren adamı çağırdı ve ona, 'Sen bana bir şeytan getirdin, bir insan getirmedin. Onu 

hemen topraklarımdan çıkar ve ona Hacer'i de hediye olarak ver.' dedi." "Sara oradan 

ayrılıp yürümeye başladı. İbrahim onu görünce namazdan ayrıldı ve ona, 'Ne oldu?' diye 

sordu. Sara, 'Hayırdır, Allah günahkâr adamın bana dokunmasına engel oldu. Bir de 

bana bir hizmetçi hediye etti.' dedi." Ebu Hüreyre (yanındaki Araplara hitaben) dedi ki: 
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"Ey Mau's-Sema'nın (Eski dönem Arap krallarından birinin adı) oğulları, işte ananız bu 

cariyedir."1027     

 

 

7. Kıyamet Gününde Hz İbrahim’e Üç Konuda Söylediği Söz İçin Şefaat 

Edemeyeceği Hadisine Yer Veren Ahmed b. Hanbel, Hâkim, Taberânî ve Timizî’yi 

Tenkidi 

 

Tabâtabâî, Buharî'de değişik kanallardan Enes ve Ebu Hüreyre'den, Müslim'de Ebu 

Hüreyre ve Huzeyfe'den, Ahmed Müsned'inde Enes ve İbn-i Abbas'tan, Hâkim İbn-i 

Mesud'dan, Taberanî Ubade b. Samit'ten, İbn Ebu Şeybe Selman'dan, Tirmizî, Ebu 

Hüreyre'den; Ebu Avane, Huzeyfe'den; O da Ebu Bekir'den Peygamber Efendimizin 

(sav) kıyamet günü şefaatle ilgili sözlerini içeren bir hadis rivayet eder. Oldukça uzun 

olan bu hadiste, kıyamet günü insanlar sırasıyla bütün peygamberlere gidip şefaat 

dilerler; ama her peygamber onları kendisinden sonraki peygamberin yanına gönderir. 

Bu arada işlediği hatalardan birini ileri sürerek mazeret bildirir. Derken peygamberlerin 

sonuncusu Hz. Muhammed'in (sav) yanına gelirler ve Hz. Muhammed (sav) onların 

isteklerine karşılık verir. İşte bu hadisin kapsamında deniliyor ki: "İnsanlar İbrahim'in 

(as) yanına giderler ve ondan Allah katında kendileri için şefaatçi olmasını isterler. 

İbrahim Peygamber onlara şöyle der: 'Benim yapacak bir şeyim yok. Ben üç kere yalan 

söyledim.' 'Ben hastayım.', 'Şu büyükleri yapmıştır.' ve karısına, 'Benim kız kardeşim 

olduğunu söyledim.' der.1028 

Tabâtabâî’ye göre mantık her iki hadisin de içeriğini onaylamamakta. Eğer 

hadislerde belirtilen olaylarla ilgili sözlerinin yalan olduğu kastediliyorsa, bunların 

gerçekte yalan olmadıkları ortadadır. Bunlar tevriye ve sanatsal anlatımın 

örneklerindendir. Nitekim bunu Peygamberimizden aktarılan sözlerden anlamak 

mümkündür. Bir hadiste Peygamberimizin şöyle dediği belirtiliyor: "İbrahim üç kere 

yalan söylemiştir. Her üçünü de Allah için söylemiştir." Bir diğerinde de şöyle 

buyurduğu rivayet edilir: "Bu yalanların tümü, Allah'ın dini hakkında yapılan tartışmada 

söylenmiş ve Allah'ın dini savunulmuştur." O hâlde neden kıyamet günüyle ilgili 

hadiste Hz. İbrahim'in bunları günah saydığı ve şefaat etmemek için bunları bahane 

olarak ileri sürdüğü belirtilsin? Ona göre, eğer bu son iki hadiste belirtildiği gibi 

herhangi bir peygamberin Allah'ın yolunda ve O'nun dini için yalan söylemesi caiz ise, 

                                                 
1027 el-Mîzân, VII. 235-239. 
1028 el-Mîzân, VII. 235-239. 
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İbrahim'in bu davranışı O’nun Allah için katlandığı sıkıntılardan ve O'nun için birer 

hasenat sayılmalı değil midir? Böyle bir davranışın peygamberlik makamıyla 

bağdaşmayacağını, sözleri ve haber verdikleri olaylar bağlamında güvensizlik 

olgusunun meydana geleceğini dile getirir. Kaldı ki, eğer bu gibi sözlerin yalan 

sayılması ve Allah katında şefaat etmeyi engellemesi söz konusu olsaydı, Hz. 

İbrahim'in, yıldızı, ayı ve güneşi görürken, "Budur rabbim!..." "Budur rabbim!" demesi 

daha çok bu niteliğe yakışırdı ve bunun daha fazla Allah'a yakın olmanın belirtisi olan 

şefaati engelleyici olması gerekirdi. "Yıldızlara bir göz attı, 'Ben hastayım.' dedi." 

Allâme, Hz. İbrahim’in hasta olduğu şeklindeki sözünün yalan olduğuna, gerçekle 

bağdaşmadığına dair ayetlerden ipucu edinilemeyeceğini ifade eder. Belki de Hz. 

İbrahim bir şekilde hastaydı; ama bu hastalığı putları kırmasına engel olacak kadar 

ilerlememişti. Ayrıca soydaşları, "İlâhlarımıza bunu sen mi yaptın, ey İbrahim?" diye 

kendisine sorduklarında, verdiği cevap için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Onlar putlarının 

iradesiz ve duygusuz, cansız varlıklar olduklarını biliyorlardı. Nitekim İbrahim 

Peygamber, "Belki şu büyüğü yapmıştır." dedikten hemen sonra, "Onlara sorun şayet 

konuşuyorlarsa." demiştir. Dolayısıyla bunu da yalan saymak mümkün değildir. Çünkü 

Hz. İbrahim bunu onları kınamak için, susturmak için söylemiştir. Bununla güdülen 

amacın, karşı tarafı düşüncesinin yanlışlığını itiraf ettirmek olduğunu, soydaşlarının da 

bunu itiraf etmekten başka çare bulamadıklarını dile getirir. "Sen bilirsin ki, bunlar 

konuşmazlar. Peki dedi, siz Allah'ı bırakıp da size hiçbir fayda ve zarar vermeyen 

şeylere mi tapıyorsunuz? Yuh size ve Allah'tan başka taptıklarınıza.1029 Müfessir, 

maksadın bu üç sözün gerçekten yalan olduğu ise, bunun Allah'ın kitabına muhalefet 

olduğunu vurgular, İbrahim Peygamber'in Allah katındaki kulluk konumuna, yüce 

Allah'ın onu en güzel şekilde övmesine, ondan övgüyle söz etmesine başvurmaya 

çağırır. Objektif bir araştırmacının, yüce Allah'ın, "Kitapta İbrahim'i an. O doğru sözlü 

bir peygamberdi."1030 ayetinin içerdiği övgülerle, başı sıkıştığında yalana başvuran 

yalancı bir insanın örtüşmeyeceğini, ayrıca yüce Allah’ın konuşurken hakkı ve doğru 

söylemeyen bir insan hakkında övgü dolu sözler söylemeyeceğini dile getirir. 

Devamında ise, Ehl-i Beyt imamları'ndan gelen rivayetlerin, Tevrat'ta anlatılanları 

doğrular mahiyette olduğunu ancak, bu rivayetlerde İbrahim Peygamberin, yalan ve 

diğer yakışıksız niteliklerden tenzih edildiğini ekler.1031 

 

                                                 
1029 Enbiyâ, 21/65-67. 
1030 Meryem, 19/41. 
1031 el-Mîzân, VII. 235-239. 
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8. Necranlı Hristiyanlarla Lanetleşme Hususunda Abduh’u Tenkidi 

 

Tabâtabâî, Al-i İmran Suresi 3/61. ayetteki lânetleşme ile ilgili hadisleri Şî’a 

kaynaklarından naklettikten sonra Ehl-i Sünnet kaynaklarından da nakleder. Tefsiru’s-

Sa'lebî'de, Mücâhid ve Kelbî'den gelen rivayeti nakleder. Rasülullah Hıristiyanları 

lânetleşmeye davet edince aralarında istişare ederler ileri görüşlü olanları, 

Muhammed'in elçi olarak gönderilmiş bir peygamber olduğunu bildiklerini ve İsa 

hakkında kesin bilgiyi getirdiğini belirterek: ‘Allah'a andolsun ki, bir peygamberle 

lânetleşen bir topluluğun yaşlısı yaşamaz, küçüğü de büyümez. Eğer böyle yaparsanız, 

helâk oluruz. Yok, eğer dininiz üzere kalmak ve geleneğinizi sürdürmek istiyorsanız, 

adamı kendi haline bırakın ve memleketinize dönün." der. Sabahleyin Rasülullah'ı 

Hüseyin'i kucaklamış, Hasan'ın elinden tutmuş, Fatıma onun arkasında, Ali de 

Fatıma'nın arkasında olmak üzere geldiklerini görürler. Onlara dua ettiği zaman amin 

demelerini ister." Necranlıların Piskoposu: "Ey Hıristiyanlar topluluğu, ben karşımda 

bir takım yüzler görüyorum ki, eğer bunlar Allah'tan dağları yerinden sökmesini 

isterlerse, hiç şüphesiz Allah dağları yerinden söker. Gelin lânetleşmeyin, yoksa helak 

olursunuz. Kıyamet gününe kadar yeryüzünde bir tek Hıristiyan kalmaz." der. Bunun 

üzerine peygamberimize: "Ey Ebu'l Kasım, biz seninle lânetleşmemeye ve seni kendi 

dinin üzerinde bırakmaya, kendimizin de dinimiz üzere kalmamıza karar verdik." derler. 

Peygamberimiz, lânetleşmekten kaçınmalarına karşın müslüman olmalarını ister. 

Onlar kabul etmez. Rasülullah, sizinle savaşırım deyince savaşmaması karşılığında 

cizye vermeyi teklif ederler. Daha sonra Peygamberimiz şöyle buyurur: "Canım elinde 

olan Allah'a andolsun ki, yokoluş, Necran halkının üzerine inmek üzereydi. Eğer 

lânetleşmeye katılsalardı, maymunlara ve domuzlara dönüştürüleceklerdi. Vadi dolusu 

ateş yağacaktı başlarına. Allah, Necran'ın halkını, ağaç dallarındaki kuşlara kadar yok 

edecekti. Bir yıl geçmeden bütün Hıristiyanlar helak olacaktı."1032 

Allâme, Hz. Ali’nin üstün olduğu hususları dellilendirmek üzere Sahih-i Müslim'de 

geçen bir hadisi nakleder: "Muaviye b. Ebu Sufyan, Sa'd'a der ki: "Seni Ebu Turab'a 

(Hz. Ali'ye) sövmekten alıkoyan nedir?" O şu karşılığı verir: "Ben Rasülullah'tan üç şey 

duydum ki, bunlardan birisinin benim hakkımda söylenmiş olmasını kızıl yüklü 

develere değişmem." Bir gün Rasülullah (sav) Ali'yi, çıktığı bir sefere götürmemiş, onu 

Medine'de bırakmıştı. Ali dedi ki: "Ya Rasülallah, beni kadınlarla ve çocuklarla birlikte 

mi bırakıyorsun?" Rasülullah ona şöyle dedi: "Musa'nın yanında Harun hangi 

konumdaysa, sen de benim yanımda aynı konumda olmayı istemez misin? Şu kadarı var 

                                                 
1032 el-Mîzân, III. 267. 
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ki, benden sonra Peygamber olmayacaktır." Bir de Peygamberimizin (sav) Hayber günü 

şöyle buyurduğunu duydum: "Yarın bayrağı, Allah'ı ve Resulünü seven, Allah ve 

Resulü tarafından sevilen birine vereceğim." Hepimiz ertesi gün bayrağı bize verilmesi 

beklentisi içerisine girdik. Rasülullah şöyle buyurdu: "Bana Ali'yi çağırın." Ali'yi 

getirdiler. Gözleri ağrıyordu. Tükürüğünü gözlerine sürdü. Sonra bayrağı ona teslim etti 

ve Allah, Hayber'in fethini onun eliyle gerçekleştirdi. Bir de: "De ki: "Gelin, biz kendi 

oğullarımızı, siz de kendi oğullarınızı, biz kendi kadınlarımızı, siz de kendi 

kadınlarınızı, biz kendimizi ve siz de kendinizi çağıralım; sonra da dua edelim..." ayeti 

inince, Resulullah (sav) Ali'yi, Fatıma'yı, Hasan ve Hüseyin'i çağırdı, sonra şöyle 

buyurdu: "Allah'ım bunlar benim Ehl-i Beytim'dir."1033 

Başka bir rivayet ise şöyledir: "Bu ayet inince, Rasülullah Efendimiz (sav) Ali'yi, 

Fatıma’yı, Hasan ve Hüseyin’i çağırdı, sonra şöyle buyurdu: "Allah'ım, bunlar benim 

Ehl-i Beytim'dir." 1034 İbn-i Cerir, Alba b. Ahmer el-Yeşkuri'den şöyle rivayet eder: "De 

ki: "Gelin, biz kendi oğullarımızı, siz de kendi oğullarınızı, biz kendi kadınlarımızı, siz 

de kendi kadınlarınızı..." ayeti inince, Rasülullah Efendimiz (sav) Ali'yi, Fatıma'yı ve 

oğulları Hasan ile Hüseyin'i çağırdı. Sonra lânetleşmek üzere Yahudilere haber saldı. 

Yahudi gençlerden biri lânetleşmeye gidecek olanlara şöyle seslendi: "Yuh olsun size! 

Daha dün (geçmişte) maymunlara ve domuzlara dönüştürülen soydaşlarınızı unuttunuz 

mu? Sakın onunla lânetleşmeyin." Bunun üzerine Yahudiler de lânetleşmeden 

vazgeçtiler.  

Tabâtabâî, Şî’î ve Sünnî kaynaklardaki bu rivayetleri zikrettikten sonra ‘bir 

tefsircinin şu değerlendirmesi son derece tuhaftır’ diyerek el-Menâr Tefsiri yazarının 

görüşlerini hedef alır, yazarı itham edici ifadeler kullanarak şöyle der:1035 “Hiçbir akıllı, 

bu ve benzeri sözlerin ilmî kaynaklarda söz konusu edilmesinin taraftarı olmaz 

dayanaksız ve kanıttan yoksun olmasına rağmen, sırf inatçılığın, taassubun ve 

vesvesenin bir insanın anlama kabiliyetini ne tür bir uçuruma sürüklediğini ve bozuk bir 

düşünceye sahip kıldığını göstermek için sunuyoruz. Böyle olguları taşıyan kimse, bu 

tarz düşünce üzerine kurduğu bütün yapıları bozar, daha sonra bozduklarını hiç 

                                                 
1033 el-Mîzân, III. 268; Aynı hadise, Tirmizi de kendi sahihinde (V. 638, h:3724) yer vermiştir. Ebu'l 

Mueyyid el-Muvaffik b. Ahmed, Hz. Ali'nin faziletleri kitabında rivayet etmiştir. Ebu Nuaym, Hilyet-ul 

Evliya adlı eserde, Amir b. Sa'd'dan, o da babasından rivayet etmiştir. Hameveynî Feraid-us Sımtayn adlı 

eserinde (I. 377-378) yer vermiştir. (el-Mîzân, III. 268). 
1034 el-Mîzân, III. 269; "Lânetleşme olayına ilişkin haber, elli bir değişik kanaldan sahabe ve 

başkalarından rivayet edilmiştir. Hasan b. Ali (as), Osman b. Affan, Sa'd b. Ebu Vakkas, Bekr b. Semmal, 

Talha, Zübeyir, Abdur-rahman b. Avf, Abdullah b. Abbas ve Hz. Peygamberin (sav) kölesi Ebu Râfi, 

Cabir b. Abdullah, Bera b. Azib ve Enes b. Malik bunlar arasında yer alırlar." Bu olay, el-Menâkıb adlı 

eserde, birçok ravi ve müfessirden rivayet edilir. Bunun gibi Suyûtî de ed-Dürr-ül Mensur'da rivayet eder. 

(el-Mîzân, III.270-271). 
1035 el-Mîzân, III. 271-272. 



300 

 

çekinmeden tekrar yapmaya başlar. Ayrıca bu tür sözler, şerri, kötülüğü içerir ve şerden 

kaçınabilmek, onu bilmeye, tanımaya bağlıdır, der… Devamla, bunlar üzerinde 

düşünüldüğü zaman, söz konusu uydurma değerlendirmenin ve hiç bir olumlu amaca 

hizmet etmeyen çürük, dayanıksız gözlemin yanlışlığı, geçersizliği anlaşılacaktır.” der 

ve ayrıntılı bir şekilde tenkit etmeye başlar: Yazarın “bu rivayetlerin tümü Şî’a 

kaynaklıdır, bu rivayetlerin yaygınlık kazanıp kabul görmesi için ellerinden geleni 

yapmışlardır.” ifadelerini hoş karşılamaz, bu hadislerin sahih kaynaklarda geçtiğini 

vurgular.  

Müfessirlerin, Taberî, İbn Kesîr, Suyûtî gibi hadisçi ve tarihçi zatların da herhangi 

bir itirazda bulunmadan, tefsirlerinde, eserlerinde yer vermiş olduklarını söyler. 

Sözlerine şöyle devam eder: “Bu rivayetlerin kaynağı olarak işaret ettiği Şî’a ile kimleri 

kastediyor? Rivayet zincirlerinin gelip dayandıkları Sa'd b. Ebu Vakkas, Cabir b. 

Abdullah, Abdullah b. Abbas gibi sahabeleri mi? Yoksa bu haberleri onlardan duyup 

kendilerinden sonraki kuşaklara aktaran Ebu Salih, Kelbî, Süddî, Şa'bi gibi tâbiin 

kuşağına mensup âlimleri mi kastediyor? Bu gibi insanlar, müellifin hoşuna gitmeyen 

bir olayı aktardılar diye Şî’î mi oldular? Kaldı ki, bu zatlar ve benzerleri, hadisleri 

nakleden kanallardırlar. Eğer bu adamlar da reddedilirse, geride sözü edilecek bir 

sünnet, anlatılacak bir siyer kalmaz.”1036 

Tabâtabâî, tenkidine şöyle devam eder: “O, bu sözleriyle, Şî’îlerin bu tür rivayetleri 

uydurup hadis ve tarih kaynaklarına sokuşturduklarını mı demek istiyor? Eğer öyleyse, 

sünnetin iptali ve şeriatın geçersizliği tehlikesi yeniden gündeme gelmiş olur. Hatta 

musibet daha da kuşatıcı, fesat daha da yaygın olur!” 

Müellifin "kadınlarımız" sözünü "Fatıma'ya", "kendimiz" sözünü de sadece Ali'ye 

yorumluyorlar..." sözüne ise şöyle karşılık verir: “Bu tefsirci, olayı yanlış anlamıştır. 

Çünkü ayette geçen "kadınlarımız " sözü ile Fatıma ve "kendimiz" sözü ile de Ali 

kastedilmemiştir. Fakat Peygamber Efendimiz (sav) bu ayetteki emri yerine getirme 

bağlamında, sadece Ali ve Fatıma'yı çağırdığı için, Fatıma'nın "kadınlarımız"ın, Ali'nin 

"kendimiz"in ve Hasan ve Hüseyin'in de "oğullarımız"ın bireysel misdak ve temsilcileri 

oldukları anlaşılmaktadır. Ayette geçen "oğullar, kadınlar ve kendileri"nden maksat 

ailedir. O da Peygamberimizin (sav) Ehl-i Beyti'dir. Nitekim rivayetlerde belirtildiğine 

göre, Peygamberimiz onları lânetleşme mahalline getirdikten sonra: "Allah'ım, bunlar 

benim Ehl-i Beytim'dir." buyurmuştur.1037 
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Sonra müfessirin şu sözlerini nakleder: "Fakat bu rivayeti uyduran kişi, olayı ayete 

tam olarak uyduramamıştır. Çünkü hiçbir Arap, özellikle bir kaç kadınla evli birisi, 

"kadınlarımız" kelimesiyle kızını kastetmez. Arapça'da bu tarz kullanımın örneği 

yoktur. Bundan daha akıl almazı ise, "kendimiz" ifadesiyle Ali'nin kastedildiğinin 

söylenmesidir." Yazarın yanlış algıladığı ilginç olayın, onu bunca rivayeti bir çırpıda 

tutup atmaya, onları nakleden ravileri ve sahih olarak kabullenen bütün herkesi 

suçlamaya, daha sonra da sözü geçen nispetlerde bulunmaya sürüklediğini iddia eder. 

Kur’ân'ı tefsir etme konumunda olan kişinin, belâgat imamı ve söz sanatı üstatlarını 

hatırlaması gerektiğini, onların bu rivayetleri hiçbir tereddüt göstermeden, itiraz 

etmeden tefsirlerine ve diğer eserlerine aldıklarını belirterek Keşşâf Tefsiri’nin yazarı 

Zemahşerî’nin sözleri ile kendi görüşünü delillendirir: “-ki zaman zaman kıraat 

imamlarının bile yanlışlarını gösterebilecek bir kişidir.-” Bu ayetin en güçlü kanıtsallığı, 

Ashab-ı Kisâ'nın (Peygamberimizin: “Ehl-i Beytim bunlardır.” diye abası altına aldığı 

Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'in) üstünlüklerine delâlet etmede, bundan daha güçlü bir 

delil olmaz. Bu, aynı zamanda Peygamber Efendimizin peygamberliğinin de 

gerçekliğinin en açık ifadesidir. Çünkü yandaş ve muhalif hiç kimse, Necran 

Hristiyanlarının lânetleşmeye katıldıklarına ilişkin bir rivayeti aktarmış değildir." 

Allâme, yemin ederek meseleyi karıştıranın yazarın kendisi olduğunu, kavramla nesnel 

karşılığını birbirine karıştıranın o olduğunu söyleyerek tenkiti sürdürür. Mezkûr 

tefsirciyi, söz konusu rivayetleri bir kenara itmeye, onları uydurma olarak nitelemeye 

iten vehmin orijinal Arapça'da saygı ifade etmek dışında hiçbir yerde tekil kastıyla 

çoğul kullanılmaması olduğu, tesniye niyetine çoğul ifadenin kesinlikle 

kullanılamayacağı olduğudur. Tabâtabâî’ye göre mesele O’nun vehmettiği gibi değildir. 

Peygamberimizin (sav) erkekler, kadınlar ve oğullar olarak sadece kendisi, kızı ve iki 

oğul vardı. Hasımları da yalnızca erkeklerden oluşuyorlardı, kadınları ve oğulları 

bulunmuyordu. Bu yüzden Peygamberimiz (sav) kararlaştırılan yere bir erkek, bir kadın 

ve iki çocukla birlikte gelince onu yalancılıkla ve yanlış yapmakla suçlamadılar.1038  

Müfessir, şöyle devam eder: "…Allah'a iman eden bir kimse, hak ve batıl 

taraftarlarından oluşan bunca insanı bir yerde toplayıp Allah'ın lânetini istemeye ve 

rahmetten uzak olmayı talep etmeye razı olabilir mi? Allah'a karşı bundan daha büyük 

bir cesaret olur mu? Allah'ın gücü ve azametiyle bundan daha fazla alay edilir mi? 

Acaba bununla her iki tarafın topyekûn toplanmaları mı kastediliyor? diye sorar. Aklı 

başında olan hiç kimse, milyonlarca insanı bir yerde toplamanın imkânsız olduğundan 

kuşku duymaz. Yoksa tartışılan taraflar mı kastediliyor? Yâni Peygamber Efendimiz ve 
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o sırada yanında bulunan mü’minlerle Necranlı Hristiyanları temsilen Medine'de 

bulunan heyet… der. 

Abduh, "Sana gelen ilimden sonra…"nın Peygamber Efendimizin (sav) ve 

beraberindeki mü’minlerin Hz. İsa hakkında kesin bir inanca sahip olduklarının kanıtı 

olarak görür. Tabâtabâî ise, “mü’minlerin İsa hakkında kesin bir inanca sahip 

olduklarına da ayetin işaret ettiğini nasıl kanıtladığını bir bilseydim?” der. Halbuki 

ayette: "Artık kim sana gelen ilimden sonra, onun hakkında seninle tartışmaya 

kalkarsa..." ifadesiyle, Peygamberimiz dışındaki mü’minleri kapsamasını gerektirmiyor.  

el-Menâr yazarının şu ifadelerini de yanlış kabul eder: "Biz kendi oğullarımızı, siz 

de kendi oğullarınızı…" ifadesini şöyle açıklamak mümkündür: Her grup karşı tarafın 

adamlarını çağırsın…" Bunun yanlış olduğunu ve ayetin lafzıyla bağdaşmadığını 

vurgular. Ona göre, ayet, her iki tarafın en aziz ve en sevimli gördüğü yakınlarını yâni 

oğulları ve kadınlarıyla birlikte kendilerini (yakın akrabalar ve aile) getirmelerini 

gerekli kılmaktır. Tabâtabâî, devamla: “Ayrıca, bizzat dejenere olmamış karakterin 

böyle bir anlamı normal karşılaması mümkün değildir. Peygamberimizin (sav) dua edip, 

lânetleşmek üzere Hıristiyanları kendi oğullarına ve kadınlarına musallat kılmasının, 

kendisinin de onlardan kendisini onların oğullarına ve kadınlarına musallat kılmalarını 

istemesinin ne gibi bir anlamı olabilir ki? Halbuki her iki grup da, kendi oğullarını ve 

kadınlarını çağırıp sözleşilen yere getirebilir.” der.1039 

Tabâtabâî, tenkidine devam eder. Mezkûr tefsircinin “Her iki açıdan da 

"kendileri"nin çağrılışındaki kelime dağılımında herhangi bir problem yoktur. Problem 

Şî’a'nın yorumundan ve sözcükleri belli şahıslara özgü kılma hususunda onlara taraf 

olanlardan kaynaklanmaktadır.” yorumunu doğru bulmaz. Tartışanlardan biri (Sünnî) 

"kendimiz"den maksadın Rasülullah'ın olduğunu, Ali'nin (as) olmadığını iddia eder, 

buna karşılık da diğeri (Şî’î) insanın kendi kendisini çağırmasını gündeme getirir ki, 

böyle bir şey yanlıştır, batıldır. Ona göre, maksadın nesnel karşılığı olarak Rasülullah 

Efendimiz (sav) ile Hz. Ali'nin (as) olduğu açıktır. Dolayısıyla bu ikisinden birinin 

diğerini çağırmasında bir problem yoktur. 

Tabâtabâî, görüşlerine yer verdiği Abduh’dan sonra, müfessirin öğrencisi, el-Menâr 

adlı tefsirde, ayet nazil olunca, Peygamberimiz’in (sav) Ebu Bekir'i ve oğlunu, Ömer'i 

ve oğlunu, Osman'ı ve oğlunu getirdiği rivayeti nakleder. Rivayetten hareketle ayette 

geçen ifadeden maksadın, mü’minlerden bir grup olduğunu, ulusal sorunlar ve dinsel 

tartışmalar bazında kadın-erkek ortaklığına ilişkin bir hükmün söz konusu olduğunu, 

kadının, genel meselelerde bile erkekle aynı konumda olduğunu ifade eder. Müfessir, bu 

                                                 
1039bkz., el-Mîzân, III. 270-280.  



303 

 

görüşü de tenkit eder. Reşid Rıza’nın işaret ettiği rivayetin, şaz ve nadir rivayet 

türlerinden olup, yaygın olan onca rivayetle çelişmekte, realiteyle de örtüşmemekte 

olduğunu, metin ve yorumladığı anlama yönelik delalet bakımından son derece zayıf 

olduğunu, rivayette adı geçen şahısların o tarihlerde erkek çocukları olmadığını belirtir. 

Ayetten zorlama kadın erkek ortaklığını çıkarmayı luzumsuz görür.1040 

Tabâtabâî, lanetleşme ile ilgili rivayetleri Şî’î ve Sünnî hadis kaynaklarından 

naklettikten sonra Şî’î yorumları kabul etmeyen çağdaşı Abduh ve Reşit Rıza’yı 

normalde kullandığı üslubun dışında, ağır bir şekilde tenkit eder, Hz. Ali’nin 

üstünlüğünü, velâyetini kanıtlamak için elinden geleni yapar. 

 

 

9. ‘Büyük Günah’ Kavramı ile İlgili Sünnî Âlimleri, İmamü’l-Harameyn’i, 

Râzî’yi, Gazzâlî’yi ve el-Menâr Sahibini Tenkidi 

 

Tabâtabâî, Nisa Suresi 4/31. ayetin tefsirinde büyük günah ile ilgili açıklamalar 

yapar, Ehl-i Sünnet âlimleriyle tartışmaya girer. ْر َعْنُكْم َسي ِ   ـتاتُِكْم اِْن تَْجتَِنبُوا َكـبََٓائَِر َما تُْنَهْوَن َعْنهُ نَُكف ِ

يما    Eğer size yasak edilen günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin“ َونُدِْخْلُكْم ُمدَْخَل  َكرّ۪

kötülüklerinizi (küçük günahlarınızı) bağışlarız ve sizi şerefli ve güzel bir yere sokarız.” 

Müfessire göre, bu ayet Allah'ın lütfunu vurgular. Bu ayet ince bir ilâhî ilgi ile 

mü’minlere, bazı günahlardan uzak durdukları takdirde, diğer bazı günahlarının 

affedileceğini, kötülüklerinin örtüleceğini duyuruyor. Bir günahın büyük oluşu onunla 

ilgili yasaklamanın önemlilik derecesi ile ortaya çıkar. Yasaklamanın önemlilik derecesi 

ise, onunla ilgili hitabın ısrarlı ve şiddet yüklü oluşu veya cehennem azabı ve başka ceza 

tehdidine bağlanması ile anlaşılır. Allâme büyük günahın ne olduğu ile ilgili âlimlerin 

açıklamalarına yer verir bazısında isim zikretmez bazısında ise isim zikrederek 

katılmadığı hususları eleştirir. 

1- “Büyük günahlar, Allah'ın ahirette onlarla ilgili azaplarını ilan ettiği ve dünyada 

da haklarında had cezası belirlediği günahlardır.” Müfessirimiz, bu görüşe itiraz eder ve 

küçük bir günahı tekrar tekrar işlemenin kendisinin de büyük günahlardan olduğunu 

belirtir. Çünkü Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur: "Tövbe etmekle büyük günah, 

tekrar tekrar işlemekle küçük günah olmaz." Bu hadisin Sünnî ve Şî’î kanallardan 

nakledilen sahih bir hadis olduğunu ancak şeriatın tekrar tekrar küçük günah işleme 

suçu için herhangi bir had cezası belirlemiş olmadığını, kâfirleri dost edinmenin ve 
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faizciliğin de Kur’ân'da yasaklanan en büyük günahlardan olduğunu ama onlara ilişkin 

bir had cezasının belirlenmemiş olduğunu ifade eder. 

2- “Büyük günah, yüce Allah'ın Kur’ân'da cehennem ateşi ile cezalandıracağını ilan 

ettiği günahlardır.” Bu görüşü savunanların bazılarının Kur’ân'a sünneti de eklediklerini 

söyler ve bunun tersinin genel hüküm olduğuna ilişkin bir delil olmadığını belirterek 

itiraz eder. 1041 

3- “Büyük günah, dini hafife alma, onu umursamama mesajı veren her günahtır.” 

Bu görüş, İmamu’l-Haremeyn tarafından ileri sürülmüş ve Fahr-i Razî tarafından da 

onaylanmıştır. Bu görüşe yönelik itirazı ise şöyledir: “Bu tutum haddi aşma ve ölçüleri 

çiğneme göstergesidir ki, o da büyük günahlardandır. Ama böyle bir yaklaşımla 

yapılmamış bile olsalar, aslında büyük olan günahlar vardır. Yetim malı yemek, 

evlenilmesi yasak kadınlarla zina yapmak ve gerekçesiz olarak bir mü’mini öldürmek 

gibi.” 

4- “Büyük günah, sonradan eklenen arızî bir nitelik gerekçesi ile değil de kendi öz 

nitelik üzünden yasaklanan kötülüktür.”  Tabâtabâî, buna da şöyle itiraz eder: “Haddi 

aşmak ve Allah'ın emrini hafife almak gibi tutumlar her ne kadar arızî nitelikler olsa da 

yine de büyük günahlardandır ve bu sıfatlar bir günaha eklendiklerinde, onunla 

birleştiklerinde o günah helâk edici büyük günahlardan biri olmaktadır.” 

5- “Büyük günahlar, Nisâ Suresi’nin başlangıcından otuzuncu ayetinin sonuna 

kadar değinilmiş olan günahlardır.” görüşüyle "Eğer size yasak edilen günahların 

büyüklerinden kaçınırsanız..." ayetinde ifade edilen büyük günahlarla, bu surenin daha 

önceki ayetlerinde açıklanan akrabalık ilişkilerini kesmek, yetim malı yemek, zina 

etmek gibi günahlar kastediliyorsa, bu görüşün ayetin mutlak ifadesi ile 

bağdaşmayacağını belirterek itiraz eder. 1042  

6- “Allah tarafından yasaklanan her kötülük büyük günahtır.” İbn-i Abbas 

tarafından savunulduğu ileri sürülen bu görüşün de, Allah'a karşı çıkmanın önemli bir 

günah olduğu gerçeğine dayandığını söyler ve bu görüşün bir kul olan insanın tutumu 

ile bütün varlıkların Rabbi olan Allah'ı karşılaştırmayı dayanak noktası olarak aldığını 

belirterek itiraz eder.  

7- “Küçük günah, cezası sahibinin sevaplarından az olan günahtır. Büyük günah da 

cezası sahibinin sevaplarından çok olan günahtır.” Bu görüşün, Mutezile mezhebi 

tarafından savunulduğu söylense de bu görüşe ne bu ayetin, ne de başka bir ayetin 

delâlet ettiğini söyler. 
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8- Küçüklük ve büyüklük iki itibarî sıfat olup, her günaha arızî olarak 

eklenebilirler. İnsanın Allah'ın emrini hafife alarak veya alaya alarak ya da 

umursamayarak işlediği her günah büyüktür. Fakat eğer aynı günah öfkeye kapılarak, 

korkuya yenilerek veya şehvetin baskısı altında kalarak işlenirse, büyük günahlardan 

kaçınmak şartı ile affa uğrayacak küçük bir günah olur.1043 Allâme, bu görüşe itiraz 

etmez. 

9- Bu görüşlerden biri de Gazzâlî’den nakledilen ve bu konudaki görüşleri bir araya 

getirdiği izlenimini veren şu görüştür: "Günahlar birbirlerine nispetle büyük ve küçük 

diye ikiye ayrılırlar. Yabancı bir kadına bakmaya nispetle evlenilmesi yasak olan iffetli 

bir kadınla zina yapmak gibi. Gerçi bazı günahlar, helâk edici bazı sıfatların eklenmesi 

ile büyük hâle gelirler. Örneğin küçük bir günahı işlemek, her ne kadar aslında büyük 

olmayan bir günahtır; ama tekrar tekrar işlemek gibi bir sıfatın ona eklenmesiyle büyük 

olur." Gazzâlî’nin açıklamasına şöyle devam eder: Bu söylenenlerden ortaya çıkıyor ki, 

günahlar birbirleri ile karşılaştırıldıklarında, yapılan kötülüğün kendisine ve eylemin 

cürmüne göre küçük ve büyük diye ikiye ayrılırlar. Sonra bu günahlar, onlardan doğan 

sonuçların ve meydana gelen vebalin sevapları yok etme hususunda bıraktıkları etki 

bakımından da ikiye ayrılırlar. Eğer günahlar sevaplara galip gelerek onlardan fazla 

olursa, sevapların silinmesine, yok olmasına ve eğer az olursa, sevapların eksilmesine 

yol açarlar. Dolayısıyla bu durumda kendilerine denk miktardaki sevapların yok olması 

ile yok olurlar. 1044 

Gazzâli’ye göre, "yaptığı ibadet ve itaat sayesinde nefsi için belli ölçüde nur ve 

temizlik hazırlamış olan insan bir miktar günah işlediği zaman, bu günahın karanlığı ile 

ibadetin nuru mutlaka birbiri ile çatışacaktır. Eğer bu çatışmada günahın karanlığı ve 

kötülüğün vebali ibadetin nurunu yener, ona karşı üstün gelirse, ibadetin nurunu giderir 

ve sevapları yok eder. İşte bu durumda o günah büyük günah olur. Yok, eğer ibadet 

kendisinde bulunan nur, saflık ve temizlik ile günahlara galip gelirse, cahilliğin 

karanlığını ve günahın kirini giderir. Yalnız bu giderme sırasında günahın karanlığına 

denk miktardaki ibadet nuru da kaybolur. Fakat ibadetin geride kalan nuru ve saflığı 

nefsi aydınlatmaya ve arındırmaya devam eder. İşte günahlar ile sevapların birbirlerini 

yok etmelerinin anlamı budur. Bu, küçük günahların affedilmesinin ve kötülüklerin 

örtülmesinin anlamının ta kendisidir. İşte bu tür günahlar, küçük günahlardır." 

Tabâtabâî, Fahr-i Razî’nin bu görüşü, kendisine göre batıl olan Mutezile 

mezhebinin ilkelerine dayandığı gerekçesi ile reddettiğini, Fakat el-Menâr Tefsiri’nin 
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sahibinin, kendi tefsirinde Razî'ye şiddetle karşı çıkarak şöyle dediğini nakleder: "Eğer 

günahların kendilerinin küçük ve büyük diye ikiye ayrılmaları Kur’ân'da açık bir şekilde 

yer alsaydı İbn-i Abbas'ın bu ayrıma karşı çıkması mantığa sığar mıydı? Hayır, 

sığmazdı. Hatta Abdu’r-Rezzak'ın rivayetine göre İbn-i Abbas'a, 'Büyük günahlar yedi 

tane midir?' diye sorulduğunda, 'Onlar yetmiş taneye daha yakındır.' karşılığını veriyor. 

Said b. Cubeyr ise bu cevabın, 'Onlar yedi yüz taneye daha yakındır.' şeklinde olduğunu 

nakletmiştir. Ama günahların küçük ve büyük diye ikiye ayrılmasına karşı çıkan görüş, 

Eş'arî mezhebine nispet edilmiştir."1045 

Müfessirin beyanına göre, el-Menâr sahibi söze devamla hem Gazzâlî hem de 

Râzî’nin Mutezileye muhalefet ettiklerini belirtir. Mutezile mezhebinin doğru 

görüşlerine karşı çıkmak için ayetler ve hadislerin te’vil edilmesini hoş karşılamaz. 

Ardından mezhep taassubunun birçok zeki ilim adamının zekâlarının kendilerine ve 

ümmetlerine yarar sağlamadan alakoyduğunu, bu taassubun o ilim adamlarının 

eserlerinin gerçeği araştırmayı engelleyen tartışmalarla dolmasına sebep olarak 

müslümanlar için fitne kaynağı olmaya sebep olduğunu ifade eder. Nitekim Râzî’nin 

Gazzâlî’den yaptığı nakilleri ve taassup sonucu, O’nun sözlerini nasıl reddettiğinin 

görüleceğini söyler. Sözlerini “halbuki Râzî nerede, Gazzâlî nerede? Muaviye nerede, 

Ali nerede?” diye bitirir. Tabâtabâî, el-Menâr sahibinin Râzî’yi eleştiren cümleleri 

hakkında katıldığı için olsa gerek herhangi bir yorum yapmaz. 

Tabâtabâî, Gazzâlî’nin görüşlerinde bulunduğunu düşündüğü tutarsızlıkları şöyle 

dile getirir. Birinci tutarsızlık: “Gazzâlî'nin sevapların ve cezaların birbirlerini 

götürmesi, galip gelen tarafın diğerini yok etmesi yolu ile günahların küçük ve büyük 

diye ikiye ayrıldığı yolundaki görüşü, sözlerinin başında yaptığı ve günahların kendi 

niteliklerine ve cürümlerine dayanılarak ikiye ayrılmalarını öngören görüşü ile her 

zaman uyuşmuyor. Çünkü özü itibarı ile büyük olduğu kesin olarak bilinen birçok 

günahın, bu günahları işleyen kimsenin çok sayıdaki sevabı ile karşılaşarak yok olmaları 

ve sevapların onlara galip gelmeleri mümkündür.”1046 

İkinci tutarsızlık: Günahlar ile sevapların sonuçları arasında çatışma olduğu belirli 

oranda sabittir; fakat bu durum Kur’ân ve sünnet kaynaklı dinî deliller yolu ile genel 

olarak asla ispatlanmış değildir. Kur’ân ve sünnet kaynaklı hangi delil, genel anlamda 

günahların cezaları ile ibadetlerin sevaplarının birbirlerini götürüp karşılıklı yok olmaya 

yol açacaklarını kesin olarak kanıtlıyor? Gazzâlî'nin nefsin nurlu ve yüce hâlleri ile 

karanlık ve alçak hâlleri hakkında yaptığı ayrıntılı incelemede de durum aynen böyledir. 

                                                 
1045 el-Mîzân, IV. 336. 
1046 el-Mîzân, IV. 337-341. 
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Bu hâllerde de eğer çoğunlukla çatışma ve birbirini götürüp karşılıklı yok olma varsa da 

bu her zaman ve genel olarak böyle değildir. Günümüzün psikologları bu duruma 

kişiliklerin eşleşmesi (çifte kişilik) adını verirler. Bu durum birden çok kişiliğin ortaya 

çıkıp birbiri ile çatışmasından sonra görülür.  

Üçüncü tutarsızlık: Bu görüşe göre küçük günahların affedilmesinde, büyük 

günahlardan kaçınmanın rolünün hiçe sayılması gerekir. Bu günah işlememe, nefsinin 

temayülüne ve günahı işlemeye gücü yetmesine rağmen onu yapmaktan kaçındığı için 

değildir. Tersine o günahı yapmaya gücü yetmediği içindir. Bu kimsenin işlediği 

iyiliklerin sevabı, günahlarının cezasından fazla olması hasebiyle günahları ister istemez 

yok olup gider. Bu da günahların affedilmesi demektir. Buna binaen bu durumda artık 

büyük günahlardan kaçınmanın önemli bir rolü olmamış olur. 

Müfessir, Gazzâlî’nin, İhyau’l-Ulum adlı eserinde şöyle dediğini aktarır: "Eğer 

kişinin gücü ve iradesi varken büyük günahlardan kaçınırsa, ancak o zaman bu 

kaçınması küçük günahlarını affettirir…” Yine Gazzâlî başka bir yerde şöyle der: 

"Kalpte meydana gelen her karanlık, ancak o kötülüğün karşıtı ve zıddı olan bir iyiliğin 

meydana getireceği nur sayesinde ortadan kalkabilir. Birbirlerinin karşıtı olan zıtlarda 

ise hiç kuşkusuz bir nevi uyumluluk söz konusudur. Bundan dolayı her kötülük sadece 

aynı cinsten bir iyilikle yok edilmelidir. Böylece o iyilik, yapılan kötülüğün karşıtı olur. 

Bazı günahlar küçük ve diğer bazıları büyüktür. Ancak bu ayırımın, günahlarla 

sevapların birbirlerini götürme ve tamamen yok etme meselesi ile hiçbir bağlantısı 

yoktur.1047 Müfessir, buna yakın bir rivayetin de Ehl-i Sünnet kanallarından İbn-i 

Abbas'a dayandırılarak nakledildiğini belirtir. Yukarıdaki rivayetten iki sonuç çıkarır. 

1) Büyük günahlar, kesin ve şiddetli bir dille yasaklanan günahlardır. Bu 

yasaklamadaki kesinlik ise, ya ifadenin belirgin ve tekidli olmasından veya cehennem 

ateşi ile cezalandırılacağının bildirilmesinden anlaşılır. Ayrıca bu yasaklama, Kur’ân 

veya sünnet kaynaklı da olabilir. Nitekim İmam Sadık'ın delil gösterme örneklerinde bu 

gerçek ortaya çıkıyor. 

2) Ehl-i Sünnet kanallarından gelen bazı rivayetlerde bu sayının kimi zaman yedi, 

kimi zaman sekiz, kimi zaman da dokuz olarak verildiğini, ed-Dürr-ül Mensûr 

Tefsiri’nde Buharî, Müslim, Ebu Davud, Nesaî, İbn-i Ebu Hâtem ve Ebu Hüreyre'den 

şöyle aktarıldığını nakleder:  “Yedi helâk edici günahtan kaçının.' Sahabelerin 'Bunlar 

nelerdir ya Rasülallah?' diye sormaları üzerine Rasül-i Ekrem (sav) sözlerine şöyle 

devam etti: Allah'a ortak koşmak, haklı bir gerekçe olmaksızın Allah'ın haram kıldığı 

bir cana kıymak, büyücülük, faiz yemek, yetim malı yemek, savaştan kaçmak, 

                                                 
1047 el-Mîzân, IV. 339-341. 
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kötülüklerden habersiz mü’min ve iffetli kadınlara zina iftirası atmak.” Yine aynı eserde 

şu rivayet vardır: "Peygamberimiz (sav) Yemen halkına farzları, sünnetleri ve diyetleri 

içeren bir mektup yazarak onu Amr b. Hazm ile Yemenlilere gönderdi. Bu mektupta 

şöyle deniyordu: “Kıyamet günü Allah katında büyük günahların en büyüğü Allah'a şirk 

koşmak, haklı bir gerekçeye dayanmaksızın mü’min bir kimseyi öldürmek, savaş 

gününde (cepheden) kaçmak, ana-babaya asi olmak, iffetli bir kadına zina iftirası atmak, 

büyücülük öğrenmek, faiz yemek ve yetim malı yemektir.”1048  

Müfessir, büyük-küçük günah kavramları hakkındaki tanımlamalara yer verdi. Ehl-i 

Sünnet kanallarından gelen rivayetleri nakletti katılmadığını belirtti, eleştirdi, kendi 

tanımını yaptı. Gazzâlî ve Reşid Rıza’nın görüşlerini de doğru bulmadığını gerekçeleri 

ile izah etti. Ehl-i Sünnet kanallarından gelen rivayetlerde büyük günahların sayısı ile 

ilgili kesin bir bilginin olmadığını da rivayetleri naklederek dile getirdi. 

  

 

10. Vahşi’nin Affedildiğini Belirten İbn Abbas Rivayetlerini Tefsirine Alan 

Razî’yi Tenkidi 

 

Tabâtabâî, Nisa Suresi 4/48. ayetinin Mecmeu’l-Beyân Tefsiri’nde Kelbî'nin Vahşi 

ve arkadaşlarından oluşan müşrikler hakkında indiğini söylediği rivayete yer verdiğini 

belirtir.“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, 

(günahları) dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah (ile) 

iftira etmiş olur.” Vahşi’ye Hz. Hamza'yı öldürdüğünde işlediği bu cinayete karşılık 

azat edileceği vaat edilmiş, fakat kendisine verilen söz yerine getirilmemişti. Bunun 

üzerine Mekke'ye gelince kendisi ve arkadaşları yaptıklarına pişman oldular ve 

Peygamberimize (sav) bir mektup yazarak şöyle dediler: Biz yaptığımıza pişman olduk. 

(Biz Müslüman olmak istiyoruz.) Ancak bizi Müslüman olmaktan alıkoyan bir husus 

var, o da şu ki; sen Mekke'deyken: “Onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya 

yalvarmazlar...”1049 demiştin. Biz ise Allah'ın yanı sıra başka bir ilâha taptık, Allah'ın 

yasakladığı cana kıydık ve zina yaptık. Eğer bu engel olmasa sana uyardık." Bunun 

üzerine, “Ancak tövbe ve iman edip iyi amel işleyenler başkadır...”1050 diye başlayan iki 

ayet indi. Peygamberimiz (sav) bu iki ayeti bir mektupla Vahşi'ye ve arkadaşlarına 

gönderdi. Vahşi ve arkadaşları ayetleri okuyunca Peygamberimize şu mektubu yazdılar: 

                                                 
1048 el-Mîzân, IV. 342. 
1049 Furkan, 25/68. 
1050 Furkan, 25/70. 
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'Bu şartlar ağırdır. İyi ameller işlemeyerek bu ayetlerin kapsamına giremeyeceğimizden 

korkuyoruz.' Bunun üzerine, “Allah, kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz; bundan 

başkasını dilediği kimse için bağışlar...” ayeti indi. Vahşi ve arkadaşları bu ayeti 

okuyunca, 'Allah'ın dilediği kimselerin kapsamına alınamayacağımızdan korkuyoruz.' 

diye yazdılar. Bunun üzerine, “Ey kendi(lerine kötülük edip) nefislerine zulmetmiş olan 

kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları 

bağışlar.”1051 ayeti indi. Peygamberimiz (sav) bu ayeti Vahşi'ye ve arkadaşlarına 

gönderdi." "Adamlar bu ayeti okuyunca hep birlikte İslâm'a girdiler ve hemen 

Peygambere gittiler. Peygamberimiz de onların bu İslâm'ını kabul etti. Bu sırada 

Vahşi'ye, 'Anlat bana, Hamza'yı nasıl öldürdün?' dedi. Vahşi işlediği cinayeti anlatınca 

Peygamberimiz ona, 'Gözüme görünme, benden uzak dur!' dedi. Bunun üzerine Vahşi, 

Şam'a yerleşti ve ölünceye kadar orada kaldı.1052 

Allâme, bu rivayeti Fahr-i Razî’nin el-Kebîr adlı tefsirinde İbn-i Abbas'tan 

naklettiğini söyler. Rivayetin iniş yerleri ile ilgili açıklamaları üzerinde düşünen 

kimsenin yukarıdaki ayetlerin Peygamberimiz tarafından Vahşi'ye gönderdiğini söz 

konusu eden bu rivayetin uydurma olduğundan hiç şüphe etmeyeceğini belirtir. 

Tabâtabâî, bu rivayeti uyduran kimsenin Vahşi ile arkadaşlarının küçük-büyük bütün 

günahları işlemiş olsalar da affedildiklerini ispat etmek istediği için, Kur’ân'ın değişik 

yerlerinden ayetler seçmiştir. Rivayeti uyduran kimsenin bu ayetleri, Peygamberimiz ile 

Vahşi arasındaki bu acayip diyaloğa uygun düşmesi için akış bütünlüklerinden koparıp 

çıkardığını, sıraladığını, istif ettiğini belirtir. Hıristiyanlar Hz. İsa (as) gibi bir 

peygamberin kendini feda etmesi ile yükümlülüklerin kalktığını ileri sürerlerken, bu 

rivayeti uyduran kişi Vahşi'nin arzusuna uyarak bu sonuca varıyor. 1053 Görüldüğü üzere 

Allâme birçok konuda Fahri Râzî’den nakillerde bulunsa da bu konudaki rivayetini 

tenkit ediyor,  ayetlerin siyak-sibakından koparılarak Vahşi’nin bağışlanması için 

uydurulduğuna hükmediyor. Biz de bu konuda kendisine katılıyor, bu rivayetlerin 

Vahşi’yi temize çıkarmak için uydurulduğunu düşünüyoruz. 

 

 

11. Münafıkların Namaza Üşenerek Kalktıklarına Dair Müslim, Ebu Davut, 

Beyhakî, Buhârî, Müslim, İbn Cerir Rivayetlerini Onaylaması 

 

                                                 
1051 Zümer, 39/53. 
1052 el-Mîzân, IV. 390-391. 
1053 el-Mîzân, IV. 390-391. 
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Müfessir, Nisa Suresi, 4/142. "Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek 

kalkarlar..."1054 ayeti hakkında ed-Dürru'l-Mensûr’da, Müslim, Ebu Dâvut ve Beyhakî -

kendi Süneninde- Enes'ten şöyle rivayet edildiğini nakleder: Rasülullah (sav) buyurdu 

ki: “İşte bu, münafıkların namazıdır. Münafık yerinde oturur ve güneşi gözetler. Güneş 

şeytanın boynuzları arasına gelince, yerinden kalkar ve dört kere yeri gagalar gibi başını 

yere değdirir. O sırada da Allah'ı çok az zikreder.” Müfessir, bu hadiste, Allah'ı az 

zikretmenin ifade ettiği diğer bir anlama işaret edildiğini, namaz kılan bu gibi kişilerin 

zikri sadece namaza kalkarak Allah'a yönelmekten ibaret olduğunu, huzuru kalbin gönül 

rahatlığı, tam bir sükûnet ve güvenceyle namaz kılarak Allah'ı anmaya dalmaları ile 

mümkün olduğunu belirtir. 

 Tabâtabâî, hadiste geçen, güneşin şeytanın boynuzları arasına gelmesi ifadesi ile 

batı ufkuna doğru batmaya yüz tutuşu kastedildiğini, bu ifadede gece ve gündüz, 

Âdemoğlunu dürtükleyen ya da gece gündüzde kendini ona gösteren şeytanın iki 

boynuzuymuş gibi tasvir edildiğini belirterek bu rivayeti kabul eder.1055 

Aynı eserde, Abd b. Hamid, Buharî kendi Tarihinde, Müslim, İbn-i Cerir ve İbn-i 

Münzir,  Ömer'den şöyle rivayet ederler: Rasülullah (sav) buyurdu ki: "Münafık iki sürü 

arasında şaşırıp kalan (tek gözü kör) bir koyuna benzer. Bazen ona, bazen buna uyar; 

hangisini izleyeceğini bilmez." Tabâtabâî, bu manadaki rivayetlerin bol olduğunu, bu 

rivayetlerin benzerinin çeşitli tariklarla Ehl-i Sünnet Cami’lerinde rivayet edildiğini, 

Şî’anın ve Ehl-i Beyt imamlarının da Rasülullah’dan rivayet ettiğini söyler.1056 

Rivayetleri kabul eder, herhangi bir itirazda bulunmaz. 

 

 

12. ‘Allah’ın İndirdiği İle Hükmeyenler’ Konusunda ed-Dürru’l-Mensûr 

Tefsirini Onaylaması 

 

Maide Suresi 5/44-47. ayetleri ile alakalı olarak ed-Dürr-ül Mensûr Tefsiri’nde, 

Said b. Mansur, Ebu Şeyh ve İbn-i Mürdeveyh İbn-i Abbas'tan şöyle rivayet ederler: 

"Yüce Allah, 'Kim Allah'ın indirdigi ile hükmetmezse, işte onlar kâfirlerdir... 

zalimlerdir... fasıklardır." ayetleri özellikle Yahudiler hakkında indirmiştir." Tabâtabâî, 

bu konu ile ilgili kıssayı aktaran uzun rivayetleri nakleder. Rivayetin içeriğini ayetlerin 

siyakına daha uygun bulduğu için bu rivayeti metin olarak daha doğru bulur.1057 

                                                 
1054 Nisa, 4/142. 
1055 el-Mîzân, V. 123. 
1056 el-Mîzân, V. 123. 
1057 el-Mîzân, V. 368-369. 
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Tefsirinin başka bir yerinde de, bu rivayette geçen üç ayetin mutlak olduğunu, onları 

belli bir topluluğa özgü kılmayı gerektiren bir kanıtın olmadığını, üçüncü ayetin de 

Hıristiyanlarla ilgili olduğunu ayrıca İbn-i Abbas'tan bununla çelişen rivayetlerin de 

aktarıldığını belirtir. 

 

 

13. ‘Allah’ın Size Helal Kıldığını Haram Kılmayın’ Ayeti ile İlgili Hadislere Yer 

Veren Buhârî, Müslim, Taberî, Fethu’l-Kadîr, Tirmizî ve ed-Dürru'l-Mensûr’u 

Onaylaması 

 

Maide 5/87. ayetinde  َُْل ي َ ُ لَُكْم َوَْل تَْعتَدُوا  اِن  ّٰللاه ا اََحل  ّٰللاه ُموا َطي ِبَاِت َمَٓ يَن ٰاَمنُوا َْل تَُحر ِ ِحبُّ يََٓا اَيَُّها ال ذّ۪    

يَن    Allah’ın size helal kıldığını kendinize haram kılmayın.” ayetinden bahsederken“ اْلُمْعتَدّ۪

ayetin sebeb-i nüzûlünü nakleder. el-İhticac ve Mecmeu’l-Beyan’da geçen rivayetlere 

göre Ali, kendisine geceleri uyumayı bırakmaya, Bilal sürekli oruç tutmaya, Osman b. 

Maz’un da cinsel ilişkide bulunmamaya yemin eder. Bu kişilerin Ebu Bekir, Abdullah 

b. Mesud, Ebu Zer, Abdullah b. Ömer… olduğu da rivayet edilir. Rasülullah bunu 

öğrenince “bazılarına ne oluyor ki kendilerine yemeyi, içmeyi, güzel koku sürünmeyi, 

kadına yaklaşmayı uyumayı haram ediyor. Ben geceleri hem uyurum hem de ibadet 

ederim, gündüzleri hem oruç tutar hem de yerim, et de yağ da yerim. Kadınlara da 

yaklaşırım. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir” diye buyurur. 

Kummî’de geçen rivayete göre de bu ayetin Hz. Ali, Bilal ve Osman b. Maz’un 

hakkında indiği söylenir. Osman’ın hanımı Aişe’ye gider, O’ndan şikâyetçi olur. Aişe 

durumu Rasülullah’a bildirince bu ayet nazil olur. İhticac’daki başka bir rivayette de bu 

ayetin Muaviye ve arkadaşları hakkında indiği söylenir. Mecme’de geçen rivayete göre 

de bu kişilerin, Ali, Abdullah b. Mes’ud, Ebu Zer, Ebu Huzeyfe’nin azadlısı Salim, 

Abdullah b. Ömer, Mikdad, Süleyman el-Farisi, Müakkal oldukları, on sahabinin 

Rasülullah’ı dinledikten sonra birçok helal kılınan şeyi yapmama konusunda Osman’ın 

evinde görüş birliğine vardıkları nakledilir. Müfessir, bu rivayetlerde ismi geçen 

sahabelerin hepsinin birbirinden farklı olduğu gibi, Rasülullah’ın konuşmalarının 

içeriğinin de farklı olduğunu vurgular. Buhârî’de geçen rivayette ise hanımların Hz. 

Aişe’ye benim kocam et yemez, benimki sürekli gece namazı kılar vb. demeleri üzerine 

Allah Rasülü bu fiillerin sürekli yapılmasını engeller. Tabâtabâî, rivayetlerin ortak 

noktasının sürekli oruç tutmaları vb. olduğunu, içerikleri farklı olsa da, zayıf, mürsel, 

muteber olsalar da tümü dikkatle incelendiğinde sahabelerden bir grubun dünyadan elini 

ayağını çekmeye yönelik bu çeşit amelleri yapmaya karar verdiklerine, o kişiler arasında 
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Ali ve Osman’ın olduğuna inanmak gerekir der.1058 Ardından Sünnî kaynaklardaki 

rivayetleri nakletmeye devam eder. Buhârî ve Müslim de benzer şekillerde Hz. Aişe’den 

İbn Abbas’tan gelen hadisleri zikreder. Tefsir-i Taberî, ed-Dürru’l-Mensûr, Fethu’l-

Kadîr, Tirmizî’ye de başvurur, Şî’a ve Ehl-i Sünnet rivayetlerini harmanlar. Hadisleri 

herhangi bir tenkite tabi tutmaz ve onaylar. 

 

 

14. Râzî’nin ‘Meşâkile’ Konusundaki Açıklamalarını Onaylaması 

 

Allâme, Râzî’nin Tefsiri’nden   يَل  :De ki“ قُْل ُكلٌّ يَْعَمُل َعٰلى َشاِكلَتِهّ۪  فََربُُّكْم اَْعلَُم بَِمْن ُهَو اَْهٰدى َسبّ۪

"Herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz, en doğru yolda olanı daha iyi 

bilir."1059 ayeti hakkında nakilde bulunur, bu konudaki görüşüne katılır ve tartışma 

konusu açmaz. Tabâtabâî, kelimeyi açıklar. “Meşâkile, şekl’dendir. O binek hayvanının 

bağı, zinciridir. Kendisiyle sınırlanılan şey olarak isimlendirilir. Şâkile kendisine uygun 

şeyler ve gerektirdikleri üzerinde yürümek üzere insanı sınırladığı için karakter olarak 

isimlendirildi. Mecme’de şâkile, yol, mezhep olarak tarif edilir. Ayet insanın amelini 

yapısına (şakilesine) göre düzene koyar. Amel ona uygun ve muvafık olur.” Daha sonra 

konu ile ilgili A'râf, 7/58; Fâtır, 35/22; Nûr, 24/26 arasında bağlantı kurar ve İmam 

Râzî’nin tefsirinde özetlediği hususa değinir. “Ayet, konuşan insan nefislerinin varoluş 

mahiyeti itibariyle çeşitli olduğuna delalet eder. Allah Teâlâ önceki ayetlerde Kur'ân’ın 

bazı nefislere göre, şifa ve rahmet ifade ettiğini, diğer bazılarına göre ise hüsran ve 

alçaklık ifade ettiğini açıkladı. Ayetin manası, bu temiz nefislere uygun olan onda 

Kur'ân’ın zekâ ve kemal izlerinin ortaya çıkmasıdır. Bu kararmış nefislerde ise,  

alçaklığın ve sapıklığın izlerinin ortaya çıkmasıdır. Tıpkı Güneşin tuzu ortaya 

çıkarması, yağı yumuşatması, ihmalkârın elbisesini ağartması, onun yüzünü karartması 

gibi. Bu tamamlanır, ruhlar ve nefisler mahiyetlerine göre çeşitli olursa bazısında 

Kur’ân’ın nur üstüne nuru ortaya çıkarak iyice parlar, bazısı da sapıklık üzerine 

sapıklık, ceza üzerine ceza ortaya çıkarak kirli kapkaranlıktır.” 1060 Burada Razî’nin 

görüşlerine herhangi bir itirazda bulunmaz. 

 

 

 

                                                 
1058 el-Mîzân, VI. 111-115. 
1059 İsrâ, 17/84. 
1060 el-Mîzân, XIII. 189-190. 



313 

 

15. Seferde Namazın Kısaltılması ve Korku Namazı İle İlgili Birçok Sünnî 

Kaynakta Geçen Rivayeti Onaylaması 

 

 Allâme, seferde namazın kısaltılması ve korku namazı1061 ile ilgili rivayetleri, 

ayetin nüzûl sebebini, namazın kılınış şeklini önce kendi kaynaklarından daha sonra da 

Ehl-i Sünnet kaynaklarından aktarır. Herhangi bir eleştiri yapmaz. ed-Dürru’l-Mensûr 

Tefsiri’nde, İbn Ebi Şeybe, Abd b. Hâmid, Ahmed b. Hanbel, Müslim, Ebu Dâvud, 

Tirmizî, Nesâî, İbn Mace, İbn Carud, İbn Huzeyme, Tahâvî, İbn Cerir, İbn Münzir, İbn 

Ebi Hâtem, en-Nühhâs, İbn Hıbban, Ya’la b. Ümeyye’den şöyle rivayet ederler: Ömer 

b. Hattab’a sordum: “Kâfirlerin size bir kötülük yapmalarından korkarsanız, namazı 

kısaltmanızda size bir günah yoktur.” buyuruluyor. Şimdi ise insanlar güvene 

kavuşmuşlardır.” Ömer bana dedi ki: “Senin hayret ettiğin şeye ben de hayret etmiş ve 

bunu Rasülullah’a (sav) sormuştum. Buyurmuştu ki: Bu Allah’ın size verdiği bir 

sadakadır. O’nun sadakasını kabul edin.”1062 

Aynı eserde, İbn Ebi Şeybe, Tirmizî ve Nesâî İbn Abbas’tan şu hadisi rivayet 

ederler: “Rasülullah (sav) ile beraber Mekke ile Medine arasında hiçbir şeyden 

korkmadığımız güvenlikte olduğumuz halde dört rekâtlı namazı iki rekât kıldık.” Aynı 

eserde, İbn Ebi Şeybe, Ahmed, Buhârî, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, Nesâî, Herise b. 

Veheb el-Huzâi’den şöyle rivayet ederler: “Rasülullah (sav) ile birlikte çok sayıda insan 

varken ve kendimizi tamamen güvende hissederken öğlen ve ikindi namazlarını ikişer 

rekât kıldık.” 1063 Görüldüğü üzere bu konu ile ilgili hadisleri Sünnî pek çok kaynaktan 

nakletmiş herhangi bir şekilde tenkit etmemiştir. Kendi görüşünü, Sünnî kaynaklarla da 

güçlendirmiştir. 

el-Mîzân, mukayeseli bir tefsir olduğu için Tabâtabâî, kendi görüşleri ile Sünnî 

alimlerin görüşlerini mukayese eder. Ayakların meshi konusunda Reşid Rızayı eleştirir, 

O’nu tutarsız görür. Reşid Rıza’yı ‘faiz yiyenlerin şeytanın çarptığı gibi kalkacakları’ 

konusundaki görüşünden dolayı tenkit eder. Gazzâlî’nin İhya’daki parayla ilgili 

görüşlerini ele alır ve bunları reddeder. el-Menâr Tefsiri sahibinin Şî’ayı tenkitinin 

yanlışlığını ispatlamaya gayret eder. Fethu’l-Kadîr, Taberî, Buharî ve Müslim’in 

naklettiği Hz. İbrahim’in üç konu hakkında yalan söylediği ile ilgili rivayetleri hoş 

karşılamaz, mantığın hadislerin içeriğini onaylamadığını, peygamberlik makamıyla 

bağdaşmadığını “doğru sözlü bir peygamber”in yalan söylemekle itham 

                                                 
1061 Nisa, 4/101-104. 
1062 el-Mîzân, V. 68. 
1063 el-Mîzân, V. 68. 
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edilemeyeceğini ifade eder. Lânetleşme ile ilgili hususlardaki değerlendirmesinden 

dolayı el-Menâr Tefsiri sahibini inatçı, taassubkar görür. Büyük küçük günah hakkında 

âlimlerin görüşlerini doğru bulmaz, kendisi yeni bir tanımlama yapar, Gazzâlî’nin 

görüşlerini tenkit eder. Mecmeu’l-Beyân, Mefâtîhu’l-Ğayb’da ayetlerin siyak-sibakından 

koparılarak Vahşi’nin bağışlanması için uydurulan rivayetlere dikkat çeker. ed-Dürru'l-

Mensûr’da, Müslim, Ebu Dâvut ve Beyhakî -Sünen- Buharî, Müslim’de münafıkların 

namaza üşene üşene kalktığı ile ilgili rivayetlere itiraz etmez ve onaylar. Buhârî ve 

Müslim, Tefsir-i Taberi, ed-Dürru’l-Mensûr, Fethu’l-Kadir, Tirmizî’de uyku, yeme-

içme ve evlenmeyi kendine yasaklayan sahabilerle ilgili rivayetleri ve Hz. Aişe’den 

gelen rivayeti de nakleder. Rivayetlerin tümündeki tutarsızlıkları zikreder, tümünden 

ortak bir sonuç çıkarır. “Herkes kendi yapısına (meşâkilesine) uygun işler” yapacağına 

dair ayetin tefsirinde Razî’nin görüşüne yer verir ve onu onaylar. Tabâtabâî, ed-Dürru’l-

Mensûr, İbn Ebi Şeybe, Abd b. Hâmid, Ahmed b. Hanbel, Müslim, Ebu Dâvud, Tirmizî, 

Nesâî, İbn Mace, İbn Carud, İbn Huzeyme, Tahâvî, İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebi 

Hâtem, en-Nühhâs, İbn Hıbban’da geçen Hz. Ömer’in korku namazı ile ilgili görüşünü 

onaylar.  

Müfessir, Sünnî kaynaklı rivayetleri, diğer Şî’a tefsirlerinden farklı olarak çok fazla 

kullanır. Şayet bu rivayetler, akaidi ve mezhebî görüşleri ile çatışmıyorsa rivayet Hz. 

Aişe’den Hz. Ömer’den de olsa almakta, Şî’a ile Ehl-i Sünnetin mutabık olduğu 

konuları da bize göstermekte, kendi görüşlerini Sünnî kaynaklarla güçlendirmektedir. 

Şayet rivayetler çatışıyorsa rivayetleri de onları nakledenleri de tenkit etmekte, 

karşısındaki çağdaşı Abduh veya Reşid Rıza ise tenkitin dozajını daha da arttırmaktadır. 
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II. BÖLÜM 

 

 

TABÂTABÂÎ’DE KUR'ÂN İLİMLERİ 

 

“Kur'ân ilimlerinin kaynağı bizzat Kur'ân-ı Kerîm’dir. Çünkü Kur'ân-ı Kerîm, 

kendisi üzerinde düşünülmesini, anlaşılmasını ve açıklanmasını isteyen, neticede 

yaşanılır kılınmasına okuyucularını-muhataplarını teşvik eden vahiy mahsülü bir 

kitaptır.”1064  

Tabâtabâî’nin Kur’ân ilimleri hakkındaki düşüncelerine geçmeden önce, Kur'ân ve 

Kur'ân ilimleri hakkında bilgiler verdiği en önemli eseri olan el-Mîzân hakkında 

tafsilatlı açıklamalar yapalım. Ardından da Kur'ân ilimlerini açıklayalım, Tabâtabâî’nin 

bu ilimleri ilgili ayetlerle nasıl anladığına bakalım. 

 

 

A. el-Mîzân fî Tefsiri’l-Kur’ân Hakkında 

 

el-Mîzân, Şî’a/İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye’nin XX. yüzyılda Arapça yazılmış en 

önemli, çağdaş tefsiridir. Tabâtabâî, tefsiriyle Şî’a tefsir geleneğini geliştirmiş, modern 

bilimlerle harmanlamış, gerektiğinde ıslah etmiş ve daha ileri bir düzeye taşımıştır. 

Tefsirinde hem rivayet hem de dirayet metodunu kullanmıştır. Kur'ân ayetlerinin 

zâhirine bağlı kalmayı ön plana çıkarmış, Şî’a kanalıyla gelen her türlü rivayeti kabul 

etmemiş, Kur’ân’a arzetmiş, Şî’a literatüründe geniş yer tutan Kur’ân’ın tahrif edildiği 

iddiası ile ilgili rivayetleri tamamen reddetmiştir. Tefsirinde Şî’a-Ehl-i Sünnet 

çatışmalarını körüklememiş, her ikisinin de hakkını savunarak orta noktada buluşmayı 

hedeflemiştir.    

Tefsiri, Kur'ân-ı Kerîm'in tümünün tefsirini ihtiva etmektedir. sarf, nahiv, meânî, 

bedi, fıkhî alanlara girerek ayrıntılı açıklamalar yapmayı Kur'ân’ın hedeflediği amaçtan 

uzaklaşma olarak görür. Tabâtabâî, Şî’a-İmâmiyye-İsnâ Aşeriyye öğretilerini merkeze 

alarak; ilim, felsefe, ahlâk, sosyoloji bilimlerinden de istifade ederek çok yönlü bir tefsir 

yazmıştır. Kadın, ahlâk, İslâm düşünce tarihi, imâmet, mut’a, hurafeler, Allah’ın 

sıfatları vb. birçok konuda da pekçok ilimden istifade ederek etraflı incelemeler yapar. 

Bâtının İslâm ile çatışan düşüncelerini tenkite tabi tutar.  

                                                 
1064 Ahmet Nedim Serinsu, Kur'ân ve Bağlam, Şule Yayınları, İstanbul 2012, s. 30. 
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Kur’ân’ı en iyi anlayan ve tefsir edenlerin Rasülullah (sav) ve O’nun soyundan 

gelen Ehl-i Beyt imamlarının olduğunu, onlardan gelen hadislerle Kur'ân’ın daha iyi 

anlaşılabileceğini iddia eder. Sahabe neslinin Hz. Ali’nin hilafet hakkını vermedikleri ve 

kendilerinden gelen rivayetlerin çoğunun ihtilaflı olduğu gerekçesiyle onları güvenilir 

görmez, kendilerinden hadis naklini de doğru bulmaz. Ancak ed-Dürrü’l-Mensûr 

Tefsiri’den, Kütüb-ü Sitte ve diğer Sünnî hadis kaynaklarından çok fazla rivayet 

naklettiği de olur. Tefsirinde başvurduğu başlıca Şî’a kaynakları; Ayyâşî, Kummî, Tûsî, 

Tabersî’nin tefsirleri ve Kâfî’dir. Sünnî tefsirlerden Taberî, Râzî, Âlûsî, Abduh’un 

tefsirlerine başvurduğu da olur.1065 el-Mîzân mukayeseli bir tefsirdir. Tefsirinde ilk ve 

çağdaş dönem müfessiriyle tartışır. Müfessirin tefsirini ‘el-Mîzân’ diye 

isimlendirmesinin sebebi ise; pekçok müfessirin görüşünü ele alması, Ehl-i Sünnet ile 

olan tartışmaları çokça sunması ve görüşler arasından bir kısmını onaylaması diğer bir 

kısmını da reddederek tercih yapması, görüşleri tartmasıdır. 

el-Mîzân İngilizce’ye (Kur’ân’ın başından Nisa Suresinin 4/76. ayetine kadar 

tercümesi yapılarak, sekiz cilt halinde Tahran’da basıldı ve devam etmedi.) Urduca’ya, 

İspanyolca’ya, Farsça’ya, Türkçe’ye tercüme edilmiştir. (on beş cildi Türkçe’ye tercüme 

edilmiştir.) İlk olarak Ayetullah Nâsır Mekârim Şirazî, Ayetullah Muhammed Taki 

Misbah Yezdî, Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Musevi Hemedânî, Ayetullah 

AbdulKerîm Burûcerdî vb. Kum ilim havzası müderris ve uleması bu tefsiri Farsça'ya 

kırk cilt (yaklaşık on altı bin sayfa) olmak üzere tercüme ettiler. Ama kitabın yarısının 

Ayetullah Seyyid Muhammed Bakır Musevî Hemedanî tarafından tercüme edilmiş 

olmasından dolayı ve Allâme Tabâtabâî’nin tavsiyesi üzerine kitabın geri kalan ciltleri 

de tekrardan onun vesilesiyle Farsça'ya çevrildi. el-Mîzân Tefsiri’nin Arapça metni 

Tahran’da Daru’l Kutubu’l-İslâmiyye (1375 Hicri) ve Beyrut’ta Müessesetu’l-A’lemi 

(1382-1417 hicri-kameri) tarafından ve Farsça metni ise; Kum’da bulunan Daru’l-Ilm 

Müessesesi ve Tahran’daki Kanun-i İntişarat-i Muhammedi Yayınevi ve (Camietu'l 

Muderrisin-i Hovze-i İlmiyye-i Kum’a bağlı) Defter-i İntişarat-i İslâm Merkezi 

tarafından defalarca yayınlanmıştır. Bu eserin İngilizce tercümesi, İngilizce çevirisi İran 

dışında da yayınlanmamıştır.1066 

el-Mîzân ile ilgili birçok dilde pek çok çalışma yapılmış, birçok kitap yazılmıştır.  

  Miftahu’l-Mîzân, Mirza Muhammed tarafından el-Mîzân’ın 40 ciltlik tercümesine 

yazılan ve 3 ciltte tedvin olan konulu fihrist. 

                                                 
1065Bu konuya ‘Tefsirinin Kaynakları’ bölümünde ayrıntılı olarak yer verilmiştir. 
1066https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabâtabâî (2), 2019. 

http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ayetullah_Nas%C4%B1r_Mekarim_%C5%9Eirazi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ayetullah_Muhammed_Taki_Misbah_Yezdi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ayetullah_Muhammed_Taki_Misbah_Yezdi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ayetullah_Seyyid_Muhammed_Bak%C4%B1r_Musevi_Hemedani&action=edit&redlink=1
http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ayetullah_Abdulkerim_Burucerdi&action=edit&redlink=1
http://tr.wikishia.net/index.php?title=Ayetullah_Abdulkerim_Burucerdi&action=edit&redlink=1
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Miftahu’l-Mîzân, Ali Rıza Mirza Muhammed ve diğerleri tarafından el-Mîzân’ın 

Farsçası için yazılan ve Emir Kebir Yayınevi tarafından 3 ciltte tanzim olan  kitabı. 

Konulu Fihrist Kitabı, İlyas Kelanterî tarafından hem Arapçası ve hem de Farsçası 

için yazılan ve ayrı ayrı basılan konulu fihrist kitabı. 

Hulasatü’l-Mîzân, Mustafa Şakir, bir ciltte Arapça olarak hazırlamış ve Fatıma 

Meşayih de onu "Hulase-i Tefsiru’l-Mîzân" adıyla 4 ciltte Farsça’ya çevirmiştir. Bu 

kitap İntişarat-ı İslâm tarafından yayınlanmıştır.  

Muhteseru’l-Mîzân fi Tefsiri’l-Kur'ân, İlyas Kelanteri’nin Arapça olarak 

hazırladığı kitabı ise, 6 cilt olarak Usve yayınevi tarafından yayınlanmıştır. 

Ba Allame der el-Mîzân ez Menzeri Porseş ve Pasuh, kitabı iki cilt olup, Murat 

Ali Şems tarafından yazılmıştır. O bazı sorular sorarak cevaplarını el-Mîzân tefsirinden 

vermektedir. Bu sorular Kur’ân ve hadis ilimleri, bilim, felsefî, ahlâkî, tarihî, sosyal, 

itikadî ve fıkhî konular alanındadır. Bu eser Usve yayınevi tarafından neşredilmiştir. 

et-Tabâtabâî ve Menhecuhu fî Tefsirihî el-Mîzân, Ali Ramazan el-Evsî’nin 

Arapça olarak kaleme almış olduğu bu kitap, Hüseyin Mircelili tarafından Farsçaya 

tercüme edilmiştir ve “Reveşi Allame Tabatabai der Tefsiri el-Mîzân” (Allâme 

Tabatabai’nin el-Mizan’daki Tefsir Metodu) adıyla Beyne’l-Milel Yayınevi tarafından 

bir cilt olarak basılmıştır.1067 Bu 400 sayfalık kitapta Allame Tabâtabâî’nin tefsirdeki 

metodu ve el-Mîzân tefsirinin özellikleri detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Aynı adla 

Ramazan Matar’ın yüksek lisans tezi vardır. 

Dastanha-i Kur’ân-i ve Tarih-i Enbiya der el-Mîzân (el-Mizan’da Kur’ân-i 

Kıssalar ve Enbiyalar Tarihi), Hüseyin Fa’al Irakî tarafından yazılmıştır. Tahran’da 

Subhan Yayıncılık tarafından 1377’de basılmıştır. 

Faslname-i Pejuheşha-i Kur’ân'i, el-Mîzân özel sayısı, Merkez-i Ferheng ve 

Maarif-i Kur’ân, Defter-i Tebligat-ı İslâmi-i Hovze-i İlmiyyeyi Kum. 

Perveriş-i Ruh, Namaz ve İbadet der Tefsir-i el-Mîzân (el-Mîzân Tefsiri’nde 

İbadet, Namaz ve Ruh Eğitimi), Abbas Azizi, Kum, İntişarat-ı Nubug, birinci baskı 

Tahlil-i Mes’ele-i İmamet der el-Mîzân (el-Mîzân’da İmamet Konusunun Tahlili), 

Şemsuddin Rebii, Tahran, İntişarat-ı Nuru Fatıma (sa), 1363. 

Yahud der el-Mîzân (el-Mîzân’da Yahudiler), Hüseyin Fa’al Iraki, Tahran, Subhan 

yayıncılık. 

Felsefe ve Kur’ân der Zemine-i el-Mîzân (el-Mîzân alanında Kur’ân ve Felsefe), 

Abbas Muhbir Dezfuli, Defter-i İntişarat-ı İslâmi (Camiayı Müderrisin-i Hovze-i 

İlmiyye-i Kum). 

                                                 
1067 Biz bu eseri, Tebriz Üniversitesi’nde gördük. 
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Mead der el-Mîzân (el-Mîzân’da Mead), Şemsuddin Rebii, Tahran, İntişarat-ı Nuru 

Fatıma.  

Defter-i İntişârât-ı İslâmî, Camia-yı Müderrisin-î Hovze-i Ilmiyye-i Kum. 

İtibar Senci-yi Tarih ez Menzeri Allâme Tabâtabâî (Allame Tabâtabâî’nin 

Bakışında Tarihin İtibarını Değerlendirme) Hasan Ahmediyan Dilaviz.1068 

el-Mîzân hakkında yazılan makale ve tezler de vardır. 

Tefsir-i Kur’ân be Kur’ân der Tefsiri el-Mîzân (el-Mîzân Tefsiri’nde Kur’ân’ın 

Kur’ân’la Tefsiri). 

Revabıt-i İçtimai der İslâm (İslâm’da Sosyal İlişkiler). 

Azadi ez Didgah-ı Allâme Tabâtabâî (Allâme Tabâtabâî Açısından Özgürlük). 

İmamet ve Hükümet der Tefsiri el-Mîzân (el-Mîzân’da İmamet ve Hükümet). 

Berresi-yi Arayi İçtimaiyi Allâme Tabâtabâî der el-Mîzân (el-Mîzân Tefsiri’nde 

Allâme Tabâtabâî’nin Toplumsal Görüşleri). 

Asar-ı Berzah der Asar-ı Allâme Tabâtabâî (Allâme Tabâtabâî’nin Eserlerinde 

Berzah’ın Eserleri). 

İmamet ez Nezeri Allâme Tabâtabâî der Tefsir-i el-Mîzân, Dr. Seyyid Cafer 

Şehidi. 

Te’vil der Tefsir-i el-Mizan. 

İtibar Senci-yi Tarih ez Menzeri Allâme Tabâtabâî (Allâme Tabâtabâî’nin 

Bakışında Tarihin İtibarını Değerlendirme), Hasan Ahmediyan Dilaviz1069 

Tefsîru Muhammed Hüseyin Tabâtabâî el-Mîzân fî Tefsîri’l-Kur’ân Dirâse 

Menheciyye ve Nakdiyye, Yûsuf Selîm İbrâhim el-Fakîr (1994, Amman, Ürdün 
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1068https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabâtabâî (2), 2019. 
1069https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabâtabâî (2), 2019. 

http://tr.wikishia.net/view/Berzah
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Burada el-Mîzân’ın genel tanıtımını yaptık. el-Mîzân’ın özelliklerinden ve tefsir 

yönteminden birinci bölümde özel olarak bahsedildi. 

 

 

B. Kur'ân İlimleri ve Meselelerine Bakışı 

 

“Ulûmü’l-Kur'ân’a dâhil olan ilimler murâd-ı ilâhî’nin anlaşılmasına yardımcı olan 

ilimlerle Kur'ân’ın anlaşılmasında araç olan ilimlerden oluşmaktadır.”1071 

Mushafın çoğaltılması ile kıraat ilmi ve resmu’l-Kur'ân ilminin ilk ele alınan ilimler 

olduğu bilinmektedir. Kur'ân’ın lügavî yönden ele alınması ise Ebu’l-Esved ed-

Düelî’nin (69/688) Kur'ân’a noktalama ile hareke koymasıyla başladı. Böylece i’râbü’l-

Kur'ân ilmi neşet etmiş oldu. Ayrıca esbâb-ı nüzul, Mekkî-Medenî, nâsih-mensuh ve 

garibü’l-Kur'ân ilimleri ilk tedvin edilen, kayda geçirilen Kur'ân ilimleridir.1072 

“Kur'ân ilimleri, konusu her yönüyle Kur'ân-ı Kerîm olan, Kur'ân’la ilgili veya 

Kur'ân’ın içerdiği ilim ve araştırmalardan oluşan, Kur'ân’ın en doğru şekilde 

anlaşılmasına yardımcı olmayı gaye edinen bir bilgi alanıdır.”1073 Biz, Tabâtabâî’de 

daha belirgin bir şekilde ortaya çıkan nâsih-mensûh, hurûf-u mukattaa, esbâb-ı nüzul, 

muhkem-müteşâbih, isrâiliyyât, î’câzü’l-Kur'ân vb. Kur'ân ilimleri ve meselelerine 

bakışını kitaplarındaki ve tefsirindeki düşünceleriyle ve el-Mîzân’dan örneklerle 

açıklamaya çalışacağız. 

 

 

1. Nâsih-Mensûh 

 

“Nesh, lugatte nakl, izale, tebdil ve tahvil etmek demektir.”1074 “Istılah anlamı ise, 

bir nassın hükmünü daha sonra gelen şer’î bir veya birkaç nass ile ortadan kaldırmaya 

denir.”1075 “Nesh, haberlerde ve sonsuzlukla kayıtlanmış hükümlerde değil, ancak emir 

ve nehiy gibi inşâî bir manayı tazammun eden ahkâmda cereyan eder.”1076 

                                                                                                                                                      
1070bkz., Mertoğlu, Tabâtabâî, Muhammed Hüseyin,  DİA, 2010, XXXIX. 306-308; 

https://İslâmkütüphanesi.com/turcekitap/online/EhlibeytMesaji4/4-Tabatabainin-tefsir-Metodu.htm/ 

Ayetullah M. Hüseyin Hüseyni, Allâme Tabâtabâî (2), 2019. 
1071 Serinsu, Kur'ân ve Bağlam, s. 43. 
1072 Serinsu, Kur'ân ve Bağlam, s. 36. 
1073 Serinsu, Kur'ân ve Bağlam, s. 46  
1074 İbn Manzur, Lisanü’l-Arab, Beyrut, tsz., III. 61. 
1075 Abdülkerim Zeydan, el-Veciz fi Usulü’l-Fıkh, Bağdad 1974, s.329. 
1076 Bedruddin Muhammed b. Abdillah ez-Zerkeşî, el-Burhân fi Ulûmi’l-Kur’ân, Mısır, tsz., II. 33. 
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“İslâm âlimlerince neshin Kur’ân’da varlığı tartışmalıdır.”1077 “Neshin Kur’ân’da 

varlığını kabul edenler Kur’ân’ın Kur’ân’la, sünnetin sünnetle neshinde ittifak etmişler 

ancak sünnetin Kur’ân’ı neshetmesi konusunda anlaşamamışlardır.”1078 

Tabâtabâî, bu konuda şu açıklamaları yapar: “Kur’ân’daki neshetme, mensuh 

hükmün itibar zamanının sonunu açıklamaktan ibarettir. Yani birinci hükmün vaz 

edilişi, sınırlı ve geçici bir maslahat için olur. Neticede de o maslahata dayanan hüküm 

de sınırlı ve geçici olur. Bir müddet sonra ikinci bir hükmün ortaya konmasıyla birinci 

hükmün itibar müddetinin son bulduğu bildirilir. Sabit hükmün gereğinin halen tam 

olarak var olmadığı bir yerde geçici bir hükmün vaz edilmesi ve gereğinin 

tamamlanmasından sonra sabit hükme dönüştürülmesinin herhangi bir sakıncası 

yoktur."1079 

Hangi ayetlerin neshedildiği tartışma konusu olduğu kadar, sayıları da tartışma 

konusudur. Sayıyı beş yüze, bine çıkaranlar olduğu gibi yirmiye indirenler de vardır.1080 

Tabâtabâî’nin bu ayetleri tefsir ediş biçimine bakalım. 

 

 

a. Bakara Suresi 2/106. Ayet 

 

Nesh ile ilgili ayet-i kerîmelerden ilki şudur:  ٰا اَْو ِمثِْلَها  َما نَْنَسْخ ِمْن ا يٍَة اَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنَهَٓ

يٌر   َ َعٰلى ُكل ِ َشْيٍء قَدّ۪  Biz bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu“ اَلَْم تَْعلَْم اَن  ّٰللاه

unutturursak, mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her 

şeye kâdirdir.”1081  

Tabâtabâî, bu ayetin tefsirinde neshle ilgili şunları söyler: “Neshetme, giderme 

demektir. Güneş gölgeyi ortadan kaldırıp yok edince, Araplar, "nesehat'iş-şems'üz-zılle" 

yani, "güneş gölgeyi giderdi (neshetti)" derler. "nesh", ayetin bir alâmet, bir işaret 

olarak etkisinin giderilmesi demektir. Yani, bir şey özünü korumakla birlikte işaret ve 

alâmet oluşunu elden veriyor. Buna göre, neshetme olayında ayetin yükümlülük ve 

benzeri etkileri giderilir; ama kendisine, özüne dokunulmaz. "Unutturma" ve 

"neshetme" fiillerinin bir arada kullanılmasından da böyle bir sonuca varabiliriz. Ayetin 

orijinalinde geçen "nunsihâ" fiilinin mastarı olan "insâ", "nisyan" mastarının "if'al" 

kalıbına sokulmuş şeklidir ve "bilme"nin kapsamının dışına çıkarma, "ilim"den giderme 

                                                 
1077 Ali Osman Koçkuzu, Hadiste Nasih Mensuh, İstanbul 1985, s.100. 
1078 ez-Zerkeşî, el-Burhan, II. 32. 
1079 Tabâtabâî, İslâm’da Kur’ân,  s. 61. 
1080 Celalüddin Abdurrahman b. Ebi Bekr es-Süyûtî, el-Itkân fi Ulûmi’l-Kur’ân, Mısır, 1978, II. 29-30. 
1081 Bakara, 2/106. 
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anlamına gelir. Nesh ise, göz önünden gidermektir. Bu durumda ayete şöyle bir anlam 

vermek gerekir: Bir ayeti göz önünden giderirsek ya da "bilme"nin kapsamının dışına 

çıkarırsak, ondan daha iyisini veya bir benzerini getiririz.1082 

Ona göre, bir ayet, bir yönüyle ayet niteliğine sahip olabileceği gibi, birkaç yönüyle 

de ayet sayılabilir. Dolayısıyla bir ayet sahip olduğu tek yönüyle neshedilip giderilirse, 

ortadan kalkmış olur. Ama eğer birçok yönü bulunursa, neshedilen yönünün dışındaki 

diğer yönleriyle yine "ayet" olarak değerlendirilir. Kur'ân'daki herhangi bir ayetin, 

içerdiği şer'î hükmün yürürlükten kaldırılması, buna karşın ayetin belâgati ve 

mucizevîliği ile varlığını sürdürmesi gibi.” Allâme, nesh konusunu şöyle maddeleştirir: 

a) Nesh, sırf şer'î hükümlere özgü bir durum değildir. Tekvînî fenomenleri de 

kapsayan genel bir olgudur. 

b) Nesh, ancak nâsih ve mensûhun bulunması ile söz konusu olur. 

c) Nâsih, mensûhta bulunan iyilik, yeterlilik ve yararlılık unsurlarını da içerir. 

d) Nâsih, mensûh ile çelişir gibi görünse de, gerçekte, her ikisi de ortak bir yararı 

içerdiği için, arada bir çelişki söz konusu değildir.1083  

Müfessir, davet hareketinin ilk yıllarında mü’minlerin gerekli sayı ve hazırlığa 

sahip bulunmadıkları dönemlerde kâfirlerle dalaşmamayı, savaşmaktan kaçınmayı 

öngören hüküm yürürlüğe konulduğunu ancak daha sonra İslâm güçlenince, 

Müslümanlar yapabildikleri kadar güç hazırlayınca ve ayrıca kâfirlerin ve müşriklerin 

yüreklerine korku salacak konuma gelince, yüce Allah’ın cihat etmeyi emreden hükmü 

indirdiğini belirtir. 

Tabâtabâî, neshedilen ayetlerin, ileride neshedileceklerine ilişkin işaretler ve imalar 

içermekte olduğunu söyler. Örneğin: "Allah emrini getirinceye kadar, affedin, 

hoşgörün."1084 Ona göre, bu ayet, cihat hükmünü içeren ayet tarafından neshedilmiştir. 

İleride neshin gerçekleşeceğine ilişkin ima içeren bir ayet de şudur: "Kadınlarınızdan 

fuhuş yapanlara karşı aranızdan dört erkek şahit isteyin; eğer şahitlik ederlerse, o 

kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde 

tutun (hapsedin)."1085 Bu ayet de kırbaçla cezalandırma hükmünü içeren ayet tarafından 

neshedilmiştir. Dolayısıyla birinci ayetteki "Allah emrini getirinceye kadar" ile ikinci 

ayetteki "Allah onlara bir yol açıncaya kadar" ifadeleri, söz konusu hükümlerin geçici 

olduklarına, belli bir dönemi kapsamak üzere konulduklarına, bir süre sonra 

neshedileceklerine yönelik işaretler niteliğindedirler. “Bir başka ayette de şöyle 

                                                 
1082 el-Mîzân, I. 246-247. 
1083 el-Mîzân, I. 248-249-250. 
1084 Bakara, 2/109. 
1085 Nisâ, 4/15.  
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buyuruluyor: "Ehlikitap'tan birçoğu, gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra, 

içlerindeki kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan sonra vazgeçirip kâfir olmanızı 

istediler. Allah emrini getirinceye kadar, affedin, hoşgörün.” İfadenin son cümlesi, 

onlara karşı takınılacak tavra ilişkin hükmün geçici olduğunu ima ediyor "1086 

e) Nâsih ile mensûh arasındaki ilişki, âmm-hâs, mutlak-mukayyed, mücmel-

mübeyyen hükümler arasındaki ilişki gibi değildir. Çünkü nâsih ile mensûh arasındaki 

görünürdeki uyuşmazlığı ve çelişkiyi kaldıran etken her ikisinin arasında var olan 

hikmet ve maslahattır.  

Müfessir, Nümanî Tefsiri’nden Hz. Ali’nin neshle ilgili şu sözünü nakleder. "Ben 

cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım”1087 âyetini, “Ama ihtilâf 

edip durmaktadırlar. Yalnız Rabbinin rahmetine nail olanlar hariç. Zaten onları bunun 

için yarattı”.1088 ayeti neshetmiştir. Yani acıdığı için onları yaratmıştır. Daha sonra bu 

sözü şöyle yorumlar: Bu rivayetin, İmam Ali’nin (as) ayetteki nesh kavramını, yasama 

alanındaki nesh meselesinden daha geniş boyutlu olarak değerlendirdiğini, imamın 

örnek gösterdiği ikinci ayetin, birinci ayetin vurguladığı gerçeğin sınırlandırılmasını 

gerektiren bir gerçeği ifade ettiğini belirtir. Nümanî tefsirinde belirtildiğine göre, Hz. 

Ali "İçinizden oraya gitmeyecek hiç kimse yoktur. Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş 

bir hükümdür.”1089 âyetini, “Ama bizden kendilerine güzellik geçmiş olanlar, işte onlar, 

ondan uzaklaştırılmışlardır. Onun uğultusunu duymazlar. Ve canlarının çektiği nimetler 

içinde ebedi kalırlar. O en büyük korku, onları asla tasalandırmaz.”1090 ayeti nesh 

etmiştir der." Allâme, bu ayetlerin, "Rabbinin üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür." 

kısmı sebebiyle genel ve özel nitelikli olmadıklarını, kesinleşmiş hükmün 

kaldırılmasının olacak iş olmadığını, böyle bir hükmün geçersiz kılınmasının imkânsız 

olduğunu belirtir,1091 kendisi kaynaklarından ulaşan rivayeti reddeder.  

Tabâtabâî, Bakara Suresi 2/21-25. ayetlerin tefsirinde de nesh konusuna şöyle bir 

açıklama getirir: “Kur'ân-ı Kerîm'deki nesih olgusu, ifade tarzı açısından bir çelişki 

olarak değerlendirilemeyeceği gibi, bakış açısı ve hüküm değişikliği olarak da 

değerlendirilemez. Bakarsın, olumlu koşullar gereği verilen bir hüküm bir güne uygun 

düşer de, koşulların değişmesi sonucu bir başka güne uygun düşmez. Bu durumda, o 

günün koşullarına uygun düşen yeni bir hüküm yürürlüğe konur.” 1092 

                                                 
1086 el-Mîzân, I. 250. 
1087 Zâriyât, 51/56. 
1088 Hûd, 11/118- 119. 
1089 Meryem, 19/71. 
1090 Enbiyâ, 21/101-103. 
1091 el-Mizan, I. 250-251-252. 
1092 el-Mîzân, I. 69. 
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b. Nahl Suresi 16/101. Ayet 

 

Nesih ile ilgili diğer bir ayet ise şudur:  َا اَْنت ُل قَالَُٓوا اِن ـَمَٓ ُ اَْعلَُم بَِما يُنَز ِ  َوّٰللاه
 َواِذَا بَد ْلـنََٓا ٰايَة  َمَكاَن ٰايٍَةٍۙ

ُهْم َْل يَْعلَُموَن ُمْفتٍَر  بَْل اَْكثَرُ   “Biz bir âyetin yerine başka bir âyeti getirdiğimiz zaman -ki Allah 

neyi indireceğini çok iyi bilir- "Sen sadece uyduruyorsun" dediler. Öyle değil, fakat 

onların çoğu bilmezler..”1093 

Allâme’ye göre ayet, neshe ve hikmetine işaret, Rasülullah’ın Allah’a iftira attığı 

ithamına cevaptır. Ayetin öncesinden açıktır ki, bunu söyleyenler müşriklerdir. Şayet 

Yahudiler ise, onlar neshin olmaması konusunda katıdırlar. Müşriklerin Yahudilerden 

kaptığı kelime olması da ihtimallerden biridir. Müşrikler çoğunlukla Rasülullah’ın işleri 

hususunda Yahudilere müracaat ediyorlardı.   ْلـنََٓا ٰايَةً َمَكاَن ٰايَة  bölümünün anlamı َواِذَا بَدَّ

birincinin yerine değişiklikle ikinci ayeti koyarız. Değiştirilen ikinci ise kalması 

istenilendir.   َٓا اَْنَت ُمْفتَرقَالَُٓوا اِنَّـَم Bu söz müşriklerin Rasülullah’a söyledikleri sözdür ve 

O’nu Allah’a yalan isnad etmekle itham ettiler. Bu değişiklik ve nesh konusunda iftira 

edildi. Onu iftiracı diye isimlendirdiler bunu da Rasülullah’ın tek kaynaktan 

getirdiklerinin üzerine bina ettiler. O ise tümünde Rabbine dayanır ve şöyle der: “Ben 

uyarıcıyım, o bir konuda iftiracı olursa her konuda iftiracı olur ki O iftiracı değildir.” 

Sen iftiracısın diye seni itham eden bu müşriklerin çoğu bu değişikliğin hakikatini ve 

cevapta ortaya çıkacak kendisine sebep olan hikmeti bilmez, ilahi hükümler kulların 

maslahatına tabidir. Şartların, durumların zamanın değişmesi maslahattandır. 

Maslahatın değişmesiyle hükmün değişmesi vaciptir. Gerekçeli maslahatı kaldırılan 

hüküm, maslahatı ortaya çıkan başka bir hükümle neshedilir.1094 

 

 

c. Bakara Suresi 2/180-181-182. Ayetler 

 

Nesh ile ilgili başka bir ayet ise şöyledir:  ْۚ ُكتَِب َعلَْيُكْم اِذَا َحَضَر اََحدَُكُم اْلَمْوُت اِْن تََرَك َخْيرا

يَن بِاْلَمْعرُ  يناَْلَوِصي ةُ ِلْلَواِلدَْيِن َواْْلَْقَربّ۪ ًّ َعلَى اْلُمت قّ۪ وِفْۚ َحقا  “Birinize ölüm yaklaştığında, eğer geriye mal 

bırakıyorsa anasına, babasına ve akrabasına uygun bir vasiyette bulunması, 

sakınanlara bir borç olmak üzere yazıldı.” “Onu işittikten sonra kim değiştirirse 

günahı, yalnızca onu değiştirene ait olur. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir.” “Her kim, 

bir vasiyette bulunacak kimsenin hakkı çiğnemesinden veya günaha girmesinden korkar 

                                                 
1093 Nahl, 16/101 
1094 el-Mîzân, XII. 345-346. 
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da (ilgililerin) aralarını düzeltirse ona bir günah yoktur. Allah elbette bağışlayıcıdır, 

sonsuz rahmet sahibidir.”1095 

Tabâtabâî, bu ayet-i kerîmedeki ‘yazıldı’ kelimesinin zorunluluk ‘hak’ kelimesinin 

de gereklilik ifade ettiğini belirtir. Ona göre, ‘hak’ deyiminin "muttakiler"le 

sınırlandırılmış olması, ifadenin farzlığa ve zorunluluğa yönelik kanıtsallığını bir miktar 

yumuşatıyor. Çünkü genel bir farziyet için en uygunu "mü’minlere bir haktır" denilmiş 

olmasıdır. Bazıları bu ayetin verasete ilişkin ayet ile neshedildiğini söylemişlerdir. Eğer 

dedikleri gibiyse, ifadenin içerdiği farz hüküm yürürlükten kaldırılmış, ama sevdirme 

amaçlı mendupluk devam ediyor demektir.1096 Tefsir'ul-Kummî'de İmam Sadık'ın şöyle 

buyurduğunu belirtir: “Adam vasiyetini yaptıktan sonra vasiyeti alanın vasiyeti 

değiştirmesi caiz olmaz. Aksine dinlediği vasiyeti olduğu gibi koruması gerekir. Ancak, 

yüce Allah'ın emrettiğinin dışında bir hususu vasiyet edip vasiyetinde günaha düşmesi 

ve zulme neden olması başka. Böyle bir durumda kendisine vasiyet edilen kişinin bu 

vasiyeti hakka göre düzeltmesi caiz olur.” Tabâtabâî, bu rivayette, kastedilenin, vasiyet 

edenin bir kısım varise eğilim göstermesi yüzünden varisler arasında baş gösteren 

çekişmeyi ortadan kaldırmaya yönelik ıslah edici girişimlerde bulunmasıdır. 

Tabâtabâî ise, bu rivayeti, önceki müfessirlerden farklı olarak nesih değil de, ayetin 

ayetle tefsir edilmesine bir örnek olarak görür ve şöyle der: “Nesh kelimesinin 

kullanılması, ıstılahî anlam ifade etmez. İmamların sözlerinin arasında geçen "nesh" 

kavramı, kimi zaman usulcülerin bu kavrama yükledikleri anlamı ifade etmeyebilir.”1097 

 

 

d. Nisa Suresi 4/15-16. Ayetler 

 

Neshle ilgili diğer bir ayet ise şöyledir: ائُِكْم فَاْستَْشِهدُوا َعلَْيِهن  اَ  يَن اْلفَاِحَشةَ ِمْن نَِسَٓ ي يَأْتّ۪ ْربَعَة  َوالهتّ۪

يَل   ِمْنُكْمْۚ فَِاْن َشِهدُوا فَاَْمِسُكوُهن  فِي اْلبُيُوِت َحتهى يَتََوفهيُهن  اْلَمْوتُ  ُ لَُهن  َسبّ۪ اَْو يَْجعََل ّٰللاه  “Kadınlarınızdan 

çirkin fiilde bulunanlara karşı aranızdan dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, o 

kadınları ölüm alıp götürünceye yahut Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde 

tutun.” “İçinizden bu çirkin fiili işleyen ikilinin canlarını yakın. Eğer tövbe eder, 

durumlarını düzeltirlerse artık onlara eziyet etmekten vazgeçin; çünkü Allah tövbeleri 

çok kabul eden, çokesirgeyendir.” 1098 

                                                 
1095 Bakara, 2/180-181-182. 
1096 el-Mîzân, I. 440-441. 
1097 el-Mîzân, I. 442. 
1098 Nisâ, 4/15-16. 
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Tabâtabâî, bu ayeti şöyle açıklar: Peygamberimiz kırbaç vurma cezasını öngören 

ayet indiğinde; "Zina eden kadınlara yüce Allah'ın gösterdiği yol, kırbaç vurma 

cezasıdır." buyurmuştur. Bunun böyle olduğunu gösteren bir başka delil, ayetin 

zâhirinin bu hükmün neshedileceğini göstermesidir. Çünkü yüce Allah, "yahut Allah 

onlara bir yol açıncaya kadar" buyuruyor. "Eğer şahitlik ederlerse, o kadınları ölüm 

alıp götürünceye kadar evlerde tutun." Bu ifadede evde tutmak yani müebbet hapis 

cezası, zina eyleminin işlenmiş olmasına değil, şahitlerin bunu açıklamasına 

dayandırılıyor. Bu suçun işlendiği bilinse bile dört kişi bu konuda şahitlik etmediği 

takdirde bu ceza uygulanamaz. Bu da yüce Allah'ın Müslümanlara yönelik bir hoşgörü 

ve göz yumma lutfudur. "Ölüm alıp götürünceye kadar yahut Allah onlara bir yol 

açıncaya kadar" ifadesi 'sürekli hapisten kurtaracak bir yol' anlamına gelir.1099 

Tabâtabâî, ayetteki iki şıklı ifadenin, bu hükmün neshedilmesinin istendiğine 

delâlet ettiğine dikkat çeker. Kırbaç vurma cezasının bu hükmü neshettiğini, ayette sözü 

edilen 'yol'un kırbaç vurma cezası olduğunun şüphesiz olduğunu belirtir.1100 İkinci 

ayetin, birinci ayetteki hükmün tamamlayıcısı olduğunu, birinci ayetin sadece kadınlara 

ilişkin hükmü açıkladığını, ikinci ayetin ise, hem kadınlara hem erkeklere ilişkin hüküm 

belirlediğini söyler. Bu hüküm ise eziyet vermektir, her iki ayet, zina suçu işleyen 

erkeğe ve kadına ilişkin hükmü ortaya koyar. Bu hüküm her ikisine eziyet etmek ve 

kadını evde alıkoymaktır. 

Ancak Müfessir, yukarıdaki hükmün ikinci ayetteki "eğer tövbe edip kendilerini 

düzeltirlerse, artık onlardan vazgeçin." ifadesi ile uyuşmadığına, bu ifadenin müebbet 

hapis cezası ile bağdaşmadığına dikkat çeker. Buradaki yakayı bırakmaktan, 

vazgeçmekten maksadın, eziyet etmekten vazgeçmek olduğunu, hapis cezasına son 

vermek olmadığını, o cezanın geçerliliğini aynen koruduğunu belirtir. 

Sahih bir hadiste Peygamberimizin: "Eğer aranızda Lut kavminin yaptığı iğrenç 

eylemi yapanlar olursa yapanı da yapılanı da öldürün." diye buyurduğunu nakleder. Ona 

göre bu hüküm ya neshedilmemiş iptidai bir hükümdür veya ayeti nesheden bir 

hükümdür. Her iki durumda da bu görüşün asılsız olduğu ortaya çıkar.1101 

Müfessir bundan sonra kısaca sünnetin ayeti neshetmesi konusuna değinir. Buna 

göre evli kadınlar hakkındaki ilk ve geçici hüküm evlerde hapsedilmektir. Sonra bu 

hükmün yerini recm cezası alır. Bu durum, Cubbaî'nin ileri sürdüğü gibi sünnet ile 

Kur’ân'ı neshetmek değildir. Neshetmek müebbedi ifade eden delile dayanan bir hükmü 

                                                 
1099 el-Mîzân, IV. 240. 
1100 el-Mîzân, IV. 241. 
1101 el-Mîzân, IV. 242. 
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kaldırmaktır. Oysa bu hüküm geçici olduğuna, süresinin bitmesi ile sona ereceğine 

ilişkin karineyi kendi içinde taşıyor. Ona göre, eğer buna neshetmek deniyorsa bunun 

sakıncası yoktur. Bu, Kur’ân'ın sünnet ile neshedildiğini ileri sürmekteki yanlışlığı 

içermez. Kur’ân'ın kendisi süresi dolunca bu hükmün yürürlükten kalkacağına işaret 

ediyor. Peygamberimiz de (sav) Kur’ân-ı Kerîm'in söylemek istediklerini açıklıyor.  

Allâme, ikinci ayetin ise, bekârların zinası ile ilgili hükmü içerdiğine, bu hükmün 

de eziyet etmek olduğunu, bu eziyetten maksadın hapsetmek, nalınlar ile dövmek, 

azarlamak veya başka bir ceza olabileceğini, bu ayetin de Nûr Suresi’nde getirilen 

kırbaçlama hükmü ile neshedilmiş olduğunu vurgular. Bu ayetin bakire kızlar 

hakkındaki hükmü içerdiğine ilişkin rivayetin tek kanallı olduğuna, senet zinciri 

olmadığına ve bu yüzden zayıf olduğuna işaret eder.1102 

 

 

e. Bakara Suresi 2/284. Ayet 

 

Konumuzla ilgili bir diğer ayetimiz ise şöyledir:  َما فِي الس ٰمَواِت َوَما فِي اْْلَْرِض  َواِْن تُْبدُوا ِ ّلِِله

اُء َويُ  ُ  فَيَْغِفُر ِلَمْن يََشَٓ ي اَْنفُِسُكْم اَْو تُْخفُوهُ يَُحاِسْبُكْم بِِه ّٰللاه يَما فَّ۪ٓ ُ َعٰلى ُكل ِ َشْيٍء قَدّ۪ اُء  َوّٰللاه ُب َمْن يََشَٓ رعَذ ِ  “Göklerde ve 

yerde ne varsa, Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi 

onunla sorguya çeker. Sonra dilediğini bağışlar, dilediğini azaplandırır. Allah, her şeye 

güç yetirendir.”1103 

Tabâtabâî, ayet-i kerîmenin ister açığa vurulsun, ister gizli tutulsun nefiste olanlar-

dan dolayı insanların sorguya çekileceklerini gösterdiğini ve yalnızca itaat ve günah ni-

telikli fiillerin sergilenişine zemin hazırlayan nefsanî melekelere ve durumlara işaret 

ettiğini ve insanların bunlardan dolayı sorguya çekileceğini dile getirir. Ona göre, şu 

ayetler de aynı kategoridedir: "Allah sizi yeminlerinizdeki rastgele söylemelerinizden, 

boş, amaçsız sözlerden dolayı sorumlu tutmaz, fakat kalplerinizin kazandıklarınızdan 

dolayı sorumlu tutar."1104Şu ayetleri de aynı kategoride değerlendirebiliriz: "Şüphesiz 

onun kalbi günahkârdır."1105 "Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumlu-

dur." 1106 "Çirkin utanmazlıkların (hayasızlığın) iman edenler içinde yaygınlaşmasından 

hoşlananlara, dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır."1107 Özellikle bu ayet, açıkça 

                                                 
1102 el-Mîzân, IV. 242. 
1103 Bakara, 2/284. 
1104 Bakara, 2/ 225. 
1105 Bakara, 2/283. 
1106 İsrâ, 17/36. 
1107 Nur, 24/19. 
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hoşlanmaktan dolayı, azabın söz konusu olduğunu ortaya koyuyor ki bu, kalple ilgili bir 

duygudur. 

Tabâtabâî, bu ayeti Sünnî kaynaklı hadisler ile açıklar. Sahih-i Müslim'de Ebu Hu-

reyre'den şöyle rivayet edilir: "Rasülullah Efendimize (sav) "Göklerde ve yerde ne varsa 

Allah'ındır..” ayeti inince, bu durum Rasülullah’ın ashabına ağır geldi, Bunun üzerine 

Rasülullah’ın yanına gelip diz üstü oturdular ve dediler ki: "Ya Rasülullah, namaz, oruç, 

cihad ve sadaka gibi yapabileceğimiz yükümlülüklerle bizi görevlendir. Ancak Yüce 

Allah bu ayeti indirdi. Oysa bizim buna gücümüz yetmez." Rasülullah (sav) buyurdu ki: 

Yoksa siz, sizden önceki Ehl-i Kitap gibi: "Duyduk ve isyan ettik" mi demek istiyorsu-

nuz? Hayır öyle değil, "Duyduk ve uyduk, Rabbimiz, bağışlamanı dileriz ve dönüş sana-

dır." deyin. Orada bulunanlar kendilerini buna alıştırıyor ve bunu tekrarlıyorlardı ki, ar-

kasından yüce Allah şu ayeti indirdi: "Elçi, kendisine Rabbinden indirilene iman etti, 

müminler de..." insanlar bu ayetin gereğini yapmaya başlayınca, Allah hükmünü neshet-

ti ve şu ayeti indirdi: "Allah hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez." 

Aynı hadis, ed-Dürr'ül-Mensûr Tefsiri’nde, Ahmed, Müslim ve Ebu Davud (Nasih 

adlı eserinden), İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebu Hatem kanalıyla Ebu Hureyre'den riva-

yet edilir. Buna yakın bir rivayet de çeşitli kanallardan İbn Abbas'a dayandırılır. Ayetin 

neshi ile ilgili açıklamalar, bunların dışında İbn Mes'ud ve Aişe'ye de nisbet edilir. 

Allâme, bu rivayetlerin, içerikleri itibariyle farklılık arzetmesine karşın, Kur'ân'ın 

zâhiriyle çelişmek açısından benzer olduklarını belirtir. Ayetin zâhiri sorguya çekilme, 

kalplerin ya bizzat ya da bedensel organlar aracılığı ile kazandıkları şeyler için geçerli 

olduğuyla ilgilidir. Yoksa nefiste zaman zaman uyanan gelip geçici duygular ile değil. 

Sorguya çekme ifadesinden anlaşılan, açıkça cezalandırmak için sorguya çekmedir, nef-

sanî arzular ve gelip geçici düşünceleri haber verme değil. Müfessir bu açıklamadan 

sonra nesihten söz eden rivayette birçok açıdan tutarsızlık olduğunu, Hz. Ali aracılığıyla 

İbn Abbas'tan bu ayetin neshedilmediğinin nakledildiğini, bu rivayetin kanıtsallık özel-

liğinin olmadığını, Allah’ın insanlara güç yetiremeyecekleri şeyleri yüklemeyeceğini 

vurgular. "Allah, hiç kimseye güç yetireceğinden başkasını yüklemez."1108 ifadesinin, 

herhangi bir hükmü neshedici olmaya elverişli olmadığını dile getirir.1109 

 

 

 

 

                                                 
1108 Bakara, 2/286. 
1109 bkz., el-Mîzân, II. 441-445. 
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f. Al-i İmran 3/93 

 

Diğer bir ayetimiz de, İsrailoğullarının kendilerine haram kıldığı yiyeceklerle 

alakalı. ُل َعٰلى نَْفِسهّ۪ ِمْن قَْبِل اَْن تُنَز    ائّ۪ َم اِْسَرَٓ َل اِْل  َما َحر  ائّ۪ َٓي اِْسَرَٓ  ُكلُّ الط عَاِم َكاَن ِحَلًّ ِلبَنّ۪
أْتُوا بِالت ْوٰريِة قُْل فَ  َل الت ْوٰريةُ 

ين   ا اِْن ُكْنتُْم َصاِدقّ۪  Tevrat indirilmeden önce, İsrâil’in kendisine haram kıldıkları“ فَاتْلُوَهَٓ

dışında, yiyeceklerin her türlüsü İsrâiloğulları’na helâl idi. De ki: "Doğru 

söylüyorsanız Tevrat’ı getirip okuyun!”1110 

Tevrat inmeden önce İsrail'in (Yakub’un) kendine haram kıldıklarından başka, 

Allah İsrailoğulları'na hiçbir yiyeceği haram kılmamıştır. “De ki: "Şu halde eğer 

doğruysanız, Tevrat'ı getirin de onu okuyun.’ ” ifadesi, onların Tevrat'tan önce bütün 

yiyeceklerin kendilerine helal olduğunu inkâr ettiklerini gösterir. “Biz herhangi bir 

âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine daha 

hayırlısını veya mislini getiririz.”1111 ayetinde belirtildiği üzere, Yahudiler, ilahi 

şeriatlarda nesh olayını inkar ederler. "Yahudilerin yaptıkları zulüm... dolayısıyla 

kendilerine helal kılınmış güzel şeyleri onlara haram kıldık." 1112 ayetinin işaret ettiği 

durumu da inkar ederler. Bir sonraki ayette yer alan: "De ki: "Allah doğru söyledi. 

Öyleyse Allah'ı bir tanıyanlar olarak İbrahim'in dinine uyun." ifadesi gösteriyor ki,1113 

onlar bu inkârcı tutumlarını bütün yiyeceklerin Tevrat'tan önce kendilerine helal 

oluşunu, haram kılınmanın onlar tarafından işlenen zulüm dolayısıyla, haramın helalı 

neshedişi şeklinde gerçekleştiğini inkâr ederler ve bunları Müslümanların içlerine kuşku 

atma vesilesi olarak kullanırlar. Rasülullah’ın (sav) Allah'ın haber vermesi üzerine 

kendi dininin İbrahim'in hanif dini olduğunu söylemesini reddederler. Peygamberin dini 

İbrahim'in diniyse, Tevrat'ın haram saydığı bir şeyin helalliğini içermesi nasıl mümkün 

olabilir? Nesh caiz değildir, derler. Bundan da anlaşıldığına göre, ayetin hedefi 

Yahudilerin yaydıkları kuşkuları bertaraf etmektir: "De ki: "Ey kitap ehli... ne diye iman 

edenleri Allah yolundan alıkoyuyorsunuz?.. Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap 

verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğecek olursanız, sizi imanınızdan sonra tekrar 

küfre döndürürler." 1114 buyurur. 

Allah'ın işledikleri zulümden dolayı İsrailoğulları'na güzel şeyleri haram kıldığını 

söylemesi, önceden helal olan bir şeye ilişkin hükmün neshedilmesidir. Onlara göre 

haram olan daima haramdır, Allah'ın hükmünün değişmesine imkân yoktur. Allah'ın yol 

                                                 
1110 Al-i İmran, 3/93. 
1111 Bakara, 2/106. 
1112 Nisâ, 4/160. 
1113 el-Mîzân, III.  395. 
1114 Âl-i İmrân, 3/99-100. 
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göstericiliği ile Peygamberimizin buna verdiği cevap şu olmuştur: Tevrat, inişinden 

önce bütün yiyeceklerin helal olduğunu belirtiyor. Eğer söylediklerinizde samimi iseniz 

Tevrat'ı getirin de okuyun. Şayet Tevrat'ı getirip okumaktan kaçınırsanız, şu halde Allah 

adına yalan söyleyen iftiracılar olduğunuzu, zalimler olduğunuzu kabul ediniz. Şu ifade 

de buna işaret ediyor: "Kim... iftira düzerse... zalim olanlardır."1115 

 

 

g. Nisa Suresi 4/24 (Mut’a) 

 

Şimdi ise, Sünnî âlimler ile Şî’î alimler arasındaki yorum farkını göz önüne serecek 

olan ayeti inceleyelim. اَء ٰذلِ َواْلُمْحَصنَاُت   ِ َعلَْيُكْمْۘ َواُِحل  لَُكْم َما َوَرَٓ اِء اِْل  َما َملََكْت اَْيَمانُُكْمْۚ ِكتَاَب ّٰللاه ُكْم ِمَن الن َِسَٓ

يَن  فََما اْستَْمتَْعتُْم بِهّ۪ ِمْنُهن  فَٰاتُوُهن  اُُجوَرُهن   يَن َغْيَر ُمَسافِحّ۪  اَْن تَْبتَغُوا بِاَْمَواِلُكْم ُمْحِصنّ۪
يَضة   يَما َوَْل ُجنَاحَ   فَرّ۪  َعلَْيُكْم فّ۪

يما  يما  َحكّ۪ َ َكاَن َعلّ۪ يَضِة  اِن  ّٰللاه  ,Elinizin altında bulunan câriyeler müstesna“ تََراَضْيتُْم بِهّ۪ ِمْن بَْعِد اْلفَرّ۪

evli kadınlar da size haram kılındı; Allah’ın size emri budur. Bunlardan başkasını, 

iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla (mehir ile) istemeniz size helâl 

kılındı. Onlarla karı-koca ilişkisi yaşamanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini 

verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz 

Allah ilim ve hikmet sahibidir.”1116 

el-Mîzân’ın Türkçe tercümesinde bu ayetin ilgili bölümü şöyle tercüme edilmiştir: 

“..O hâlde, ne zaman onlarla müt'a nikâhı yaptınızsa, (ona karşılık kesilen) ücretlerini 

bir farz olarak (kararlaştırılmış; şekilde) verin. Mehir kesiminden sonra, (ücret veya süre 

hususunda) karşılıklı anlaşmanızda size bir günah yoktur. Allah, hiç şüphesiz bilendir, 

hikmet sahibidir.” 

Tabâtabâî bu ayeti mut’ânın helal olduğu hükmünü çıkaracak şekilde tefsir eder. Bu 

ayetin başka ayetlerle veya sünnetle neshedildiğini de asla kabul etmez. "O hâlde, ne 

zaman onlarla müt'a nikâhı yaptınızsa, ücretlerini bir farz olarak verin." ifadesinin 

anlamı 'Ne zaman müt'a yaparak onlardan yararlandınızsa, ücretlerini farz olarak verin." 

biçiminde olur. Ayetteki ifade bir önceki cümleye uzantı yapmak, parçayı bütüne veya 

bazı cüz'î bölümleri, bölümlere ayrılmış küllî ve bütüne bağlamak türünden olur.1117 

Müfessirimize göre, ayette sözü edilen "yararlanma" ile müt'a nikâhının kastedildiği 

şüphesizdir. Çünkü bu ayet Medenîdir ve Peygamberimizin hicretten sonraki döneminin 

ilk yarısında inen Nisâ Suresi’nin ayetlerinden biridir. Nisâ Suresi’nin ayetlerinin çoğu 

                                                 
1115 el-Mîzân, III. 396-397. 
1116 Nisa, 4/24. 
1117 el-Mîzân, IV. 278. 
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mut’anın delilidir. Bu nikâh, yani mut'a nikâhı bu dönemde Müslümanlar arasında 

yürürlükte ve uygulamadadır. Rivayetlerin hepsi mut’anın tartışmasız bir gerçek 

olduğunu ortaya koyar. Bu uygulamanın Peygamberimizin gözü ve kulağı önünde 

yürütüldüğü şüphesizdir. Buna göre "O hâlde, ne zaman onlarla... ücretlerini bir farz 

olarak verin." ifadesi, kesinlikle bu anlamda kabul edilmelidir, ondan bu anlamın 

çıkarılması da kaçınılmazdır. Tıpkı Kur’ân'ın inişi sırasında Müslümanlar arasında 

geçerli olan diğer gelenekler ve âdetlerde olduğu gibi. Gelen hüküm ister onaylama, 

ister ret, ister emretme, ister yasaklama biçiminde olsun ilgisi olduğu isimlerin asıl lügat 

anlamları ile irtibatlandırılmazdı.1118 Meselâ hac, alışveriş, faiz, kâr, ganimet ve bu 

türden olan kavramlar gibi. Peygamberimiz (sav) tarafından ortaya konan, arkasından 

yaygın biçimde kullanılarak sonunda şeriattaki adı ile bilinir hâle gelen namaz, oruç, 

zekât, hacc-ı temettü gibi şeriat kavramlarında da aynı kural geçerlidir. Bu kavramları 

ifade eden kelimeler, şeriat tarafından veya şeriat bağlıları tarafından kesinlikle söz 

konusu anlamlara bağlandıktan sonra onları sözlüklerdeki anlamlarına döndürmenin 

imkânı yoktur.1119  

Müfessire göre ayette sözü edilen yararlanmayı mut'a nikâhı anlamına almak 

zorunludur. Mut'a nikâhının ayetle veya sünnetle neshedildiği söylensin veya 

söylenmesin fark etmez bu ayetin indiği sıralarda bu ilişki türünün Araplar arasında 

kullanılan adı budur. Sahabe ve tabiin kuşağına mensup eski dönem tefsircilerden 

nakledilen yorum da budur. İbn-i Abbas, İbn-i Mesud, Ubeyy b. Kaab, Katade, 

Mucahid, Suddi, İbn-i Cubeyr, Hasan vb. gibi. Bu yorum, Ehl-i Beyt imamlarının da 

görüşüdür. 

Tabâtabâî, Sünnî müfessirlerin mut’aya olan itirazlarını isim vermeden eleştirir, 

görüşlerinin tutarsız olduğunu göstermeye çalışarak şöyle der: “Yapılan açıklamalardan 

konuyla ilgili bazı tefsircilerin yapmış olduğu yorumun asılsız olduğu ortaya çıkıyor. 

Yorum şudur: "Buradaki istimta'dan maksat, evlenmektir. Çünkü nikâh ilişkisi kurmak 

kadından yararlanmaya yönelik bir taleptir." Bir tefsirci de "istamta'tum" kelimesindeki 

"sin" ve "ta" harflerinin tekit için olduğunu ve kelimenin anlamının 'temetta'tum" 

biçiminde olduğunu iddia etmiştir.1120 Mezkûr görüşün tutarsızlığının delilinin Araplar 

arasında mut'a nikâhının bu adla yayılması ve bilinmesi olduğu ve bu kelimeyi 

işitenlerin onu lügat anlamında algılamadıklarıdır. 

                                                 
1118 el-Mîzân, IV. 279. 
1119 el-Mîzân, IV. 279 . 
1120 el-Mîzân, IV. 279. 
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Tabâtabâî, kelimeye verilen anlamın doğru olduğunu ve talep anlamının daimi 

nikâh ile bağdaştığını söyler. "İstemta'tum" kelimesinin "temetta'tum= yararlandığınız" 

anlamına geldiği farz edilse bile, bu ifadenin "onlara ücretlerini verin" biçimindeki 

sonuç cümlesi ile bağdaşmadığına dikkat çeker. Mehrin yarısının nikâh akdi ile, öbür 

yarısının da cinsel ilişki ile farz olduğunu belirtir.1121 

Ona göre, bu ayetten önce inen ayetler, çeşitli ayrıntıları ile mehir vermenin 

gerekliliğini geniş biçimde anlatmışlardır. "Kadınların mehirlerini (Allah tarafından) 

bir bağış olarak verin." 1122 " Eğer bir eşinizi bırakıp da yerine başka bir eş almak 

isterseniz, onlardan birine yüklü miktarda mal (mehir) vermiş olsanız bile, ondan hiçbir 

şeyi geri almayın." 1123 "Kadınlara dokunmadan veya mehirlerini kesmeden kadınları 

boşarsanız, size bir günah yoktur. Fakat onları yararlandırın; zengin olan kendi gücü, 

darda olan da kendi gücü oranında... Eğer onlara mehir keser de dokunmadan 

boşarsanız, kestiğinizin yarısını verin..." 1124 

Bu ayetin, yani "O hâlde... ücretlerini bir farz olarak verin." ayetinin tekit 

(pekiştirme) amaçlı olduğunu ileri süren tefsirciye Tabâtabâî, şöyle cevap verir: “Bu 

ayetin öncesindeki ayetler, özellikle "eğer bir eşi bırakıp yerine bir başka eş almak 

isterseniz..." ifadesinden sonra iki ayete kadar yer alan kısmı son derece kesin ve 

vurgulamalı ifadeler taşıdıkları için bu ayetin onları pekiştirme amacı taşımasına sebep 

yoktur.” 

Allâme, bu ayetin neshedildiği görüşünü kabul etmez. Sünnî âlimlerin ayetin 

neshedildiğine dair delillerini çürütmeye çalışır. Bazıları bu ayetin "Onlar ki, edep 

yerlerini korurlar. Yalnız eşleri ve sahip oldukları (cariyeleri) hariç. (Bu iki durumda) 

onlar kınanmış değillerdir. Şu hâlde, kim bunun ötesine gitmek isterse, işte bunlar haddi 

aşan kimselerdir." 1125 ayeti ile neshedilmiş olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bazıları ise 

iddetle ilgili olan "Ey Peygamber, kadınları boşayacağınız zaman bekleme sürelerini 

gözeterek boşayın." 1126 ayeti ile neshedilmiş olduğunu iddia etmişlerdir. Bazıları 

ise "Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç temizlenme süresi beklerler." 1127 ayeti ile 

neshedildiğini söyler. Müfessire göre bu iki ayette eşlerin ayrılmaları boşamaya ve 

bekleme süresine bağlanmıştır, mut'a nikâhında bunların hiçbirisi yoktur. Bazıları 

                                                 
1121 el-Mîzân, IV. 280. 
1122 Nisâ, 4/4. 
1123 Nisâ, 4/20. 
1124 Bakara, 2/236-237; el-Mîzân, IV. 280. 
1125 Mü'minun, 23/5-7. 
1126 Talâk, 65/1. 
1127 Bakara, 2/228. 
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ayetin "eşlerinizin... geriye bıraktıkları mirasın yarısı sizindir..." 1128 ayeti ile 

neshedildiğini söylüyor, mut'a evliliklerinde mirasın olmayışını görüşlerine delil 

gösteriyorlar. Bazıları "Size (şunlar) haram kılınmıştır: Analarınız, kızlarınız..." 1129 

ayetinin bu ayeti neshettiğini söylüyorlar. Çünkü bu ayet evlenme hakkındadır, diyorlar. 

Diğer bazıları da bu ayetin "o hâlde gönlünüzün rahat ettiği (başka) kadınlardan ikişer, 

üçer ve dörder evlenebilirsiniz." 1130 ayeti ile neshedilmiş olduğunu ileri sürmüşlerdir 

ki, mut'ada dörtten fazlasıyla da nikâh yapılabilir.1131 

Allâme, bazılarının ayetin sünnetle neshedilmiş olduğunu iddia ettiklerini belirtir. 

Kimilerinin ayetin Peygamberimiz tarafından Hayber Savaşı yılında, kimilerinin 

Mekke'nin fethedildiği yıl, kimilerinin veda haccında Peygamberimiz tarafından 

neshedildiğini söylerlerken, kimilerinin de bu uygulamanın önce serbest bırakıldığını, 

sonra iki veya üç defa yasaklandığını, en son kesinleşen hükmün yasaklanma hükmü 

olduğunu ileri sürdüklerini söyler. 

Bu ayetin Mü'minun Suresi’ndeki ayetle neshedilmiş olmasına itiraz eder. Ona 

göre, Mü'minun Suresi’ndeki ayet neshetmeye elverişli değildir. Ayet, Mekke 

döneminde, mut’a evliliği ile ilgili ayet ise Medine döneminde inmiştir. Mekke 

döneminde inen bir ayet, Medine dönemindeki bir ayeti neshedemez. Mut'a işlemini 

nikâh ve kendisiyle mut’a yapılan kadını eş saymamayı kabul etmez. 

Bu ayetin miras ayeti ile boşama ayeti ile ve evlenilebilecek kadınların sayısına 

ilişkin ayetlerle neshedildiğini ileri sürenlere de itiraz eder. Bu ayetler ile mut'a ayeti 

arasındaki ilişki nesheden-neshedilen ilişkisi değil, genel-sınırlı veya mutlak-kayıtlı 

ilişkisidir. Meselâ miras ayeti kalıcı ve geçici nikâhlı bütün eşleri içerir. Sünnetin dışarı 

çıkardığı bölüm geçici nikâhlı eşlerdir. Boşama ayeti ile eşlerin sayısını sınırlayan ayet 

hakkında söylenecek söz de aynıdır. Ona göre, bu ayetlerin neshedici olduklarına ilişkin 

iddia, her hâlde bu iki ilişki türünü birbirinden ayırt edememekten ileri gelir.1132 

Bekleme ve iddet süresine ilişkin ayetin bu ayeti neshettiği iddiası da Müfessire 

göre, asılsızdır. Bekleme süresi (iddet) hükmü, sürekli nikâhta olduğu gibi geçici 

nikâhta da geçerlidir. Yalnız süresi farklıdır. Bu farklılık sınırlayıcı sayılır, neshedici 

kabul edilmez.  

Mut'a nikâhı ayetinin yasak evliliklere ilişkin ayetle yasaklandığını iddia eden 

görüşe de itiraz eder. Yasak evlilikleri sayan ifade ile müt'a nikâhına delil olan ifade 

                                                 
1128 Nisâ, 4/12. 
1129 Nisâ, 4/23. 
1130 Nisâ, 4/3. 
1131 el-Mîzân, IV. 280-281. 
1132 el-Mîzân, IV. 281. 
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birbirine bağlı bir bütündür. Bu ayet hiçbir yönü ile sürekli olmayan eşliği açıkça ve net 

bir dille yasaklamaz. Ayet önce erkek için evlenilmesi yasak olan kadın zümrelerini 

sayıyor. Sonra da nikâh veya cariye edinme yolu ile elde edilmesi caiz olan kadınları 

açıklıyor. Kanaatince, mut'a nikâhı nikâh olduğu için bu iki mesele arasında karşıtlık 

ilişkisi yoktur ki, neshedilme söz konusu olsun.1133 

"Bunun dışında kalanı ihsân =iffetli olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla 

aramanız size helâl kılındı." ifadesi, diğer kadınların helâl olmasını mehirle ve "ihsân" 

ile zinaya bulaşmamakla kayıtlandırıyor. Geçici nikâhta "ihsân" yoktur.1134 görüşüne şu 

karşılığı verir: "ihsân ve zina etmemek üzere" ifadesinde geçen "ihsân" kelimesi, iffetli 

olma anlamındadır; evli olmak anlamında değildir. Eğer buradaki "ihsân"ın evli olmak 

demek olduğu kabul edilse bile evli erkeğin zina suçunun müt'a nikâhlı bir erkeğin zina 

suçunu Kur’ân ile değil, sünnetle sınırlandırdığı sonucuna varılır. Çünkü zaten 

Kur’ân'da recm cezası yoktur. Recm cezası, sünnetle ispat edilen bir gerçektir. 

Mut’anın sünnetle neshedilmiş olmasını asılsız ve mütevatir hadislere ters olarak 

görür. O hadislerde hadislerin Kur’ân'a sunulması, Kur’ân'a ters düşenlerinin 

reddedilmesi ve Kur’ân'ın ölçü alınmasının emredildiğini vurgular.1135 Tabâtabâî’ye 

göre, mut'a nikâhı dinin tanıdığı bir kolaylıktır. Allah, fuhuş yolunu tıkamak ve fesat 

kaynaklarını kurutmak için bu hükümle kullarına kolaylık tanımış ve yükünü 

hafifletmiştir.1136 

Mut’a nikâhının Hz. Peygamber devrinde önceleri mübah olduğunda ittifak vardır. 

Daha sonra bu nikâhı yasakladığı hususunda ise ihtilaf vardır. Zeydîler ve İsmailîler 

neshedildiğini, Caferîler ise caiz olduğunu söyler. Nisa 4/24. ayeti delil olarak sunarlar. 

Mut’anın özellikleri şunlardır: 1. Mehir tesbiti 2. Evlilik süresinin tesbiti 3. Sürenin 

bitiminde nikâhın otomatik olarak düşmesi 4. Bu nikâh sonucu doğacak çocuğun 

nesebinin babaya ait olması ve nafaka hakkının bulunması. 5. Kadının nafaka ve miras 

hakkına sahip olmaması. Mut’a nikâhında şahit bulundurulması ve ilan gerekmez. İbn 

Abbasın mut’a nikâhına zaruret halinde cevaz verdiği, hatta bu fetvasından rücu ettiği 

sahih kaynaklarda mevcuttur. Belli bir süre cinsel arzuları tatmin için evlilik tesis 

edilemez. İslâm’ın istediği aile müessesesinin ciddiyetiyle bağdaşmaz.1137 

Tabâtabâî’nin uzun yorumlarından da anlaşılacağı üzere Ona göre mut’a kesinlikle 

vardır. Olmadığını iddia etmek ayeti yanlış yorumlamaktır. Sünnî alimlerin mut’anın 

                                                 
1133 el-Mîzân, IV. 282. 
1134 el-Mîzân, IV. 282. 
1135 el-Mîzân, IV. 282. 
1136 el-Mîzân, IV. 283. 
1137 Abdülkadir Şener, Şî’îliğe Göre Furu’ud-Din (Ahval-i Şahsiyye), s. 177.  
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olmadığına dair görüşlerinin hiçbirini kabul etmez. Mezhebinin kabul ettiği mut’anın 

varlığı yönündeki görüşü, Ehl-i Sünnet kaynaklarından da deliller getirerek sonuna 

kadar savunur. Bize göre ise mut’a sünnetle neshedilerek yasaklanmış bir uygulamadır. 

Kur'ân’da bahsi geçen evlilik kurumunun ciddiyetiyle benzerliği yoktur. Mut’ada 

şahidin ve ilanın olmaması ilişkinin gizli kalmasını sağlamakta, kadına herhangi bir 

güvence vermemektedir. Bize göre, nefsi tatmin etmenin, zinanın meşrulaştırılmış 

halidir. 

Tabâtabâî’ye göre, nesih vardır, Ona göre, Kur’ân’daki neshetme, mensuh hükmün 

itibar zamanının sonunu açıklamaktan ibarettir. Neshetme olayında ayetin yükümlülük 

ve benzeri etkileri giderilir; ama özüne dokunulmaz. "Unutturma" ve "neshetme" 

fiillerinin bir arada kullanılmasından da böyle bir sonuca varılabilir. Neshin şartlarını ve 

neshedilen bazı ayetlerin, ileride neshedileceklerine dair işaretler taşıdığını belirtir. Bazı 

ayetleri nesih değil de, ayetin ayetle tefsiri olarak görür. Mut’aya cavaz veren ayetin 

neshedilmediğini iddia eder. Başka ayetlerle veya sünnetle neshedildiğini de asla kabul 

etmez. Sünnî âlimlerin ayetin neshedildiğine dair delillerini çürütmeye çalışır. 

 

 

2. Huruf-u Mukattaa 

 

Harf kelimesinin çoğulu olan hurûf ile “kesilmiş, ayrılmış” anlamındaki mukattaa 

kelimesinden meydana gelen bir tamlamadır. Mukattaa, “kesmek, bir şeyi bütününden 

ayırmak” mânasına gelen kat‘ kökünden türemiş bir sıfat olup söz konusu harfler 

kelimeyi oluştururken okundukları gibi değil kendi isimleriyle telaffuz edildiklerinden 

“bağımsız ve ayrı harfler” anlamında “hurûf-ı mukattaa” diye anılmıştır.1138 Hurûf-ı 

mukattaaya anlam vermekten kaçınanların en önemli gerekçeleri söz konusu harflerin 

müteşâbihattan olduğu, müteşâbihatın te’vilinin ise dinen yasaklandığı hususudur. 

Aslında Kur’ân-ı Kerîm’in temel gayesi insanları hidayete ulaştırmak olup bütün âyetler 

içinde çok küçük bir yer tutan hurûf-ı mukattaanın anlamının bilinmemesi Kur’ân’ın bu 

fonksiyonunu hiçbir şekilde zedelemez.1139 

İlk dönem Şî’î müfessirlerin mukattaa harflerinin anlamı hususunda görüş birliği 

içinde olmadıkları görülmektedir. Zira Kummî daha çok bu harflerin, Allah’ın İsm-i 

A’zamı’nın kısaltılmış şekli olduğu, Peygamber ve İmam’ın bu harfleri telif ederek 

Allah’la irtibat kurduğu görüşünü benimserken, Ayyâşî ise bu harflerde ileride vuku 

                                                 
1138 M. Zeki Duman,   Mustafa Altundağ, Huruf-ı Mukattaa, DİA, 1998, XVIII. 401-408. 
1139 Duman Altundağ, Huruf-ı Mukattaa, DİA, 1998, XVIII. 401-408. 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/m-zeki-duman


335 

 

bulacak önemli tarihi olayların gizli olduğu ve ebced hesabıyla hesaplandığı takdirde 

söz konusu tarihlerin ortaya çıkacağına dair rivayetleri aktarmaktadır.1140 

Tabâtabâî, Bakara Suresi’nin ve Araf Suresi’nin ilk ayetinin tefsirlerinde surelerin 

başlangıcındaki kesik harflerle ilgili açıklamayı Şûrâ Suresi’nde yapacağını belirtir.1141 

Sâd Suresi’nin ilk ayetinin tefsirinde huruf-u mukattaa ile başlayan ayetlere yer verir ve 

bu tür ayetlerden sonra gelen yeminlere dikkat çeker.1142 ﴾ْكِر  ﴿١     صَٓ واْلقُْرٰاِن ِذي الذ ِ

يِمٍۙ ﴿٢﴾1143       ٰيسَٓ  ﴿١﴾  واْلقُْرٰاِن اْلَحكّ۪
يدِْۚ ﴿١﴾1144    نَٓ وَ اْلقَلَِم َوَما يَْسُطُروَنٍۙ ﴿١﴾1145    قَٓ۠ٓ واْلقُْرٰاِن اْلَمجّ۪

Sad Suresi’nin ilk ayetinin tefsirinde Allah Teâlâ’nın zikir içeren Kur'ân’a yemin 

ettiğini -Muhakkak ki sen uyarıcılardansın- ancak inkâr edenlerin onu kabul etmekten 

ve O’na uymaktan kaçındıklarına ve O’na muhalefet ettiklerine değinir.1146 Zikrettiği 

ayetlerin üçünde Kur'ân’a birinde de kaleme yemin edilmektedir. 

Tabâtabâî, huruf-u mukattaa harfleri ile ilgili doyurucu açıklamaları Şûrâ Suresinde 

yapmaktadır. ﴿ َٓ۠ٓ١﴾ ٰحمَٓ ﴿٢عَٓسَٓق ﴾  Kur’ân  surelerinin pek çoğunun başında bulunan huruf-u 

mukattaa harflerindendir. Bu, Kur'ân-ı Kerîm’in özel durumlarındandır, başka semavi 

kitaplarda bulunmaz. Önceki ve sonraki müfessirler bunların tefsiri konusunda ihtilaf 

etmişlerdir. Tabersî, Mecmeu’l-Beyan’da onların manaları hakkında 11 görüş 

nakletmiştir. 1.si Allah Teâla’nın ilmini kendine has kıldığı te’vilini ancak kendisinin 

bildiği müteşâbihlerdendir. 2.si. Her biri surelerin başlangıcında bulunan sure 

isimleridir. 3. Kur'ân’ın isimleridir. 4. Allah’ın isimlerine delalet etmektedirler vb. 

zikrettikten sonra şöyle devam eder: Bu 11 görüş ve ْۚ َٓالَٓم hakkında İbn Abbas’tan 

nakledildiği gibi onlardan nakledilenler de başka görüşlerin de olabileceğini mümkün 

kılıyor.   ا Allah’a,  َٓل  Cibril’e   َٓم Muhammed’e işarettir. Bazılarından rivayet edilmiştir 

ki, surelerin başlarında kendisiyle başlanılan huruf-u mukattaalar ondaki açık amaca 

işarettir, şöyle dendiği gibi: اِن    deki ن surenin içerdiği Nebi’ye vadedilen zafere işarettir. 

قَٓ    Kur’ân’a ya da surede zikredilen Allah’ın kahrına işarettir. Bazılarından da harflerin 

dikkat çekmek için olduğu nakledildi. Tabâtabâî, bu görüşleri naklettikten sonra 

bunların nefsi tatmin etmediğini dile getirir. Muhkem müteşabih, te’vil konusuna kısaca 

değinir. Nebi’ye (sav) ve Ehl-i Beyt imamlarına nisbet edilen bazı rivayetlerin var 

olduğunu hatırlatır.  

                                                 
1140 Habibov, İlk Dönem Şî’î Tefsir Anlayışı, s. 208. 
1141 el-Mîzân, I. 46; VIII. 5-6. 
1142 Sâd, 38/1. 
1143 Yâsin, 36/2. 
1144 Kâf, 50/1. 
1145 Kalem, 68/1. 
1146 el-Mîzân, XVII. 182-183. 
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Müfessire göre, farklı surelerde bu harflerin tekrar ettiğini unutmamak gerekir. 

Huruf-u mukattaalar 29 surede geçer, bazısı bir harfle   َٓصَٓ   نَٓ  ق gibi, bazısı iki harfle  طه

ٰيس   طس حم  surelerinde olduğu gibi, bazısı üç harfle طسم الَٓمَٓ ٰ    surelerinde olduğu gibi الر 

bazısı dört harfle ر bazısı beş harfle başlar الَٓمَٓ ـٰهٰيعَٓصَٓ     حمعسق كَٓ surelerinde olduğu gibi. ن da 

olduğu gibi ancak tek bir harf bulunması bazısında da surelerin pek çoğunun 

başlangıcında  َٓطس  حم الر الَٓم gibi harflerin bulunması yönüyle bu harfler çeşitlilik 

arzeder.1147 

Allâme burada benzer harf grupları arasındaki siyak ve muhteva benzerliklerine 

dikkat çeker. Mim’ler, ra’lar, dasin’ler, hamim’ler gibi kendisine başlangıç harfleriyle 

başlanılan bu sureler hakkında iyice düşünürsen benzer surelerde harflerde iki sure 

arasında ve diğer sureler arasında olmayan muhtevaların benzerliği ve siyakların 

uyumluluğunu bulursun. Surelerin çoğunun başlangıcındaki lafızların yakınlığı bunu 

tekid eder. حم lerin başlangıcındaki ayette olduğu gibi ( ن هللاتنزيل الكتاب م ) ya da o manada 

olanları  الرların başlangıcında şu ayette olduğu gibi. (تلك ايات الكتاب ) ya da o manada 

olanları tekid eder. Bunun benzeri طس lerin başlangıcında da vardır. م lerin 

başlangıcında da Kitaptan şüphe etmeyi reddetme ya da o manada olan şeyler vardır.1148 

Buradan bu mukattaa harfleri arasında ve bunlarla başlayan sureler arasında özel bir 

bağ olduğu varsayılabilir. الَٓمَٓص la başlayan Araf Suresi’nin içeriğinde bulduğumuz şey 

bunu teyid eder. Sanki م lerin ve ص ın içerikleri arasında ortaklık vardır.  الر  ile başlayan 

Ra’d Suresi’nde de böyledir onun içeriğinde de ortaklık vardır. Bundan şu sonuç 

çıkarılır: Bu harfler Allah Sübhanehü ve Rasülü (sav) arasında bir rumuzdur, bizden 

gizlendi. Ancak onunla surelerde bulunan içerik arasındaki özel irtibatı hissettiğimiz 

ölçüde sıradan anlayışımızın ona ulaşma yolu vardır. Umulur ki düşünen bu harflerin 

ortak özellikleri hakkında düşünürse bu harflerin bir kısmının bir kısmının içinde 

olduğu surelerin içeriklerini kıyas ederse durum ona daha fazlasını açıklar. Bu, Ehl-i 

Sünnetin Ali’den (ra) rivayet ettiği manadadır. Her Kitabın bir özü vardır bu kitabın özü 

de hece harfleridir.1149 

Tabâtabâî, tefsirine huruf-u mukattaa ile ilgili rivayetleri aktararak ve onları 

yorumlayarak devam eder.  İlk olarak Hz. Muhammed’in Bakara Suresinin başındaki  َٓالَٓم 

ayetini duyan Yahudilerin ebced hesabıyla müslüman ümmete 70 yıl ömür biçtikleri 

rivayeti aktarır. Rasülullah onlara “elif lâm mîm sâd”, “elif lâm râ”, “elif lâm mîm 

râ”nın da bulunduğunu söyleyince bu harflerin toplamının 700 yılı aştığını söyleyerek 

                                                 
1147 el-Mîzân, XVIII. 7-8. 
1148 el-Mîzân, XVIII. 8. 
1149 el-Mîzân,  XVIII. 9. 
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oradan ayrılmışlardır. Rasülullah onların bu hesaplarını onaylamamıştır. Tabâtabâî, 

onların iddiaların delillerinin olmadığını söyleyerek bu harflerden hareketle ebced 

hesabıyla ömür tayin etmeye hoş bakmaz.1150 

Daha sonra İmam Cafer’den hece harflerinin Esmaü’l-Husna’nın baş harfleri 

olduğunu belirten uzun sonrasında da kısa bir rivayet nakleder. Tabâtabâî’ye göre, 

huruf-u mukattaaların genelini Esmaü’l-Husna ile tefsir eden rivayetlerle açıktır ki, 

harfler Allah’ın isimlerinden alınmıştır. Melik, Mecid, Muktedir’de olduğu gibi ya 

isimlerin başından alınmış ya da Allah’ın Lam’ı Velî’nin Ya’sında olduğu gibi isimlerin 

harfleri arasından alınmıştır. Huruf-u mukattaaların remz yoluyla Allah’ın isimlerine 

işaretleri vardır.1151 Mukattaa harflerinin oluşumu Ehl-i sünnetten İbn Abbas ve 

diğerlerinden birçok tarikla nakledildiği üzere Kur'ân’daki Allahü e’zamın isimlerinin 

kesik harflerindendir. İsm-i e’zamın lafızların kabilinden olmayan özel bir izi vardır.1152 

Yukarıda aktarılanlardan anlaşılacağı üzere, Tabâtabâî mukattaa harflerine farklı bir 

yorum şekli getirir. Ona göre benzer huruf-u mukattaa harflerleriyle başlayan sûreler 

arasında özel bir bağ ve konu benzerliği vardır. Bu sûrelerle diğer sûreler arasında ise 

böyle bir benzerlik yoktur. Bu harflerle başlayan sûrelerin içerikleri incelenmelidir. Bu 

harfler Allah ve Rasûlü arasında semboldür. Bu konuda her iki kanalden gelen 

rivayetleri değerlendirdikten sonra da Huruf-u mukattaaların remz yoluyla Allah’ın 

isimlerine işaret ettiğini belirtir. 

 

 

3. Esbâb-ı Nüzûl 

 

Başlangıçta tefsir ilmi, sebeb-i nüzûlü bilmekten ibaretti.1153 Zamanla farklı 

milletlerin İslâm’a girmesiyle bu ilim genişlemiştir. “Esbâb-ı nüzûl, nâzil olduğu 

dönemden beri, Kur’ân’ın anlaşılması için gerekli görülmüş bir bilgidir.”1154  

 Tanımı ise şöyledir: “Nüzûl ortamında meydana gelen bir hadise veya Hz. 

Peygamber’e yöneltilen bir soruya, vuku bulduğu günlerde, bir veya daha fazla âyetin, 

tazammun etmek (hadiseyi-soruyu kapsayan nitelik ve özellikleri içermek), cevap 

                                                 
1150 el-Mîzân, XVIII. 13. 
1151 el-Mîzân, XVIII. 15. 
1152 el-Mîzân, XVIII. 16. 
1153 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s.112.   
1154 bkz. Zerkeşî, el-Burhân, I. 114; Süyûtî, el-İtkân, I. 92; ez-Zerkânî, Menahilü’l-Irfan, I. 107. 
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vermek veya hükmünü açıklamak üzere inmesine vesile teşkil eden ve vahyin nazil 

olduğu ortamı resmeden hadiseye sebeb-i nüzûl denir.”1155 

Nüzûl sebepleri aklî muhakeme yoluyla veya ictihad etmekle, imal-i fikir ile 

bilinemez.1156 Ancak ayetlerin inişine şahid ve sebeplerine vâkıf olan sahabîlerin 

yaptıkları rivayetlerle bilinebilir. Çünkü sebeb-i nüzûle dair bilgiler sadece görmek ve 

işitmek suretiyle edinilen bilgilerdir. Bu rivayet adeta Hz. Peygamberden bildirilmiş 

hükmünde kabul edilir. Bunun için hadis usulünde hükmen merfu kabul edilir. 

Tabiîlerin naklettiği esbâb-ı nüzûl rivayetleri mürsel kabul edilmiştir, ancak bazı şartları 

taşımaları gerekmektedir. 1157 

Cerrahoğlu, Vahidî’nin İbn Teymiyye’den şu sözlerini aktarır: “Bu hususda 

konuşanlar, ayetin sebeb-i nüzûlünü bilmeden konuşmanın tehlikesini düşünmeksizin 

cehalet yularını takıyor ve yeni şeyler icad edip yalanlar uyduruyorlar. Sebeb-i nüzûlü 

bilinmedikçe,  onun hakiki manasını anlamak mümkün olamaz" demiştir. İbn Teymiyye 

de "Nüzûl sebeplerini bilmek ayetlerin anlaşılmasını kolaylaştırır" demiştir.1158 

Ayetlerin her birinin nüzûl sebebinin olup olmadığı tartışmalıdır. Bazıları her ayetin 

nüzûl sebebi olduğunu iddia etse de, bu konuda Cerrahoğlu şöyle der: “Her ayet için bir 

nüzûl sebebi aramaya lüzum yoktur. Ayetler ihtiva ettikleri manayı anlatmak için nazil 

olmuş olabilirler. İbn Teymiye bu hususu şöyle teyid etmektedir. "Bazı ayetlerin sebeb-i 

nüzûlü bilinmez, bu takdirde ayetin sebeb-i nüzûlü doğrudan doğruya ayetin 

manasıdır.”1159 

“Bir olayın nüzûl sebebi kabul edilebilmesi için onun nakledildiği rivayette hadis 

usulü açısından aranan şartlar yanında olayın Hz. Peygamber döneminde vuku 

bulduğunun tesbit edilmiş olması ve ilgili âyet veya sûrenin muhtevası ile 

münasebetinin bulunması gerekir.” “Nüzûl sebeplerine dair rivayetlerin muteber 

sayılabilmesi için bunların muttasıl bir senedle Hz. Peygamber’e isnat edilmesi 

gerekir.”1160  

Serinsu, sebeb-i nüzûllerle ilgili yaptığı çalışmasında sahebeden gelen tefsir 

rivayetlerini rey ve ictihada imkân bulunmayan alan ile rey ve ictihad alanı olarak ikiye 

                                                 
1155 Ahmet Nedim Serinsu, Kur’ân’ın Anlaşılmasında Esbâb-ı Nüzul’ün Rolü, Şûle Yayınları, İstanbul 

1994, s.68; bkz., ez-Zerkânî, Menahilü’l-Irfan, I. 106; Serinsu, Kur'ân ve Bağlam, s. 56. 
1156 Suat Yıldırım, Kur’ân-ı Kerim ve Kur’ân İlimlerine Giriş, İstanbul 1983, s. 90; Serinsu, Kur’ân’ın 

Anlaşılmasında Esbâb-ı Nüzul’ün Rolü, s. 91-92. 
1157 bkz., es-Sabûnî, et-Tibyan fi Ulumi’l-Kur’ân, Mekke, 1980,  s. 23; Serinsu, Kur’ân’ın Anlaşılmasında 

Esbâb-ı Nüzul’ün Rolü, s. 91-92. 
1158 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s.112.   
1159 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s.117. 
1160  Muhsin Demirci, Esbâb-ı Nüzul, DİA, 1995, XI. 360-362. 



339 

 

ayırır. Sebeb-i nüzûl, rey ve ictihada imkân bulunmayan alanda yer alır. Gramer, belâğat 

ve şer’î hüküm bilgisi de rey ve ictihada imkân bulunan alanda yer alır.1161 

Serinsu, esbâb-ı nüzûlü vürudu itibariyle de ikiye ayırır: İlki, soruya cevap olarak 

varid olanlardır ki bunlar da bir sual sorma ve istifta (fetva istemek) maksadıyla sorma 

şeklindedir. Diğer bir çeşidi de hükmü beyan maksadı ile varid olanlardır. Bu grup da, 

bir hal veya durum sebebiyle veya bir hadisenin meydana gelmesi sebebiyledir. Başka 

bir tasnif de hadis usulü kriterleri kullanılarak bir ayet için çeşitli sebepler 

zikredildiğinde yapılan tasniftir. Dört çeşittir. Rivayetlerin biri sahih diğeri sahih 

değildir. İki rivayet de sahihtir, bir rivayet için tercih sebebi vardır veya iki rivayet de 

sahih, biri için tercih sebebi yoktur, fakat iki rivayet arasında cem yapmak mümkündür 

veya iki rivayet de sahih biri için tercih sebebi yoktur, aralarının cem edilmesi mümkün 

değildir, o halde nüzûlün tekerrür ettiğine hükmedilir.1162 

Serinsu’ya göre, esbâb-ı nüzûlle ilgili birçok problemli mesele vardır. İlki taaddüt 

meselesidir. Nüzûl sebebinin taddüdünde, sebebin taaddüt edebileceği kabul edilmekle 

nazil olan ayetin tekrar tekrar indirilmiş olduğu kabul edilmektedir. İkincisi ise, nüzûlün 

taaddüdüdür. Bir hadise sebebiyle birden çok ayet-i kerîmenin nazil olması 

kastolunmaktadır. Sebebin bir iken inenin çoğalmasıdır.  Başka bir problemli mesele de 

hükmün veya nüzûlün taahhuru meselesidir. Nüzûl hükümden önce olabilir. Bir diğeri 

umum-husus meselesidir. Nüzûl sebebi olmada nass olan bir rivayet ve akabinde inen 

ayetin umum mu yoksa husus mu ifade ettiği meselesidir. Nass, amm sıyga ile vârid ise 

nassın umumuyla amel etmek lazımdır. Bu umumî nassın vüruduna sebep teşkil eden 

nüzûl sebebi halleri nazarı dikkate alınmaz.1163 

Kur'ân’ın anlaşılmasında esbâb-ı nüzûlün yetersiz kalma durumu da vardır. Bunun 

sebeplerinin başında rivayetlerden kaynaklanan sebepler gelir. Esbâb-ı nüzûl 

rivayetlerinde en fazla kusur senette bulunmakla beraber, bu kusurun metinde de 

bulunabileceğini söylemeyi ihmal etmeyen münekkit âlimlerimizin tesbit ettiği ilkeler 

çerçevesinde bütün sebeb-i nüzûl rivayetleri tenkite tabi tutulmalıdır. Böylece hangi 

rivayetlere itimat edileceği bilinmiş, “mevzu” olanlar ayıklanmış olur.1164  

Esbâb-ı nüzûl rivayetlerinin diğer yetersiz kalma sebepleri ise şunlardır: Tasnifine 

dikkat etmeme, senedlerin hazfedilmesi, rivayet sıygalarına dikkat göstermeme 

açısından yetersiz kalmıştır. Yine umumu hususileştirme açısından, taaddüt-taahhür 

                                                 
1161 Serinsu, Kur’ân’ın Anlaşılmasında Esbâb-ı Nüzul’ün Rolü, s. 100. 
1162 Serinsu, age., s. 119-120; Serinsu, Kur'ân ve Bağlam, s. 87-88. 
1163 bkz., Serinsu, age., s. 135-139-142-147-148. 
1164 Serinsu, age., s. 198. 
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açısından son olarak da tarih ilminden yararlanmama (tarihi gerçeklere aykırılık) 

açısından yetersiz kalmıştır.1165 

Serinsu’ya göre, esbâb-ı nüzûl rivayetleri Kur'ân’ın anlaşılmasında bazı olumsuz 

sonuçlar da doğurmuştur. İlk olarak yorum zenginliğine engel olmuşlardır. Her ayete 

nüzûl sebebi arama çabaları, ayetin mana bakımından birçok vechesi olabilir diye 

düşünmek varken nüzûl sebebi ile sınırlı kalma ihtimali, ayetin sebeb-i nüzûlündeki 

olayın çerçevesinde sıkışıp kalma sonucunu doğurmuştur. Bazı esbâb-ı nüzûl 

rivayetleri, Kur'ân-ı Kerîm’in evrensel hedefi olan Kur'ân-insan-hayat bütünleşmesini 

önlemiş, konunun istismar edilmesine sebebiyet vermiştir.1166 

Ahmet Nedim Serinsu, esbâb-ı nüzûlü etraflıca inceledikten sonra bu konuda yeni 

bir yaklaşım ortaya koyar. Esbâb-ı nüzûl rivayetlerinin yeniden değerlendirilmesi 

gerektiğini belirtir ve bunun için ilkeler belirler. İlk olarak, esbâb-ı nüzûl rivayetlerinin 

tamamını ihata etmenin mümkün olmadığını belirtir. Ardından esbâb-ı nüzûlü bilmeden 

de Kur'ân-ı Kerîm’i anlamanın mümkün olduğunu, Kur'ân-ı Kerîm’i bütünlüğü içinde 

okuyarak, zâhirinden gücümüzün yettiğini anlamaya gayret ederek çözümü Kur'ân’da, 

O’nun manalarında bulabileceğimizi söyler.1167 Kur'ân-ı Kerîm’in anlaşılmasında 

esbâb-ı nüzûle olan ihtiyacın sınırlarını belirleyecek temel ilkeleri de bize sunar. Sebeb-i 

nüzûlü bilmenin muktezây-ı halini (durumun gerektirdiğini, gereğini) bilmek gibi. 

Sebeb-i nüzûlü bilmemenin Kur'ân’ın zâhir nasslarını mücmel nasslar konumuna 

getirme şüphesi ve güçlüğü bulunduğu hallerde.  

Yazar, esbâb-ı nüzûl rivayetlerinin hadis usulü açısından tenkiti yapılırsa bütün 

sıkıntıların aşılabileceğini dile getirir.  hadis usulü açısından nasıl ele alınması 

gerektiğini bizlere sunar. Esbâb-ı nüzûl rivayetlerinin rivayet tefsirine ait olması 

dolayısıyla bu tefsirin zaaf noktalarını taşıyacağı bilinmelidir. Rivayet tefsirinde 

uydurma rivayetlerin çokluğu söz konusu ise bu esbâb-ı nüzûl rivayetleri için de 

geçerlidir. Senetsiz veya kesintili senetle nakledilmiş olması üzerinde önemle durulması 

gereken bir husustur. Çeşitli sapık mezheplere mensup kimselerin kendi görüş ve 

kanaatlarına mesnet teşkil etmek üzere vaz ettikleri sözleri hadis ilmi altında ileri 

sürmüş olmaları rivayet tefsirinde bir vakıadır. Bu olgu esbâb-ı nüzûl için de mevcuttur. 

Hadis usulünde sahih hadislerle zayıf-merdud-mevzu haberlerin temel özellikleri ve 

nitelikleri oldukça kesin hatlarla tesbit edilmiştir. Bu kriterlerden yararlanarak esbâb-ı 

nüzûl rivayetlerini ayıklamak icab eder. Bir rivayetin “sebep ifade etmede nass” ve 

                                                 
1165 Serinsu, age., s. 189-231. 
1166 Serinsu, age., s. 232-246. 
1167 Serinsu, age., s. 259-264-265; bkz., Serinsu, Kur'ân ve Bağlam, s. 185-189. 
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nüzûl ortamına ait olabilmesi için müsned-merfu olması lazımdır. Sahabenin ve 

tabiûnun esbâb-ı nüzûl değerlendirmeleri “sebep ifade etme”de nass olmayan 

değerlendirmelerdir. Sened-metin tenkiti yapılmalıdır. Hadisçiler, Kur'ân’a, meşhur 

sünnete, tarihi gerçeklere aykırı düşen, te’lif imkânı olmayan birçok hadisi 

reddetmişlerdir. Bir hadisin te’vile imkân vermeyecek şekilde akla, hisse ve 

müşahedeye ters düşmesini mevzu hadisin emaresi olarak görmüşlerdir.1168  

Serinsu, getirdiği bu yeni yaklaşımın ışığında Se’lebe kıssasını tahlil etmiştir. Sîre, 

rical, tarih, tefsir, hadis kitaplarındaki kıssaya temas eder. Sıhhat derecesi konusunda 

söylenenleri, zayıf senetle nakledildiğini, birçok müfessirin hadisin sıhhatinden şüphe 

duyduğunu belirtir. Serinsu, kıssanın hadis usulü açısından tenkit edildiğinde hadisin 

senedinin zayıf olduğunu, Buhârî’nin senedindeki bir raviden rivayeti caiz görmediğini, 

İbn Hacer’in kıssanın isnadına ‘daîfün cidden’ dediğini söyler. Rivayetin tasnifini yapar, 

tarih ilminden faydalanır. Taberî’nin bu kıssayı zekâtın farz kılındığı hicrî dokuzuncu 

yıl hadiseleri arasında naklettiğini, Hz. Peygamberin zekâtı ‘devlet cebri’ ile toplattığını 

belirterek, Se’lebe’den zekâtın alınmamasını tarihî hakikatlere aykırı görerek, tarihin 

kıssanın gerçekliğine aykırı olduğunu ifade eder. İlgili ayeti, Kur'ânî bütünlük ve siyak-

sibak bağlamında değerlendirdiğinde, Kur'ân-ı Kerîm’in, insana ayetlerindeki 

hakikatleri belli bir kişi veya anlayışa hasretmeden, yani şahısları ebdîleştirmeden 

herkes için geçerli evrensel mesaj nokta-i nazarından ilâhî ufuk’u yakalama imkânı 

sunduğunu belirtir.1169 

Tüm bunlara ek olarak, rivayetler; esbâb-ı nüzûl rivayetleri ve tefsir için olan 

esbâb-ı nüzûl rivayetleri olarak tasnif edilmelidir. Hz. Peygamberin, sahabe ve tabiûnun 

rivayetleri ile müfessirlerin yaptıkları sebeb-i nüzûl değerlendirmeleri ayrı ayrı 

değerlendirilmelidir. Ayrıca, Kur'ân-ı Kerîm’in bütünlüğünün dikkate alınması ve 

siyak-sibakın göz önünde bulundurulması en önemli hususlardandır.1170 

Sebeb-i nüzûl, sorulan soruya cevap vermek ve fetva isteyene hükmü açıklama 

şeklinde olur. Nüzûlün tekrarı, nüzûlün taahhuru meseleleri bu konunun problemli 

meselelerindendir. Rivayetlerin tasnifine dikkat etmeme, senedlerin hazfedilmesi gibi 

sebepler, Kur'ân’ın anlaşılmasında esbâb-ı nüzûlün yetersiz kalmasına yol açmaktadır. 

Başka bir açıdan bakıldığında da esbab-ı nüzûl, rivayeti sınırlayarak yorum zenginliğine 

engel olmaktadır. Bu rivayetlerin sened-metin kritiği yapılarak sahih rivayetlere 

ulaşmak imkân dâhilindedir. 

                                                 
1168 Serinsu, age., s. 276-279; bkz., Serinsu, Kur'ân ve Bağlam, s. 196-199. 
1169 bkz., Serinsu, Kur'ân ve Bağlam, s. 269-294. 
1170 bkz., Serinsu, age., s. 289. 
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Şimdi de Tabâtabâî’nin bu konudaki görüşlerine geçelim. “Surelerin nazil 

oluşlarına neden olan duruma “nüzûl sebebi” denir. Nüzûl sebepleri konusunda sayısız 

rivayet vardır. Davet günlerinde meydana gelen olaylar, İslâmî hüküm ve kanunların 

zaruri gereğidir ki, bunlar sure ve ayetlerin çoğunun nüzûlüne sebep teşkil etmişlerdir. 

Nüzûl sebeplerini bilme önemli ölçüde ayetleri bilmeye ve onların anlam ve sırlarını 

bilmeye yardım eder. Nüzûl sebepleri konusunda gelen rivayetlerin çoğunda çelişkiler 

bulunmaktadır. Müfessirler bunları kabul edip etmeme konusunda tereddütler 

yaşamaktadırlar. Bu rivayetler mütevâtir değilse Kur’ân’a arzedilmelidir. Bu yöntem 

birçok sebeb-i nüzûl rivayetini itibardan düşürür, geriye kalanlar da itibar ve 

güvenilirlik kazanır.1171 Müfessir burada sebeb-i nüzûlün önemine değinmekte, bazı 

sebeb-i nüzûl rivayetlerinde olan tutarsızlıklara dikkat çekmektedir. Sıkıntılı durumlarda 

bu rivayetlerin Kur'ân’a arzedilmesi gerektiğini belirtmektedir. Serinsu ise bu tür 

tutarsız rivayetlerin Hadis Usulü açısından sened-metin tenkiti yapılarak 

değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini belirtir. Burada da, Şî’î-Sünni bakış açısı 

farklılığını gözlemleriz. 

Tabâtabâî, Sünnîler arasında nüzûl sebebiyle ilgili rivayet sayısının hayli çok 

olduğunu; birkaç bine ulaşacağını, oysa Şî’îler arasında birkaç yüzü aşmayacağını 

savunur. Rivayetlerin birçoğunun senetli ve sahih olmadığını, büyük bir bölümünün de 

zayıf olduğunu belirtir. Bunların sebeplerini ise şöyle sıralar: “Birinci sebep; râvî, 

birisinden ağız yoluyla duymamış, kendi yargısından çıkarmıştır; yani, belirli bir ayetin 

nazil olmasıyla belirli bir olay arasında ilişki kurarak rivayet etmiştir. Bu nedenle râvî, 

rivayetten gelen bir olayı, anlamı uygun olan bir ayete bağlamıştır. Bu konuda bir örnek 

olarak İbn Abbas’tan tek bir ayet için birkaç nüzûl sebebi gösterilmiştir. Böyle çelişen 

nüzûl sebeplerinin varlığı, bunların doğrudan Peygamber’den aktarılmadıkları (nakli 

olmadıkları) ve birçok râvînin öznel görüşlerini (ictihadını) yansıttığı içindir. Bu, bir 

râvînin belirli bir ayete bir olayı nüzûl sebebi gösterirken başka bir râvînin aynı ayete 

başka bir olayı nüzûl sebebi göstermesine neden olmuştur. Başka bir durum da, bir 

râvînin bir ayetin nazil oluş nedeni için iki farklı olayı aktarmasıdır; böylece râvî 

kendisini çelişen iki görüş içinde bulmaktadır. Ardından bir görüşü alıp diğerini 

reddetmektedir. İkincisi ise, halifeler, hadislerin kaydedilmesini ve yazılmasını 

yasaklamışlar ve ne zaman bir hadisin yazılı bulunduğu bir kâğıt ya da tablet buldularsa, 

onu hemen yaktırmışlardır. Bu yasaklama hicretin birinci yüzyılın sonlarına kadar, yani 

doksan yıl kadar sürmüştü. Bu yasaklamanın etkisi, râvîlerin ya da hadis âlimlerinin, 

hadislerin ağızdan ağza aktarılışı sırasında küçük eklemelerde bulunmalarında ya da 
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onları değiştirmelerinde görülür. Bu eklemeler, giderek hadisin orijinal anlamının 

kaybolmasına yol açmıştır. Mevzu’ rivayetler sonradan hadislerin arasına karışmış ve 

bu, hadis biliminin nüzûl sebepleriyle ilgili bölümünün inandırıcılığını sarsmıştır.”1172 

Müfessirimizin bu değerlendirmelerinde esbâb-ı nüzûl rivayetlerine ait sorunları 

dillendirdiği görülür. Ancak bu sorunlar Şî’î ve Sünnî kaynaklarda benzer şekillerde yer 

almaktadır. Benzer hususları Ahmet Nedim Serinsu da ayrıntılı bir şekilde arzetmiştir. 

Halifelerin hadis yazımını yasakladıkları iddiası bize doğru gelmemektedir. 

Yasaklamayı Hz. Peygamber kendi döneminde hadislerin Kur'ân’a karışması endişesi 

ile yapmış, bu endişe ortadan kalkınca Hadis yazımını serbest bırakmıştır. Bu yasağın 

halifeler döneminde sürmesi yersizdir. 

 Allâme’nin Tefsirinde, hadisleri aktardığı temel kaynaklarından biri olan ed-

Dürru’l-Mensûr yazarı Süyûtî, sebeb-i nüzûlün taaddüdü konusunda el-Itkân adlı 

eserinde şöyle der: Bilineni bildirmenin yararı yoktur demek yanlıştır. Çünkü 

“taaddüd”ün birçok faydasını âlimler saymıştır. Taaddüdü kabul etmekle Mekke-i 

Mükerreme’de nazil olan her ayetin Meddine-i Münevvere’de bir kez daha nazil olması 

zorunluluğu yoktur. Taddüd vaki olmaksızın nüzûlün her defasında Cibrilin daha önce 

getirmediği Kur'ân ayetini Hz. Peygambere okutması hususunda “daha önce 

getirmediği” gibi bir ön şart koşulamaz.1173 

Herhangi bir ayet hakkında gelen nüzûl sebebinin mütevâtir ve kesin haber 

olmaması halinde ilgili ayete arzedilmesi, ayetin manasıyla bu konudaki diğer ayetlerle 

uygun olması halinde nüzûl sebebi olarak itimat edilmesi gerekir. Yani rivayetin ayet 

tarafından teyid edilmesi gerekir. Yoksa ayet rivayetin mahkûmu olmamalıdır. Böyle 

olduğunda nüzûl sebeplerinden çoğu geçerliliğini kaybediyor. Aslında âlemin sürekli 

marifet kaynağı olan Kur'ân-ı Kerîm’in yüce maksatlarını ayetlerden istifadede esbâb-ı 

nüzûl ile ilgili rivayetlere ya hiç ihtiyaç yoktur ya da o kadar önemli değildir.1174 

Tabâtabâî, bir ölçü koymuştur ancak, bunu Ehl-i Beyt’ten gelen rivayetlerde özellikle 

imâmet, velâyet gibi hususlarda ne kadar uygulamıştır? Uydurma, senedsiz veya senedi 

kopuk rivayetleri kabul etmiş midir ki, Şî’a’da bu durum sıklıkla gözlenmektedir. 

Tefsirinde fazla yer kaplamaması için senedlerin tümünü zikretmez, bazen de zikreder. 

Bazı ayetler kendi görüşlerini teyid etmese de ayetlerle Hz. Ali, imamlık, velâyet vb. 

arasında ideolojik bağlar kurarak, görüşlerini ayetlere teyid ettirme yoluna gitmiş ya da 

ilgili rivayetleri mütevatir kabul etmiştir. Son cümlesinde Serinsu ile aynı görüşü 

                                                 
1172 bkz., Tabâtabâî, İslâm’da Kur'ân, s. 143-144-145. 
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paylaşmaktadır. Serinsu da sebeb-i nüzûlün önemli olduğunu ancak o olmadan da 

Kur'ân’ın bütünlüğüne dikkat ederek Kur'ân’ın anlaşılabileceğini,  vurgular.  

Şimdi müfessirimizin sebeb-i nüzûl rivayetlerini nasıl değerlendirdiğini görelim.  

 

 

a. Nisa Suresi 4/11. ve 12. Ayetler 

 

“Allah size, çocuklarınız hakkında erkeğe, iki kadın payı kadar (vermenizi) 

emreder…” “Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra, eşlerinizin, çocukları yoksa 

bıraktıklarının yarısı sizindir…” 

Allâme, miras ayetleri ile ilgili rivayetleri hem Ehl-i Sünnet hem de Ehl-i Beyt 

kaynaklarından nakleder. Cabir hadisini aktarır. ed-Dürr-ül Mensûr Tefsiri’nde Abd b. 

Hamid, Buhârî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesâî, İbn-i Mâce, İbn-i Cerîr, İbn-i 

Münzîr, İbn-i Ebu Hatem ve Beyhakî -Sünen adlı eserinde- Cabir b. Abdullah kanalıyla 

şöyle rivayet ederler: "Ben hastayken Rasulullah (sav) ve Ebu Bekir "Beni Seleme" 

kabilesinden bir grupla yürüyerek beni görmeye geldiler. Rasulullah (sav) beni baygın 

bir durumda görünce su istediler. Abdest alıp o sudan benim üzerime serptiler. Hemen 

ardından kendime geldim ve "Malım hakkında ne yapmamı emredersin ey Allah'ın 

elçisi?" dedim. Bunun üzerine şu ayet indi: "Allah, size evlatlarınız hakkında (şunu) 

tavsiye eder: Erkeğin payı iki kızın payı kadardır."1175 

 Müfessirimiz bu rivayeti naklettikten sonra, nüzûl sebepleriyle alakalı görüşünü 

şöyle dile getirir: “Bir ayetle ilgili olarak birkaç nüzûl sebebinin nakledilmesinin ve 

hepsinin nüzûl sebebinin olmasının sakıncası yoktur. İnen ayetin belirli bir nüzûl 

sebebiyle sınırlı olmamasında hiçbir sakınca olmadığı gibi, birkaç olayın ayetin iniş 

dönemine rastlamasının ve ayetin içeriğinin hepsiyle örtüşmesinde de sakınca yoktur. 

Dolayısıyla Cabir'in malın bölünmesiyle ilgili bir yükümlülüğü olmadığı halde ayetle 

ona cevap verilmesinin yersiz olduğuna dayanılarak hadisin "Malım hakkında ne 

yapmamı emredersin ey Allah'ın elçisi?" dedim. Bunun üzerine şu ayet indi..." 

bölümünün hadisin doğruluğuna gölge düşürdüğü söylenemez. Aynı eserde Abd b. 

Hamid ve Hâkim'e dayanarak Cabir'den nakledilen şu rivayet daha şaşırtıcıdır: "Ben 

hasta iken Rasülullah durumumu öğrenmek için beni görmeye geldi. Ben O’na "Malımı 

çocuklarım arasında nasıl böleyim" diye sordum. Bana cevap vermedi ve "Allah, size 

evlatlarınız hakkında (şunu) tavsiye eder..." ayeti indi.1176 Aynı ayetin nüzûl sebebi 
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olduğu kabul edilen diğer rivayetleri de nakleder. "Cahiliye dönemi insanları, kız 

çocuklarına, güçsüz ve zayıf olan erkek çocuklarına miras hakkı tanımazlardı. Savaşma 

gücüne sahip olanlar dışında hiçbir erkek babasından miras alamazdı. Şair Hassan'ın 

kardeşi Abdurrahman ölüp kendisinden Ümmü Kuhha adında bir eşi ve beş kızı kalınca, 

diğer vârisler gelip onun bıraktığı malı alıp götürdüler. Ümmü Kuhha durumu 

Peygambere (sav) götürdü. Bunun üzerine Allah, şu ayeti indirdi: "Çocuklar ikiden fazla 

kız olurlarsa, ölünün geriye bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kız olursa, 

yarısı onundur." Daha sonra Peygamber Efendimiz Ümmü Kuhha ile ilgili olarak şu 

bölümü okudu: "Çocuğunuz yoksa, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (eşlerinizindir); 

çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır." 1177 

Yine İbn Abbas'tan farklı iki rivayeti daha aktarır: "Allah'ın erkek ve kız çocuğu ve 

ana-baba ile ilgili miras hisselerini belirlediği feraiz yani hisselerle ilgili ayet inince, 

halkın hepsi veya bazısı bundan hoşlanmayıp şöyle dediler: 'Ölenin eşine dörtte bir veya 

sekizde bir ve bir kıza yarı hak mı tanıyorsun? Küçük çocuğa da miras verilir mi? Oysa 

bunların hiçbirisi düşmanla savaşamaz ve ganimet elde edemez.' Cahiliye döneminde bu 

geleneği uygularlardı. Mirası sadece düşmanla savaşabilen kimselere verirler ve bu 

hususta sırasıyla büyük olana öncelik tanırlardı."  

 Said b. Mansur, İbn Abbas'tan şöyle rivayet eder: "Çölün kumlarının sayısını bilen 

Allah'ın, malı yarı, üçte bir ve dörtte bir şeklinde böldüğünü biliyor musunuz? Yani, 

malı iki yarı, üç tane üçte bir ve dört tane dörtte bir kılmıştır."1178 

Müfessirimiz bir ayetin birden fazla nüzûl sebebi olabileceğini bunun da ayeti 

anlamada güçlük çıkarmayacağını belirtmiştir. Bu hususu birçok rivayeti naklederek bu 

rivayetlerin benzerinin Ehl-i Sünnet kaynaklarında da olduğunu açıklayarak 

göstermiştir. 

 

 

b. Maide Suresi 5/51 ve 52. Ayetleri 

 

“Ey iman edenler! Yahudileri ve hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar birbirlerinin 

velileridir...” “Kalplerinde hastalık bulunanların "Başımıza bir felâketin gelmesinden 

korkuyoruz" diyerek onların dostluklarını kazanmaya çalıştıklarını görürsün…” 

Allâme, ayeti tefsir ederken, nüzûl sebeplerini zikreder ve sonrasında bunların 

doğruluğunu sorgular. “ ‘Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse...’ ayeti, acaba 
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kendisinden önceki üç ayetle bağlantılı mıdır? Burada dinden dönmeleri beklenen 

kimseler kimlerdir? Yüce Allah'ın ileride ortaya çıkaracağını vaad ettiği topluluk 

kimlerden oluşmaktadır? Bu soruların her biri, belirsizliği bir kat daha arttırmaktadır. 

Bu konuda birbirini tutmayan birçok nüzûl sebebi rivayeti aktarılmıştır.” der. 

Tabâtabâî’ye göre, nüzûl sebeplerine ilişkin rivayetlerin çoğunda olduğu gibi, ayetlerin 

iniş sebebi olarak rivayet edilenler ilk kuşak (selef) müfessirlerin kişisel görüşlerinden 

başka bir şey değildir. Rivayetler arasındaki bu korkunç farklılıklar, zihni bulandırmakta 

ve anlamın kavranmasını zorlaştırıp içinden çıkılmaz hâle getirmektedir. Bütün bunlara, 

bir de mezhebî taassubun ürünü görüşlerin karışıklığı eklenince iyice yoğunlaşmıştır. 

1179 

Müfessire göre, ayetlerin iniş sebebiyle ilgili olarak aktarılan kimi olaylarla bu 

değerlendirmeler arasında da bir paralellik vardır. Bu rivayetlerin birinde şöyle anlatılır: 

Hazrec’den Avfoğulları kabilesine mensup Ubade b. Samit, Resulullah'a (sav) savaş 

açan Kaynukaoğulları Yahudileri ile imzaladığı ittifak antlaşmasını feshetti. (Ben-i 

Kureyza ve Nadiroğulları dostluğundan Allah'a doğru sıyrılıyorum. Allah'ı, Resulünü ve 

müminleri dost ediniyorum.' dedi.)  Ama münafıkların elebaşısı Abdullah b. Übey bu 

antlaşmayı feshetmediği gibi onlar için sağa sola koşuşturarak, "Bize bir felâket 

gelmesinden korkuyoruz." diyordu. (kâfirliğe geri döndü) Yine bu tür rivayetlerin 

birinde, Ebu Lübabe kıssası anlatılır. Buna göre, Resulullah (sav) O’nu 

Kurayzaoğullarını sığındıkları kalelerinden çıkarmak ve onlar hakkında hükmünü 

uygulamak üzere görevlendirir. O da eliyle gırtlağını işaret ederek, hükmünün onları 

kılıçtan geçirmek olduğunu belirtir. Bir diğer rivayete göre, bazıları Şam 

Hıristiyanlarıyla yazışıyorlardı ve onlara Medine'de olup bitenleri haber veriyorlardı. 

Yine bazıları, borç para almak gibi maddî konularda kendilerinden yararlanabilmek için 

Medine Yahudileriyle yazışıyorlardı. Diğer bazı rivayetlerde belirtildiğine göre, kimi 

Müslümanlar Uhud'da karşılaşılan hezimetten ve öldürülmelerden sonra falan Yahudiye 

veya falan Hıristiyana sığınmak istemişlerdi. Bu rivayetler, "Bize bir felâket 

gelmesinden korkuyoruz." diyenlerin münafıklar oldukları hususunda ittifak etmiş 

gibidirler. Kısacası, söz konusu müfessirler demek istiyorlar ki: Ayetler, Müslümanlarla 

Yahudi ve Hıristiyanlar arasında yardımlaşma esaslı ittifak ve dostluk antlaşmalarının 

imzalanmasını yasaklamaktadır.1180 

Tabâtabâî, bu konuda şu hususları dile getirir: Birincisi: Nüzûl sebepleriyle ilgili 

rivayetler birbirleriyle çelişmektedirler, tümünün aynı anlamı vurguladıkları 
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söylenemez. Dolayısıyla bunların üzerinde birleştikleri güvenilir bir anlam elde etmek 

mümkün değildir. İkincisi: Ayet, Yahudilerle gerçekleştirilen yardım esaslı ittifaklarla, 

böyle bir ittifak bağlamında ilgili olsa bile, Hıristiyanlarla ilgili olması mümkün 

değildir. Çünkü o dönemde Müslüman Araplarla Hıristiyanlar arasında herhangi bir 

sözleşme imzalanmamıştı. Üçüncüsü: Ayetin iniş sebebiyle ilgili olarak anlatılan 

rivayetlerin içerdikleri olayların doğru olduğunu kabul etsek bile, daha önceki 

bölümlerde vurguladığımız gibi, iniş sebeplerine ilişkin rivayetlerin büyük bir kısmı, 

zayıf olmakla birlikte tarihsel olarak aktarılan olayların, kendilerine uygun düşen Kur'ân 

ayetlerine uyarlanmalarından ibarettirler. Bunun bir sakıncası olmamakla birlikte, bu 

olayların Kur'ân ayetlerinden herhangi birinin genel niteliğini özele dönüştürdüğünü ya 

da ayetin lafzî mutlaklığını kayıtlandırdığını söylememiz asla mümkün değildir. Ayetin 

zâhiri de buna müsaade etmez. Eğer ayetin zâhiri, kendi lafzından kaynaklanan somut 

bir karine olmaksızın, özel bir iniş sebebi yüzünden kayıtlandırılacak olsaydı, Kur'ân'ın 

inişine muhatap olan özel topluluğun ölmesiyle birlikte Kur'ân da ölürdü; Kur'ân'ın iniş 

asrından sonra meydana gelen herhangi bir olayla ilgili olarak Kur'ân’ın kanıtsallık 

özelliği kalmazdı. Böyle bir iddiayı ne Kitap, ne sünnet, ne de sağlığını yitirmemiş akıl 

kabul eder.1181 Müfessirimizin sebeb-i nüzûl rivayetlerine eleştirel olarak baktığını, 

tümünü kabullenmekten uzak olduğunu, aralarındaki tutarsızlıkları gördüğünü 

müşahede etmekteyiz.  

 

 

c. Bakara Suresi 2/207. Ayet 

 

Sebeb-i nüzûlü olan başka bir ayetimiz ise şöyledir: “İnsanlardan öylesi de vardır 

ki, kendisini Allah’ın hoşnutluğunu kazanmaya adamıştır. Allah, kullarına çok 

şefkatlidir.”1182 

Müfessirimiz bu ayetin, Rasülullah Efendimizin (sav) hicret ettiği gece onun 

yatağında geceleyen Ali (as) hakkında inmiş olduğuna dikkat çeker. Şî’î ve Sünnî 

kaynaklardaki pek çok rivayetin bunu teyit ettiğini belirtir. Bir diğer rivayette ise; bu 

ayetin mallarını vererek nefislerini satın alan Suheyb ve Ebu Zer hakkında indiği 

vurgulanır. Sonunda da, ‘bu açıklama, ayetin genelliğine ilişkindir. Bu da, ayetin bir 

durum hakkında inmiş olması gerçeği ile çelişmez’ der.1183 Allâme’nin ayette kapalı 
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bulunan hususu, Hz. Ali ile açıkladığını, Şî’î rivayetleri sünni rivayetlerle 

kuvvetlendirdiğini görmekteyiz. 

 

 

d. Bakara Suresi 2/67. Ayet 

 

 “Bir zaman Mûsâ kavmine, "Allah size bir inek kesmenizi emrediyor" demiş; onlar 

da "Bizimle alay mı ediyorsun!" demişlerdi. Mûsâ, "Cahillerden olmaktan Allah’a 

sığınırım!" dedi.”1184 

 Tabâtabâî, el-Meanî ve Tefsir'ul-Ayyâşî'yi kaynak göstererek İmam Rıza'dan 

“bakara” olayıyla ilgili nüzûl sebebini senedini zikretmeden şöyle aktarır: 

"İsrailoğulların’dan bir adam, akrabalarından birini öldürdü. Sonra adamın ölüsünü 

tutup İsrailoğulları’ndan üstün nitelikleriyle bilinen bir oymağın yolunun üzerine attı ve 

gidip öldürülmüş akrabasının kan bedelini istedi. Musa'ya dediler ki: 'Falanca oğulları 

oymağı falanca adamı öldürdüler. Bize katilin kim olduğunu bildir.' Hz. Musa, 'bana bir 

inek getirin.' dedi. Onlar, 'Bizimle alay mı ediyorsun?' dediler. Hz. Musa, 'Cahillerden 

olmaktan Allah'a sığınırım.' dedi. Şayet herhangi bir inek getirselerdi, yükümlülükten 

kurtulacaklardı.” İneğin rengini, nasıl bir inek olduğunu sormalarından da bahseder 

rivayet. Sonunda ineğin kesilip parçasıyla ölüye vurulması ölünün dirilmesi ve katilini 

söylemesi ile son bulur. Müfessir sonunda da bu rivayetlerle, ayet-i kerîmelerden 

edinilen genel değerlendirmeler arasında uyum olduğunu dile getirir.1185 Bazı Şî’a 

kaynaklarında kesilmesi emredilen ineğin Aişe olduğu ile ilgili rivayetlere yer vermez. 

 

 

e. Enfal Sûresi 5/32-33. Ayetler 

 

Konumuz ile ilgili başka bir ayetimiz ise şöyledir: “Hatırla, bir de şöyle diyorlardı: 

"Allahım! Eğer bu kitap senin katından gelmiş bir hakikat ise gökten üzerimize taş 

yağdır veya bize acı veren bir azap gönder!" Sen içlerinde oldukça Allah onlara azap 

etmez, tövbe edip dururken de Allah onlara yine azap etmeyecektir.”1186 

Tabâtabâî, bu ayetlerle ilgili olduğu söylenilen pek çok rivayeti nakleder. Bu 

rivayetleri olduğu gibi kabul etmez, tutarsız bölümlerini eleştirir. "Kureyşlilerden 
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bazıları diğer bazılarına şöyle dediler: 'Aramızda Allah Muhammed'i mi bu onura lâyık 

gördü? Allah'ım! Eğer bu, senin katından gelmiş bir gerçekse, başımıza gökten taş 

yağdır...' Fakat akşam olunca, bu sözlerinden dolayı pişman oldular ve şöyle dediler: 

'Allah'ım, bağışlamanı dileriz.' Bunun üzerine şu ayet indi: “ve onlar istiğfar ederlerken 

de Allah onlara azap edecek değildi... Fakat çokları bilmezler."1187 

Diğer bir rivayet şöyledir: "Rasülullah (sav) Mekke'de iken yüce Allah, 'Sen 

onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi.' ifadesini indirdi. Sonra 

Rasülullah (sav) Medine'ye hicret etti, bu sefer de ayetin şu kısmını indirdi: 've onlar 

istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi.' Ama Bedir'e savaş maksadıyla 

hareket ettiklerinde, '...neden Allah onlara azap etmesin?!' ayetini indirdi. Böylece 

Müslümanlara Mekke'nin fethedilmesi iznini verdi. İşte bu, müşriklere vadettiği azaptı." 

İbn Cerir ve İbn Ebî Hatem'in İkrime (ra) ve Hasan'dan (ra) "ve onlar istiğfar ederlerken 

de Allah onlara azap edecek değildi." ayetiyle ilgili olarak şöyle rivayet ettikleri 

kaydedilir: "Bu ifadenin içeriği, hemen sonrasındaki '...neden Allah onlara azap 

etmesin?!' ayetinin içeriğiyle neshedilmiştir. Nitekim Mekke'de onlarla savaşıldı, orada 

açlık çektiler, kuşatma altında tutuldular."1188 

Rivayetleri aktardıktan sonra nüzûl sebebi olarak nitelendirilen rivayetlere şöyle bir 

eleştiri getirir: “Bu rivayetlerin zâhirleri itibariyle, ayetin akışıyla desteklenen zâhiriyle 

örtüşmediği açıktır. Onları böyle bir zorlamaya yönelten sebep, ayetin, öncesindeki ayet 

ile ondan önceki Mekkeli müşriklerin durumunu anlatan ayetlerle bağlantısını koruma 

çabasıdır. İlginç olanı da, ayette geçen azap ifadesinin, Mekke'nin fethi olarak tefsir 

edilmiş olmasıdır. Oysa Mekke'nin fethi hem müşrikler için, hem de müminler için 

rahmetten başka bir şey değildi.”1189 

Ardından Rasülullah’ın (sav) şu hadisini nakleder: "Allah bana ümmetimle ilgili 

olarak iki güvence verdi: ' Sen onların içinde iken Allah onlara azap edecek değildi ve 

onlar istiğfar ederlerken de Allah onlara azap edecek değildi.' Ben aralarından 

ayrıldıktan sonra, onların arasında kıyamet gününe kadar geçerli olacak istiğfar 

olgusunu bırakıyorum." 

Müfessirimiz, bu rivayetin içeriğinin ayetten çıkarılabileceğini, aynı anlamı içeren 

başka bir hadisin de, Ebu Hüreyre, İbn Abbas ve Hz. Ali'den Peygamberimizden (sav) 

rivayet edildiğini belirtir. Ancak, rivayetin sonuç kısmının Kur'ân'ın kıyamet gününden 
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önce İslâm ümmetine bir azabın gelip çatacağını vadettiğini ve bunun gereği olarak da 

istiğfarın aralarından kalkacağını belirttiği hususla bağdaşmadığını belirtir.1190 

 

 

f. Bakara Suresi 2/195. Ayet 

 

Konumuzla alakalı başka bir ayetimiz ise şudur: “Allah yolunda harcama yapın; 

kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin, kuşkusuz Allah iyilik edenleri 

sever.”1191 

Allâme, bu ayet-i kerîmede Allah yolunda yürütülen savaşa destek maksadıyla, 

malî harcama emredildiğini söyler. Ayetteki ifadenin mutlak olduğunu ifrat ve tefrit gibi 

helake götürücü her şeyden sakındırma söz konusu olduğunu belirtir. Savaş zamanında 

cimrilik etmek, düşmana yenilmeye de yol açar. Ölçüsüz harcamanın, elde avuçta ne 

varsa dağıtma, yoksulluğa, düşkünlüğe yol açacağını, yoksulluk ve düşkünlüğün de ha-

yatın çöküşüne ve kişiliğin yok olmasına neden olacağını vurgular.1192 

Daha sonra bu konu ile ilgili üç farklı rivayeti aktarır ve bir tercihte bulunarak ayeti 

bu rivayetin ışığında açıklar. İmam Cafer Sadık'ın "Ellerinizle kendinizi tehlikeye atma-

yın." ayetine ilişkin olarak şöyle dediği rivayet edilir. "Bir adam, elinde avucunda ne 

varsa hepsini Allah yolunda infak etse, bu güzel olmaz, uygun ve olumlu karşılanmaz. 

Yüce Allah, 'Ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah, iyilik 

edenleri sever.' buyurmuyor mu? İşte bu, iyilik edenlerden maksat, orta yolu tutanlar-

dır." 

Şeyh Saduk (Kummî), Rasülullah (sav) buyurdu ki: "Sultana (yönetime) itaat vacip-

tir. Sultana itaati terk eden, Allah'a itaati terk etmiş olur. Allah'ın 'ellerinizle kendinizi 

tehlikeye atmayın.' ayetinde açıklamış olduğu yasağını çiğnemiş olur.1193 

Ebu İmran Eslem'e dayandırılan diğer bir rivayet ise şöyledir: "Kostantiniyye (İs-

tanbul) kentini kuşatmış bulunuyorduk. Mısır'dan gelen askerlerin başında Ukbe b. 

Amir bulunuyordu. Şamlı askerlerin komutanı ise Fuzale b. Ubeyd'di. Bizans ordusun-

dan muazzam bir saf karşımıza çıktı. Biz de onlara karşı savaş düzenini aldık. Bu sırada 

Müslüman bir asker Bizans ordusunun saflarına doğru saldırıya geçti ve aralarına daldı. 

Bunu gören diğer askerler: 'Subhanallah, kendi elleriyle kendini tehlikeye atıyor.' dedi-

ler. O sırada aramızda bulunan, Rasülullah’ın sahabesi Ebu Eyyub oturduğu yerden 

                                                 
1190 el-Mîzân, IX. 86. 
1191 Bakara, 2/195.  
1192 el-Mîzân, II. 64-65. 
1193 el-Mîzân, II. 65. 
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kalktı ve şöyle dedi: Ey insanlar, siz bu ayeti böyle yorumluyorsunuz; ama ayet biz 

Ensar topluluğu hakkında inmiştir. Yüce Allah dinini üstün kılınca ve dine yardım ede-

cek insanların sayısı da artınca, birbirimize Rasülullah’dan habersiz şöyle demeye baş-

ladık: 'Şüphesiz, mallarımız zayi oldu. Yüce Allah İslâm'ı üstün kılmıştır. Bugün İslâm'a 

yardım edecek insanlar da çoğalmıştır. Artık mallarımızın başına dönsek ve zayi olanla-

rı yeniden toparlasak nasıl olur?' Bunun üzerine yüce Allah, 'Ellerinizi tehlikeye atma-

yın...' ayetini indirdi. Ayetin işaret ettiği tehlike, mallarımızın başına dönmemiz, zayi 

olanları ıslah etmemiz ve savaşı terk etmemizdi."  

Müfessir, bu rivayetleri naklettikten sonra ayetin ifade ettiği anlamla ilgili rivayet-

lerin farklılığının görüşünü pekiştirici nitelikte olduğunu, ayet-i kerîmenin mutlak 

olduğunu, infakla, hayır amaçlı harcama ile ilgili her iki aşırı ucu (ifrat-tefrit) da kapsa-

makta olduğunu, ayetin hem infak konusu ve hem de başka konularda yapılan ifrat ve 

tefriti de kapsamakta olduğunu beyan eder.1194  

 

 

g. Hadîd Suresi 57/16. Ayet 

 

Başka bir ayetimiz ise şöyledir: “İman edenlerin Allah'ı zikretmekten ve inen 

haktan dolayı kalplerinin saygı ile ürpermesinin zamanı gelmedi mi? Daha önce 

kendilerine kitap verilip de, üzerinden uzun zaman geçen, böylece kalpleri katılaşanlar 

gibi olmasınlar. Onlardan birçoğu fasık kimselerdir.”1195 

Tabâtabâî, bu ayetin nüzûl sebebi olabilecek olan 4 rivayeti de zikreder. 

Rasülullah’ın (sav) ashabı Medine’ye gelince çabalayıp (uğraştıktan) sonra rahat bir 

yaşama ulaştılar, bazılarını bu durum üzere gördüler daha sonra “İman edenlerin vakti 

gelmedi mi…” ayeti ile azarlandılar. 

İbn Mes’ud’dan en doğru gördüğü şu rivayeti nakleder: ‘Müslüman oluşumuzla 

“İman edenlerin ….zamanı gelmedi mi? ayeti ile azarlanmamız arasında sadece dört yıl 

vardır.’  

Rasülullah’tan (sav) gelen diğer bir rivayette şöyle buyurulur: Kur'ân-ı Kerîm’in 

inişinden on yedi yıl sonra Allah muhacirlerin kalbini yavaşlattı (hızını kesti) de “İman 

edenlerin… zamanı gelmedi mi? ayetini indirdi. Ayetin nüzûlünün Hicri dördüncü veya 

beşinci sene olması gerekir. İbn Abbas’tan gelen başka bir rivayet ise şöyledir: ‘Allah 

muhacirlerin kalbine yavaşlık (gevşeklik) verdi Kur'ân’ın nüzûlünün 13. senesinin 
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başında onları ‘zamanı gelmedi mi?’ ayetiyle azarladı. Müfessir, bu iki rivayetin de 

ayetin siyakıyla örtüşmediğini belirtir.1196 Allâme’nin rivayetleri zikrederken siyak-

sibakıyla uyumu gözettiğini, uymayanları tenkit ettiğini, nüzûl tarihine dikkat ettiğini ve 

kendisine en doğru gelen rivayeti seçtiğini görmekteyiz. 

 

 

h. Bakara Suresi 2/189. Ayet 

 

Nüzûl sebebi olan diğer bir ayetimiz ise şöyledir: “Sana hilâlleri soruyorlar. De ki: 

"Onlar insanlar ve hac için vakit ölçüleridir. Erdemlilik asla evlere arkalarından gelip 

girmeniz değildir; fakat erdemlilik kişinin Allah’a saygılı olmasıdır. Evlere 

kapılarından gelin; Allah’a saygılı olun ki kurtuluşa eresiniz.”1197 

Allâme, konu ile ilgili Şî’a kaynaklarında geçen hadisleri behs-i rivâî bölümünde 

aktarır. ed-Dürr'ül-Mensûr Tefsiri’nde İbn Abbas'ın şöyle dediğini rivayet ederler: 

"Halk Rasülullah’a (sav) hilalleri sordu, bunun üzerine, 'Sana hilalleri sorarlar. De ki: 

O, insanlar ve hac için belirlenmiş vakitlerdir.' ayeti indi. İnsanlar hilaller aracılığı ile 

borçlarının vadesini, kadınların iddetini ve haccın vaktini bilirler."1198 Yine aynı 

tefsirde, ‘evlere arkalarından girme’ ile alakalı birçok rivayeti nakleder. Veki’, Buharî 

ve İbn Cerir'in Berâ kanalıyla şu hadisi tahriç ettikleri yer almıştır. Araplar cahiliye dö-

neminde ihrama girdikleri zaman evlere arkalarından girerlerdi. Bunun üzerine Yüce 

Allah şu ayeti indirdi: "İyilik, evlere arkalarından gelmeniz değildir, ama iyilik sakı-

nandır. Evlere kapılarından girin." 

ed-Dürr'ül-Mensûr’da geçen bir rivayet ise şöyledir: ‘Kureyşliler’e "Hums" denirdi. 

Bunlar ihramlıyken evlere kapılarından girerlerdi. Fakat Ensar ve diğer Arap toplulukla-

rı ihramlıyken evlere kapılarından girmezlerdi. Bir bahçe içinde, Rasülullah (sav) bah-

çenin kapısından çıkarken, Ensardan Kutbe b. Amir de onunla birlikte çıktı. Bunun üze-

rine orada bulunanlar: "Ya Rasülullah, Kutbe b. Amir günahkâr bir insandır. Senin gibi 

bahçenin kapısından çıktı dediler." Rasülullah Kutbe b. Amir'e dönerek: "Neden böyle 

yaptın?" diye sordu. Kutbe, "Senin yaptığını görünce ben de yaptım." dedi Bunun üzeri-

ne Rasülullah "Ahmes bir (Mekkeli) insanım." dedi. O da şu karşılığı verdi: "Ama be-

nim dinim de senin dinindir." dedi. O sırada, "İyilik, evlere arkalarından girmeniz değil-

dir." ayeti indi. 
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İmam Muhammed Bakır'ın "Evlere kapılarından girin." ifadesiyle ilgili olarak şöy-

le dediği rivayet edilir: "Yani, hangi iş olursa olsun, ona uygun yoldan, taraftan yakla-

şın."1199 el-Kâfi adlı eserde İmam Cafer Sadık'dan yukarıda nakledilenlerden çok farklı 

bir rivayet nakledilir: "Vasiler Allah'a açılan kapılardır. O kapılardan girmek gerekir. 

Eğer onlar olmasaydı, Allah bilinmezdi. Yüce Allah onları yaratılmışlara karşı kanıt 

olarak öngörmüştür." 

Müfessirimiz bu rivayetin, uyarlama türüne girdiğini, birinci rivayetin açıklanışına 

esas olan anlayışa dayanılarak ayetin somut mısdaklarından birinin açıklanması 

olduğunu belirtir. Şî’a’nın ana kaynaklarından birinde geçmekte olan hadisi sahih olarak 

görmez. Daha sonra nüzûl sebepleriyle alakalı şu hususu dile getirir. ‘Şüphe yok ki, 

ayet-i kerîme, anlam ve verdiği mesaj itibariyle geneldir. Bir olay üzerine inmiş olması 

onun bu niteliğini ortadan kaldırmaz.1200 

 

 

ı. Tevbe Suresi 9/84. Ayet 

  

Diğer bir ayet ise şöyledir: “Onların arasından ölen birinin namazını sakın kılma, 

mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah ve Resulünü inkâr ettiler ve yoldan 

sapmış olarak öldüler.”1201 

Allâme, ayetle ilgili sebeb-i nüzûlleri Ehl-i Sünnet kaynaklarından nakleder. ed-

Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde, "Onlardan ölen birine asla namaz kılma ..." ifadesiyle 

ilgili olarak Buharî, Müslim, İbn Ebî Hatem, İbn Münzir, Ebu'ş-Şeyh, İbn Mürdeveyh 

ve Beyhakî'nin -ed-Delail adlı eserinde- İbn Ömer'den şöyle rivayet ettikleri belirtiliyor: 

"Abdullah b. Ubey b. Selul ölünce, oğlu Abdullah Rasülullah'ın (sav) yanına geldi ve 

babası için kefen olarak kullanmak üzere gömleğini istedi. Peygamberimiz (sav) 

gömleğini verdi. Sonra babasının cenaze namazını kılmasını istedi. Bunun üzerine 

Peygamberimiz cenaze namazını kılmak üzere yerinden kalktı." "Bu sırada Ömer b. 

Hattab yerinden kalktı ve Peygamberimizin (sav) elbisesini tutup çekti ve dedi ki: 'Ya 

Rasülullah! Allah, münafıkların cenaze namazını kılmanı yasakladığı hâlde, bu adamın 

namazını mı kılacaksın?' Peygamberimiz şu karşılığı verdi: 'Rabbim tercihi bana 

bıraktı. 'Onlar için ister af dile, ister dileme; onlar için yetmiş defa af dilesen de, Allah 

onları asla affetmez.'1202 buyuruyor. Ben de yetmiş kereden fazla af dileyeceğim.' dedi. 
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Ömer, 'Ama o bir münafıktır.' dediyse de, Peygamberimiz onun cenaze namazını kıldı. 

Bunun üzerine yüce Allah, 'Onlardan ölen birine asla namaz kılma; (dua için) kabrinin 

başında da durma.' ayetini indirdi. Bundan sonra Peygamberimiz münafıkların cenaze 

namazlarını kılmadı."1203 

Yine aynı eserde belirtildiğine göre, Ahmed, Buharî, Tirmizî, Nesaî, İbn Ebî 

Hatem, Nahhas, İbn Hibban, İbn Mürdeveyh ve Ebu Nuaym -el-Hilye adlı eserde- İbn 

Abbas'tan şöyle rivayet etmişlerdir: Ömer'in şöyle dediğini duydum: "Abdullah b. Ubey 

ölünce, cenaze namazını kılması için Peygamberimizi (sav) çağırdılar. Peygamberimiz 

de namazını kılmak üzere ayağa kalktı. Namaza durduğu sırada ona dedim ki: 'Şöyle 

şöyle diyen, şunu şunu söyleyen -onun geçmişinden örnekler veriyordum- Allah'ın 

düşmanı Abdullah b. Ubeyy'in namazını mı kılıyorsun?!' Ben Abdullah'ın geçmişte 

yapıp ettiklerini hatırlattıkça, Peygamberimiz (sav) gülümsüyordu. Artık iyice ısrarımı 

ileri götürünce, dedi ki: 'Ey Ömer, uzak dur benden. Bu hususta (af dilemekle 

dilememekte) tercih bana bırakılmış. Bana onlar için, 'Onlar için ister af dile, ister 

dileme...'  buyrulmuştur. Eğer yetmiş kereden fazla af dilemem hâlinde onun 

affedileceğini bilsem, bunu yapardım.' Sonra cenaze namazını kıldı, cenazesiyle beraber 

yürüdü. Kabrine konulup defin işlemleri tamamlanıncaya kadar orada durdu. Ben de 

kendime ve Rasülullah (sav) karşısındaki cüretkâr tavrıma şaşıp kalmıştım. Allah ve 

Rasülü (sav) daha iyi biliyorlardı kuşkusuz. Çok geçmeden şu iki ayet indi: 'Onlardan 

ölen birine..' Bundan sonra Rasülullah (sav) vefat edinceye kadar hiçbir münafığın 

cenaze namazını kılmadı."1204 

Tabâtabâî, birkaç rivayeti daha zikreder ve rivayetler arasında çelişki, tutarsızlık 

görür ve ayetle bağdaşmadıklarını şöyle dile getirir: "Onlar için ister af dile, ister 

dileme…" ifadesi, münafıklar için af dilemenin onlara bir yarar sağlamayacağını 

vurgulama amacına yöneliktir. Peygamberimizi (sav) iki şıktan birini tercih etmek üzere 

serbest bırakma maksadına yönelik değildir. Kullanılan sayı (yetmiş) da abartılı çokluk 

ifade etmek içindir. Yani amaç yetmiş kereden fazla bağışlama dilemenin, affetme 

ümidini doğuracağı mesajını vermek değildir. Peygamberimiz (sav) ayetin bu anlamını 

kavramamaktan, dolayısıyla ayeti kendisine sunulan bir tercih imkânı gibi 

kullanmaktan, "Ben de yetmiş kereden fazla af dilerim." demekten, bir başkasının ona 

ayetin anlamını hatırlatmış olmasından; buna rağmen, Allah, münafıkların namazını 

kılmasını ve onlara yönelik diğer eylemlerini yasaklayan bir başka ayet indirinceye 

kadar bu cehaletinde ısrar etmekten münezzehtir.”  

                                                 
1203 el-Mîzân, IX. 377. 
1204 el-Mîzân, IX. 377. 



355 

 

"Cehennem ehli oldukları kendilerine açıkça belli olduktan sonra….. (Allah'tan) af 

dileme hakları yoktur." 1205 ayeti de af dileme yasağını, onların kâfir oluşlarıyla ve 

cehennemde ebediyen kalacak oluşlarıyla gerekçelendiriyor. Böyleyken, onlar için af 

dilemenin ve cenaze namazlarını kılmanın caizliği nasıl tasavvur edilebilir?1206 

"Onlardan ölen birine asla namaz kılma." ifadesinin de yer aldığı ayetler grubunun 

akışı, bu ayetin Peygamberimizin (sav) Tebük Seferi'ne çıktığı esnada ve henüz 

Medine'ye dönmemişken indiğini gösteriyor. Hicretin sekizinci yılında yani. Abdullah 

b. Ubey ise, Hicret'in dokuzuncu yılında Medine'de ölmüştür. O hâlde bu rivayetlerde 

yer alan, "Rasülullah (sav) Abdullah b. Ubey'in cenaze namazını kıldı, sonra onun 

kabrinin başında da durdu. Bunun üzerine, 'Onlardan ölen birine asla namaz 

kılma.' ayeti indi." şeklindeki değerlendirme, hangi somut gerçeklere dayanıyor?1207 

Tabâtabâî, şu rivayeti çok ilginç görür: "Ömer Peygamber'e (sav) dedi ki: 'Ya 

Rasülullah! Allah, münafıkların cenaze namazını kılmanı yasakladığı hâlde, bu adamın 

namazını mı kılacaksın?' Peygamberimiz şu karşılığı verdi: 'Rabbim tercihi bana bıraktı. 

Bunun üzerine yüce Allah, 'Onlardan ölen birine …' ayetini indirdi." 

"Onlar için ister af dile, ister dileme (fark etmez)." 1208 ayetinin inişiyle ilgili 

açıklamaları daha da tuaf görür. Bu sure, Hicretin beşinci yılında, Mustalikoğulları 

Savaşı'ndan sonra inmiştir. Abdullah b. Ubey ise, o sırada yaşıyordu. Üstelik Münâfikun 

Suresi'nde onun, "Andolsun eğer Medine'-ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan 

çıkaracaktır." 1209 sözü de aktarılmıştır. 

Tabâtabâî, Hz. Peygamber (sav) münafıkların kalplerini İslâm'a yöneltmek, onlara 

hoş görünmek uğruna ayetlerin içerdiği apaçık hükümlere aykırı bir tutum sergileyebilir 

mi? diye sorar. Kaldı ki, yüce Allah bir başka ayette, böyle davranması durumunda 

kendisini şiddetle cezalandıracağını belirtmiştir. "O zaman, hiç şüphesiz sana hayatın ve 

ölümün sıkıntılarını kat kat tattırırdık."1210 Bütün bu tutarsızlıkları dile getirdikten sonra 

bu rivayetlerin uydurma olduğunu ve Kitaba ters düşen bu mevzu hadislerin elin tersiyle 

itilmesi gerektiğini belirtir.1211 Görüleceği üzere Tabâtabâî, bir ayetin tefsirinde 

nerdeyse tamamen Sünnî kaynakları kullanmış, Hz. Ömer’den pek çok tarikla 

nakledilen hadisleri ele almıştır. Hadislerde tutarsızlıkların olduğunu dile getirmiş ve bu 

sebeb-i nüzûl rivayetlerini reddetmiştir. 

                                                 
1205 Tevbe, 9/113. 
1206 el-Mîzân, IX. 378-379. 
1207 el-Mîzân, IX. 379. 
1208 Münafikûn, 63/6. 
1209 Münâfıkun,63/ 8. 
1210 İsrâ, 17/75. 
1211 el-Mîzân, IX. 380. 
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i.  Âl-i İmrân Suresi 3/64. Ayet 

 

Nüzûl sebebi hakkında pekçok rivayet olan bir ayetimiz de şöyledir: “De ki: "Ey 

Ehl-i kitap! Sizinle bizim aramızda müşterek olan bir söze gelin: Yalnız Allah’a tapalım, 

O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp da içimizden bazıları diğer 

bazılarını rab edinmesin." Eğer yine yüz çevirirlerse, "Şahit olun ki biz müslümanlarız" 

deyin.”1212 

Tabâtabâî, ayet-i kerîme ile alakalı kendisine ulaşan hadisleri hem Şî’a hem de Ehl-

i Sünnet kaynaklarından aktarır ve hadislere eleştirel yaklaşır, hadislerde geçen olaylarla 

tarihî farklılıklara değinir. 

İlk rivayet ed-Dürr-ül Mensur adlı eserden, "De ki: Ey kitap ehli, bizimle sizin 

aranızda eşit olan bir kelimeye gelin." ayetiyle ilgili olarak İbn-i Cerir'in Süddi'den 

şöyle rivayet ettiği geçer: "Sonra Resulullah (sav)  Necran Hıristiyanlarından oluşan 

heyeti çağırdı ve onlara şöyle dedi: Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda eşit ve ortak 

olan bir kelimeye gelin.1213 

Yine aynı eserde, aynı anlamı içeren, İbn-i Cerir kanalıyla Muhammed b. Cafer b. 

Zübeyir'den gelen rivayeti aktarır ve rivayetin zâhirinin, ayetin Necran heyeti hakkında 

indiğini gösterdiğini belirtir. Bazı rivayetlerin de, Peygamberimizin (sav) Medineli 

Yahudileri, cizye vermeyi kabul edinceye kadar aralarında eşit olan kelimeye davet 

ettiğini belirtilir ve bu ayetin Necran heyeti hakkında inmiş olmasıyla çelişmeyeceğini 

dile getirir. 

Sahih-i Buharî'den İbn-i Abbas'ın Ebu Süfyan'dan aktardığı uzunca bir rivayette, 

Peygamberimizin (sav) Roma Kralı Herakliyus'a yazdığı bir mektuptan söz edilir. 

Mektuba besmele ile başlanır, içeriğinin bir kısmı verildikten sonra Rasülullah’ın (sav) 

"Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda..." ayetini yazdırdığı geçer. Allâme, bu hadisi, 

Müslim’in de rivayet ettiğini, Suyûti’nin de ed-Dürr-ül Mensûr'da Nesai'den, 

Abdurrezzak ve İbn-i Ebu Hatem ise, İbn-i Abbas'tan aktardığına işaret eder.1214 

Denildiğine göre, Peygamberimizin (sav) Mısır Kıptilerinin büyüğü Mukavkıs'a 

gönderdiği mektupta, "Ey kitap ehli.." ayetini içeriyordu. Tabâtabâî, tarihçilerin, 

Rasülullah’ın (sav) hicretin altıncı yılında Kayser, Kisra ve Necaşi gibi krallara 

mektuplar yazdığını ve elçiler gönderdiğini belirttiğini söyler. Bu durum, bu ayetin 

hicretin altıncı yılında veya ondan önce inmiş olmasını gerektirir. Oysa Taberî, İbn-i 

                                                 
1212 Âl-i İmrân, 3/64. 
1213 el-Mîzân, III. 307. 
1214 el-Mîzân, III. 307. 
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Esir ve Makrizî gibi tarihçiler Necran Hıristiyanları’nın hicretin onuncu yılında 

Peygamberimize (sav) bir heyet gönderdiklerini belirtirler. Ebu-l Fida, el-Bidaye ve'n-

Nihaye’de söz konusu heyetin hicretin dokuzuncu senesinde geldiğini belirtir. Aynı şey, 

es-Siret-ul Halebiye’de de geçer. Bunlar, ayetin hicretin dokuzuncu veya onuncu 

senesinde inmiş olmasını gerektirir.1215 

Tabâtabâî, bazılarının; "ayet, hicretin ilk yıllarında inmiştir." dediklerini, diğer 

bazılarının ayetin iki kere indiğini söylediklerini ve bu görüşü, Hafız İbn-i Cerir’in 

aktarmış olduğunu belirtir. Ona göre, ayetlerin akışı arasındaki bütünlüğün ortaya 

koyduğu husus şudur: Bu ayetler, hicretin dokuzuncu senesinden önce inmiştir. Necran 

Hıristiyanlarından oluşan heyet de hicretin altıncı yılında veya daha önce gelmişlerdir. 

Romalılar, Kıptiler ve Farsların büyüklerine mektuplar yazılırken kapı komşusu 

Necranlılar’a göz yumulması akla uygun düşmektedir. Rivayette dikkat edilmesi 

gereken bir diğer nokta da, mektubun "Bismillahirrahmanirrahim" ifadesiyle 

başlamasıdır. Bundan, Necranlı heyetin kıssasıyla ilgili Beyhakî'nin ed-Delâil adlı 

eserinden nakledilen bazı rivayetlerdeki problem de anlaşılmaktadır. Bu rivayetlere 

göre, Peygamberimiz (sav) Neml Suresi’nin inişinden önce Necranlılar’a besmele ile 

başlamaksızın bir mektup yazar.1216 

Müfessir, burada başka bir tutarsızlığa daha dikkat çeker. Neml Suresi Mekke 

inişlidir. Ayetlerinin içeriği, onun hicretten önce indiğine ilişkin bir nassın kanıtsallığına 

sahiptir. Necran kıssasının Neml Suresi’nin inişinden önce gerçekleştiğini kabullenmek 

mümkün değildir. Kaldı ki mektupta, cizye ve savaş ilanı gibi hususlara yer verilmiştir 

ki, bunları Mekke dönemi çerçevesinde izah etmek mümkün değildir. Doğrusunu yüce 

Allah bilir.1217 

Allâme’nin üst düzey bir muhakeme gücüyle, Kur’ân, hadis, tarih bilgisiyle, olayın 

öncesine sonrasına bakarak esbâb-ı nüzûl rivayetleri arasındaki tutarsızlıkları dikkatlere 

sunmakta olduğunu görürüz. Yine rivayetlerde fazlaca Sünnî kaynakları kullandığını ve 

bu kaynaklardaki esbâb-ı nüzûl rivayetlerinin eleştiriye açık olduğunu görmekteyiz. 

 

 

 

 

 

                                                 
1215 el-Mîzân, III. 308. 
1216 el-Mîzân, III. 308. 
1217 el-Mîzân, III. 308. 



358 

 

j. Âl-i İmrân Suresi 3/77. Ayet 

 

Nüzûl sebebi olan başka bir ayetimiz de şöyledir: “Allah’a verdikleri sözü ve 

yeminlerini az bir bedelle satanlara gelince, işte onların âhirette hiç nasipleri yoktur. 

Kıyamet günü Allah onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak ve onları temize 

çıkarmayacaktır. Onlar için elem veren bir azap vardır.”1218 

Allâme, "İmruu’l-Kays ve Hadramut halkından bir adam, bir arazi konusunda 

anlaşmazlığa düşüp Rasülullah’a (sav) başvurdukları rivayeti nakleder. Rasülullah 

adamın arazinin kendisine ait olduğuna dair yemin etmesini ister. Adam yemin eder. 

İmru-ul Kays’a "Eğer yemin ederek arazini elinden alırsa, yüce Allah'ın kıyamet günü 

yüzlerine bakmadığı, kendilerini artırmadığı ve acı bir azaba çarptırdığı kimselerden 

olur." der. Bunun üzerine adam korkar ve araziyi ona geri verir. Tabâtabâî, bu rivayetin, 

ayetin söz konusu olayla ilgili olarak indiğine delalet etmemekte olduğunu belirtir. Ehl-i 

Sünnet kanallarıyla aktarılan bazı rivayetlerde ayetin bu olayla ilgili olarak indiği 

belirtiliyorsa da onlara itimad edilemeyeceğini söyler. Çünkü kıssanın konusu 

hususunda bu rivayetler arasında ihtilaf vardır. Bazı rivayetlerde, yukarıda belirtildiği 

gibi, olayın İmruü’l-Kays ve Hadramutlu bir adam arasında geçtiği belirtilirken, diğer 

bazısında Eş'as b. Kays ile bir Yahudi arasındaki arazi anlaşmazlığından söz edilir. 

Bazılarında ise, ayetin kâfirlerden biri hakkında indiği ifade edilir. Bir adam pazarda bir 

mal satmak ister ve bir Müslümanı aldatmak için gerçekte ödemediği yüksek bir miktarı 

ödediğine ilişkin olarak Allah adına yemin eder. Bunun üzerine yukarıda adı geçen ayet 

iner. 

Müfessir son olarak bu ayetin zâhirinin,  önceki ayetin içeriğinin gerekçesini 

açıklamaya yönelik olduğunu ortaya koymakta olduğunu belirtir ve rivayetlerde ayetin 

kıssaya uyarlanması yapılmıştır der. Ayetin, bu kıssayla ilgili olarak inmiş olmadığını 

da dile getirir.1219 

 

 

k. Maide Suresi 5/6. Ayet 

 

Allâme, Maide Suresi 6. ayetle ilgili olarak Ehl-i Beyt imamlarından abdest, 

teyemmüm rivayetlerini aktarır1220, Sünnî kaynaklara ve onlarda geçen hadislere 

                                                 
1218 Âl-i İmrân, 3/77. 
1219 el-Mîzân, III. 314. 
1220 bkz., el-Mîzân, V. 236-240. 
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değinmez. Sünni kaynaklarda Hz. Aişe’nin kolyesini kaybetmesi üzerine ordunun 

gecikmesi ve susuz kalması sonucunda teyemmüm ayetlerinin nazil olduğuna dair geçen 

rivayetlere imamlardan gelmediği ve sahih görmediği için yer vermez. 

 

 

l. Nur Suresi 24/3. Ayet 

 

Nur Suresi 3. ayetin “Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah'a ortak koşan 

bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan 

bir erkek evlenir. Bu mü'minlere haram kılınmıştır.”   ي َْل يَْنِكُح اِْل  َزانِيَة  اَْو ُمْشِرَكة انّ۪  اَلز 

bölümünün nüzûl sebebiyle ilgili olarak önce Kâfi’den Zürare isnadıyla bir rivayet 

aktarır: “Onlar zina ile şöhret bulan ve tanınan meşhur kadınlar ve erkeklerdir. İnsanlar 

bugün de bu konumdadır. Kime zina haddi yapılırsa ya da kim zina ile itham edilirse bu 

kişi tevbe ettiği bilininceye kadar nikahlanamaz.” 

 Müfessir, ed-Dürru’l-Mensûr’da geçen Ahmed’in rivayet ettiği, Nesâî, Hâkim’in 

rivayet ettiği ve sahih gördüğü, İbn Cerir, İbn Münzir, İbn Ebi Hatim, İbn Mürdeveyh, 

Beyhakî ve Ebu Davud Abdullah b. Ömer’den şu rivayeti aktarır: “Kendisine Ümmü 

Mehzûl denen bir kadın vardı. Adamla birlikte oluyordu ve ona infak etme şartını 

koşuyordu. Nebi’nin (sav) ashabından biri o kadınla evlenmek istedi bunun üzerine 

Allah Teâla   ْۚا اِْل  َزاٍن اَْو ُمْشِرٌك انِيَةُ َْل يَْنِكُحَهَٓ َوالز   ayetini indirdi. Allâme, buna yakın rivayetleri 

Mücahid’den birçok sahabenin naklettiğini belirtir. İbn Ebi Hatim’in Mukatil’den 

rivayet ettiği hadisi de nakleder: Muhacirler Medine’ye gelince pek azı hariç 

çalışmıyorlardı. Medine’de fiyat pahalı, çalışma çoktu. Çarşıda Ehl-i Kitaptan bilinen 

zinakâr kadınlar vardı. Ensara gelince ensarın kızlarının zinakârları arasında Abdullab b. 

Übey’in kızının cariyesi, Ensardan bir adamın cariyesinin kızı Nesike vardı. Onlardan 

her bir kadın kendisinin zinakâr olarak tanınması için kapısına bir işaret asardı. Bazı 

müslüman muhacirler geçimlerini sağlayamadıkları için bu zinakâr zengin kadınlarla 

evlenerek rahatlamayı ister. Durumu Rasülullah’a arzettiklerinde yukarıdaki ayet nazil 

olur. Zinayı haram kılar.1221 Sonunda iki rivayetin de  ٌا اِْل  َزاٍن اَْو ُمْشِرك انِيَةُ َْل يَْنِكُحَهَٓ  َوالز 

ayetinin sebeb-i nüzûlü olduğunu  ْۚي َْل يَْنِكُح اِْل  َزانِيَة  اَْو ُمْشِرَكة  اَْو ُمْشِرٌك انّ۪  ayetinin olmadığını اَلز 

belirtir. Burada da Süyûti’nin eserinde geçen iki sebeb-i nüzûl rivayetini düzeltme 

yaparak kabul ettiğini görüyoruz. 

 

 

                                                 
1221 bkz., el-Mîzân, XV. 85-86. 
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m. Nur Suresi 6-7. Ayet 

 

Eşlerine zina isnad edip de kendilerinden başka şahidi olmayanlarla ilgili ayet 

hakkındaki sebeb-i nüzûlleri Kummî Tefsiri’nden senedsiz zikreder. Rasülullah (sav) 

Tebük Gazvesinden dönünce Uveymir b. Sâade el-Aclani (Ensardandı) Rasülullah’a 

gelerek karım Şerik b. Semha' ile zina etti ve karım ondan hamile dedi. Rasülullah 

ondan yüz çevirdi, o sözünü tekrar etti bunu dört kere yapıncaya kadar ondan yüz 

çevirdi. Rasülullah (sav) evine girdi, lian ayeti nazil oldu bunun üzerine Rasülullah çıktı 

insanlara ikindi namazını kıldırdı, Uveymir’e hanımını bana getir Allah ikiniz hakkında 

ayet indirdi dedi. Uveymir hanımıyla mescide gelir, minbere çıkar karısı hakkında 

söyledikleri konusunda doğru söyleyenlerden olduğunu 4 defa tekrar eder ve Allahı 

şahid gösterdi. 5.sinde ise karısı hakkında söyledikleri yalan ise Allah’ın lanetinin kendi 

üzerine olmasını söyler. Rasülullah sen yalancıysan lanet belli sonuçlar doğurur dedi. 

Rasülullah ona vazgeç kadın da vazgeçsin dedi. Rasülullah kadına, Onun şahitlik ettiği 

gibi şahitlik et. Ancak zina etmişsen Allah’ın haddi gerekir dedi. Kavminden orada 

olanların yüzüne baktı. Kadın, bu akşam vaktinde bu yüzleri karartmayacağım dedi 

minbere çıktı. 4 defa Uveymir’in kendisini ithamından dolayı yalancılardan olduğuna 

dair Allahı şahid gösterdi. 5.sinde kocası ithamında doğru sözlülerden ise Allah’ın 

gazabının kendi üzerine olmasını istedi. Rasülullah, yazıklar olsun sana sen yalancıysan 

lanet belli sonuçlar doğurur dedi. Kocasına, git o ebediyyen sana haramdır dedi. 

Uveymir, ona verdiğim malım ya Rasülullah der: sen yalancıysan o seni ondan 

uzaklaştırdı, sen doğru söylüyorsan o mal senin onun fercini helal kılman sebebiyle 

onundur buyurdu.  

İkinci rivayette ise Hilal b. Ümeyye evine gittiğinde karısını bir adamla görür ve 

durumu Rasülullah’a anlatır. Rasülullah bunu kerih görür, ancak Hilal, Allah benim 

doğrulardan olduğumu biliyor ve bana ferahlık vermesini isterim der ve bu ayet nazil 

olur. Rasülullah ya Hilal, sana Allah’ın ferahlık verdiğini müjdeliyorum der. Karısıyla 

aralarında lanetleşirler, ikisinin arasını ayırır, çocuk kadının olur, bir baba ile çağrılmaz, 

çocuğuyla suçlanmaz. Tabâtabâî, bu hadisi Dürru’l-Mensûr’da İbn Abbas’tan Cami’ 

sahiplerinin defalarca rivayet ettiğini söyler. 1222 Diğer rivayetlerde olduğu gibi, 

herhangi bir değerlendirme yapmaz. 

Tüm bu rivayetlerden anladığımız kadarıyla Tabâtabâî, nüzûl sebeplerinin Kur’ân’ı 

anlamaya yardımcı olduğunu ancak gelen rivayetlerin birçoğunda çelişkiler 

bulunduğunu, birçoğunun senedsiz, zayıf olduğunu, sahih olmadığını belirtir. Bir ayetin 

                                                 
1222 el-Mîzân, XV. 86-87-88. 
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birden fazla nüzûl sebebi olabileceğini belirtir. Mütevatir olmayan rivayetlerin Kur’ân’a 

arzedilmesi gerektiğini savunur. Sebeb-i nüzûl rivayetlerinin çoğunu Ehl-i Beyt 

imamlarından ve ed-Dürru’l-Mensûr’dan nakleder. Buhârî, Müslim, Ebu Dâvûd, 

Tirmizî, Nesâî, İbn-i Mâce, İbn-i Cerîr, İbn-i Münzîr, İbn-i Ebu Hatem ve Beyhakî’nin 

Sünen’inden de rivayetleri nakleder, naklettiği kaynakları mutlaka zikreder. Bazı 

ayetlerin tefsirinde nerdeyse tamamen Sünnî kaynakları kullanır hatta Hz. Ömer’den 

pek çok tarikla nakledilen hadisleri de ele alır. Hadislerde bulunan tutarsızlıkları dile 

getirir ve bu rivayetleri reddeder. Şî’a kaynaklarında geçen bazı rivayetleri de ayetlerin 

zâhiriyle çeliştiği veya uyarlama olduğu gerekçesiyle reddeder. Taberî’den de pek çok 

rivayet aktarır, Mukâtil b. Süleyman’dan ise aktarmaz. Bazılarının senedini tam olarak 

verir çoğu zaman ise tam olarak vermez. Metin ve sened tenkidi yapar, aynı konudaki 

farklı rivayet tariklarına dikkat çeker, tutarsızlıklar varsa bunlara değinir, rivayetle tarihî 

gerçekler arasındaki çelişkilere, vahiy-vâkıa ilişkisine, olayın gerçekten olup 

olmadığına, ayete uyarlama yapılıp yapılmadığına, sebeb-i nüzûl rivayetinin uydurulup 

uydurulmadığına, senedindeki ravinin güvenilirliğine, ravinin vakıanın olduğu zamanda 

yaşayıp yaşamadığına, o anda orada bulunup bulunmadığına, rivayetin ayetin zâhiriyle 

uyuşup uyuşmadığına da değinir, etkili muhakeme gücüyle rivayetleri ya onaylar ya da 

reddeder.  

 

 

4. Muhkem-Müteşâbih 

 

Muhkem kelimesinin kelime anlamı; 1. ‘ihkâm’dan gelmiş olabilir, ‘men’ manasına 

döner. Buna göre muhkem, fesaddan menedilmiş, mevsuk, kavî ve metin demek olur. 2. 

Muhkem sözü ‘Hakeme’den de alınmış olabilir. Atın çenesinin iki tarafından başlık 

kayışlarının geçirildiği demirlere ve insanın yüzünün ön tarafına denir. 3. ‘Zuhur’ ve 

‘tam açılma’ anlamında olan ‘hakeme’ kökünden alınmış olması da mümkündür. Bu 

takdirde muhkem ayetler manaları anlaşılmak için izah ve anlaşılmaya muhtaç olmayan 

sarîh ve vâzıh ayetler demek olur.1223 

 Muhkemin terim anlamı ise; 1. Neshe ihtimali olmayan, delâleti zâhir ve vâzıh 

olandır. 2. Te'vilden ancak bir tek veche ihtimali bulunandır. 3. Kendi kendine müstakil 

olup, herhangi bir beyana muhtaç olmayandır. 4. Manası vâzıh olup kendisine hiçbir 

eşkâlin yol bulamayacağı şeydir.1224 

                                                 
1223 Asım Efendi, H.K.M. Maddesi, el-Okyanusü'l-Basit fî Tercemeti'l-Kâmusi'I-Muhît, İstanbul 1305. 
1224 Mehmet Sofuoğlu, Tefsire Giriş. İstanbul 1981, s. 150. 
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Sözlükte “sağlam kılınmış, dış etkilere ve bozulmalara karşı korunmuş” gibi 

mânâlara gelen muhkem kelimesinin tefsir ve hadis ilimlerindeki terim anlamı hakkında 

farklı görüşler bulunmakla birlikte genel kabule göre başka bir ihtimal taşımayan açık 

mânalı âyet ve hadisleri ifade eder; fıkıh usulü terminolojisinde ise açıklık bakımından 

yapılan sıralamada en üst düzeye yerleştirilen lafız türünün adıdır.1225 

Müteşâbih kelimesinin anlamına gelince; 1. ‘Şebeh’ maddesinden türemiş 

olduğunda şüphe yoktur. ‘Şebeh’ ise, ‘misil’ ve ‘nazir’ manasına gelir. ‘Teşâbüh’ ve 

‘tenâzur’un, çeşitli dereceleri, zaaf, şiddet, vuzuh ve ibhâm mertebeleri vardır. 2) 

Lügatçiler, ‘Teşâbüh’ maddesini, genellikle, seçilmezliğe götüren mümâselet ve 

müşâkelette ortaklaşma manasında kullanırlar. İki şeyin birbirine karşılıklı ve mütevâsî 

olarak benzeşmelerine ‘Teşâbüh’ ve bunların her birine de ‘müteşâbih’ denir. Bunlar 

birbirinden seçilemeyecek derecede benzeşmişlerdir.1226 

“Müteşâbih” kelimesinin ıstılah manası: 1) Manasında aklen ve naklen 

bilinmeyecek gizlilik bulunan, 2) Te'vilden birçok vecihlere ihtimali bulunan, 3) Kendi 

kendine müstakil olmayan, bilakis beyana muhtaç olan, 4) Manası yazılı olmayıp, 

kendisinde işkâl olan, müşterek isimleri ve Allah hakkında teşbih ifade eden isimleri 

içine alan demektir.1227 

Müteşâbih, “Manaları bilinmeyen yahut herhangi bir sebepten ötürü anlamlarında 

kapalılık bulunan ya da birden çok manaya ihtimali olup, bu manalardan birisine 

tercihte zorluk söz konusu olan âyet, kelime ya da harflerdir.” şeklinde 

tanımlanabilir.1228 

                                                 
1225 Tuncay Başoğlu, Muhkem, DİA, 2006, XXXI. 42-44. 
1226 Asım Efendi, age., Ş.B.H. Maddesi. 
1227 Sofuoğlu, Tefsire Giriş., s. 150. 
1228 Demirci, Usûl, s.174; Ayrıntılı bilgi için bkz., Yusuf Şevki Yavuz, Müteşabih, DİA,  2006, XXXII. 

204-207; Kur'ân- Kerîm’de muhkem ve müteşâbih kelimeleri ve türevlerinin geçtiği ayetler vardır. “İman 

edenler "Keşke bir sûre indirilse!" derler. Açık ve kesin hükümlü bir sûre indirildiğinde ve içinde 

savaştan söz edildiğinde, kalplerinde çürüklük bulunanların sana, ölüm korkusundan baygınlık geçirmiş 

kimseler gibi baktığını görürsün; zaten o da başlarına geldi gelecek!” (Muhammed, 47/20); “Elif-lâm-râ. 

Bu, hikmet sahibi ve her şeyden haberdar olan Allah tarafından âyetleri sağlam kılınmış, sonra da şu 

şekilde açıklanmış bir kitaptır” (Hûd, 11/1); “Senden önce hiçbir resul ve nebî göndermedik ki, o bir 

temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah 

şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi âyetlerini (onun kalbine) sağlam olarak 

yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir.” (Hac, 22/52); “Sana kitabı indiren O’dur. 

Onun (Kur’ân) bir kısım âyetleri muhkemdir ki bunlar kitabın esasıdır, diğerleri ise müteşâbihtir. 

Kalplerinde sapma meyli bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek için 

ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Halbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek 

pâyeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim 

sahipleri düşünüp anlar.” (Âl-i İmrân, 3/7); “Allah, kendi içinde uyumlu, gerçekleri tekrar tekrar dile 

getiren bir kitap olarak sözlerin en güzelini indirdi. Rablerinden korkanların onun etkisiyle tüyleri 

ürperir, sonra yine Allah’ı anmaya yönelerek bedenleri ve kalpleri huzura kavuşur. İşte bu kitap, Allah’ın 

bir rehberi olup dilediği kimseyi onunla doğruya yönlendirir; ama Allah kimi şaşırtırsa artık ona doğru 

yolu gösterecek yoktur.” (Zümer, 39/23), (Yavuz, Müteşabih, DİA, XXXII. 204-207). 
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 “Kur'ân-ı Kerîm, Hazreti Peygambere indirilirken, onu âyetlerinin bir kısmı 

herkesin anlayabileceği şekilde (muhkem), diğer kısmı da anlayamayacağı şekilde 

(müteşâbih) idi. Kur'ândaki, helal, haram, namaz oruç, zekât, hac gibi ahkâma taalluk 

eden kısımlar muhkemdir. Diğer bir tabirle muhkem, manası kolaylıkla anlaşılan, harici 

bir tefsire ihtiyaç göstermeyen ve tek manası olan âyetlerdir. Müteşâbih ise, birçok 

manaya ihtimali olup, bu manalardan birini tayin edebilmek için hârici bir delile ihtiyacı 

olan âyetlerdir.1229 

 “Mânevî müteşâbihlerin bir kısmının muhteva ve mahiyeti sadece Allah tarafından 

bilinir. Yirmi dokuz sûrenin başında yer alan hurûf-ı mukattaa bu gruba girer. Duyu ve 

akıl yoluyla bilinemeyen ruh, melek, arş, kürsî, levh, kalem, sûr, sâat, dâbbetü’l-arz, 

cennet, cehennem gibi varlık ve olayların yanı sıra ilâhî zat ve sıfatların mahiyetine 

ilişkin âyetler de bu tür müteşâbihler içinde mütalaa edilir. Bunun yanında mâna ve 

muhtevasının bilinmesi bir delile veya yoruma bağlı olan, daha çok insan hayatı ve 

uygulamalarına dair âyetler mutlak değil izâfî müteşâbih niteliği taşır. İlimde 

derinleşmiş âlimlerce (râsihîn) aklî, dinî, ilmî ve dil bilimi verilerine başvurularak 

yapılan yorumlar sayesinde bu tür müteşâbihlerin anlaşılabileceği genellikle kabul 

edilmiş, ancak yapılan yorumların kesin olmayacağına dikkat çekilmiştir. Âyetlerdeki 

teşâbüh umum-husus gibi kemiyet, vücûb-nedb gibi keyfiyet, nâsih-mensuh gibi zaman, 

örf ve âdetlerin gerçekleşmesi gibi mekân, namazın şartları gibi fiilin kendisiyle doğru 

veya yanlış olmasını sağlayan şartlarla ilgili olabilir. 1230 

Müteşâbihler konusunda İmâmiyye Şîası’nın görüşü ilk dönemden itibâren bellidir, 

müteşâbihlerin te’vilinin mümkün olduğunu iddia ederler. İlk dönem müfessirlerinden 

Kummî’nin Ebû Ca’fer’den naklettiği bir rivayette şöyle denilmektedir: “Şüphesiz 

Rasülullah ilimde râsih olanların en üstünüdür. Allah’ın ona indirmiş olduğunun 

tamamının tenzilini ve te’vilini bilmiştir. Allah’ın ona indirdiği hiçbir şey yoktur ki 

                                                 
1229 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1971, s. 124; “Muhkem ve 

müteşâbihten ne kastedildiği hususunda çeşitli açıklamalar yapılmıştır. Bunların başlıcaları şunlardır: 1. 

Muhkem, mânaya delâleti başka beyana ihtiyaç duyurmayacak ölçüde açık, müteşâbih, mânası insanların 

tamamına veya birçoğuna kapalı ve ayrıca beyana muhtaç olan; 2. Muhkem tek mânalı olup te’vile 

ihtiyaç duyurmayan, müteşâbih birden fazla mânaya ihtimalli olup kolayca anlaşılamayan; 3. Muhkem, 

kendisiyle ne kastedildiği delâletinin açıklığı sebebiyle veya te’vil yoluyla anlaşılabilen, müteşâbih, 

hurûf-ı mukattaa ve kıyamet vakti gibi mânası ancak Allah tarafından bilinen; 4. Muhkem farzları, helâl 

ve haramları, va‘d ve vaîdi bildiren, müteşâbih kıssaları ve misalleri içeren; 5. Muhkem hem iman edilen 

hem kendisiyle amel olunan, müteşâbih amel olunmayıp sadece inanılan; 6. Muhkem mensuh olmayan 

veya kendisi neshetme konumunda bulunan, müteşâbih neshedilen; 7. Muhkem illeti akılla idrak 

edilebilen, müteşâbih -namaz rek‘atlarının sayıları gibi- illeti bilinemeyen demektir. Tek başına muhkem 

için yapılmış bazı açıklamalar da vardır. Meselâ İbn Abbas’ın Hz. Peygamber devrinde “muhkem”i 

okuduğunu söylediği ve bununla mufassal sûreleri kastettiği nakledilir. Öte yandan Râgıb el-İsfahânî 

âyetleri mutlak olarak muhkem, mutlak olarak müteşâbih ve bir yönden muhkem, bir yönden müteşâbih 

olanlar şeklinde üçe ayırır.” (Tuncay Başoğlu, Muhkem, DİA, XXXI. 42-44). 
1230 Yavuz, Müteşabih, DİA,  XXXII. 204-207. 
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te’vilini bilmesin. Kendisinden sonraki vâsiler de hepsini bilirler.”1231 Yine Kummî, 

Rûm suresinin ilk ayetinin tefsiri ile ilgili olarak İmam Muhammed el-Bâkır’ın “bu 

ayetin Allah ve ilimde rusûh sahibi olanlar yani İmamlardan başka kimsenin 

bilemeyeceği bir te’vili vardır” dediğini aktarmaktadır.1232 

Hicrî beşinci asırda Şî’î Ahbârîliğin zayıflaması ve Usûliyye ekolünün ortaya 

çıkmasıyla birlikte Şîa’da reyle tefsir dönemi de başlar. Muhkem ve müteşâbih 

konusunda yeni fikirler ortaya çıkar. Ahbârî ekolünün, ayetlerin te’vîl edilemeyeceğine 

dair şiddetli tutumuna karşı Şeyh Müfîd, ayetlerin te’vîlini caiz görür ve bazı ayetleri 

bizzat kendisi te’vîl eder. Böylece İmâmiyye’de, müteşâbih ayetlerin manasının sadece 

imamlar tarafından bilinebileceğine dair gelen tek anlayış Şeyh Müfîd’le birlikte son 

bulur. Şeyh Müfîd’in talebesi Ebû Câfer et-Tûsî (öl. 460/1067) ile Tûsî’nin talebesi olan 

Tabersî (öl. 548/1153) ile birlikte Ahbârî anlayış daha da zayıflarken müteşâbihin 

bilinebileceği düşüncesi bu dönemde yaygınlaşır. Tûsî’nin, ilk defa dirayet metoduyla 

Kur’ân’ı tefsîr etmesi, Şî’î tefsir geleneğinde dönüm noktasını teşkil eder. Şî’î dirayet 

tefsir yönteminin gelişiminde ciddi katkısı bulunan Tabersî ise Kur’ân’da manası 

bilinmeyen ayetlerin bulunduğuna dair görüşü sert bir şekilde eleştirir.1233 

Müfessirimizin müteşâbih ayetler hakkında ne düşündüğüne gelince, kendisi, Âl-i 

İmran Suresi 3/7. ayetin tefsirinde muhkem ve müteşâbih terimlerini genişçe açıklar, bu 

iki terimden ne kastedildiğini anlatır ve ayetlerden örnekler verir. 

"H.k.m" maddesinin temeli, bir şeyin kendisini ifsad eden, bölen ya da bozan 

şeyleri engelleyici bir durumda olmasını ifade eder. "İhkâm ve tahkîm" 

(sağlamlaştırma), karar verme ve yargı anlamına gelen "hüküm", tam bilgi, kesin ve 

yararlı ilim demek olan "hikmet" ve atın dizgini anlamında kullanılan "hekmet" 

kelimeleri buradan gelir. Görüldüğü gibi bu kökten türeyen kelimelerin tamamında 

önleyicilik ve sağlamlık anlamı esas alınmıştır. Şöyle de denilmiştir: Bu kök, yapıcılık 

ve ıslahatçılık anlamı ile beraber engelleme anlamına delalet eder. Burada, muhkem 

ayetlerin sağlamlaştırılmış olmasından kastedilen anlam, onların içerdikleri anlamda, 

müteşâbih ayetlerde olduğu gibi, bir benzeşmenin bulunmayışıdır.”1234 

“Teşâbüh, yâni benzeşme, birbirinden farklı olan şeylerin bazı nitelik ve keyfiyette 

birleşmeleri demektir. Kalplerinde eğrilik bulunanların fitne çıkarmak ve te’vile gitmek 

için onlara uyduklarına işaret ediliyor. Müteşâbih ifadesi ile bir ayetin sadece duyulması 

                                                 
1231 Kummî, Tefsîr, I. 96-97. 
1232 Kummî, Tefsîr, II. 152. 
1233 bkz., Mansur Yayla, Sünnî-Şî’î Geleneğinde Muhkem ve Müteşâbih Olgusu–İbn Âşûr ve Tabâtabâî 

Örneği- İlahiyat Akademi Dergisi, 2019, s. 116-117. 
1234 el-Mîzân, III. 22. 
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ile dinleyici tarafından anlaşılmaması durumu kastedilmiştir. Dinleyici, bir o anlam bir 

bu anlam arasında gidip geliyor, ta ki kitabın muhkem olan kısımlarına başvurana kadar. 

Bununla o ayetlerin anlamı belirginlik kazanır, açıklığa kavuşur. Böylece Müteşâbih 

olan bir ayet, muhkem olan bir diğer ayetin aracılığıyla muhkemleşir.”1235  

Müfessir şu ayeti örnek olarak verir: "Rahman arşa istiva etti."1236 ayetini bir insan 

ilk defa duyduğunda, anlamını tam olarak kavrayamaz, bazı şeylerle karıştırır. Fakat: 

"Hiç bir şey O'nun benzeri değildir."1237 ayetine başvurduğunda önceki ayetin 

anlamının, zihninde belirginlik kazandığını, anlamın oturduğunu belirtir. Muhkem ile 

Kur'ân'ın kesin olarak ortaya koyduğu temel prensipleri içeren, müteşâbih ile de anlamı, 

bu temel prensiplere göre belirginlik kazanan, netleşen ayetlerin kastedildiğini dile 

getirir.1238 

Müfessir, Kur’ân'ın sunduğu bilgileri iki kısma ayırır: Bunların bir kısmı yüce 

bilgilerdir ki maddi duyuların ötesindedirler. Şu ifadelerde olduğu gibi: "Çünkü senin 

Rabbin gerçekten gözetleme yerindedir."1239 "Rabbin geldiği zaman..."1240 Bu ayetler 

okunduğunda, somut hükümleri algılamaya alışmış olan zihin, derhal cisimlere özgü 

nitelik ve özellikleri içeren anlamları algılar ve düşünür.” “Bilgilerin bir kısmı da sosyal 

yasalara ve ayrıntı nitelikli hükümlere ilişkindir. Ona göre, müteşâbih olan ayetler, 

muhkem olanlara, mensûh olan ayetler de nâsih olanlara döndürülmek suretiyle, teşâbüh 

ve benzeşme durumu ortadan kalkar.”1241 

Allâme, tefsirinde müteşâbih konusuyla ilgili on altı görüşü ele alır, sonrasında da 

kendi değerlendirmesini sunar: 

1- Sahabeden İbn-i Abbas'a nispet edilen şu görüştür: ‘Muhkemlerden maksat, 

En'âm Suresi’nde yer alan üç ayettir: "De ki: "Gelin size Rabbimizin neleri haram 

kıldığını okuyayım: O'na hiç bir şeyi ortak koşmayın..."1242 Müteşabihlerden maksat ise, 

Yahudilerin anlayamadığı ve başka şeylerle karıştırdığı hususlardır. Bunlar da bazı 

surelerin başlarında yer alan "Elif, lâm, mîm" "Elif, lâm, ra" ve "Ha, mîm" gibi mukattaa 

(birbirinden kopuk) harflerdir. Yahudiler bunları harflere rakamlar verilmek suretiyle 

yapılan hesapları esas alarak te’vil etmişler ve bundan hareketle bu ümmetin ömrünün 

ne kadar olduğunu tespit etmeye çalışmışlardır. Tabâtabâî’nin bu yoruma ilişkin 

değerlendirmesi şöyledir: Bu görüş kanıtsız olarak ileri sürülmüştür. Şayet doğruluğu 

                                                 
1235 el-Mîzân, III. 23-24 
1236 Tâhâ, 20/5. 
1237 Şurâ, 42/11. 
1238 el-Mîzân, III. 24. 
1239 Fecir, 89/14. 
1240 Fecir, 89/22. 
1241 el-Mîzân, III. 25-26. 
1242 En'âm, 6/151-152-153. 
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teslim edilse, bu sefer muhkem ve müteşâbih ayetlerin sırf bunların ikisine tahsis 

edilmesinin herhangi bir kanıtı yoktur. Ayrıca bunun kabul edilmesi, ne muhkem, ne de 

müteşâbih olan bir üçüncü ayetler kategorisinin varlığını gerektirmektedir. Ayetin zâhiri 

ise, böyle bir ihtimale yer bırakmayacak kadar kesindir.1243   

2- Muhkem ayetlerden maksat, bazı surelerin başlarında yer alan mukattaa yâni 

birbirinden kopuk harfler, müteşabih ayetlerden maksat ise, geriye kalan diğer tüm 

ayetlerdir… Müfessir, bu yoruma katılmaz. Bu görüş, müellife göre, kesinlikle kanıtı 

olmayan bir değerlendirmedir, ayetin kendisi ile de bağdaşmamaktadır. Yüce Allah 

müteşâbih ayetlere uymayı yermiş ve bu davranışı kalplerin kayması olarak 

nitelendirmiştir.1244 

3- Müteşâbih mücmel olarak isimlendirilen ayetler, muhkem de mübeyyen olarak 

isimlendirilen açık ve anlaşılır ayetlerdir. Bu yorumla ilgili olarak bu ayette muhkem ve 

müteşâbih ayetlerle ilgili olarak işaret edilen niteliklerin, mücmel ve mübeyyen 

kavramlarıyla örtüşmemekte olduğunu belirtir. Eğer muhkem ve müteşâbih bizzat 

mücmel ve mübeyyen demekseler, şayet müteşâbihler muhkemlere döndürülerek 

açıklanırsa bu durumda tabi olunan, müteşâbih ayetler olmuş olur, muhkem ayetler 

değil. Müteşâbihe uymak yerilmez ve kalplerin kaymasını gerektiren bir durum 

olmazdı.1245 

4- İbn-i Abbas, İbn-i Mes’ud ve bazı sahabîlere nispet edilen ‘müteşâbihlerden 

maksat, mensûh ayetlerdir, hükümleri yürürlükten kaldırılmış mensûh ayetlere inanılır; 

ancak onlarla amel edilmez. Muhkemlerden maksat da, nâsih ayetlerdir. Bunlara hem 

inanılır, hem de direktifleri doğrultusunda amel edilir’ görüşüdür. Yüce Allah'ın 

müteşâbihlere tabi olmanın niteliklerinden biri olarak sözünü ettiği fitne çıkarmayı ve 

te’vil etmeyi amaçlama durumu mensûh olmayan birçok ayet için de geçerlidir. Allah'ın 

sıfatları ve fiilleri ile ilgili ayetleri buna örnek gösterebiliriz.  

5- Muhkemden maksat kanıtı açık ve parlak olan ifadelerdir. Allah'ın birliği, 

kudreti ve hikmeti ile ilgili kanıtlar gibi. Müteşabihten maksat ise, anlaşılması için 

düşünmeye ve tefekkür etmeye ihtiyaç duyulan ifadelerdir. Tabâtabâî’ye göre, bu 

hüküm, farzlar ve benzeri konularla ilgili ayetlerin de parlak ve açık bir aklî delile sahip 

olmadıkları için müteşâbihler kategorisinde değerlendirilmelerini gerektirmektedir. 

Dolayısıyla bu tür ayetlere uymak, gerçekte vacip olduğu halde, yerilmiş olur.1246 

                                                 
1243 el-Mîzân, III. 38. 
1244 el-Mîzân, III. 38-39. 
1245 el-Mîzân, III. 39. 
1246 el-Mîzân, III. 40. 
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6- Muhkemden maksat, belirgin veya örtülü bir kanıt aracılığı ile bilgi edinmeye 

imkân sağlayan ifadelerdir. Müteşâbihlikten maksat ise, bilgi edinmeye hiç bir şekilde 

imkân vermeyen ifadelerdir. Kıyametin kopma zamanı ve benzeri hususların bilinmesi 

gibi. Allâme, Muhkemlik ve müteşâbihliğin, kitabın ayeti için kullanılan birer sıfat 

olduğunu belirtir. Kitabın ayetlerinden birinin delalet ettiği bir şeyse, kendisine 

ulaşmaya gidecek bir yoldan yoksun olmadığı gibi, anlaşılması da imkânsız değildir. Bu 

tür ayetleri müteşâbih olarak nitelendirmek mümkün değildir. Müteşâbih kavramı ile 

ayetin te’vili birbirlerine karıştırılmıştır. 

 7- Mücâhid ve başkalarına nisbet edilen ‘muhkemlerden maksat, hükümler içeren 

ayetlerdir, müteşâbihlerden maksat ise, birbirleriyle uyum içerisinde olmayan diğer 

ayetlerdir’ görüşü. Bu durumda hükümler içeren ayetlerin dışındaki tüm ayetlerin 

müteşâbih olduğu görüşünü savunmak, hükümlerin dışında Kur’ân'dan başka bir şeyin 

öğrenilmemesini gerektirir. Kur’ân'da müteşâbih ayetlerin başvuru kaynağını 

oluşturacak ve anlamlarının belirginleşmesine yardımcı olacak muhkem ayetler 

bulunmamaktadır.1247  

8- Şafii'ye nispet edilen ‘muhkemden maksat, sadece bir anlama yorumlanma 

ihtimali bulunan ifadelerdir, müteşabihten maksat ise, birçok anlama gelme ihtimali 

bulunan ifadelerdir’ görüşü. Allâme’ye göre, bu değerlendirme bir kelime yerine bir 

başka kelimenin kullanılmasından başka bir şey değildir. "Muhkem" kelimesinin yerine, 

"birden fazla anlamı olmayan" ifadesi konulmuştur. "Müteşâbih" ise, birçok anlama 

gelebilen şeklinde ifade edilmiştir. Ayrıca bu yaklaşımda, te’vil kavramı tefsir şeklinde, 

yâni lafızdan kastedilen şey olarak algılanmıştır.  

9- Muhkemden maksat, içinde peygamberlerle ümmetleri arasında geçen olaylara 

ilişkin haberlerin ayrıntılı ve sağlam kılınmış olarak sunulduğu ifadelerdir. 

Müteşabihten maksat ise, peygamberlerin kıssalarında, çeşitli surelerde tekrarlanan 

ifadelerin içindeki benzer ifadelerdir. Ona göre, bu yaklaşımı kabul etmek, ayette işaret 

edilen ayrımı sırf kıssalarla ilgili ayetlere özgü olmayı gerektirmektedir. Bu yorumun 

değerlendirmesine gelince; bu tarz bir özgü kılmanın hiç bir kanıtı yoktur. 

Müteşâbihlere tabi olma bağlamında sözünü ettiği fitne çıkarmayı amaçlamak ve 

tevillerini yapmayı arzulamak gibi hususlar, bununla bağdaşmamaktadır.  

10- İmam Ahmed'e nispet edilen, ‘müteşâbih, açıklamayı gerektiren ifadelerdir. 

Muhkem ise, açıklamaya gerek duymayan ifadelerdir’ görüşü. Müfessir, hükümleri 

                                                 
1247 el-Mîzân, III. 41. 
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içeren ayetlerin, muhkem oldukları halde, Peygamber Efendimiz (sav) tarafından 

açıklanmaya muhtaç olduklarını belirtir.1248 

11- İbn-i Teymiye'ye nispet edilen ‘muhkemden maksat, inanılan ve amel edilen 

ifadelerdir. Müteşâbihten maksat ise, inanılan, ancak amel edilmeyen ifadelerdir’ 

görüşü. Haber nitelikli ifadeler müteşâbihtirler, inşâî ifadeler de muhkemdirler. Bu 

görüşün benimsenmesi durumunda, hüküm bildirmeyen tüm ayetlerin müteşâbih kabul 

edilmesi gerekir. Mensûh ayetler, inşaîdirler; ancak kesinlikle muhkem değildirler.1249 

12- İbn-i Teymiye'ye nispet edilen ‘müteşâbihler, bir takım özel sıfatları içeren 

ayetlerdir. İster âlim, kadir, hakîm ve habîr sıfatları gibi Allah'ın sıfatlarını içeren 

ayetler olsun, ister peygamberlerin sıfatları ile ilgili ifadeleri içeren ayetler olsun. 

"O'nun kelimesidir. Onu Meryem'e yöneltmiştir ve Ondan bir ruhtur." 1250 Bu ve buna 

benzer ayetler de bu bağlamda değerlendirilir’ görüşü. Tabâtabâî’ye göre, sıfatlarla ilgili 

ayetlerin müteşâbihler kategorisine girdiği kabul edilmesine rağmen, müteşâbihi sırf 

bunlarla sınırlandırmak kanıtı olmayan bir iddiadır. Yüce Allah'ın kendi zatıyla ilgili 

olarak söz konusu ettiği ilim, kudret, işitme, görme, rıza, gazap, el, göz ve benzeri 

olguları cismani şeyler veya gerçek olmayan anlamlar olarak algılılanıyor ve bundan 

dolayı fitne çıkıyor, bid’atler baş gösteriyor, çeşitli mezhepler ortaya çıkıyor. İşte 

muhkem ve müteşâbihten kastedilen budur. Kavranması ve bilinmesi mümkün olmayan 

şeyse, müteşâbihlerin gerçek anlamlarına te’vil edilmeleridir. Biz, "Allah, her şeye 

kadirdir." ve "Allah her şeyi bilir" ifadelerinin anlamını biliyoruz; ama biz, O'nun 

bilmesinin, kudretinin ve diğer sıfatlarının gerçek mahiyetlerini ve O'na özgü fiilleri 

kavrayamayız, bilemeyiz. İşte Allah'tan başka kimsenin bilmediği müteşâbihlerin 

tevillerinden maksat budur."1251 

13- Muhkemden maksat aklın kavrayabildiği ifadelerdir. Müteşâbihten maksat da 

bunun aksidir. Müfessire göre, bu görüşün herhangi bir kanıtı yoktur. Bu ölçü hüküm 

içeren ayetlerle geçerliliğini kaybeder. 

14- Muhkemden maksat, ifadenin zâhiri kastedilen ayetlerdir. Müteşabihten maksat 

da, zâhirinin aksi kastedilen ayetlerdir. Müfessire göre, bu salt bir ıstılahtır. Ayette 

muhkem ve müteşâbihlerin nitelikleriyle ilgili olarak işaret edilen hususlar, bununla 

uyuşmamaktadır.1252  

                                                 
1248 el-Mîzân, III. 42. 
1249 el-Mîzân, III. 42-43. 
1250 Nisâ, 4/171. 
1251 el-Mîzân, III. 43-44. 
1252 el-Mîzân, III. s. 44-45. 
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15- Es’am'dan aktarıldığına göre, ‘muhkemden maksat, te’vili üzerinde görüş 

birliği sağlanan ayetlerdir. Müteşabihten maksat da, te’vili hakkında ihtilafa düşülen 

ayetlerdir’ görüşü. Müellif, böyle bir değerlendirmenin, kitabın tamamının müteşâbih 

olmasını gerektirdiğini bunun da, ayetin işaret ettiği taksimle bağdaşmadığını, birçok 

ayette ya lafzı ya anlamı ya da anlamının açık veya örtülü olması açısından ihtilaf 

olduğunu belirtir.  

16- Râğıb el-Isfehânî ileri sürdüğü ‘müteşâbihten maksat, başkası ile aralarında 

benzerlik bulunmasından dolayı, tefsiri müşkül olan ifadelerdir. Bu zorluğun, müşkülün, 

lafızla veya anlamla ilgili olması fark etmez’ görüşü. Tabâtabâî, burada Râğıb’ın bu 

konuyla ilgili kapsamlı görüşlerini uzunca nakleder. Rağıb ayetleri üç gruba ayrır: 

Mutlak muhkem, mutlak müteşâbih, bir açıdan muhkem, bir açıdan da müteşâbih olan 

ayetler. Ardından müteşâbihleri de üç kısma ayrır: 1-Sadece lafız açısından müteşâbih 

olan ayetler. 2-Sadece anlam açısından müteşâbih olan ayetler. 3- Her iki açıdan da 

müteşâbih olan ayetler.1253 Sadece lafız açısından müteşâbih olan ayetleri de iki kısma 

ayrır: Birincisi, müfred lafızlarla ilgilidir. Bu ya kelimenin garip ve alışılmayan olması 

ile ilgilidir. "el-ebb" ve "yeziffûn" kelimeleri gibi ya da "yed" (el) ve "ayn" (göz) 

kelimelerinde olduğu gibi lafız ortaklığı şeklinde olur. Diğer kısım ise, mürekkeb 

(bileşik) sözün cümle yapısıyla ilgilidir. Bu da üç kısma ayrılır. Bir kısmı kelâmın özet 

olmasıyla ilgilidir. Şu ayette olduğu gibi: "Eğer yetim kızlar konusunda adaleti yerine 

getiremeyeceğinizden korkarsanız… nikâhlayın."1254 Bir kısım da ifadenin açıklanması, 

genişletilmesi ile ilgilidir: "O'nun benzeri gibi hiçbir şey yoktur" ifadesinde olduğu gibi. 

Bir kısmı da kelamın düzeni ile ilgilidir: "Kitabı kulu üzerine indirdi ve onda hiç bir 

çarpıklık kılmadı. Dosdoğru bir kitaptır."1255 ayetinde olduğu gibi. Anlam itibariyle 

müteşâbihe örnek, yüce Allah'ın sıfatları ve kıyamet gününün sıfatlarıdır. 2- Hem anlam 

hem lafız açısından müteşâbih ise beş kısma ayrılır.1256 

                                                 
1253 el-Mîzân, III. 45-46. 
1254 Nisâ, 4/3. 
1255 Kehf, 18/1-2. 
1256 Birinci kısım, nicelikle ilgilidir. "Müşriklerle savaşın" (Tevbe, 9/5) Bütün müşrikler mi yoksa belirli 

müşrikler mi kastediliyor. İkincisi, nitelikle ilgilidir. İfadenin vacip veya mendup nitelikli bir hüküm 

içermesi gibi. "Kadınlardan size helal olanları nikâhlayın..." (Nisâ, 4/3) ayetini buna örnek verebiliriz. 

Üçüncüsü, zamanla ilgilidir. Nâsih ve mensûh ayetler gibi. "Allah'tan gereği gibi korkun." (Âl-i İmrân, 

3/12) ve "Gücünüz yettiği kadar Allah'tan korkun" (Teğabun, 64/16)  ayetleri gibi. Hangisinin nâsih ve 

hangisinin mensûh olduğu bilinmemektedir. Dördüncüsü, mekânla veya ayetlerin indiği ortamın objektif 

koşullarıyla ilgilidir. "Evlere arkasından girmeniz iyilik değildir." (Bakara, 2/189) ve "Erteleme (nesie) 

küfürde daha ileri gitmektir." (Tevbe, 9/37) ifadeleri buna örnek gösterilebilir. Arapların cahiliye 

dönemindeki geleneklerini bilmeyenlerin bu ayetin tefsirini kavramaları zor olur. Beşincisi, bir fiilin 

sahih, geçerli veya fasit, geçersiz olmasına neden olan şartlarla ilgilidir. Namazın ve nikâhın şartları gibi. 

(el-Mîzân, III. 46). 
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Allâme, birçok görüşün bir araya getirildiği Râğıb’ın görüşünü sunduktan sonra bu 

değerlendirmedeki iki tutarsızlığı dile getirir. Birincisi; onun müteşâbih kavramını, 

sözel benzerlikleri, lafzî gariplik, terkipsel kapalılık, ifadenin genel veya özel oluşu gibi 

lafızla ilgili tereddütleri kapsayacak şekilde genelleştirmesi, tefsirini sunduğu ayetin 

zâhiri ile bağdaşmamaktadır. Ayet, muhkem ayetleri, müteşâbih ayetlerin başvuru 

kaynağı gibi göstermektedir. Ayette, müteşâbihlerle ilgili olarak, fitne çıkarmak 

amacıyla onlara uyabileceğine işaret ediliyor. Dilde bir dayanağı olmadığı için de böyle 

ifadelere tabi olmak da fitneyi uyandırıcı bir rol oynamaz. İkincisi; müteşâbihi, bütün 

insanlar tarafından anlaşılabilen, hiç kimse tarafından anlaşılmayan ve bir kesim 

tarafından anlaşılabilen, bir kesim tarafından da anlaşılamayan şeklinde tasnif etmesi, 

te’vil olgusunu sadece müteşâbih ifadelere özgü kıldığının göstergesidir ki, biz bunun 

böyle olmadığını kanıtlamıştır.1257 

Tabâtabâî, muhkem-müteşâbih ile ilgili tüm görüşleri paylaştıktan sonra 

müteşâbihten ne anladığını şöyle dile getirir: Bir ayetin ayet olmasını koruyarak, yâni 

bir anlam taşımanın yanı sıra, şüpheli ve değişken bir anlama delalet etmesi demektir. 

Ancak şüpheli ve değişken anlam, genel ve mutlak nitelikli bir ifadenin özel ve kayıtlı 

bir ifadeye döndürülerek veya benzeri bir işlem yapılarak anlamının belirginleştirilmesi 

gibi dil ehlinin geleneksel yöntemleri açısından çözüme kavuşturulabilen lafızla ilintili 

olgulardan kaynaklanmamaktadır. Müteşâbihlik durumu, anlamının içinde kuşku 

bulunmayan ve müteşâbih ayetlerin anlamlarının belirginleşmesine yardımcı olan 

muhkem bir ayetin anlamı ile bağdaşmamaktan kaynaklanır. 

Müfessire göre, Peygamber Efendimizden (sav) sonra, bid’at ve heva ehli, yıkıcı 

mezhepler ve sapkın gruplar incelendiğinde hepsinin dayanaklarının müteşâbihlere 

uymak, ayetleri yüce Allah'ın hoşnut olmayacağı bir şekilde te’vil etmek olduğu 

görülür. Tabâtabâî, çeşitli fırkaların müteşâbihleri hevalarına göre tefsir etmelerine 

örnekler verir. Bir mezhebin, yüce Allah'a cisim isnat etmek bağlamında, bir takım 

ayetleri kendi sapkın düşüncesine dayanak yaptığını, bir diğerinin, Kur’ân'dan bazı 

ayetleri ileri sürerek cebri, yüce Allah'ın insanları fiilleri işleme noktasında zorlaması 

düşüncesini savunduğunu, bir başkasının salt tenzih (Allah'ı noksanlıklardan uzak 

sayma) adına sıfatları inkâr ettiğini, başka bir grubun Allah'ın sıfatlarının aynı insanların 

sıfatları gibi olduğuna ve sıfatların zattan ayrılığı adına Kur’ân'dan ayetler ileri 

sürdüğünü dile getirir. Bütün bunların ortak özelliklerinin ise, müteşâbih ayetleri esas 

alıp onları hâkimlik işlevini görecek muhkem ayetlere döndürmemek olduğunu 

                                                 
1257 el-Mîzân, III. 47. 
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vurgular.”1258 Tabâtabâî, muhkem ve müteşabihin manası hususunda âlimlerin, 

ihtilaflara düşmesinin başka bir nedeninin de deyimlerin birbirine karıştırılması olduğu 

kanaatindedir. Özellikle araştırmacıların, te’vil kavramını muhkem ve müteşabih 

konularıyla karıştırarak gerçekleştirmesi bu ihtilafın ortaya çıkmasına neden 

olmuştur.1259   

Tabâtabâî, âlimlerin muhkem-müteşabih hakkındaki on altı görüşünü zikreder, 

herbirinin hatalarını ve yetersizliklerini uzun uzun zikrettikten sonra kendi 

tanımlamasını yapar. Geçmişi, kendisinden öncekileri tekrar etmez, müteşabihi yeniden 

tanımlar. Bid’at ehlinin, sapık fırkaların, bazı İslâmî hükümetlerin müteşabih ayetleri 

yanlış yorumlayarak din dışı yorumlar yaptıklarını, saptıklarını dile getirir. 

“Tabâtabâî, mukattaa harflerinin dışındaki bütün ayetlerin bir yönüyle açık 

olduklarını ve bu nedenle de muhkem olduklarını ifade eder. Ona göre muhkem olsun 

müteşâbih olsun her ayetin bir te’vîli bulunmaktadır. Tabâtabâî de muhkem ve 

müteşâbih konusunda Usûliyye ulemasının yaklaşımını benimser. Kur’ân’da manası 

bilinmeyen ayet yoktur. Müteşâbih ayetler, genelde te’vîle ihtiyaç duyan ayetler olarak 

kabul edilse de Tabâtabâî, bu yaklaşımı reddeder.”1260  

 

 

a. ‘Allah’ın Eli’, ‘Allah’ın Görmesi, İşitmesi, Duyması’ 

 

Şimdi ise, müfessirin ‘Allah’ın eli’, ‘Allah’ın görmesi, işitmesi, duyması’ gibi 

ifadeleri nasıl anladığına bakalım.  ْيِهم ِ فَْوَق اَْيدّ۪  Allah’ın eli onların elleri..“ يَدُ ّٰللاه

                                                 
1258 el-Mîzân, III. 48; Allâme, Rasülullah (sav) zamanında uygulanan bütün İslâmî hükümlerin İslâmî 

hükümetler ve insanlar eliyle nasıl yürürlükten kaldırıldığına dikkatleri çeker. Rasülullah (sav) 

zamanında, İslâm'ın öngördüğü bütün hükümlerin, bütün hadlerin ve dinsel siyasetlerin egemen ve 

uygulanmakta olduğunu, hiç kimsenin bunlara aykırı bir hareket yapamayacağını belirtir. Ancak 

Peygamberimiz’in (sav) vefatından sonra İslâmî hükümetler eliyle her gün bir hüküm yürürlükten 

kaldırılır, İslâm'ın pratik hayata ilişkin hükümleri adeta yontulur. Bunu şu gerekçelerle yaparlar: ‘Din, 

ancak dünyanın ıslahı ve insanların çıkarı için gönderilmiştir, dinin karşısında bizim öngördüğümüz 

hüküm veya tavır, bugün için insanların çıkarına daha uygundur. Dinin tek amacı, dünyanın ıslahıdır. Din 

aracılığıyla dünyanın imar edilmesidir. Bugünkü dünya konjonktürü, dinsel politikaları sindirecek 

durumda değildir. Tam tersine, Bugün için çağdaş uygarlığın onayladığı kanunlar yapıp uygulamak 

gerekir.’ Daha ileri gidilerek yine şunu da söylerler: ‘Dini uygulamalar, dinin öngördüğü amelleri 

yapmak, kalbin arındırılması, onun yapıcı bir düşünceye ve iradeye yöneltilmesi içindir. Toplumsal 

eğitimden geçmiş, halka hizmet düşüncesi ile gelişmiş nefislerin abdest, gusül, namaz ve oruç gibi dinsel 

arındırma yöntemlerine ihtiyacı yoktur.’ (el-Mîzân, c.3, s. 48-49) Tabâtabâî, bütün bu olumsuzlukların 

müteşâbihlere uymak ve Kur'ân'ı yanlış te’vil etmekten kaynaklandığını vurgular. Bütün bunlardan 

kurtulmanın çaresi olarak da ilâhî emirlere uymayı ve kıyamet gününü hatırlamayı görür.  
1259 Maadh Awla, “El-Menar” Ve “El-Mizan” Tefsirlerinde Muhkem Ve Müteşabihat -Karşılaştırmalı Bir 

İnceleme-, (basılmamış yüksek lisans tezi), Ankara, 2019, s. 100. 
1260 Mansur Yayla, Sünnî-Şî’î Geleneğinde Muhkem ve Müteşâbih Olgusu –İbn Âşûr ve Tabâtabâî 

Örneği- İlahiyat Akademi Dergisi, 2019, s. 127-138.                                         
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üzerindedir.”1261 Tabâtabâî, bu ayetin tefsirine ‘bayea’nın kelime manasını açıklamakla 

başlar. ‘Tokalaşma (el sıkma) satışa karar verdiğinde biat ve anlaşma diye 

isimlendirildi. Hakiki manası onunla istediği gibi çalışmak için satıcının elini sultana 

vermesidir. Rasül’ün biatı Allah’ın biatı derecesindedir. O’na itaat Allah’a itaattır.’ 

Müfessir, “Sana yeminle bağlılık sözü verenler gerçekte bu sözü Allah’a vermiş 

oluyorlar” bölümünün “Allah’ın eli onların elleri üzerindedir” ile vurgulandığını 

belirtir. “Attığın zaman sen atmadın Allah attı”1262 ayetinde olduğu gibi. Müfessirimiz, 

‘Allah’ın elinin Rasül’e biat eden insanların elinin üzerinde olduğunu tahayyül etmek 

Allah’ın kudsiyetine uygun değildir. O bundan münezzehtir.’ diyerek zihinleri tecsim ve 

teşbihten uzaklaştırır. Allah Teâlâ’nın Rasül’e ait işleri yüce nefsine nisbet ettiği 

ayetlerin çok olduğunu belirtir ve bu ayetin şu ayetler bağlamında anlaşılması 

gerektiğini ifade eder: “Rasülullah’a itaat eden Allah’a itaat etmiş olur.”1263 

“(Rasülüm!) Onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında 

onlar seni yalanlamıyorlar; fakat o zalimler açıkça Allah’ın âyetlerini inkâr 

ediyorlar.1264” “(Rasülüm!) Bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların 

tövbelerini kabul eder veya onları cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir.”1265 

Konumuzla ilgili başka bir ayet ise şöyledir:  ِْۚ اُء  قُْل اِن  اْلفَْضَل بِيَِد ّٰللاه يِه َمْن يََشَٓ    يُْؤتّ۪

"..Kuşkusuz lutuf Allah’ın elindedir, onu dilediğine verir.."1266 Tabâtabâî, "Lütuf ve 

ihsan Allah'ın elindedir." ifadesinin karşılaştırma esaslı daha geniş bir açıklama yerine 

tercih edilen özet ve vurgulu bir ifade konumunda olduğunu belirtir. Bu ifadenin şu 

şekilde anlaşılmasının daha doğru olduğuna dikkat çeker: ‘Sırf kendinize (Yahudilere) 

özgü kılmaya çalıştığınız bu vahiy inmesi gibi ilahi bağışlar, biz insanların hakettiği 

şeyler değildir. Tam tersine; bunlar, Allah'ın elinde olan lutuf ve ihsanlardır. Mülk ve 

egemenlik O'nundur. O, dilediğine bunları bağışlar. Allah'ın lütfu ve ihsanı boldur; O, 

her şeyi bilendir.’1267 

Diğer bir ayet ise şöyledir:  ْيِهْم َولُِعنُوا بَِما قَالُوۢا بَْل يَدَاهُ َمب  ُغل ْت اَْيدّ۪
ِ َمْغلُولَةٌ  ُسوَطتَاِنٍۙ َوقَالَِت اْليَُهودُ يَدُ ّٰللاه

اُء    Yahudiler "Allah’ın eli bağlanmış!" dediler. Asıl kendi elleri bağlanmıştır“ يُْنِفُق َكْيَف يََشَٓ

ve söyledikleri yüzünden lânetlenmişlerdir. Aksine O’nun iki eli de açıktır, dilediği gibi 

verir.”1268 Allâme Tabâtabâî, Yahudilerin uygunsuz sözü, nüzûl sebepleri göz önünde 

                                                 
1261 Feth, 48/10. 
1262 Enfal, 8/17. 
1263 Nisâ, 4/80. 
1264 En’am, 5/33. 
1265 Âl-i İmrân, 3/128; el-Mîzân, XVIII. 278-279. 
1266 Âl-i İmrân, 3/73. 
1267 el-Mîzân, III. 299. 
1268 Mâide, 5/64. 
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bulundurulduğunda “Kim Allah'a güzel bir borç verir.”1269 ve “Allah'a güzel bir borç 

verin.”1270  gibi ayetleri işitince söylemiş olmalarının daha doğru olduğunu söyler. 

‘Bununla, alay ve istihza yollu Allah'ın elinin kolunun bağlı olduğunu, dinini yaymak, 

çağrısını hayata geçirmek için gereken harcamaları karşılamaya gücü yetmediğini 

söylemek istemişlerdir.’ der.  

Müfessirimiz, Tevrat’ın, güçlü insanların yüce Allah'ı âciz bırakmasını, O'nun bazı 

maksatlarını gerçekleştirmesine engel olmasını caiz gördüğünü, onların bu sözü her ne 

kadar alay etmek maksadı ile söylemişlerse de, bunun arkasında bir inanç dayanağının 

var olduğuna dikkat çeker. Allah'a izafe ettikleri yakışıksız eksiklik, elinin kolunun 

bağlı ve istediğini gerçekleştirecek güçten yoksun olduğu iddiasıdır. Ayetteki "Elleri 

kolları bağlansın ve söyledikleri sözden ötürü onlara lânet olsun." ifadesinin, 

Yahudilere yönelik bir beddua olduğunu ve yakışıksız sözlerine kökten reddedici bir 

kalıpla verilmiş bir cevap olduğunu dile getirir.1271 "O'nun iki eli de açıktır." cümlesinin 

kudretin varlığını ifade eden kinayeli bir ifade olduğunu, Yahudilerin "Allah'ın eli kolu 

bağlıdır." sözlerinde "el" kelimesi tekil olduğu hâlde, onlara cevap olarak verilen 

cümlede "el" kelimesinin ikili sıyga ile kullanılarak "O'nun iki eli" denilmesi, güç ve 

kudretin kemâlini, tam olduğunu ifade etmek için olduğunu söyler. "iki el" ifadesinin 

geçtiği şu ayetle de görüşünü delillendirir. "Allah, 'Ey İblis, iki elimle yarattığım varlığa 

secde etmekten seni alıkoyan sebep nedir?1272 Arapların bu anlamdaki  "Senin bu işte 

elin yoktur." sözünün, her türlü gücü ve nimeti reddeden mübalâğalı bir ifade biçimi 

olduğunu söyler. "Dilediği gibi verir." ifadesinin, "O'nun iki eli de açıktır." cümlesinin 

açıklaması olduğunu ekler.1273 

Tabâtabâî, dil bilginlerinin "el" kelimesi için bildiğimiz vücut organı dışında 

kudret, güç, nimet, mülkiyet, egemenlik gibi... anlamları da saydıklarını söyler. ‘Kelime 

bildiğimiz vücut organı anlamında olsa da bunun dışındaki anlamlarda kullanılması 

istiâre yolu iledir. O anlamlar ile bildiğimiz vücut organı anlamı arasında bir tür ilişki 

vardır. Meselâ, hayırseverlik ve cömertlik ile bildiğimiz el arasında elin açık olması 

bakımından, mülkiyet ile el arasında tasarruf etme, tutma, koyma ve kaldırma 

bakımından bir tür ilişki ve bağlantı vardır.’ der.1274 

Müfessir, Kur'ân'da ve hadislerde Allah'a izafe edilen "el" kelimelerinin 

kullanıldıkları yerlere göre farklı anlamlar ifade ettiklerini belirtir ve ayetlerden örnekler 

                                                 
1269 Bakara, 2/245.   
1270 Müzzemmil, 73/20. 
1271 el-Mîzân, VI. 32-33. 
1272 Sâd, 38/75.  
1273 el-Mîzân, VI. 33. 
1274 el-Mizan, VI. 34. 
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verir. "Tersine, O'nun iki eli de açıktır."1275 ayeti ile "İki elimle yarattığım 

varlığa"1276 ayetinde "el" kelimesinden kudret ve bu kudretin kemâl derecesinde oluşu 

kastedilmiştir. Bunun yanında, "Bütün hayırlar sadece senin elindedir." 1277 "Her şeyin 

egemenliği elinde bulunan Allah ne yücedir."1278 “Egemenliği elinde bulunduran Allah 

ne kutludur."1279  gibi ifadelerde "el" kelimesi egemenlik ve sulta anlamında 

kullanılmıştır. "Ey iman edenler, Allah'ın ve Resulünün iki elinin arasında (huzurunda) 

öne geçmeyin."1280  ayetindeki "el" ise huzur anlamında kullanılmıştır. 1281 Görüldüğü 

üzere Tabâtabâî, ‘Allah’ın eli’ ifadesinin nasıl doğru bir şekilde anlaşılması gerektiğini 

ilgili ayetlerle çok güzel bir şekilde dile getirmiş, bütüncül bakış açısıyla Kur'ân’ı 

Kur’ân ile tefsir etmiştir. 

Semi’ ve besîr kelimelerini de benzer şekilde açıklar.  Şu ayette olduğu gibi: 

ىقَاَل َْل تََخافَا اِن نى َمعَُكَما اَْسَمُ  َواَٰر   “Allah, şöyle dedi: “Korkmayın, çünkü ben sizinle 

beraberim. İşitirim ve görürüm.”1282 Tabâtabâî, bu ayeti şöyle tefsir eder: “Firavunun 

aşırılığından ve azgınlığından korkmayın, ben ikinizin yanında hazır bulunacağım, 

söylenenleri duyarım yapılanları görürüm, ikinize yardım edeceğim. O, zafer vadiyle 

güvence vermektir. Bu ifade; güven, gelme, duyma, görmeye sebep göstermedir.”1283 

Benzer kelimelerin geçtiği başka bir ayet de Mücadele Suresi’ndedir. َ َسميٌ  بَصيرٌ   اِن  ّٰللاه   

“..Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir”1284 Tabâtabâî, Allah’ın 

işitmesini şöyle açıklar: “Kinaye olarak, Allah’ın duaya icabet etmesi ve isteğini yerine 

getirmesidir ve o yaygındır. " وهللا يسم  تحاوركما "işitmenin manası maruftur. Allah, kocası 

konusunda seninle tartışan, üzüntüsünü, kötü halini Allah’a şikâyet eden, Allah’ın 

çözüm bulmasını isteyen kadına icabet etti. Allah ikinizin konuşmasındaki müracaatı 

işitti. Allah sesleri işitendir, görülecekleri görendir.”1285 

.. :kelimesinin geçtiği bir diğer ayet ise şöyledir بَصيرٌ   ُ بَصيٌر بَِما َيْعَملُونَ َوّٰللاه  “…Allah, 

onların bütün işlediklerini görür.” 1286 Tabâtabâî ilgili bölümü şöyle beyan eder: “Allah 

yaptıklarını görüyor. el-besîr Allah’ın en güzel isimlerinden birisidir. Anlamı, 

görülecekleri bilmek demektir. Dolayısıyla o alîm isminin bir dalıdır.”1287 

                                                 
1275 Mâide, 5/64. 
1276 Sâd, 38/75. 
1277 Âl-i İmrân, 3/26. 
1278 Yâsîn, 36/83. 
1279 Mülk, 67/1. 
1280 Hucurât, 49/1. 
1281 el-Mîzân, VI. 34. 
1282 Taha, 20/46. 
1283 el-Mîzân, XIV. 155-156. 
1284 Mücadele, 58/1. 
1285 el-Mîzân, XIX. 185. 
1286Bakara, 2/96.                                                                                                                                                                                                                                                   
1287 el- Mîzân, I. 225. 



375 

 

﴾٢٢﴾  اِٰلى َرب َِها نَاِظَرةٌْۚ ﴿٢٢ُوُجوهٌ يَْوَمئٍِذ نَاِضَرةٌٍۙ ﴿  “Yüzler vardır ki, o gün ışıl ışıl 

parıldayacaktır.” “Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir).”1288 Tabâtabâî, 

ru’yetüllah meselesinde Ehl-i Sünnet ile değil, Mûtezile ile aynı görüşü paylaşır ve 

Allah’ın gözle görülemeyeceğini kalple görülebileceğini savunur. Kastedilen maddî 

cismanî gözle bağlantılı hissî bakış değil iman hakikatı ile kalbî bakıştır. Nasıl ki Hz. 

Musa ile Hz. İbrahim Allah’ı görememişlerse ahirette de görülmez.1289 

Müfessir, tefsirinin başka bir yerinde de, görmenin nasıl gerçekleştiğine ve Allah’ı 

görmenin imkânsız olduğuna dair ayetlerden örnekler getirir. Göz ile görme dışında 

başka bir görmenin olduğundan bahseder. “Maddî görme olayının gerçekleşebilmesi 

için hem görülenin, hem de görenin maddî bir cisme ihtiyacı vardır. Oysa Kur'ân bize 

yüce Allah'ın hiçbir bakımdan hiçbir şeye benzemediğini kesin bir dille öğretiyor. Yüce 

Allah, cisim veya cisim benzeri bir şey değildir; zaman, mekân ve yön kapsamına 

girmez. Allah, bildiğimiz anlamda bir görme olayının konusu olamaz, ne dünyada ve ne 

ahirette hiçbir taslakla (zihnî suretle) örtüşmesi düşünülemez. Musa Peygamber görme 

isteğinde bulunuyorsa, onun istediği görme şu bildiğimiz gözle görme değildir. Bunun 

gerektirdiği bir sonuç olarak yüce Allah'ın Musa'nın cevabında imkânsız olduğunu 

bildirdiği görme de şu gözle görme değildir. Çünkü gözle görmenin imkânsızlığı, soru 

ve cevap konusu olmayacak derecede apaçık bir gerçektir. Görmenin imkânsız 

olduğunu bildiren ayetler de vardır. Şu ayetler gibi: "Sen beni asla görmeyeceksin." 1290 

"Gözler O'nu görmez, O gözleri görür." 1291 Ayetlerde sözü edilen görmekten maksat, 

kesin bilgidir de bu bilginin kesinliğini vurgulamak için görme kavramı kullanılmıştır. 

Yüce Allah, bazı ayetlerde gözlerle görmenin ötesindeki bir başka görme türünün 

varlığından söz ediyor. Şu ayetlerde buyurduğu gibi: "Hayır, eğer kesin bilgi ile 

bilseniz, cehennemi kesinlikle görürsünüz. Sonra da onu yakin gözüyle 

göreceksiniz." 1292 "Böylece İbrahim'e göklerin ve yerin melekûtunu (Allah'ın onlar 

üzerindeki mutlak egemenlik ve saltanatını) gösteriyorduk ki (müşriklerle tartışırken 

kanıt getirebilsin) ve kesin inananlardan olsun." 1293 Orada ayette geçen "melekût" 

kavramının nesnelerin iç yüzü demek olduğu, duyumsanabilen görünür tarafları 

olmadığı belirtilmişti. Bu gerekçeler şunu ortaya koyuyor: Yüce Allah, bazı ayetlerde 

göz aracılığı ile gerçekleşen duygusal görmenin ötesinde başka bir görme türünün 

varlığını açıklıyor. Bu, insanda var olan bir şuur türüdür. İnsan bu şuur aracılığı ile 

                                                 
1288 Kıyamet, 75/22-23. 
1289 el-Mîzân, XX. 128. 
1290 Â'râf, 7/143. 
1291 En'âm, 6/103. 
1292 Tekâsür, 102/7. 
1293 En'âm, 6/75. 
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duyumsama ve düşünme aracı kullanmaksızın nefsi ile bir şeyin bilincine varır. İnsanın 

Rabbi ile ilgili bir şuuru vardır. Bu şuur düşünce ve delil kullanma yolu ile sağlanmış 

bir inançtan başka bir şuurdur. İnsan bu şuuru doğal olarak gönlünde bulur.”1294 

Allâme, şu ayeti diğerlerinden daha geniş bir şekilde siyak ve sibakını da göz 

önünde bulundurarak yorumlar.  يٌم يٌ  َعلّ۪ َ َسمّ۪ وا اَن  ّٰللاه ِ َواْعلَُمَٓ يِل ّٰللاه ي َسبّ۪  Allah yolunda َوقَاتِلُوا فّ۪

savaşın ve bilin ki, Allah her şeyi işiten ve bilendir.”1295 Bu mü’minleri gidişlerinde 

(hayat tarzları hakkında) sakındırmadır. Bu gidiş, Allah ve Rasülü bir şeyi emretmişse 

onların sözle muhalefet etmemeleridir. İsrailoğullarında olduğu gibi nifak 

çıkarmamalılar. Çünkü onlar savaş esnasında yüz çevirdiler. Tâlut için bizim üzerimize 

O’nun hükümranlığı nasıl olur? dediler. Başka yerde de "Bugün Câlût’a ve askerlerine 

karşı bizim gücümüz yok." dediler. Onların cesaretleri kırıldı, onlara farz kılınan 

savaştan yüz çevirdiler. Yine, Talut onları nehirden içmekten men ettikten sonra onlar 

nehirden içtiler. Sonra Talut Calut’u öldürdü, zafer kazandı. Mü’minlerin de geçmişteki 

salih mü’minlerin yolundan yürümesi gerekir. Onlar iman ederlerse en yücedirler.1296 

 Şüphesiz Rabbin, gözetlemededir.”1297  Müfessir müteşabih olan“ اِنَّ َربََّك لَبِاْلِمْرَصاِد 

bu ayeti şöyle açıklar: “Rabbin gözetlemesi temsili istiaredir. Orada kullarının 

amellerini Allah’ın muhafaza etmesi, denetlemesi istenilen kişiyi denetlemek üzere 

gözetleme yerinde oturan kişiye benzetildi. Ona uğradığında o hissetmez. Allah 

gözetleyicidir,  kullarının amellerini gözetler, isyan ettikleri, fesadı arttırdıkları zaman 

onları en şiddetli azaba çarptırır.”1298 Rivayet bölümünde Hz. Ali’den ayetin manasının 

‘Allah’ın günahkârların cezasını vermeye kadir olduğu’ rivayetini nakleder. İmam 

Sadık’tan, ‘Mirsad’ın, sırat üzerinde kemerli köprü-direk (Kantara) olduğu ve orada bir 

kulun bir kula zulmünün caiz olmadığını nakleder.1299  

Tabâtabâî, İsra Suresi 4-5. ayetlerin tefsirini yaparken rivayet bölümünde isra ve 

mirac rivayetlerine yer verir. Kummî’de Ehl-i Beyt yoluyla gelen bir rivayette 

Rasülullah Allah Teâlâ ile görüşmesi esnasında şöyle bir ifade kullanır: “Rabbimi 

gördüm, O’nunla benim aramdaki mesafe tesbih (tesbih tanesi) kadardı.” “Allah Teâlâ: 

Ya Muhammed dedi. Buyur Ya Rabbi dedim. Mele-i Ala’da hangi konu hakkında 

tartışıldı? Bana senin öğrettiğinin dışında bilgim olmayandan seni yüceltirim, dedim. 

“Elini iki göğsümün arasına koydu. Soğukluğunu iki omuzum arasında hissettim.” 

                                                 
1294 bkz., el-Mîzân, VIII. 242-248; Müfessirin bu ayetleri tefsir ediş biçimi bütüncül bakış açısıyla 

tefsirine örnektir. 
1295 Bakara, 2/244. 
1296 el-Mîzân, II. 288. 
1297 Fecr, 89/14. 
1298 el-Mîzân, XX. 318. 
1299 el-Mîzân, XX. 324-325. 
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Tabâtabâî, rivayetin hemen akabinde bu ifadeleri açıklama gereksinimi duyar. “Rabbimi 

gördüm” yani önceki bazı rivayetlerde geçtiği gibi O’nu kalp gözümle gördüm. Diğer 

rivayetlerdeki ru’yet tefsiri böylece onu teyid eder demektir. “O’nunla benim aramdaki 

mesafe tesbih (tesbih tanesi) kadardı.” Yani yakınlaştım, yakınlığım O’nunla benim 

aramda sadece Celâli (zatı) kadar kalan bir mesafeydi. “Elini iki göğsümün arasına 

koydu.” ifadesi İlâhî rahmetten kinayedir.1300 Yukarıda zikrettiğimiz ayet tefsirlerinde 

Tabâtabâî’nin üslubunu, Mirac hadisinde de kullandığını, rivayetteki ifadeleri mecazî 

olarak açıklayıp kafalarda oluşacak olan karışıklıkları giderdiğini görürüz.  

 

 

    b. ‘Rabbin Gelişi’ 

 

  
۪ۚ
ًّ اَء َربَُّك َواْلَملَُك َصفاًّ َصفا  Rabbin gelip melekler de saf saf dizildiğinde.”1301“ َوَجَٓ

Allâme’ye göre, gelişin Allah’a nisbet edilmesi ُ ْۚلَْيَس َكِمثِْلهّ۪ َشْيٌء ayetinin buyurduğu 

müteşabihlerdendir. Kıyametin alametleri hakkında varid olanlar o günün 

hususiyetlerindendir. Sebeplerle ilişkinin kesilmesi, onlardan perdenin kalkması, 

Allah’ın zuhur etmesi gibi ki, o apaçık haktır. Allah Tealâ’nın gelişiyle murad emrinin 

gelişidir.  ِ  O gün buyruk, yalnız Allah'ındır.”1302 Bu yönü şu ayet de tekid“ َواْْلَْمُر يَْوَمئٍِذ ّلِِله

etmektedir:  َٓئَِكةُ اَْو يَأْتَِي اَْمُر َرب َِك  َهْل يَْنُظُروَن اِْل َٓ اَْن تَأْتِيَُهُم اْلَمٰل  “(O kafirler) kendilerine ancak 

meleklerin veya senin Rabbinin helâk emrinin gelmesini mi bekliyorlar..”1303 Burada 

mahzuh muzaf vardır. Senin Rabbinin gelişi takdiridir, gelişin O’na nisbeti aklî 

mecazdandır. 1304 Tabâtabâî, rivayet bölümünde İmam Rıza’dan gelen bir rivayeti 

aktarır: “İntikal konusunda Allah gelmek ve gitmekle vasfedilemez. Bununla kastedilen 

Rabbin emrinin gelişidir.”1305 Müfessir, ayette ‘Rabbin gelişi’ni bu tür ayetleri beyan 

etmedeki yöntemini kullanarak ‘Rabbin emrinin gelişi’ olarak tefsir eder. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1300 el-Mîzân, XIII s. 20. 
1301 Fecr, 89/22. 
1302 İnfitâr, 82/19.    
1303 Nahl, 16/33. 
1304 el-Mîzân, XX. 321. 
1305 el-Mîzân, XX. 325. 
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    c. ‘Rabbin Arşa İstivası’ 

 

-Arşa istiva etti.”1306 ayetine gelince. Müfessir, Rağıb el“ ثُمَّ اْستَٰوى َعَلى اْلعَْرِش  

Isfehânî’nin kelime hakkındaki açıklamalarını nakleder: “ ‘istiva’ bir şey üzerinde 

dengelenmek istikrar bulmak anlamına gelir. Kimi zaman eşitlenmek anlamına gelir. 

Arş hükümdarların oturduğu taht demektir. Bu kelime kimi zaman kinaye yolu ile 

hükümdarlık makamı anlamında kullanılır, arşın üstü örtülü ve gölgelikli şey demektir. 

Üzüm dallarının asıldığı çardağı andıran kadınlara mahsus tahtırevana da arş denir. 

Kuyu üzerine arş yaptım demek, üzerine çatı yaptım demektir.” 

 Tabâtabâî, toplumun önderleri, liderleri için özel oturma yerlerinin, yüksek 

tahtların yapıldığına işaret eder. Zamanla taht ile egemenlik özdeşleşir. Ancak Allah’ın 

egemenliği gerçek onun dışındakiler itibaridir. Bütün olayların arkasındaki bütün 

sebeplerin dizginleri Allah’ın elindedir. Kanaatine göre, “Arşa istiva etti.” cümlesi yüce 

Allah’ın mülkünün tümüne egemen olduğunu, küçük-büyük her gelişmeyi düzenlediğini 

anlatan kinayeli bir ifadedir.1307  

 sonra da işleri yerli yerince idare ederek arşa istiva“ ثُم  اْستَٰوى َعلَى اْلعَْرِش يُدَب ُِر اْْلَْمرَ 

eden Allah’dır.”1308 Müfessirin ifadesiyle, arşa kurulmak gelişmelerin planlanmasını ve 

çekilip çevrilmesini gerektirir. Yeryüzünü altı günde yaratması, gecenin gündüzü 

kovalaması, güneşin etrafını aydınlatması böyledir. Ardından bu ayet hakkında farklı 

görüşlerin olduğunu, selefilerin bu ve benzeri ayetlerin müteşabih olduğunu, bunlara ait 

bilginin Allah’a havale edilmesi gerektiğini, dînî gerçekleri incelemeyi Kur’ân ve 

sünnetin zâhirinin arka planını incelemeyi bid’at gördüklerini belirtir. Oysa akıl, Kur’ân 

ve sünnet onları onaylamaz. Kur’ân, ayetleri hakkında akıl yürütmeyi ısrarla teşvik eder. 

1309 Burada müteşabih ayetler hakkındaki genel görüşünün durmak değil akıl yürütmek 

olduğu görülür.  

Bu ifade hakkındaki görüşlere yer verir. 1. si müşebbehenin görüşüdür. Kelimeyi 

zâhir anlamıyla anlamış, arşın ayakları olan koltuk gibi bir yaratık olduğunu, 7. kat göğe 

yerleştirildiğini, Allah’ın hükümdarlar gibi bu koltuğa oturduğunu iddia ederler. Kur’ân, 

sünnet ve akıl bu görüşe karşı çıkar, âlemlerin Rabbi olan Allah’ı yaratıklarından birine 

benzemekten; zat, sıfat ve fiil açısından yaratıklarından biri gibi olmaktan tenzih eder. 

2. görüşe göre arş 9. felektir. Bu felek cismanî âlemi kuşatır, yönlerin ve yıldız atlasın 

sınırlarıını oluşturur, gündelik hareket ile zamanı meydana getirir. Bu görüş gök 

                                                 
1306 Araf, 7/54. 
1307 el-Mîzân, VIII. 150-153. 
1308 Yûnus, 10/3. 
1309 el-Mîzân, VIII. 150-153. 
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cisimlerinin hareketlerini düzenlemeyi amaçlayan Batlamyus teorisine dayalı 

astronominin temelini oluşturur. Bu araştırmacılar bu teoriyi yedi gök, arş ve kürsiye 

uyarlamıştır. 3. görüşe göre de arşın dış dünyada somut bir karşılığı yoktur. Allah’ın 

yaratıklar âlemi üzerindeki egemenliğinin kinayeli bir ifadesidir. Tabâtabâî bu görüşe de 

itiraz eder. Bu ifadenin kinayeli olduğunu kabul eder ancak bu durum ortada bu söz 

dizininin dayandığı bir gerçeğin bulunmuş olması ile çelişmez der. İnsanlar arasında 

geçerli olan egemenlik, istila, hükümdarlık, emirlik, saltanat… itibari kavramlardır, 

dışarıda sadece izleri vardır.  

Müfessire göre, "sonra arşa kuruldu" ifadesi, yüce Allah'ın mülkünü kapsayan bir 

yönetim sistemi olduğunu bildirdiği gibi, sayıca çok ve birbirinden farklı faaliyetlerin 

dizginlerinin toplandığı bir makam olan gerçek bir aşamanın varlığını da kanıtlar. Bu 

hususa delâlet eden ayetlerin tümünü bir araya getirir: "O, yüce arşın Rabbidir."1310 

"Arşı taşıyanlar ile çevresinde olanlar..."1311 "O gün onların üstünde sekiz melek, 

Rabbinin arşını taşırlar."1312 "Melekleri, arşın çevresini sarmış görürsün."1313 "Sonra 

arşa kuruldu; yer altına giren ve oradan çıkan, gökten inen ve oraya yükselen her şeyi 

bilir. Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah yaptığınız her şeyi görür."1314  "Arşı 

taşıyanlar ile arşın çevresinde olanlar Rablerini hamdederek noksanlıklardan tenzih 

ederler.."1315 Ona göre bu ayetler, zâhirleri ile arşın dış dünyada somut varlığı olan bir 

gerçek olduğunu gösterir.  "Melekleri, arşın çevresini sarmış görürsün."  "Gökleri ve 

yeri altı günde yaratan O'dur. O'nun arşı su üzerinde idi."1316 Arş, şu görünen âlemle 

birlikte vardır. Yaratıkların son hesaplaşma amacı ile Allah'ın huzuruna çıkmalarından 

sonra da varlığını koruyacaktır. Bu âlemin yaratılışından önce de vardır.1317 Burada, 

müteşabih olan hususu lugat anlamından hareketle açıkladığına, istiva hakkında yapılan 

yanlış yorumları tenkit ettiğine, ilgili ayetleri bir araya getirerek Kur'ân ile Kur’ân’ı 

mükemmel bir şekilde tefsir ettiğine şahit olduk. 

 

 

 

 

 

                                                 
1310 Tevbe, 9/129. 
1311 Mü'min, 40/7. 
1312 Hâkka, 69/17. 
1313 Zümer, 39/75. 
1314 Hadîd, 57/4. 
1315 Mü'min, 40/7. 
1316 Hûd, 11/7. 
1317 el-Mîzân, VIII. 156-162. 
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d. Melekler 

 

ي اَْجنَِحة  َمثْٰنى َوثُٰلَث َوُربَاَع۪ۜ  َجاِعِل اْلَمٰلَٓئَِكةِ  ُرُسَلً اُ۬ولَ۪ٓ   “Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, 

üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamdolsun.”1318 Bu ayetin tefsirine gelince; 

Melekler, Allah’ın yarattığı varlıklardır ve onları kendisi ile şahitli âlem arasında aracı 

kıldı. Hepsi dünyanın yaratma ve teşrii işlerinde onlara emrettiği şeylerde Allah’a isyan 

etmeyen şerefli kullardır. Meleğin varlığı kuş gibi uçmakla donatıldı. Allah’ın emriyle 

gökten yere intikal eder, oradan oraya, bir yerden başka bir yere yükselir. Kur'ân, onu 

kanat olarak isimlendirdi. Meleklerin bazısını iki kanatlı, bazısını üç bazını da dört 

kanatlı yarattı.  

Allâme, İmam Sadık’tan Cebrailin Rasülullah’a geldiği 600 kanatlı olduğu, yerle 

göğü kapladığı rivayetini (ki bu hadis Sünnî kaynaklarda da geçmektedir), meleklerin 

yiyip, içip, nikâhlanmadıklarını, arşın hafif esintisinde yaşadıklarını, Allah’ın melekler 

kadar çok hiçbir varlığı yaratmadığı, her gece veya her gündüz 70 bin meleğin indiğini 

Beyt-i Harama gelip tavaf ettiklerini, sonra Rasüle sonra Hz. Ali’ye geldikleri ve ona 

selam verdiklerini sonra Hz. Hüseyine geldiklerini ve yanında kaldıklarını nakleder.1319 

Tabâtabâî, ayet ve hadislerden hareketle meleklerin sıfatları ve işleriyle ilgili şu 

hususları zikreder. 1. Onlar Allah ile şahidli âlem arasında aracı olan mükerrem 

varlıklardır. 2. Onlar Allah’ın emrettiği hususlarda isyan etmezler. Allah’ın istediği 

şeylerin dışında onların bir şey isteyeceği müstakil irade sahibi müstakil nefisleri 

yoktur. Bir işte bağımsız değildirler. Allah’ın sadece onlara yüklediği herhangi bir işi 

tahrif, ziyade, noksanla değiştiremezler. 3. Melekler çeşitli yüksek alçak mertebelerde 

çokluk üzerinedir. Bazısı bazısının üzerinde bazısı da bazısının aşağısındadır. Onlardan 

bir kısmı itaat edilen emredici bir kısmı da itaat eden memurdur. 4. Onlar mağlub 

değildirler, çünkü onlar Allah’ın emri ve iradesi ile yaparlar.  

Ona göre, melekler mevcudatlarında cismani maddelerin varlığından 

münezzehtirler. Meleklerin suretleri, cismani şekilleri ile gelen rivayetler, enbiya ve 

imamların özelliklerinin benzeridir.1320 Müfessirin, ilgili ayetleri çok güzel bir şekilde 

yorumladığını, doğru sonuçlara ulaştığını gördük, ancak meleklerin vasıflarıyla 

imamların vasıfları arasında nasıl bağ kurduğuna anlam veremedik. 

 

 

                                                 
1318 Fatır, 35/1. 
1319 el-Mîzân, XVI. 6-8. 
1320 el-Mîzân, XVI. 12-13. 
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e. Mîzân 

 

 O gün tartı haktır. Kimin (sevap) tartıları ağır gelirse, işte onlar“ َواْلَوْزُن يَْوَمئِذ ٍۨ اْلَحق  

kurtuluşa erenlerdi. Kimin de tartıları hafif gelirse, işte onlar, âyetlerimize karşı 

haksızlık ettiklerinden dolayı kendilerini ziyana sokanlardır.”1321 َوَمْن َخفَّْت َمَوا۪زيُنه  

“Kimin de tartıları hafif gelirse..” 

Tabâtabâî ayetlerin mîzandan tartıdan haber verdiğini söyler. "Kıyamet günü adalet 

tartılarını kurarız...."1322 ".. kim zerre ağırlığınca hayır yapmış ise, onu görür ve kim 

zerre ağırlığınca kötülük yapmış ise, onu görür."1323 ayetlerinde tartma işleminin, 

amellerin hesabının görülmesinin bir parçası olduğunu ifade eder. Tabâtabâî’ye göre 

tartılan ameldir, yoksa ameli işleyen kişi değildir. Ayette iyilik ve kötülük şıkları ile 

amelin bir ağırlığı olduğu belirtililir. Tartı kelimesinin geçtiği ayetleri bir araya getirir: 

“..onlar için kıyamet günü tartı kurmayız."1324 "Kimlerin tartıları ağır gelirse, işte 

onlar, kurtuluşa erenlerdir. Kimlerin de tartıları hafif kalırsa, işte onlar, kendilerini 

ziyan edenler ve temelli olarak cehennemde kalacak olanlardır."1325 "Kimin tartıları 

ağır gelirse, o memnun edici hayat içindedir. Kimin de tartıları hafif gelirse, onun anası 

(yeri) haviyedir. Onun (haviyenin) ne olduğunu sen ne bileceksin? O, kızgın bir 

ateştir."1326 Ayetlerde, iyilikler için her zaman ağırlıktan, kötülükler içinse hafiflikten 

söz edildiğini belirtir. Müfessir yukarıdaki açıklamalardan şu iki sonuca ulaşır. 

Birincisi: Kıyamet günü amellerin tartılması; her bir amelin o amelle ilgili hakka 

uyarlanması, onunla mukayese edilmesidir. Ameller, o haktan ne kadar içeriyorlarsa, o 

kadar sevaba sebep olurlar. Eğer o haktan hiçbir şey içermiyorlarsa, sonuç helâk 

olmaktır. İşte tartma işlemindeki adalet budur.  İkincisi: Her insanın amellerinde kriter 

olarak kullanılan birçok tartı vardır. Her tür amelin kriteri, o amelin içerdiği haktan 

ibarettir.1327 

Tabâtabâî, İbn-i Teymiye, Es’am, İmam Ahmed, Şafii, İbn-i Abbas, İbn-i Mes’ud, 

Mücahid ve bazı sahabîlere ve Râğıb’a nisbet edilen on altı muhkem-müteşabih 

görüşünü kabul etmez, görüşlerdeki tutarsızlıkları dile getirir. Ardından kendi 

tanımlamasını yapar. Âlimlerin, bu konuda ihtilaflara düşmelerinin sebeplerine değinir. 

Ona göre deyimlerin birbirine karıştırılması, araştırmacıların te’vil kavramını muhkem 

                                                 
1321 Araf, 7/8-9. 
1322 Enbiyâ, 21/47. 
1323 Zilzâl, 99/6-8. 
1324 Kehf, 18/105. 
1325 Mü'minûn, 23/103. 
1326 Karia, 101/11. 
1327 el-Mîzân, VIII. 10-14. 
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ve müteşabih konularıyla karıştırmaları, çeşitli fırkaların müteşâbihleri hevalarına göre 

tefsir etmeleri bu ihtilafın ortaya çıkmasına neden olmuştur.  

Tabâtabâî’nin Allah’ın eli, işitmesi, görmesi, gelmesi, arşa istiva etmesi, melekler, 

tartı vb. müteşabih ayetleri tefsir ederken son derece dikkatli olduğu gözlemlenmiştir. 

“Ru’yetüllah” meselesinde Mûtezile ile aynı görüşü paylaşır ve Allah’ın gözle 

görülemeyeceğini kalple görülebileceğini savunur. “Allah’ın eli" kelimesinden kudret 

ve bu kudretin kemâl derecesinde oluşunun kastedildiğini söyler. Diğer ifadeleri, 

Allah’ın gücü, saltanatı, herşeyden haberdar olması, herşeyi bilmesi, duyması vb. 

şekilde açıklamıştır. Müteşabih ayetleri de her zaman yaptığı gibi bütüncül bakış 

açısıyla tefsir etmiş, ilgili konudaki tüm ayetleri okuyucusunun gözü önüne koyarak en 

doğru görüşe ulaşmasını, yanlış görüşleri ayetler ışığında farketmesini sağlamıştır. 

Allah’ı (cc) insanlara benzetici ve O’nu cisimleştirici ifadelerden uzak durarak zihinleri 

bulanıklıktan korumuştur. Müteşabihler konusunda yaptığı yorumlar geneli itibariyle 

imamlarla melekleri benzeştirmesi dışında mantıkî, aklî ve Kur’ân’ın zâhirine bağlı 

yorumlardır.  

 

 

5. İsrailiyyât 

 

“İsrâîliyyât, isrâîliyye kelimesinin çoğuludur. İsrâîl, rivayetlere göre Hz. Ya'kûb'un 

(as) ismi veya lâkabıdır.”1328 Kur'ân-ı Kerîm Yahudilere "Ben-i İsrâîl" diye hitab 

eder.1329 “İbranîce olan “isrâîl” kelimesi, "kul" manâsına gelen (isrâ) ile "Allah" 

manâsına gelen (îl)'den mürekkeptir ve (Allah kulu) anlamındadır.”1330 

“Yahudi kültür ve medeniyetinden tefsire aktarılan rivayetler ve tefsirlere 

isrâîliyyat denmekle birlikte, daha geniş anlamıyla Yahudi, Hıristiyan ve diğer 

kültürlerden İslâmiyet’e giren rivayetlere de denir.”1331 Diğer bir tanım ise şöyledir: 

“İslâm'a ve özellikle tefsire girmiş olan Yahudi, Hıristiyan ve diğer dinlere ait kültür 

kalıntılarıyla, dînin gerek lehine ve gerekse aleyhine uydurulup Hz. Peygambere ve 

O'nun muasırları olan sahabe ile müteakip nesillere izafe edilen her türlü haber, 

                                                 
1328Asım Efendi, Kamus Tercemesi, IV. 1006. 
1329 Bakara, 2/136-140; Nisâ, 4/163. 
1330 Remzi Na’nâ'a,  el-İsrâîliyyat ve Eseruhâ fî Kütübi't-Tefsîr, Beyrut, 1970/1390, s. 7. 
1331 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 240. 
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isrâîliyyat kelimesinin manâsı içine girer. Bir kelime ile İslâm'a yabancı olan her şey bu 

kelimenin bünyesinde mütâla'a edilmelidir.”1332 

Sahabe devrinden itibaren isrâîliyyat, Kur’ân-ı Kerîm’de kısa ve kapalı olarak 

zikredilen kıssalar etrafında dönmüştü. Bu kapalılığı giderebilmek için Ehl-i kitaptan 

nakiller yapılmıştır. Kur’ân’ın veciz oluşundan dolayı O’nun tefsir ve izahında diğer 

dinlerin tafsilatlı haberler alınmış,1333 “İslâm’a giren Ehl-i Kitab mensupları da eski dini 

bilgilerini İslâm’a taşımışlardır. Zamanla gelen rivayetler çoğalmış, doğru mu yanlış mı 

gözetilmeksizin aktarılmış ve tefsir kitaplarını doldurmuşlardır.”1334 

Aydemir, eserinde israiliyyatı; sened ve metin bakımından sahîh ve sağlam olan 

isrâîliyyat, sened ve metin bakımından sahîh ve sağlam olmayan isrâîliyyat (mevzu, 

uydurma) olan isrâîliyyat diye ikiye ayırır. İslâm'a uyup uymaması bakımından 

îsrâiliyyatı da üçe ayırır: İslâm'a uygun olan îsrâîlîyyat, Îslâm'a zıt olan isrâilîyyat, 

tasdik veya tekzîb edilemeyen israîliyyattır.1335 

İsrâiliyat ile ilgili rivayetlerin muhtevası “hayli geniş olup bu rivayetler genellikle 

İsrâiloğulları’na gönderilen peygamberleri, bu peygamberlerin günahkârlara yaptıkları 

uyarıları, bunlara verilen cezaları, zâhidlerin söz ve davranışlarıyla onların mazhar 

olduğu mânevî lutufları konu almaktadır… Sadece geçmiş olaylar değil gelecekteki 

olaylar ve gayba dair bilgilerle fiten ve melâhimi ilgilendiren rivayetler de İsrâiliyat 

kapsamına girer.”1336  

“Şarkiyatçıların ve çağdaş müslüman âlimlerin tesbitine göre İsrâiliyat kabilinden 

bazı bilgiler Kitâb-ı Mukaddes ve onun şerhlerinde yer almamaktadır.” “Hadis 

kaynaklarında yer alan İsrâiliyat’ın sened ve metin açısından cerh ve ta‘dîle tâbi 

tutulması halinde sahih olanlarının tesbit edilmesi mümkün olduğu gibi uydurma 

olanlarını ayırmak da mümkündür. İsrâiliyat’ı yer aldığı kaynaklar açısından farklı 

kategorilere ayırmak, tefsir, tarih ve menâkıb kitaplarındaki rivayetleri hadis 

kaynaklarındakilerden farklı şekilde değerlendirmek gerekir.” 

“İsrâilî rivayetlerde büyük ölçüde yanlış bilgilerin ve tahrifatın bulunması, bunların 

Hz. Peygamber’e veya sahâbîlere nisbet edilmesi şüphe yok ki dinî açıdan sakıncalar 

doğurmuştur. Bu tür rivayetler, inancı etkileyerek Allah’a yaratılmışlık özelliği taşıyan 

sıfatların nisbet edilmesine sebebiyet vermiş, teşbih ve tecsîme gidilmesine yol açmış, 

                                                 
1332Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrailiyyat, https://web.itu.edu.tr/~yildizh/Kitaplar/Din/tefsirde_ 

israiliyyat. htm, 2019. 
1333 bkz. Cerrahoğlu, age., s. 245-246. 
1334 bkz., Cerrahoğlu, age., s. 250.  
1335Ayrıntılı bilgi, israiliyyat rivayeti örnekleri için bkz., Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrailiyyat, 

https://web.itu.edu.tr/~yildizh/Kitaplar/Din/tefsirde_israiliyyat.htm, 2019. 
1336 İbrahim Hatiboğlu, İsrâiliyat, DİA, 2001, XXIII. 199-202. 

https://web.itu.edu.tr/~yildizh/%20Kitaplar/Din/tefsirde_%20israiliyyat.%20htm
https://web.itu.edu.tr/~yildizh/%20Kitaplar/Din/tefsirde_%20israiliyyat.%20htm
https://web.itu.edu.tr/~yildizh/Kitaplar/Din/tefsirde_israiliyyat.htm
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peygamberlerin ismetini zedeleyecek fikirler ortaya koymuş, âhiret hayatıyla ilgili 

olarak naslarla bağdaşmayan açıklamalar getirmiş, dinin bid‘at ve hurafelerle dolu 

olduğu intibaını uyandırmıştır.”1337  

“Şî’î tefsirlerde de İsrailiyyata yer verilmiştir. İsrâili rivayetler Örneğin Havvâ’nın 

Âdem’in kaburga kemiğinden yaratılması, Hârut-Mârut olayı, Nuh’un gemisinin 

uzunluğu, özelliği ve Âdem’in kemiklerinin içinde bulunduğu gibi İsrâili rivâyetler 

İmamlara nispet edilmiştir. Peygamberlerin masumiyetine ters bir takım isnatlar 

örneğin, Hz. Peygamber’in Zeyd ile evli iken Zeyneb’e aşık olması, Hz. Dâvud’un 

Urya’nın karısını yıkanırken görüp ona aşık olması ve bu yüzden Urya’yı savaşa 

yollaması, Hz. Yûsuf’un zina yapmaya yeltenmesi gibi kabulü mümkün olmayan bir 

takım sözler İmamlara isnat edilmiştir.”1338 

Tabâtabâî’nin isrâiliyyata karşı konumu ise şöyledir: Kur’ân’da beyan edilmeyen 

meselelerin ayrıntılarıyla uğraşmanın insanı asıl gayeden uzaklaştıracağı düşüncesinden 

hareketle İsrâiliyatla ilgili haberleri aktarmakta ihtiyatlı bir yol izler. Ona göre bazı 

muhaddislerin ifrata kaçarak bu tür haberleri olduğu gibi kabul etmesine karşılık bazı 

çağdaş müelliflerin bütünüyle reddetmesi doğru olmamıştır.1339  

Kur’ân kıssaları mucizdir, Tevrat kıssaları ise, bunun aksidir. Önceki müfessirler, 

kıssalar hakkında bilinmeyenleri, teferruatları Ehl-i kitaptan alarak tamamlamışlardır. 

Hatta bazıları, tevhide, inanç esaslarına, peygamberlerin ismetine akla, nassa, vb. aykırı 

olsa da tefsirlere alınmıştır. Tabâtabâî, Hz. Süleyman hakkında gelen sihir, şeytan 

rivayetlerini kabul etmez, Yahudilerin uydurması görür. Harut ve Marut hakkında 

gelenleri de reddeder. Yusuf (as) ile ilgili rivayetlerin tümünü reddeder ve şöyle der: 

“bu konudaki rivayetlerin büyük çoğunluğu ayetlerin tefsir amacıyla bağlantılı olmadığı 

için, onları nakletmeyi terk ettik” der. Bunlar Şî’a kitaplarına da girmişse tereddüt 

etmeden reddeder.1340 Müfessir, aynı konuda Tevrat ve İncil metinlerinden nakilleri 

Kur’ân kıssalarıyla karşılaştırmak için yapar, aralarındaki ihtilafı gözler önüne serer.  

Müfessirimiz, “Tefsirlerimize isrâîliyyatın ne ölçüde girdiğinin bir şahidi olmak 

üzere, Ashâb-ı Kehf, Tâlût ve Câlût, Hârût ve Mârût gibi konularda biraz fazlaca rivayet 

kaydettim. Yeri geldikçe, Kitab-ı Mukaddes'ten tefsirlere nelerin ne miktar geçtiğini 

göstermek için Tevrat'tan metinler naklettim.” der.1341 

 

                                                 
1337 Hatiboğlu, İsrâiliyat, XXIII. 199-202. 
1338 Habibov, age., s. 176-177. 
1339 Musa Kazım Yılmaz, el-Mizan, DİA, XXX. 213-214. 
1340 el-Evsî, age., s. 169. 
1341 el-Evsî, age., s. 169. 
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a. Hz. Süleyman, Hârut ve Mârut 

 

İlk olarak kendisinin Bakara Suresi 2/102-103. ayetlerde Hz. Süleyman’ı, Harut ve 

Marut’u nasıl değerlendirdiğine bakalım. Allâme, ayetlerin tefsirine müfessirler 

arasında Kur'ân-ı Kerîm'in bir başka ayeti üzerinde bu düzeyde görüş ayrılıkları 

olmadığını belirterek başlar. Bu ayetin Kur'ân'ın olağanüstü ifade tarzının akıllara 

durgunluk veren örneklerinden olduğunu, ayet-i kerîmede akılların dehşetten 

donakalacağı, kafaların allak-bullak olacağı kadar ihtimaller söz konusu olmakla birlikte 

sözel yapısının göz kamaştırıcı güzelliğini aynen korumakta, fesahat ve belâgat 

açısından en ufak bir halel görülmemekte olduğunu belirtir.1342 

“Ayetin akışından anlaşıldığı kadarıyla Yahudiler yaygın biçimde sihir yapmakta 

ve sihirle ilgilenmekte, bunu da Hz. Süleyman'a mal etmektedirler. İddialarına göre Hz. 

Süleyman krallığını, cinler, insanlar, vahşî hayvanlar ve kuşlar üzerindeki egemenliğini, 

olağanüstü gelişmelere yol açma yeteneğini sihir sayesinde elde edebilmiştir. Bildikleri 

sihrin bir kısmını O’na, diğer bir kısmını da Babil'deki Harut ve Marut adlı meleklere 

mal ederler. Kur'ân-ı Kerîm, Hz. Süleyman'ın sihirle ilgilenmediğini belirterek onlara 

cevap veriyor, bu yaklaşımlarının asılsızlığını vurgulayarak reddediyor. Süleyman kâfir 

olmadı. O, Allah tarafından küfür ve günahlardan korunan bir peygamberdir. Hz. 

Süleyman, kendisine sihir ve küfür izafe edilmeyecek kadar üstün ve kutsal bir kişiliktir. 

Ayetlerde belirtildiğine göre, Hz. Süleyman sâlih bir kul, Allah tarafından gönderilmiş 

bir peygamberdir. Allah ona bilgi ve hikmet vermiştir. Ona öyle bir hükümranlık 

bahşetmiştir ki, O, kesinlikle sihirbaz değildir. Bu, şeytanların uydurup insanlar 

arasındaki dostlarına fısıldadıkları asılsız bir kuruntu, güvenilmez bir hurafedir ve onlar 

da insanlara sihir öğrettikleri için kâfir olmuşlardır.1343 

Allâme, İmam Bâkır'dan şöyle bir rivayet nakleder: "Hz. Süleyman ölünce, İblis bir 

sihir uydurdu, onu bir kâğıda yazıp katladı, üzerine de şöyle bir not düştü: 'Bu, Asif b. 

Berhiya'nın Davud oğlu Süleyman'ın ortaya koyduğu ilim hazinelerinin saklı bulunduğu 

kitaptır. Şu şu şeyleri isteyen kimse şöyle şöyle yapmalıdır.' Sonra da yazıyı 

Süleyman'ın tahtının altına gömdü, ardından çıkarıp onlara okudu. Bunun üzerine 

kâfirler, 'Demek ki, Süleyman bu bilgiler sayesinde bize üstünlük sağlamıştı.' dediler. 

Müminler ise, 'Hayır, o, Allah'ın kulu ve peygamberidir.' dediler. İşte yüce Allah'ın şu 

sözü buna işaret etmektedir: “Süleyman'ın hükümranlığı hakkında onlar, şeytanların 

uydurdukları sözlere uydular.” Tabâtabâî, bu rivayeti değerlendirirken, sihrin 
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uyduruluşunu, yazılıp okunuşunu İblise isnat etmenin, bu eylemi öteki cin ve insan 

kökenli şeytanlara isnat etmeye ters düşen bir yaklaşım olmadığını çünkü her türlü 

kötülüğün kaynağının İblis olduğunu ve kötülüğü, fısıltı ve vesvese aracılığı ile 

dostlarına, yardakçılarına ulaştırdığını vurgular.1344  

Uyûn adlı eserde, İmam Rıza ile Halife Me'mun arasında geçen konuşmada şöyle 

bir pasaja yer verilir: "Harut ve Marut iki melektiler. İnsanlara sihir öğretiyorlardı ki, 

bunun aracılığı ile sihirbazların yaptıkları büyüden korunsunlar, onların kurdukları 

hileleri bozabilsinler. 'Biz bir imtihan vesilesiyiz, sakın küfre gitme.' demedikçe de 

kimseye bu sanatı öğretmezlerdi. Ama bu sihri öğrenenlerin bir kısmı sihir yapmak 

suretiyle küfre saptılar. Oysa sihirden kaçınmaları kendine emredilmişti. Yaptıkları sihir 

aracılığı ile erkekle karısının arasını açıyorlardı. Yüce Allah bunlarla ilgili 

olarak, 'Ancak, Allah'ın izni olmadan o büyü ile hiç kimseye zarar 

veremezler.' buyuruyor."  

Tabâtabâî, Hz. Süleyman ile ilgili ed-Dürr'ül-Mensûr Tefsiri’nde, İbn-i Cerir'in 

İbn-i Abbas'a dayanarak şöyle rivayet ettiğini bildirilir: "Hz. Süleyman helaya gitmek 

istediğinde ya da özel bir iş yapmak istediğinde yüzüğünü karısı Cerade'ye verirdi. Yüce 

Allah Süleyman'ı sınamak istediği bir günde O, yüzüğünü her zaman olduğu gibi 

Cerade'ye verdi. Ardından Şeytan Süleyman'ın şekline girerek kadının yanına gelip ona, 

'Yüzüğümü getir.' dedi. Şeytan yüzüğü alıp parmağına takınca bütün cin ve insan 

kökenli şeytanlar ona boyun eğdi. Daha sonra Hz. Süleyman karısının yanına geldi ve 

'Yüzüğümü getir.' dedi. Kadın, 'Yalan söylüyorsun. Sen Süleyman değilsin.' dedi." 

"Bunun üzerine Hz. Süleyman bir sınavdan geçirildiğini anladı. O günlerde şeytanlar 

serbest kalıp sihir ve küfür içeren bir yazı hazırladılar. Bunu önce Süleyman'ın tahtının 

altına gizlediler, sonra çıkarıp insanlara okudular ve dediler ki: 'Süleyman bu yazılar 

aracılığı ile insanlar üzerinde egemenlik kuruyor, onlara üstünlük sağlıyor.' Bunun 

üzerine insanlar Hz. Süleyman'dan uzaklaşıp onu tekfir ettiler. Nihayet Hz. Muhammed 

(sav) peygamber olarak görevlendirilince yüce Allah, 'Süleyman küfre gitmemişti. Fakat 

o şeytanlar, küfre gittiler.' ayetini indirdi." Müfessirimiz, bu kıssanın başka kanallardan 

da aktarıldığını ve peygamberlerden baş gösteren hatalar (ayak sürçmeleri) hakkında 

nakledilmiş olduğunu belirtmekle yetinir.1345 

Tabâtabâî, ed-Dürr'ül-Mensûr Tefsiri’nden uydurma olduğunu belirttiği zühre 

yıldızı ile ilgli haberi nakleder: Nafi,  İbn-i Ömer ile birlikte yolculukta olduklarını 

gecenin sonuna doğru, 'Ey Nâfi', bak bakalım zühre yıldızı çıktı mı?' diye iki veya üç 
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kere sorar. 'Yıldız çıktı.' der. İbn Ömer 'Hoş gelmedi, safalar getirmedi.' der. Sebebini 

sorunca da Rasülullah’ın şöyle buyurduğunu söyler:  Melekler dediler ki: 'Ya Rabbi, 

Âdemoğullarının işlediği hatalara ve günahlara karşı nasıl sabrediyorsun?' Yüce Allah 

buyurdu ki: 'Ben onları sınarım ve bağışlarım.' Bunun üzerine melekler, 'Eğer onların 

yerinde olsaydık, senin emirlerine karşı gelmezdik.' derler.." "Allah 'Aranızdan iki 

melek seçin.' der. Harut ve Marut'u seçerler ve yeryüzüne indirilirler. Sonra yüce Allah 

onlara şehvet duygusunu verir. İkisi de Zühre adındaki zinakâr kadından hoşlanır ve 

kadınla birleşmek isterler. Kadın, 'Bana göğe çıkıp inmenizi sağlayan ismi 

öğretmedikçe bu isteğinize uymayacağım.’ der. Melekler önce reddetse de sonradan 

kadının isteğini yerine getirirler. Kadın göğe doğru yükselince, Allah onu bir yıldız 

hâline getirir ve o iki meleğin de kanatlarını koparır." "Melekler tevbe ederler. Allah 

'İsterseniz sizi eski konumunuza getireyim de kıyamet günü cezalandırayım veya sizi 

dünyada cezalandırayım da kıyamet günü eski hâlinize döndüreyim.' der. Melekler, 

ahiret azabı yerine dünyada azap görmeyi tercih ederler. Allah onlara, 'Babil'e gidin.' 

diye vahyeder, onlar da Babil'e doğru hareket ederler. Allah onları gökle yer arasında 

baş aşağı asar ve böylece kıyamete kadar azap görürler."1346 

 Bu nakilden sonra, buna benzer bir yorumun da Şî’î kaynaklarından merfu olarak 

İmam Bâkır'a dayandırılarak rivayet edildiğini belirtir. Süyûtî’nin, Harut ve Marut adlı 

meleklerle Zühre adlı kadın hakkında yirmi küsûr hadis rivayet ettiğini söyler. 

Bunlardan bazılarının sahih olduğunun bildirildiğini, bu rivayetlerin isnat zincirinde 

İbn-i Abbas, İbn-i Mes'ud, Hz. Ali, Ebu’d- Derda, Ömer, Ayşe ve İbn-i Ömer olduğunu 

belirtir ve şöyle devam eder: “Ne var ki, bu asılsız bir hikâyedir. Saygın meleklere 

yakıştırılmış uydurma (hurafe) rivayettir. Kur'ân'ı Kerîm meleklerin kutsallıklarını, şirk 

ve günahtan uzak oluşlarını açık biçimde bildirmiştir. En iğrenç şirk ve en iğrenç günah, 

puta tapıcılık, adam öldürme, zina etme, içki içmedir. Bu uydurma rivayette, Zühre adlı 

yıldızın meshedilmiş zinakâr bir kadın olduğu belirtilir. Bu, gülünç bir iddiadır. Zühre 

yıldızı, doğuşu ve varoluşu bakımından tertemiz gök cismidir. Yüce Allah bir ayet-i 

kerîmede ona yemin etmiştir: "Hayır, yemin ederim o geceleri geri dönüp ışık verenlere, 

gündüzün güneşi altında gizlenen gezegenlere."1347 Kaldı ki, astronomi bilimi, 

günümüzde, söz konusu gezegenin mahiyetini, yapısındaki elementleri, hacmini ve 

diğer özelliklerini ortaya koymuştur. Bu ve az önce sözü edilen kıssa, Yahudilerin 

anlattıkları kıssalara benzemektedir. Yahudilerin Harut ve Marutla ilgili efsanelerini 

çağrıştırmaktadır. Bir bakıma bu hurafeler eski Yunan mitolojisinde yer alan 
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gökcisimlerine ilişkin efsanelere de benzemektedir.” der. Bunun ardından titiz bir 

araştırmacının peygamberlerin hataları ve yanılgıları ile ilgili olarak ortaya atılan bu tür 

hadislerin kesinlikle Yahudilerin desiselerinden uzak olmadığını açıkça göreceğini 

belirtir.1348 

Anlaşılacağı üzere müfessirimiz, rivayetlerin pek çok tariki olsa, bu rivayetlerde 

makbul raviler olsa da o rivayeti Kur’ân’a, sünnete arzediyor, peygamberlerin, 

meleklerin genel özelliklerine tezatsa, akılla çelişiyorsa Şî’î kaynaklarında da geçse 

reddetmektedir. Zühre yıldızı ile ilgili rivayetlerin kaynağının Yunan mitolojisi ve 

Yahudi desiseseleri olarak görür. 

 

 

b. İnek Kesme Olayı 

 

Bakara Suresi’nin 2/67. ayetinde inek kesme olayının tefsirini yaptıktan sonra 

Tevrat’ta da bu olaya işaret olduğunu Tesniye 21. babda şöyle dendiğini nakleder: 

"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 hâkimlerin çıkacaklar ve öldürülmüş adamın etrafında olan şehirlere 

uzaklığını ölçecekler ve vaki olacak ki, öldürülmüş adama en yakın olan şehrin 

ihtiyarları sığırlardan, 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 Levioğulları, kâhinler 

yaklaşacaklar; çünkü Allah'ın Rab kendisine hizmet etmek için ve Rabbin ismiyle 

mübarek kılmak için onları seçti ve her davada ve her döğüşte onların sözüne göre 

olacaktır. Ve o şehrin bütün ihtiyarları, öldürülmüş adama en yakın olanlar, vadide 

boynu kırılmış olan ineğin üzerinde ellerini yıkayacaklar ve cevap verip diyecekler: 

Ellerimiz bu kanı dökmedi ve gözlerimiz onu görmedi. Kurtardığın kavmin İsraile 

bağışla, ya Rab ve kavmin İsrail arasında suçsuz kan bırakma. Ve kan onlara 

bağışlanacaktır. Ve Rabbin gözünde doğru olanı yaptığın zaman suçsuz kanı aranızdan 

kaldıracaksın." 

Allâme, bu nakilden sonra, "Hani siz bir adam öldürmüştünüz..." hitabıyla, kıssanın 

tüm ayrıntılarıyla değil, genel hatlarıyla özet bir biçimde anlatıldığını anlamış olursun, 
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kıssanın bir bölümünün ayrıntılı bir biçimde ayrı bir kıssaymış gibi anlatılmasının 

sebebi ise, bununla bir mesaj verilmek isteniyor olmasıdır, der.1349 

 

 

c. Kâbe, Hz. İbrahim 

 

Konuyla ilgili başka bir ayetimiz şöyledir: َمقَاِم  َواِذْ َجعَْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَة  ِللن اِس َواَْمنا   َوات ِخذُوا ِمنْ 

يَم ُمَصلًّى    O zaman biz Kâbe’yi insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir makam“   اِْبٰرهّ۪

ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de İbrâhim’in makamından kendinize namaz kılacak bir 

yer edinin…”1350 

Tabâtabâî, Hz. İbrahim’in Hz. Hacer ve İsmail’i ekin bitmez çöle bırakması, 

zemzemin çıkması, Cürhümoğulları’nın Kâbe’nin etrafına yerleşmesi, Hz. İsmail’in 

büyümesi babasıyla Kâbe’yi inşa etmeleri, Hz. İsmail’in evlenmesi, Hacerü’l-Esved’in 

nasıl olduğu, yerleştirilmesi, Makam-ı İbrahim’den bahseden çeşitli rivayetleri ayrıntılı 

bir şekilde zikreder. Bunların Sünnî ve Şî’î kanallardan rivayet edildiğini, lafız ve mana 

olarak tevatür düzeyine ulaşmayan ahad haberler olduğunu belirtir ve bunların tamamen 

reddedilmesini doğru bulmaz. Ona göre, bu tür haberler sayısal olarak o kadar çokturlar 

ki, bunların tümünü atmak ya da doğruluğunu tartışma konusu yapmak, kaynaklarını 

kuşku ile karşılamak doğru olmaz. Bunlar Kur'ân-ı Kerîm'in de belli ölçülerde yer 

verdiği ilâhî doğaüstü bilgilerdir ki, rivayetlerde de Kur'ân'ın bu yaklaşımı esas 

alınmıştır. 

Kâbe'nin ilk önce bir nurdan kubbe olarak Hz. Âdem'in üzerine inmesi ve Hz. 

İbrahim'in Burak sırtında Mekke'ye gelmesi gibi olayları doğaüstü mucizevî kerametler 

olarak görür. Bu tür gelişmelerin imkânsızlığının kanıtlanamayacağını söyler. Yüce 

Allah peygamberlerini buna benzer birçok mucizevî ayetlerle özel bir şekilde 

ödüllendirmiştir. Onlara olağanüstü kerametler bahşetmiştir. 1351 

 ‘Birisi şöyle demiştir’ diyerek Sünnî ve çağdaşı olan ve bu haberleri israiliyyat 

olarak gören kişiyi eleştirir. Nakledilen her rivayeti kabul etmemesine rağmen bu 

konuda Ehl-i Beyt imamlarından gelen rivayetleri sahih kabul eder ve yukarıdaki 

rivayetlerin isrâîliyyat olarak nitelendirilmesine karşı çıkar.1352 

İsrailiyyatın bol nakledildiği ayetlerden biri de şudur:  يُم اْلقََواِعدَ ِمَن اْلبَْيِت َواِذْ يَْرفَُ  اِْبٰرهّ۪

يُل  َرب نَا تَقَب ْل ِمن ا  اِن   يمُ َواِْسٰمعّ۪ يُ  اْلعَلّ۪ َك اَْنَت الس مّ۪  "İbrahim İsmail'le birlikte Evin temellerini 
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yükseltiyordu..."1353 Birisi, ayetin, Hz. İbrahim'le İsmail'in Evi, putperest bir memlekette 

sırf Allah'a kulluk sunulması amacı ile kurduklarını dile getirir. Hikâyecilerin, 

tefsircilerin, yüce Allah'ın bildirdiklerinin dışında kalan haberleri rivayet ettiklerini 

söyler. Rivayetlerinde Evin eskiliğini, Âdem'in haccedişini, Kâbe'nin Tufan zamanı 

göğe yükseltilişini, Hacer'ül-Esved'in cennet taşlarından biri oluşunu allandıra, 

ballandıra anlatırlar. Kıssacıların amacı dini süslemek, bu tür rivayetlerle onu çekici 

hâle getirmektir. Kâbe'nin onuru da, Allah'ın evi oluşudur, O'na izafe ediliyor olmasıdır. 

Hacer'ül-Esved'in şerefi de, Allah'ın eli yerine ona el sürülüyor olmasıdır.1354 

Bu kişi (tefsirci), ‘Bu rivayetler en başta birbirleriyle ve kendi içlerinde çelişik 

olmalarından dolayı, ikincisi rivayet zincirlerinin sahih olmayışından dolayı, üçüncüsü 

kitabın zâhiri ile çelişmelerinden dolayı geçersizdirler. Bu rivayetler İsrailiyat'tan 

kaynaklanan hurafelere dayanırlar. Dinlerini karıştırmak ve kitap ehli olanları bu dinden 

uzaklaştırmak amacı ile Yahudi kökenli zındıklar bunları Müslümanlar arasında 

yaymışlardır.’ der. 

Tabâtabâî, bu kişinin görüşlerini kabul etmez ve eleştirir: ‘Çelişki ve tutarsızlık 

eğer teker teker tüm rivayetlerde tespit edilirse zararlı olur. Bunlar bir bütün olarak ele 

alındığında bütünü aklen ve naklen imkânsız olanı içermeyecekleri için topluca 

reddedilmez. Bazı rivayetler arasındaki uyuşmazlık da geneli açısından bir olumsuzluk 

olarak değerlendirilmez’ der. Bu rivayetlerin Rasülullah’a ve tertemiz Ehl-i Beyt 

imamlarına masum kaynaklara dayandığını, bunların dışındaki sahabe ve tabiin kuşağı 

tefsircilerinin durumunun diğer insanların durumu gibi olduğuna dikkat çeker. Onların 

çelişkiden uzak sözlerinin durumu, çelişki içeren sözlerinin durumu gibidir der. Kitaba 

ve doğruluğu kanıtlanmış sünnete ters düşmediği sürece herhangi bir rivayeti ya da 

rivayetleri reddetmemek gerekeceğini, ilâhî dinin bilgileri açısından tartışılmaz kanıtın, 

Kitap ve doğruluğu kesinleşmiş sünnettir olduğunu vurgular. 

Müfessirimiz, bazı şeyleri kabul etmek bir zorunluluktur der ve bundan kastının 

Kitap ve doğruluğu tartışma götürmez sünnet olduğunu ifade eder. Kitap ve sünnete ters 

düşen rivayetlerin kesin olarak reddedilmesi gerektiğini, bazı bilgilerin reddine ya da 

kabulüne ilişkin bir aklî, naklî kanıt bulunmadığını belirtir. Ona göre, bu tür rivayetlerin 

sırf senetlerinin güvenilmezliğinden dolayı kuşkulu olduklarına ilişkin yaklaşım 

tutarsızdır.  

Bu tür rivayetlerin, "İbrahim, İsmail'le birlikte Evin temellerini 

yükseltiyor..." ayetine ters düştüklerine ilişkin iddiayı da eleştirdikten sonra genel 
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üslubuna ters bir şekilde iddia sahibini şöyle hedef alır:  ‘Onun mezhebî tutuculuğu, 

peygamberlerden aktarılan manevî gerçekleri reddetmeyi ve dinin zâhirî kısmının köklü 

ve derine nüfuz etmiş temellere dayandığını inkâr etmeyi öngörüyor. Ya da çağdaş 

bilimin verilerine irade dışı bir teslimiyet söz konusudur.1355 Bu tür gerçekler pozitif 

bilimlerin ve sosyolojinin araştırma alanlarının kapsamına girmezler. Bu bilimler bu tür 

gerçekler hakkında konuşma, onları kanıtlamaya çalışma ya da çürütme güç ve yetkisine 

sahip değildirler.1356 Eleştirdiği bu kişi çağdaşı olan ya Abduh ya da Reşid Rıza’dır. 

Tabâtabâî, Kâbe, Hacerü’l-Esved, Makam-ı İbrahim’den vb. bahseden rivayetlerin 

Sünnî ve Şî’î kanallardan rivayet edildiğini, bunların ahad haberler olduğunu belirtir ve 

bunların tamamen reddedilmesini doğru bulmaz. Bu rivayetlerin Ehl-i Beyt yoluyla 

kendilerine güvenilir bir şekilde geldiğinden kabul edilebileceğini söyler ve bunları 

israiliyyat olarak görmez, görenleri de mezhebî tutuculukla itham eder. Bu rivayetlerin 

aktarılan şekilde olmadığını modern bilimlerin kanıtlayamayacağını vurgular. Oysa 

Harut Marut hakkındaki rivayetleri Sünnî ve Şî’î kaynaklarda defalarca zikredilse de 

akıl, nakille çeliştiği için topluca reddetmişti.  

 

 

d. Hz. Musa’nın Asası 

 

Bakara Suresi 2/60. ayette “Mûsâ kavmi için su istemiş, biz de ona, "Asânı taşa 

vur!” demiştik.” bölümünde geçen asanın mahiyeti tartışılmış olsa da müfessir bunu 

gereksiz gördüğünden konu edinme luzumu görmemiştir.1357 

 

 

e. Kırk Gece 

 

Bakara Suresi 2/51. ayette Allah Teâla’nın Hz. Mûsâ ile kırk gece için 

sözleşmesinden bahsedilir. Bu kırk gecenin hangi aylar hangi günlerde olduğuna dair 

pek çok rivayet olmasına rağmen Tabâtabâî, bunlara değinmez sadece otuz geceye 10 

gece daha eklendiği rivayetini aktarmakla yetinir.1358 

 

 

                                                 
1355 el-Mîzân, I. 288. 
1356 el-Mîzân, I. 289. 
1357 el-Mîzân, I. 189. 
1358 el-Mîzân, I. 190. 
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f. ‘Yasak Meyve’ 

 

"Ey Âdem! Sen ve eşin cennette oturun, orada istediğiniz yerden rahatça yiyip için 

ve şu ağaca yaklaşmayın; yoksa zalimlerden olursunuz" dedik.”1359 Müfessir, ayetin 

tefsirinde Hz. Âdem’in (as) yeryüzüne yerleşsin diye yaratıldığını, yeryüzüne yerleşme 

ve dünya hayatını seçmenin ayıp yerlerinin ortaya çıkışına bağlı olduğunu belirtir.1360  

Yasak meyvenin cinsinin ne olduğu konusunda pek çok rivayet vardır.  

Müfessirimiz, yasak meyvenin ne olduğuna dair bir rivayete yer verir ve açıklar. Söz 

konusu ağacın buğday ve kıskançlık ağacı olduğunu ve Âdem ile eşinin buğday 

ağacının meyvesinden yiyip kıskançlık illetine yakalandıklarını, bunun sonucunda da 

Hz. Muhammed ve soyunun (hepsine selâm olsun) yerinde olmayı temenni ettiklerini 

dile getirir. Birinci anlama göre, yasak ağaç cennet ehlinin ilgisini ve iştahını 

çekmeyecek kadar önemsiz ve cazibesizdi. İkinci anlama göre ise, bu ağaç Âdem ve 

eşinin ulaşamayacakları kadar önemli ve erişilmezdi. Nitekim bir rivayette de bu ağacın, 

Hz. Muhammed ve soyunun bilgisi olduğu bildirilmiştir. Hz. Âdem, Allah'tan başkasına 

yönelmeme anlamını kapsayan ve Allah'a yakınlığı sembolize eden cennetten 

yararlanma ile dünyaya bağlanma zorluk ve meşakkatini beraberinde getiren yasak 

ağaçtan yemeyi birlikte yürütmek istemiştir. 1361 

 

 

g. Talut-Calut Kıssası 

 

Bakara Suresi 2/246. ayette “Bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşa-

lım" ifadesi şöyle anlaşılır: Calut isimli bir kral İsrailoğulları'na egemen olur. 

Uyguladığı baskıyla yurt, evlât gibi bağımsız bir hayatın tüm nimetlerini kaybetmişler-

dir. Bakara Suresi 2/247. ayette "Allah size Tâlût’u hükümdar olarak gönderdi" ifadesi 

geçer. Talut'un peygamberlik veya krallık misyonunu taşıyan aileden gelmemesi 

sebebiyle O’na itiraz ederler. Bakara Suresi 2/248. ayette de hükümdarlığının alameti 

olan tabuttan bahsedilir.  

                                                 
1359 Bakara, 2/35. 
1360 el-Mîzân, I. 129; Eğer yasak ağacın meyvesinin yenmesi ve ayıp yerlerinin ortaya çıkması ile birlikte 

dünya hayatı bir zorunluluk ve cennete dönüş de bir imkânsızlık niteliğini almasaydı, hiç kuşkusuz, 

hatanın bağışlanması ile birlikte cennete geri dönmeleri gerekirdi. Kısacası, onların cennetten çıkmalarına 

ve yeryüzüne indirilmelerine yol açan etken, yasak ağacın meyvesini yemeleri ve ayıp yerlerinin 

görünmesiydi. Bu da lânetlenmiş şeytanın vesveseleri sonucu gerçekleşmişti.( el-Mîzân, I. 129). 
1361 el-Mîzân, I. 145. 
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Tabâtabâî, Kummî’den Cafer-i Sadık’dan Talut, Calut, tabuttan bahseden uzunca 

bir rivayeti sened zinciriyle nakleder. “Yüce Allah, Kıbtîlerden olan Calut'u üzerlerine 

musallat eder. Calut onları aşağılar, erkeklerini öldürüp onları yurtlarından ve malların-

dan uzaklaştırır. Kadınlarını da köleleştirir. Allah, Talut’u seçer. Talut, beden olarak iç-

lerinde en iri ve en güçlü olanıdır, onlardan daha bilgili ama yoksuldur.  'O'nun krallığı-

nın belgesi, Tabut'un gelmesidir. 'O'nun hükümdarlığının belgesi, size Tabut'un gelmesi 

olacaktır.1362 

Allâme’nin sened zinciriyle naklettiği başka bir rivayette  "Onun hükümdarlığının 

belgesi..." diye başlayan ifade hakkında "Melekler onu sığır suretinde taşıyorlardı." de-

diğini rivayet eder. Daha sonra isrâîliyyat ve rivayetler konusundaki tutumunu 

göstermesi açısından şu önemli hususları dile getirir. “Biz genelde hadislerin rivayet 

zincirlerine yer vermezken, bu rivayeti râvî zinciriyle birlikte sunmamızın nedeni şudur: 

Biz Kur'ân'la uyuşan rivayetlerin râvî zincirine yer vermeyiz. Çünkü Kur'ân'la uyuştuk-

tan sonra, artık hadisin rivayet zincirine gerek yoktur. Ama Kur'ân'la uyuşmayan, bağ-

daştırma imkânı bulunamayan hadislerin rivayet zincirlerini sunmaktan başka seçenek 

yoktur. Bununla beraber biz, senetleri sahih ya da karinelerle destekli rivayetlere yer 

vermeyi uygun görüyoruz.”1363 

Tabâtabâî’nin zikrettiği rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla Talut, Calut’un kim 

olduğu, tabutun vasıfları gibi birçok kaynakta ayrıntılarıyla anlatılan luzumsuz 

israiliyyat rivayetlerine yer vermez. Müfessir, rivayetleri genelde senetsiz verir. Sebebi 

ise bu rivayetlerin Kur’anla uyuşmasıdır. Rivayet zincirini verdiği rivayetler ise 

Kur’anla uyuşmayan rivayetlerdir. 

 

 

       h. Beyt-i Makdis’in Harab Edilmesi 

 

Müfessirimiz, İsra 17/4. ve 5. ayetler hakkında diğer eserlerde pek çok israilî 

rivayet zikredilmesine rağmen hiçbir rivayet nakletmez. Ayeti tefsir ederken olaya 

kısaca değinir. Yahudi tarihinde göre, Beyt-i Makdis’i harab etmek üzere ilk 

gönderilenin Buhtunnasır (Nabukadnazar) olduğunu oranın yetmiş yıl harab kaldığını, 

ikinci gönderilenin Rum Kayseri İsbiyanos olduğunu, veziri Tutuz’un onlara 

                                                 
1362 el-Mîzân, II. 300-301-302. 
1363 el-Mîzân, II. 302-303. 



394 

 

yürüdüğünü ve beyti harab ettiğini, yaklaşık olarak Miladdan önce birinci yüzyılda halkı 

zelil ettiğini söyler.1364  

Müfessir, ayeti kerîmelerin içerdiği kıssalar hakkında güven sarsıcı, şaşırtıcı rivayet 

ihtilafları olduğu için rivayetleri burada tefsirinde vermez. ‘Kim onları isterse genel ve 

özel hadis mecmualarına müracaat etsin’ diyerek İsrâîliyyat konusundaki tavrını bir kez 

daha ortaya koyar.1365 

 

       

ı. Kârun Kıssası 

 

Tabâtabâî, ا اِن  َمفَاتَِحهُ لَتَنَُٓوأُ بِاْلعُصْ اِن  قَاُروَن َكاَن ِمْن قَْوِم ُموٰسى فَبَٰغى َعلَْيِهْمًۖ َوٰاتَْينَاهُ ِمَن اْلكُ   بَِة اُ۬وِلي نُوِز َمَٓ

ينَ  َ َْل يُِحبُّ اْلفَِرحّ۪ ةِِۗ اِذْ قَاَل لَهُ قَْوُمهُ َْل تَْفَرْح اِن  ّٰللاه  Kasas Suresi 28/76. ayetin tefsirinde Kârun’a  اْلقُو 

değinir. Allah Teâla müşriklerin şu sözü söylemelerinden sonra Kârun kıssasını 

zikreder. “Seninle birlikte hidayete tabi olursak yerimize gömülürüz.”  Allah Teâla 

onlara bu kıssa ile cevap verir. Kârun’un durumu onların durumunu temsil eder. O 

Allah’ı inkâr etti ve kötü akıbete uğradı. Allah Teâla onun başına gelenlerin benzerinin 

onların başına gelmesinden sakındırıyor. İsrailoğullarından Kârun’a Allah hazineler 

vermişti ki anahtarlarını güçlü bir grup zor taşırdı. O onu ilmi ve mükemmelliği ile 

topladığını zannederdi. İlahi azaptan emindi, dünya hayatını ahirete tercih ederdi. 

Yeryüzünde fesat çıkardı. Allah onu ve evini yere gömdü. Allah dışında O’na yardım 

eden birlikler olmadı, başarı kazananlardan da olmadı.1366 

Allâme, Kârun ile ilgili güvenilir gördüğü bazı rivayetleri zikreder. Dürru’l-

Mensur’ İbn Abbas’tan uzunca bir hadis nakleder: “Kârun Musa’nın kavmindendi,  

amcasının oğluydu, ilim istiyordu ki ilmi topladı. Durumu böyle devam etmedi hatta 

Musa’ya zulmetti, O’na hased etti. Musa ona Rabbim bana zekât almamı emretti dedi. O 

karşı geldi. Kârun kavmine Musa size namazı ve şeyleri (emirleri) getirerek mallarınızı 

yemek istiyor siz de onları yükleniyorsunuz. Mallarınızı O’na vererek O’na katlanacak 

mısınız? dedi. Katlanmayacağız sen ne dersin dediler: O da İsrailoğlularının 

fahişelerinden birini ona göndereceğiz fahişeyi kendisine istediğine dair O’na iftira 

atacak. Kadına haber gönderdiler. Musa’nın seninle zina ettiği hususunda O’nun 

aleyhine şahitlik etmen karşılığında sana ihsanda bulunacağız dediler. Kadın evet dedi. 

Kârun Musa’ya geldi Ben-i İsraili topla ve Rabbinin sana emrettiklerini onlara haber ver 

                                                 
1364 el-Mîzân, XIII. 44. 
1365 el-Mîzân, XIII. 43-44. 
1366 el-Mîzân, XVI. 75-76. 
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dedi. Musa evet dedi, onları topladı. Rabbinin sana emirleri neler dediler. Bana, Allah’a 

kulluk etmenizi, O’na birşeyi ortak koşmamanızı, sıla-i rahim yapmanızı, şunları şunları 

emretti dedi. Zani zina ederse recmetmeyi bana emretti dedi. Sen olsan da mı dediler 

evet dedi. Sen zina ettin dediler, ben mi dedi. Fahişeyi çağırdılar geldi. Musa aleyhinde 

şahitlik eder misin dediler. Musa sadece doğuyu söyleyeceğine dair Allaha yemin eder 

misin dedi. Ederim dedi. Sana kendimle iftira atmam karşılığında bana ihsanda 

bulundular. Senin temiz olduğuna ve Allah’ın Rasülü olduğuna şahitlik ederim dedi. 

Bunun üzerine Musa ağlayarak secde etti…”1367 

Müfessir benzer bir rivayeti, Kummî Tefsiri’nde geçen üçüncü rivayeti nakleder. 

“Musa, Kârun’a gelir O’na zekâtın hükmünü ulaştırır. Kârun O’nunla alay eder ve O’nu 

evinden çıkartır. Musa onu Rabbine şikâyet eder. Allah onu cezaya çarptırdı. O’nu ve 

evini yere gömdü.”  Daha sonra şöyle der: “Rivayetin içeriği mevkuf olsa da işler kötü 

(kabul edilemez) olduğu için İbn Abbas ve İbn Nevfel’in iki rivayetini nakletmeyi 

terkettik. İbn Abbas’ın rivayeti Hz. Musa’nın günahını anlatmasına rağmen ayetin 

anlattığı İsrailoğullarının günahıdır. Rivayet Kârun’daki öğrenmekle elde ettiği ilme 

işaret eder, ayetin zâhiri ise önceden geçtiği gibi ilmi, serveti elde etme yollarıyla ilme 

ve benzerlerine işaret eder.1368 

Tabâtabâî, bu kıssanın Tevrat’ta da geçtiğini söyler ve ilgili bölümleri Tevrat’tan 

nakleder. “Olayın bugünkü Tevrat’ta yer alan şekline göre Kâruh, Rubenoğulları’ndan 

Datan ve Abiram’ı, ayrıca farklı kabilelere mensup insanları ve cemaatin 250 beyini 

toplayarak Mûsâ ve Hârûn’a karşı bir isyan başlatmış, bunlar Tanrı’ya âsi olmuşlardır 

(Sayılar, 16/1-3). Âsilerin başındaki Kârûh, “Yeter artık, çünkü bütün cemaat, onlardan 

her biri mukaddestir ve Rab onların arasındadır ve niçin Rabb’in cumhuru üzerine 

kendinizi yükseltiyorsunuz?” diyerek Mûsâ ve Hârûn’a karşı çıkmıştır. Bu durumda 

Mûsâ secdeye kapanarak dua etmiş ve kararı Tanrı’nın vereceğini bildirmiş, Mûsâ da 

yüzüstü yere kapanmış, sonra Korah'la yandaşlarına “Sabah Rab kimin kendisine ait 

olduğunu, kimin kutsal olduğunu açıklayacak ve o kişiyi huzuruna çağıracak. Rab 

seçeceği kişiyi huzuruna çağıracak. Ey Korah ve yandaşları, kendinize buhurdanlar alın. 

Yarın Rabb’in huzurunda buhurdanlarınızın içine ateş, ateşin üstüne de buhur koyun. 

Rabb’in seçeceği kişi, kutsal olan kişidir. Ey Levililer, çok ileri gittiniz!  

Daha sonra kıssa devam eder. Orada yarın gelişlerini, buhurdanlıkları getirmelerini, 

ateşi buhuru, toplantı çadırının kapısında toplanmalarını zikreder. Şöyle denildi: 

“Altlarındaki yer yarılarak bu kişilerle onların ev halkını, Korah’ın bütün adamlarını ve 

                                                 
1367 el-Mîzân, XVI. 85. 
1368 el-Mîzân, XVI. 85. 
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bütün mallarını yutmuş; Korah’ın yanında yer alan ve buhur yakan 250 kişi de Rabb’in 

katından çıkan bir ateşle bitirilmiştir.” (Sayılar, 16/4-35).1369 

Allâme, İbn Abbas ve İbn Nevfel’den gelen Karun ile alakalı iki mevkuf rivayeti, 

sened-metin kritiği yaparak rivayetin içeriği kabul edilemez olduğu için nakletmez. 

Okuyucuya Karun kıssasının Tevrat’taki geliş biçimini de göstererek Kur’ânla 

karşılaştırma imkânı verir. Ayrıca, Kârun hakkında anlatılan birçok tutarsız rivayete yer 

vermeyi de uygun görmez. 

 

 

i. Hz. Davut Kıssası 

 

Sad Suresi 38/17-26. ayetlerde Hz. Davud’dan bahseder. İsrailiyyatın en çok girdiği 

birbiriyle çelişen rivayetlerin en çok bulunduğu kıssalardan biridir Davud (as) kıssası. 

Allâme, bu kıssanın anlatımında nasıl bir yol tutmuş ona bakalım. 

Ayetlerin tefsiri bölümünde Dürru’l-Mensûr’da Enes, Mücahid, Süddî tarikıyla ve 

İbn Abbas’tan birçok tarikla hasmın Davud’a gelişi hususundaki rivayetlerin ihtilaflarla 

nakledildiğini, benzerlerini Kummî’nin tefsirinde rivayet ettiğini, Arais ve diğerlerinin 

de naklettiğini belirttikten sonra bu kıssa ile ilgili Mecmeu’l-Beyan’da geçen şu özet 

rivayeti nakleder: “Davut çokça namaz kılardı ve şöyle dedi: Ya Rabbi, İbrahim’i bana 

üstün kıldın O’nu dost edindin, Musa’yı bana üstün kıldın O’nunla konuştun. Allah 

Teâla ey Davud onları imtihan ettik seni onun benzerliğinde imtihan etmedik der. 

İstersen seni de imtihan edeyim diye buyurdu. Evet Ya Rabbi beni de imtihan et dedi. 

Bir gün O mihrabında iken, bir güvecin kondu. Onu tutmak istedi, mihrabın penceresine 

uçtu, onu tutmaya gitti. Urya b. Hayyan’ın karısını yıkanırken pencereden gördü ona 

karşı istek duydu, Onunla evlenmek istedi. Urya’ya bazı askerleri yolladı. İçinde sekinet 

bulunan Tabutun önüne geçirilmesini emretti. O bunu yaptı ve öldü. İddeti bitince 

onunla evlendi, hamile kaldı Süleyman doğdu.” 

Rivayet iki hasmın gelişini anlatmakla devam eder. Müfessir, birinci rivayetin 

fesadında kesinlikle hiç şüphe olmadığını, bu rivayetin Davut Peygamberin adaletini 

geçersiz saydığını ifade eder. Allah’ın (cc) vahiy konusunda güvendiği Nebilerinin, 

şahitliği kabul edilmeyen kişinin özelliğini taşıması, duyulması ve kabulü nefret 

uyandıran hal üzere olmasının mümkün olmayacağını belirtir.1370 

                                                 
1369 el-Mîzân, XVI. 86. 
1370 el-Mîzân, XVII. 199. 
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Tabâtabâî, daha sonra Tevrat’tan alınmış kıssayla birlikte onda en kötüsü en nefret 

uyandıranının da olduğunu belirterek Tevratta geçen bu kıssayı aktarır. “...Ve 

akşamleyin vaki oldu ki, Dâvud yatağından kalktı ve kral evinin damı üzerinde 

geziniyordu; ve yıkanmakta olan bir kadını damdan gördü ve kadının bakılışı çok 

güzeldi ve Dâvud gönderip kadın hakkında soruşturdu ve biri dedi: Bu kadın Hitti 

Uriya’nın karısı, Bat-Şeba değil mi? ve Dâvud ulaklar gönderip onu getirtti; ve kadın 

onun yanına geldi, ve murdarlığından tathir edilmiş olduğundan Dâvud onunla yattı; ve 

kadın evine döndü. Ve kadın gebe kaldı ve gönderip Dâvud’a bildirdi ve: Ben gebe 

kaldım dedi.” Uriya Davud’un ordusundadır ve Amonoğullarıyla savaşmaktadır. Ve 

sabahleyin Dâvud Yoab’a mektup yazar ve Uriya’nın eli ile başkomutan Yoab’a 

gönderir. Ve mektupta: “Uriya’yı şiddetli cenkte ön diziye koyun ve onun yanından 

çekilin ki, vurulsun da ölsün”, diye yazar. Komutan Dâvud’un dediği gibi yapar ve 

Uriya’yı savaşta en ön saflarda savaşa sürer ve o da öldürülür. Ve Uriya’nın karısı, 

kocası Uriya’nın öldüğünü işitince kocası için bir müddet dövünür ve yası geçince 

Dâvud gönderip onu evine alır ve onun karısı olur ve ona bir oğul doğurur. Fakat 

Dâvud’un yaptığı şey Rabbin önünde kötü görünmektedir.1371 

Tabâtabâî, birkaç benzer rivayet daha naklettikten sonra Kur'ân’daki kıssasında 

işaretler olduğunu söyler. Davud hükümdar Tâlut’un ordusundadır. Calut’u öldürür. 

Talut’tan sonra ona hükümdarlık, ilim verilir vb. Kur'ân’da ona güzel övgülerin olduğu 

ayetler ve iki hasımın girişi kıssası vardır. Uriya ve karısı kıssasının çoğunun içeriği 

nebilerin uzak olduğu şeylerdir.1372  

Tabâtabâî, Hz. Davud hakkındaki israiliyyatın bir kısmına değinir. Kur’ân’da temas 

edilen hususlarla, rivayetlerde ve Tevrat’ta Hz. Davud’a isnad edilenler arasındaki 

farklılıklara temas eder. Bu rivayetlerin peygamberin adalet vasfıyla 

bağdaştırılamayacağından müslüman kaynaklara girmiş olsa da kabulünün mümkün 

olmayacağını belirtir. Ayrıca İsrailiyyatın İslâmî kaynaklara ne derecede girmiş 

olduğunu da gözler önüne serer. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1371 el-Mîzân, XVII. 199-200. 
1372 el-Mîzân, XVII. 202. 
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       j. Hz. Yusuf’un Gördüğü Burhan 

 

Yusuf Suresi 12/24. ayet ile ilgili ihtilaflı pek çok israilî rivayet vardır.   ِۗ ْت بِهّ۪ َولَقَدْ َهم 

اَء  اِن هُ ِمْن ِعبَ  يَن َوَهم  بَِهاْۚ لَْوَْلَٓ اَْن َرٰا بُْرَهاَن َرب ِهّ۪   َكٰذِلَك ِلنَْصِرَف َعْنهُ السَُّٓوَء َواْلفَْحَشَٓ اِدنَا اْلُمْخلَصّ۪ … Tabâtabâî’nin 

bu konuyu nasıl ele aldığına bakalım. 

ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde belirtildiğine göre Ebu Nuaym, el-Hilye adlı 

eserinde Ali b. Ebu Talib'den, "Andolsun, kadın ona (Yusuf'a) yöneldi ve (andolsun,) 

Rabbinin burhanını görmeseydi, Yusuf da ona yönelirdi." ifadesiyle ilgili olarak şöyle 

rivayet etmiştir: "Kadın O’nu arzuluyordu, O da kadını. Yusuf bu arzusunun bir 

göstergesi olarak kuşağını söküyordu ki, kadın yerinden kalktı ve evin bir köşesine 

dikilmiş inci ve yakutlarla süslü putuna doğru yönelerek üzerine beyaz bir örtü serdi. 

Yusuf, 'Ne yapıyorsun?' diye sordu. Kadın dedi ki: 'Tanrımın beni bu şekilde 

görmesinden utanıyorum.' Bunun üzerine Yusuf (as) şöyle dedi: 'Sen yemeyen, içmeyen 

bir puttan utanıyorsun da, ben her nefsin yapıp ettiğine egemen olup kontrol eden 

ilâhımdan utanmıyorum?' Sonra şunları söyledi: 'Hiçbir zaman benimle ilgili arzunu 

gerçekleştiremeyeceksin.' İşte Yusuf'un gördüğü burhan buydu." 

Allâme, bu rivayetin mevzu, uydurma olduğunu, Hz. Ali'nin ve diğer Ehl-i Beyt 

imamlarının sözlerinin, peygamberlerin masum olduklarına ilişkin açıklamalarla dolu 

olduğunu söyler. Rivayete ilişkin eleştirilere devam ederek, kadının putun üzerini 

örtmesini ve bunu gören Yusuf'un kadına söylediklerini, burhanı görmek olarak saymaz. 

Bu anlamı destekler mahiyette Ehl-i Beyt imamlarından ahad bazı rivayetler aktarılsa 

da,  görüş ve değerlendirmelerde bunları esas almayı doğru bulmaz. 1373 

Yine aynı eserde Hz. Yusuf ile ilgili başka bir rivayete yer verilmiştir. Ebu'ş-Şeyh, 

İbn Abbas'tan şöyle rivayet etmiştir: "Yusuf (as) üç yerde yanlış yapmış, sürçmüştür. 

Bir keresinde Aziz'in karısına yönelmiş, bunun sonucunda zindana atılmıştır. Diğer bir 

keresinde, 'Efendinin yanında beni an.' 1374 demiş, bunun üzerine birkaç yıl daha 

zindanda kalmıştır. Böylece şeytan ona Rabbini anmasını unutturmuştu. Bir keresinde 

de, 'Siz hırsızsınız!' 1375demişti de, kardeşleri de, 'Eğer o çalmışsa, daha önce onun 

kardeşi de çalmıştı.' 1376 demişlerdi." 

Müfessir, bu rivayetin Kur'ân'daki açık ifadelerle çelişmekte olduğunu, çünkü yüce 

Allah’ın Kur'ân'da O’nu seçtiğini, kendisine has kıldığını, ayrıca şeytanın Allah'ın 

kendisine has kıldığı kullarını etkilemesine imkân olmadığını belirtiyor. ‘En yüz 

                                                 
1373 el-Mîzân, XI. 170-171. 
1374 Yûsuf, 12/42. 
1375 Yûsuf, 12/70. 
1376 Yûsuf,12/77. 
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kızartıcı günahlardan birine meyledebilen, şeytanın etkisiyle Rabbini anmayı 

unutabilen, konuştuğunda yalan söyleyen, bundan dolayı Rabbi tarafından zindana 

atılmak suretiyle cezalandırılan, orada birkaç yıl kalan, hırsızlıkla suçlayan ve suçlanan 

bir kimsenin doğru sözlü, Allah'ın ihlâsa erdirilmiş kullarından biri ve iyiliksever olarak 

nitelendirilmesi mümkün müdür? Allah'ın böyle birine hüküm ve ilim verdiğini, onu 

seçtiğini, ona yönelik nimetini tamamladığını söylemesi doğru olur mu?’ der.  Ancak bu 

anlamı destekleyen birçok rivayetin ed-Dürrü'l-Mensûr adlı tefsirde yer almakta 

olduğunu bu gibi rivayetlere hiçbir şekilde güvenilmeyeceğini söyler.1377 

Tabâtabâî, Hz. Yusuf ile ilgili bu tür rivayetleri uydurma ve birbiriyle ve Kur’ân ile 

tutarsız olarak görür. Seçilmiş peygamberlere şeytanın vesvese veremeyeceğini, onları 

saptıramayacağını, bu tür kişilerin zinaya meyledemeyeceğini, yalan 

söyleyemeyeceğini, hırsızlık yapamayacağını belirtir. Dolayısıyla bu tür rivayetler 

uydurma ve isrâiliyyattandır. Ayrıca güvenilir değildir. 

 

 

k. Ashâb-ı Kehf 

 

İsrâiliyyâtın en çok rivayet edildiği Kehf Suresi’ne gelince, müfessirimiz rivayetleri 

aktarmaya Kummî Tefsiri’ndeki sebeb-i nüzûl ile başlar. Müşrikler Rasülullah’a (sav) 

soracakları meseleleri öğrenmek için Yahudilere üç kişi gönderirler. Yahudi âlimleri 

müşrikler üç meseleyi sorun bizdeki bilgilere göre cevaplarsa o doğru söyleyendir. İlk 

zamanlardaki çıkan, kaybolan, uyuyan gençleri sorun. Uyanıncaya kadar ne kadar 

uykularında kaldılar? Sayıları kaçtı? Yanlarında onlardan başka biri var mıydı? O’na 

Allah’ın Musa’ya bir âlime tabi olmayı ve ondan öğrenmeyi emrettiği zaman Musa’yı 

ve O’nun kimden öğrendiğini sorun. Ona nasıl tabi olduğunu, yanındakinin kıssasını 

sorun. Ona güneşin battığı yerden doğduğu yere kadar gideni hatta Ye’cüc ve Me’cüc 

seddine ulaşanın kim olduğunu ve kıssasının nasıl olduğunu sorun dediler. Daha sonra 

üç meseleyi onlara anlattılar. Size anlattığımız şekilde cevap verirse o doğruyu 

söyleyendir. Bunların tersine size cevap verirse onu tasdiklemeyin dediler. Ona 

kıyametin ne zaman kopacağını sorun. Onu bildiğini iddia ederse o yalancıdır çünkü 

kıyametin saatini ancak Allah bilir. Mekke’ye döndüler Ebu Talib’te toplandılar. Ey 

Ebu Talip kardeşinin oğlu gök haberinin kendisine geldiğini iddia ediyor. Ona meseleler 

soracağız onları cevaplarsa onun doğru söylediğini bileceğiz bize haber vermezse O’nun 

yalancı olduğunu bileceğiz dediler. Size açık olmasını istediğiniz şeyleri sorun dedi. 

                                                 
1377 el-Mîzân, XI. 170-171. 
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O’na üç meseleyi sordular. Rasülullah (sav) size yarın haber vereceğim dedi. Vahiy kırk 

gün sonra geldi o kadar ki Rasülullah üzüldü, O’na iman eden arkadaşları şüpheye 

düştü, Kureyş sevindi, alay ettiler, eziyet ettiler, Ebu Talip üzüldü. Kırk gün sonra Kehf 

Suresi nazil oldu. Rasülullah şöyle dedi: Ey Cibril muhakkak ki geciktin. Şöyle dedi: 

Biz Allah’ın izni dışında inzal etmeye muktedir değiliz. Allah Teâlâ, Kehf Suresi’ni 

nazil etti…1378    

Allâme, bu rivayetin metin olarak en açığı, karışıklıktan en uzak olanı olduğunu 

belirtir. Bununla birlikte rivayetin kalanı üçtü, beşti, yediydi diyerek sayılarındaki 

ihtilafı da içerir.. Ona göre, gençlerin uyanmasından sonra şehir halkının mağaranın 

önünde toplanması ayetin zâhirine terstir. Rivayet, mağara arkadaşlarının ikinci defa 

ölmediğini uykularına döndüklerini de içerir. Bu özelliklerde uyuyan bir kavmin 

olduğu, yeryüzünde meşhur hiçbir mağara yoktur. Bu rivayetin ekinde “de ki Allah ne 

kadar kaldıklarını daha iyi bilir” ayetine bağlı kalarak gençlerin mağarada ne kadar 

kaldıkları ile ilgili ihtimaller hakkında Kummî’nin sözünü ve diğer rivayetleri, Ehl-i 

Kitab’ın sözlerini nakletmeyi terkeder.1379  

Müfessirimiz, kıssanın açıklamasında rivayetlerin iki fırkanın tariklerinden çok 

daha fazla olduğunu, onda birçok yönleriyle içeriği uyuşan iki haberin neredeyse 

bulunamayacağını ifade eder. Daha sonra rivayetlerdeki ihtilaflara dikkatleri çeker. 

“Rivayetlerde soruların ne olduğu hususunda ihtilaflar vardır. Ashab-ı Kehf veya 

Ashab-ı Rakım diye isimlendirmede de ihtilaflar vardır. Gençlerin kaçtığı kralın kim 

olduğu, kralın putlara taptığı veya Mecusi olduğu konusunda da ihtilaflar vardır. 

Rivayetlerin bir kısmında gençlerin çıktığı beldenin, bir kısmında vadinin ismi, 

bazısında da mağaranın bulunduğu dağın ismi vardır. Bazılarında taştan, bazılarında 

kurşundan, bazılarında bakırdan, altından bir levha vardır. Bazısında isimleri, bazısında 

babalarının isimleri, bazısında kıssaları vardır. Bazısında kitabe mağaranın kapısına, 

bazısında içine konulmuştur, bazısında şehrin kapısına bazısında da kralın bazı 

hazinelerine asılmış olduğu vardır. Bazısında da iki levha olduğu vardır.” Bazı 

rivayetlerde onların; kralın çocukları, bazısında eşrafın çocukları, bazısında âlimlerin 

çocukları olduğu vardır. Bazı rivayetlerde yedi kişi oldukları yedincilerinin çoban 

olduğu onlara yolda köpeği ile birlikte katıldığı vardır… Bazı rivayetlerde gençler karşı 

çıkışlarını açık ederler, bazısında kral çıkışlarından önce öğrenir, bazısında ancak 

çıkışlarından sonra öğrenir. Bazısında çıkmaya anlaşırlar bunun üzerine çıkarlar, 

bazısında birbirlerini tanımadan, sözleşmeden çıktıkları daha sonra tanıştıkları, çölde 

                                                 
1378 el-Mîzân, XIII. 275. 
1379 el-Mîzân, XIII. 277. 
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anlaştıkları vardır. Bazı rivayetlerde kralın onların kaybolma durumuna onlar kaçınca 

muttali olduğu, onlardan bir iz bulamadığı vardır. Bazısında onları araştırdığı ve 

mağaralarında uyur bulduğu vardır. Bazı rivayetlerde durumları ortaya çıkınca kral ve 

yanındaki insanlar mağaraya onlara geldiler. O onlarla onlar da onunla konuştu. Ona 

veda ettiler, ona selam verdiler ve öldüler. Bazısında kral mağaraya yanlarına girmeden 

önce öldüler veya uyudular, mağaranın kapısı kapandı, onların gözlerinden kayboldular, 

girmeye yol bulamadılar, orada içinde namaz kılınan bir mescit inşa ettiler.1380 

Tabâtabâî, rivayetler arasındaki ihtilaf yönlerini arzeder. Çoğunu Dürru’l-

Mensur’daki Ehl-i Sünnet tariklerinden ve Bihâr’daki Şî’a tariklerinden, Bürhân ve 

Nuru’s-Sekaleyn tefsirlerinden topladığını belirtir.1381 Allâme, Ruhu’l-Meânî’den İbn 

Abbas’ın sahih gördüğü Ashab-ı Kehf’ten yedi kişinin ve köpeklerinin ismini nakleder. 

Hz. Ali’den yedi isim ve köpeklerinin ismini nakleder.1382 Bu rivayeti, Süyûtî Havaşi’l-

Beydavî’de, Taberânî, İbn Abbas’tan sahih isnadla Mu’cemü’l-Evsat’ta, Dürru’l-

Mensur’da, Taberânî de Evsat’ta sahih isnadla zikrettiğini söyler. Âlûsî, gençlerin bazı 

rivayetlerde bu isimlerin dışındakilerle isimlendirildiklerini söyler. İbn Hacer’in 

Buhârî’nin şerhinde onların isimlerinin söylenmesi konusunda çok ihtilaf olduğunu, tam 

olarak onlara güvenilemeyeceğini söyler. Bahr’da Ashab-ı Kehf’in isimleri yabancıdır, 

şekli ve noktasıyla belirli değildir. Sened bilgisi zayıftır der. 1383  

Rivayetlerdeki çeşitlilik ve ihtilaflardan anlaşıldığı kadarıyla Ashab-ı Kehf kıssası 

da en çok israiliyyat barındıran kıssalardan biridir. Neredeyse kıssanın her aşamasıyla 

                                                 
1380 el-Mîzân, XIII.  277-279.  
1381 el-Mîzân, XIII. 280. 
1382 İsimleri Yunan, Ermeni, Süryani, Habeş, Latin, Mısır metinlerinde de geçer. 
1383 el-Mîzân, XIII. 285; Allâme, daha sonra bu hadislerdeki rivayetlerin ana ihtilaf sebeplerini zikreder. 

Birincisi, kıssa, Ehl-i Kitabın önem verdiği kıssalardandır. Kureyş onların rivayetlerinden istifade etmişti. 

Tarihçiler onu Hristiyanlardan rivayet etmiştir. Yeryüzünün çeşitli yerlerinde farklı mağaralarda bulunan 

resimlerden ve Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’ya kadar dünyevi bir şöhret kazandı. Müslümanlar da 

ulaştıkları bilgileri daha da genişlettiler kendilerinde olanları aldıkları gibi kendilerinden olmayanları da 

aldılar. Ehl-i Kitabın âlimlerinden bir grup da onlara karıştı, İslâm’a girdiler Vehb b. Münebbih, Ka’b b. 

Ahbâr gibi. Sahabe ve tabiûn, onlardan öncekilerin haberlerini çokça aldılar. Sonradan gelenler 

öncekilerden aldılar. Rivayetlerine Rasülullah’n (sav) mevkuf haberi muamelesi yaptılar. O musıbettir 

(imtihandır). (el-Mîzân, XIII. 287-288); İkincisi: Allah Teâlâ’nın Kelamı’ndaki sürekliliği, kıssaların 

anlatımında istifade etmek için metnin zikriyle sözü uzatmadan, bütün yönleriyle, halleriyle, 

karşılaştırmalı durumlarıyla çatışmadan, amacın gerçekleşmesinde etkileyici, önemli noktaların 

seçilmişlerinin kısaltılmasıdır. Allah’ın Kitabı tarih kitabı değildir, ancak O hidayet kitabıdır. 

Tabâtabâî, daha sonra farklı milletlerin kaynakları ile müslüman kaynaklar arasındaki rivayet 

farklılıklarını zikreder. 1.si Süryani kaynaklar müslümanların zikrettiği zamandaki Ashab-ı Kehf’in 

sayısının sekiz olduğunu zikreder. Yunan kaynakları da böyledir. Batı kaynaklarında yedidir. 2.si onların 

kıssalarında Ashab-ı Kehf’in köpeğinin zikri geçmez. 3.sü, onlar Ashab-ı Kehf’in mağarada kalış 

süresinin iki yüz sene veya daha az olduğunu zikrettiler. Müslümanların çoğunluğu da Kur'ân-ı Kerîm’in 

zahirinde olduğu üzere üç yüz dokuz sene olduğunu zikrettiler. 4.sü Ashab-ı Kehf’in mağarası nerededir? 

Bu konuda da ihtilaf vardır. 1.si İzmir’deki Efes mağarasıdır ki müfessirimiz mağaranın Kur’ândaki 

bilgilerle uyuşmadığını söyler. 2.si Ürdün’ün başkenti Amman’daki Racib mağarası, Allâme, Ashab-ı 

Kehfin mağarasının bu mağaraya daha uygun olduğunu söyler. 3.sü, Şam’daki Kasyon mağarası. 4.sü, 

Filistindeki Petra mağarası. 5.si Kuzey Avrupa’daki İskandinavya yarımadasındaki mağara. (el-Mîzân,  

XIII. 292-296). 
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ilgili rivayet farklılığı vardır, içeriği uyuşan iki haber neredeyse bulunamaz. Müfessir 

bunları en ince ayrıntısına kadar zikrettti. Tabâtabâî bunların birçoğuna Şî’î ve Sünni 

kaynak ayrımı yapmaksızın değinmiş, kaynaklara israiliyyatın nasıl, ne kadar girdiğini 

gözler önüne sermiştir. Allâme, bu konudaki rivayetlerin, üzerinde ittifak ettiği veya 

ittifak etmiş gibi oldukları hususun, onların müvehhıd bir kavim olduğu insanları şirk 

koşmaya zorlayan zalim bir hükümdardan kaçtıkları, Allah’ın takdir ettiği zamana kadar 

uyuyacakları olduğunu belirtir. Ona göre bu üç hususun dışında rivayetlerde hiçbir 

benzerlik yoktur. 

Kısa, kapalı kıssalar, gayb; hadis kaynaklarımıza Yahudi ve diğer kültürlerden 

giren rivayetlerle açıklanmıştır. Bu tür rivayetler cerh-ta‘dîle tâbi tutulursa sahih olanlar 

tesbit edilebilir. Şî’î tefsirlerde de İsrailiyyata yer verilmiştir. Tabâtabâî, meselelerin 

ayrıntılarıyla uğraşmanın insanı asıl hedeften uzaklaştıracağı gerekçesiyle israilî 

haberlere ihtiyatla yaklaşır. Hz. Süleyman, Harut-Marut, Hz. Yusuf hakkındaki israilî 

rivayetleri reddeder. Ancak Hz. İbrahim’in Kâbe’yi yapışı, zemzemin çıkışı ile ilgili 

değişik rivayetler olsa da bunları kabul eder. Kârun hakkında Kur'ân’ın zâhiriyle çelişen 

birçok tutarsız rivayete yer vermeyi de uygun görmez. Ashab-ı Kehf hakkındaki birçok 

ihtilafa yer verir. Bu tür rivayetleri öncelikle Kur’ân’a sonra da sünnete arzeder. Bunlar 

peygamberlerin, meleklerin genel özelliklerine tezatsa, akılla çelişiyorsa Şî’î 

kaynaklarında geçse de reddeder.  

Burada dikkat çeken bir husus, israiliyyatın Şî’a kaynaklarına da sızmasıdır. 

Tabâtabâî, hem Şî’a hem Sünnî kaynaklarda da geçse takdire şayan bir şekilde 

israiliyyatı reddetmektedir. Kendi kaynakları, imamlardan gelen doğru haberleri 

nakletmekte ise Tabâtabâî, bu tür doğru olduğu söylenen rivayetleri nasıl 

reddedebilmektedir? Bu rivayetler Kur'ân ile çelişiyorsa imamlar ve kaynakları nasıl 

rivayet edebilmektedir? Tefsir ve hadis kaynakları böyle uydurma rivayetleri 

nakledebiliyorsa imâmet konusunda da doğru olmayan birçok rivayeti de 

nakledebiliyordur. Ancak Tabâtabâî, kesin inançlılığından dolayı bunu asla kabul etmez. 

 

 

6. İ'caz’ül-Kur’ân 

 

“Lugatta i‘caz kelimesi âciz bırakmak manasına gelir. Bir şeyin benzerini 

yapmaktan muhatabı âciz bırakan şeye de mu'cize denir. Bu bakımdan Kur'ân-ı Kerîm 
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Hazreti Peygamber’in en mühim ebedî bir mucizesidir.”1384 “Terim olarak genellikle 

“Kur’ân’ın, sahip bulunduğu edebî üstünlük ve muhteva zenginliği sebebiyle benzerinin 

meydana getirilememesi özelliği” diye tanımlanır. Bu tanımda yer alan edebî üstünlük 

birinci derecede Arap diline vâkıf olan edipleri ilgilendirirken muhteva üstünlüğü 

bunlarla birlikte bütün akl-ı selim ve ilim sahibi insanları ilgilendirmekte ve böylece 

Kur’ân’ı evrensel bir ilâhî mesaj haline getirmektedir.” 1385 

Hz. Peygamber (sav) “Hiç bir Peygamber gönderilmemiştir ki, ona, insanları imana 

getirecek, bir ayet verilmemiş olsun. Bana verilen, Allah’ın gönderdiği vahiydir. Onun 

için kıyamet günü ümmetimin sayıca diğerlerinden çok olmasını ümit ediyorum." 

buyurmuştur. “Geçmiş Peygamberlerin bu mucizeleri, sadece o devirde yaşayanlar ve 

orada hazır bulunanlar tarafından müşahede edilebilirdi. Hz. Muhammedin mucizeleri 

ise, ekseriya sürekli ve aklî idi. Çünkü o zamanda Arap dili, üslubu ve hitabeti en 

yüksek dereceye ulaşmış bulunuyor, adeta altın çağını yaşıyordu. Arap kavminin fesahât 

ve belâgat yönünden en yüksek mertebeye ulaştığı bir devirde, gereken en büyük 

mucize, hiç şüphe yok ki, belagât ve fesahâtın en büyük timsali olan ve hiç kimse 

tarafından taklid edilemeyen Kur'ân-ı Kerîm’in vahyedilmesi olmuştur.”1386 

İ‘câz ile ilgili ayetleri müfessirimizin nasıl tefsir ettiğine gelince; ْنُس  قُْل لَئِِن اْجتََمعَتِ   اْْلِ

ى اَْن يَأْتُوا بِِمثِْل ٰهذَا اْلقُْرٰاِن َْل يَأْتُوَن بِِمثِْل۪ه وَ 
لَْو َكاَن َبْعُضُهْم ِلبَْعض  َظ۪هيراً َواْلِجنُّ َعٰلَٓ  “De ki: "Andolsun, 

insanlar ve cinler bu Kur’ân'ın bir benzerini getirmek üzere toplansalar ve 

birbirlerine de destek olsalar, yine onun benzerini getiremezler." 1387 

Ayetin tefsirinde Tabâtabâî, meydan okumanın açık olduğunu belirtir. Kur'ân’ın 

tümündeki tehaddî, kemal sıfatları lafzına ve manasına döner. Sadece fesahat ve 

belâğatına dönmez. Dilcilerin dışındakilerin onlara katılması belâğat çatışmalarında 

fayda vermez. Ayet, insan ve cinlerin toplanmasını ve birbirlerine yardım etmelerini 

gözetir.1388 

اَءُكْم ِمْن  ْلنَا َعٰلى َعْبِدنَا َفأْتُوا بُِسوَرة  ِمْن ِمثِْل۪ه۪ۖ َواْدُعوا ُشَهَدَٓ ا نَزَّ ِ اِْن ُكْنتُْم صَ َواِْن ُكْنتُْم ۪في َرْيب  ِممَّ اِد۪قيَن ُدوِن ّٰللاه

ْت ِلْلَكاِف۪رينفَِاْن لَْم تَْفعَلُوا َولَْن تَْفعَلُوا فَاتَّقُوا النَّاَر   اُِعدَّ
الَّ۪تي َوقُوُدَها النَّاُس َواْلِحَجاَرةُ۪ۚ “Eğer kulumuza 

(Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur’ân) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri 

bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın 

                                                 
1384 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 158. 
1385 Yusuf Şevki Yavuz, İ‘câzü’l-Kur’ân, DİA, 2000, XXI. 403-406. 
1386 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 158. 
1387 İsrâ, 17/88. 
1388 el-Mîzân, XIII. 198. 
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(ve bunu ispat edin). Eğer, yapamazsanız -ki hiçbir zaman yapamayacaksınız- o halde 

yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kâfirler için hazırlanmıştır.”1389 

Allâme’ye göre, "O zaman siz de onun gibi bir sure getirin." ifadesi, Kur'ân-ı 

Kerîm'in mucizeliğini vurgulama amacına yönelik, karşıtları çaresiz bırakan bir meydan 

okumadır. Kur'ân'ın Allah katından geldiğinde kuşku yoktur. Geçen zamana ve çağlara 

rağmen Kur'ân'ın mucizeliği devam eder. Bu tür meydan okumalar Kur'ân-ı Kerîm'de 

sık sık tekrarlanır:  ى اَْن يَأْتُوا بِِمثِْل ٰهذَا اْلقُْرٰاِن َْل يَأْتُوَن ِبِمثِْلهّ۪ َولَْو
ْنُس َواْلِجنُّ َعٰلَٓ َن بَْعُضُهْم اكَ قُْل لَئِِن اْجتََمَعِت اْْلِ

يرا    De ki: Andolsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur'ân'ın bir benzerini getirmek"  ِلبَْعٍض َظهّ۪

üzere toplansalar, yine onun benzerini getiremezler. Birbirlerine arka olsalar da."1390  اَْم

 ِ ييَقُولُوَن اْفتَٰريهُ   قُْل فَأْتُوا بِعَْشِر ُسَوٍر ِمثِْلهّ۪ ُمْفتََريَاٍت َوادُْعوا َمِن اْستََطْعتُْم ِمْن دُوِن ّٰللاه  ,Yoksa"  نَ  اِْن ُكْنتُْم َصاِدقّ۪

'Onu uydurdu' mu diyorlar? De ki: Eğer doğru söylüyorsanız, siz de onun benzeri on 

uydurulmuş sure getirin; Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın."1391 Müfessire 

göre, "onun gibi" ifadesindeki zamir, "indirdiğimiz" ifadesine dönüktür. Bu durumda, 

meydan okuma hem Kur'ân'ın kendisi, hem ifade tarzı ve hem de açıklama yöntemiyle 

ilgilidir.1392 

Allâme, Kur'ân-ı Kerîm'in bu ayette, meydan okuyucu bir ifade tarzıyla kendini 

olağanüstü bir mucize olarak tanımlamasının, gerçekte iki iddiayı gündeme getirmekte 

olduğunu belirtir. Birisi, mucize ve olağanüstülüğün varlığı; diğeri de, Kur'ân-ı Kerîm'in 

mucize oluşu.1393 

Müfessirimiz, konuyu ‘Kur'ân'ın Mucizeliği’ adı altında incelerken şu hususlara 

değinir: Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan bütün meydan okumalar, Kur'ân'ın Allah katından 

gelen olağanüstü bir mucize olduğunu kanıtlama amacına yönelik olup, 

Peygamberimizin peygamberliğini kanıtlamaya yönelik değildir. Meydan okumaya 

ilişkin mesajlar içeren ayetlerin bir kısmı genel ve bir kısmı da özel niteliklidir. 

Müfessirimize göre, en genel nitelikli meydan okuma da şu ayet-i kerîmede ifadesini 

bulmaktadır: "De ki: Andolsun, eğer insanlar ve cinler şu Kur'ân'ın bir benzerini 

getirmek üzere toplansalar.." 1394  

Allâme, Kur'ân’ın mucize olduğu hususları dile getirir. Ona göre, Kur'ân belâgat ve 

fesahat açısından beliğ ve etkin söz söyleyebilen insanlar için, hikmet açısından 

hekimler için, ilim açısından âlimler için, sosyoloji açısından sosyologlar için, yasalar 

açısından yasamacılar için, siyaset açısından siyasetçiler için, yönetim açısından 

                                                 
1389 Bakara, 2/23-24. 
1390 İsrâ, 17/88. 
1391 Hûd, 11/13. 
1392 el-Mîzân, I. 60. 
1393 el-Mîzân, I. 61. 
1394 el-Mîzân, I. 61. 
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yöneticiler için bir ayet, bir mucize olduğu gibi, tüm âlemler için de birlikte 

ulaşamadıkları, birlikte çözemedikleri konular açısından -gayb âlemi ile ilgili bilgiler, 

yargıda, bilgide ve ifadede görüş ayrılıklarının çözümü gibi- olağanüstü, erişilmez bir 

mucizedir. Kur'ân, bütün yönlerden mucizelik niteliğine sahip olduğunu ilân ediyor. 

Allâme, daha sonra Kur'ân-Kerîm’in olağanüstülüğünü vurgulamak üzere şu 

soruları yöneltir: “Acaba insan gücü, gerçeklik noktasında Kur'ân'ın içerdiği bilgilere 

denk, kanıtlanmış ilâhî bilgiler ortaya koyabilir mi? Kur'ân'ın ortaya koyduğu ahlâkî 

sistemin saflığına ve üstünlüğüne denk, gerçeklere dayalı bir ahlâk sistemi ortaya 

koyabilir mi? Kur'ân-ı Kerîm'in getirdiğine benzer insanların bütün amellerini kapsayan 

eksiksiz fıkhî hükümler koyabilir mi? Hem de tüm genişliğine rağmen bu hükümler 

çelişkiye neden olacak herhangi bir ihtilâfın bulunmaması şartıyla? Bunun yanı sıra, her 

hükmünde ve elde ettiği her sonuçta tevhit ruhunu ve takva olgusunu koruyabilir 

mi?” “Bir insan, tüm âlemler için yol göstericilik iddiasıyla bir kitap ortaya koymaya 

yeltensin, sonra bu kitapta gayba ilişkin bilgilere, geçmiş ve geleceğe dair haberlere, 

geçip giden veya ileride ortaya çıkacak toplumların hayatına yer versin; bu kitapta bir 

değil, iki değil, birçok kıssaya, olaylara, geleceğe ilişkin gaybî bilgilere değinsin ve ama 

doğrudan hiç sapmasın; bu mümkün müdür?! Bütün insanlar ve bütün zamanlar için 

mucize olabilmenin tek yolu, ilim ve bilgi türünden olmasıdır.”1395 

Allâme, Kur'ân-ı Kerîm’in, özellikle bilgiyle meydan okuduğunu belirtir ve 

görüşünü şu ayetlerle delillendirir: "Sana bu kitabı, her şeyi açıklayan olarak 

indirdik."1396 "Yaş ve kuru hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta olmasın."1397 İslâm'ın, 

en üstün ve en ince ilâhî-felsefî bilgiler, üstün ahlâk, ibadetler, insanlar arası ilişkiler; 

siyaset, sosyoloji gibi insanı ilgilendiren her meselede ayrıntılı bilgiler sunduğunu ve 

bunların tümünü fıtrat temeline ve tevhit ilkesine dayandırdığını görecektir. 1398 

Tabâtabâî, Kur'ân- Kerîm’in, kendisine Kur'ân inen kişinin şahsında meydan 

okuduğunu, kendisine ifade ve anlam olarak mucizelik niteliğine sahip Kur'ân indirilen 

okuma-yazmasız Peygamberin kişiliğinin de bir meydan okuma unsuru olarak ön plâna 

çıkarılmış olduğunu belirtir. Peygamber Efendimizin uzmanlaştığı bir bilim dalı yoktu. 

Kırk yaşına kadar herhangi bir eser ortaya koymamıştı.1399 

Allâme, Kur'ân'ın gayba ilişkin haberleriyle meydan okuduğunu, Kur'ân-ı Kerîm'in 

gayb âlemine ilişkin haberler vermek suretiyle karşıtlarına meydan okuduğuna örnek 

                                                 
1395 el-Mîzân, I. 62-63. 
1396 Nahl, 16/89. 
1397 En'âm, 6/59. 
1398 el-Mîzân, I. 64. 
1399 el-Mîzân, I. 65. 
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oluşturan birçok ayetin var olduğuna dikkat çeker. "Bunlar sana vahyettiğimiz gayb 

haberlerindendir. Ne sen, ne de kavmin, daha önce bunları bilmiyordunuz."1400 Yüce 

Allah Yusuf Peygamber’in kıssasını anlattıktan sonra da şöyle buyuruyor: "Bu, sana 

vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Onlar kararlarını verip hile yaparlarken sen 

yanlarında değildin."1401 "Bunlar gayb haberlerindendir; bunları sana vahyediyoruz. 

Onlardan hangisi Meryem'in bakımını üstlenecek diye kalemleriyle kur'a atarlarken sen 

yanlarında değildin; çekişirlerken de yanlarında değildin."1402 "Rumlar yenildi. En 

yakın bir yerde. Onlar, bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir. Birkaç yıl içinde." 1403 

Tabâtabâî, Kur'ân’ın çelişkilerden uzak olmakla meydan okuduğunu belirtir. Bu 

kitabı, Peygamberimiz dönem dönem insanlara sunmuş, yirmi üç yıl boyunca, değişik 

şartlarda, farklı ortamlarda, Mekke'de, Medine'de, zaman zaman gece, zaman zaman da 

gündüz, yolculukta, mukimlikte, savaşta vb. ilâhî bilgileri sunmak, üstün ahlâkın 

kurallarını öğretmek, ihtiyaç duyulan her konuda dinî hükümleri yasalaştırmak amacıyla 

parça parça insanlara okumuştur. Buna rağmen benzeşen söz diziminde en ufak bir 

çelişki, birbirini tutmazlık söz konusu değildir. Sunduğu bilgiler, koyduğu temel ilkeler 

ve ahlâk kuralları açısından tek bir uyuşmazlık, birbirini çürütme meydana gelmemiştir. 

Tam tersine, ayetleri birbirlerini tefsir eder, birbirlerinin kapalı noktalarını açıklar 

niteliktedir. 1404 

Allâme, Kur'ân'ın belağatıyla da meydan okuduğunu, Kur'ân-ı Kerîm’in, ifade 

tarzının belâgat ve etkinlik açısından erişilmez olduğunu vurgulayarak bu alanda da 

karşıtlarına meydan okuduğunu söyler. "Yoksa 'Onu uydurdu' mu diyorlar? De ki: 'Eğer 

doğru söylüyorsanız, siz de onun benzeri on uydurulmuş sure getirin; Allah'tan başka 

çağırabildiklerinizi de çağırın.' Eğer size cevap veremedilerse, bilin ki o, Allah'ın 

bilgisiyle indirilmiştir ve O'ndan başka ilâh yoktur. Artık Müslüman oluyor 

musunuz?"1405 Ayetler Mekke'de inmiştir. "Yoksa, 'Onu uydurdu' mu diyorlar? De ki: 

'Eğer doğru söylüyorsanız, siz de onun benzeri bir sure getirin ve Allah'tan başka 

çağırabildiklerinizi de çağırın.' Hayır, bilgisini kavrayamadıkları, te'vili kendilerine 

gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar."1406 Kur'ân'ın muhatabı olan öz Arapların en 

belirgin özellikleri, belâgatte ileri gitmiş olmalarıdır.1407  

                                                 
1400 Hûd, 11/49. 
1401 Yûsuf, 12/102. 
1402 Âl-i İmrân, 3/44. 
1403 Rûm, 30/2-4; el-Mîzân, I. 66-67. 
1404 el-Mîzân, I. 68. 
1405 Hûd, 11/13-14. 
1406 Yûnus, 10/38-39. 
1407 el-Mîzân, I. 70. 
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Hud Suresi 11/13-14. ayetlerdeki meydan okuma ile verilmek istenen mesaj, 

Kur'ân'ın Peygamber tarafından uydurulmadığı, O’nun Allah'ın bilgisi dâhilinde 

indiğidir. O’nun şeytanlar tarafından indirilmediğini vurgulamaktır. Nitekim yüce 

Allah, bir ayette şöyle buyuruyor: "Yoksa 'Onu uydurdu' mu diyorlar? Hayır, onlar 

inanmıyorlar. Eğer doğru söylüyorlarsa, onun gibi bir söz getirsinler."1408 Bir diğer 

ayette de şöyle buyuruluyor: "Onu şeytanlar indirmedi. Bu, onlara yaraşmaz ve zaten 

yapamazlar da. Çünkü onlar işitmekten uzaklaştırılmışlardır." 1409 "Yoksa, 'Onu 

uydurdu' mu diyorlar? De ki: 'Eğer doğru söylüyorsanız, siz de onun benzeri bir sure 

getirin ve Allah'tan başka çağırabildiklerinizi de çağırın.' Hayır, bilgisini 

kavrayamadıkları, te'vili kendilerine gelmemiş olan bir şeyi yalanladılar." 1410 Yüce 

Allah bir ayette şöyle buyuruyor: "Hâlâ Kur'ân (ayetleri) üzerinde düşünmüyorlar mı? 

Eğer o, Allah'tan başkası tarafından gelmiş olsaydı, onda birbirini tutmaz çok şeyler 

bulurlardı."1411 Bu da gösteriyor ki, insanları Kur'ân'ın benzerini ortaya koymaktan âciz 

kılan unsur, Allah'ın insanların onda çelişki bulmalarına engel olması değil, onun kendi 

içinde birbirini tutmaz şeyler barındırmamasıdır; sözel ve anlamsal olarak bir çelişkinin 

Kur'ân'da yer almamasıdır.1412 

Tabâtabâî, î’caz konusunu çok güzel bir biçimde açıklamıştır. Sadece ayetleri 

zikretmekle yetinmemiş, Kur’ân’ın bilgisiyle, belağatıyla, fesahatiyle, çelişkilerden 

uzak olmasıyla, gayba ilişkin haberleriyle, ahlâk sistemiyle, gayb bilgisiyle, fıkhî 

hükümleriyle, Kur’ân’ın uydurma olmadığı hususunda insanlara ve cinlere meydan 

okuduğunu, onları aciz bıraktığını ifade etmiştir. 

 

 

7. Ğaribü'l-Kur’ân 

 

“Tefsir tarihinde tartışılan konulardan biri de Kur’ân’ı Kerîm’de yabancı 

kelimelerin bulunup bulunmadığıdır. Bir grup Kur’ân’da yabancı kelimelerin varlığını 

kabul ederken, diğer bir grup ise, buna karşı çıkmıştır.”1413 Kur'ân’da nadiren de olsa 

yabancı kelimelerin bulunuşu -ki bu yabancı kelimeler tamamen tesbit edilmiş 

bulunmaktadır- veya Allah’ın Kelâmı’nda Kureyş lehçesi ekseriyeti teşkil etmekle 

                                                 
1408 Tûr, 52/33-34. 
1409 Şuarâ, 26/210-212. 
1410 Yûnus, 10/38-39. 
1411 Nisâ, 4/82. 
1412 el-Mîzân, I. 71-72. 
1413 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 149. 



408 

 

beraber, diğer lehçelerden de birçok kelimelerin bulunmuş olması Ğaribu'l-Kur'ân 

meselesini ortaya çıkarmaktadır.1414 

Sahâbe döneminden itibaren, Kur’ân’da yabancı kelimelerin bulunduğu kabul 

edilmiştir. Nitekim Süyûtî, İbn Abbâs, Mücâhid, Dahhâk gibi sahâbe ve tâbiîn 

âlimlerine dayanarak çok sayıda kelimenin yabancı kökenli olduğunu ileri sürmüştür. 

Ayrıca başka birçok âlim de Kur’ân’da yabancı kelimelerin varlığını kabul 

etmektedir.1415 

Seçkin sahabeden olan Hz. Ömer, Abese süresindeki "ebben" kelimesinin manasını 

bilmediğini itiraf etmektedir. Aşağı yukarı buna yedi çeşit mana verilmiştir. İnsanların 

yemeyip hayvanların yediği ot, saman, arz üzerindeki her nevi nebat, meyvenin gayri 

olan şey, yaş meyve, kuru meyve; nasıl meyve insanlar içinse, hayvanat için olana da 

‘ebben’ denir. Keza İbn Abbas da "fatıru's-semavati"  kelimesinin manasını bilmediğini 

ve bunu iki Arap köylüsünün bir kuyu başındaki çekişmeleri esnasında öğrendiğini itiraf 

eder.' 1416  

İlk dönem Şî’î müfessirleri de Kur’ân’da az da olsa yabancı kelimelerin varlığını 

kabul etmektedir. Kummî, ‘Tâhâ’ kelimesinin Tayy dilinde “Ya Muhammed” olduğunu 

söylemektedir. Ayrıca Kasas Sûresi 28/82. ayetinde geçmekte olan “veykeenne” lafzının 

Süryanice olduğunu ileri sürmektedir.1417 Ayyâşî, İmam Bâkır ve İmam Sâdık’ın, Hûd 

Sûresi 11/42. ayetinde geçmekte olan “ibnehu” kelimesinin aslının Tayy dilindeki 

“ebnehu” olduğunu ve “karısının oğlu” anlamına geldiğini söylediklerin 

nakletmektedir.1418 Yine Ayyâşî, İmam Sâdık’tan, Hûd sûresi 11/44. ayetindeki, “ibleî” 

lafzının Hintçe (bir başka rivayette ise Habeşçe) olduğu ve Arapça’da “işrebî” (iç) 

manasında olduğunu rivayet etmektedir.1419 

Kur'ân-ı Kerîm’de bulunan garib kelimelerden bazıları şunlardır: ‘Sefîh’ kelimesi, 

Kinâne lehçesinde cahil manasına gelir. ‘Sâika’, Umman lehçesinde ölüm manasına 

gelir. ‘Riczen’, Tayy lehçesinde azab; ‘Bağy’, Temim lehçesinde hased; ‘Rafese’, 

Mezhec lehçesinde cima; ‘Nihle’ Kays lehçesinde farz; ‘Musafaha’ Kureyş lehçesinde 

zina; ‘Tasdiye’, Kureyş Lehçesinde alkış; ‘Vekıyde’, Habeş dilinde noksan; ‘Siccîl’, 

Furs dilinde, çamur anlamlarına gelir…1420 

                                                 
1414 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 147. 
1415 Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 149; Öztürk, Kur’ân Dili, s. 77-100. 
1416 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 151. 
1417 Kummî, Tefsîr, II, 144. 
1418 Ayyâşî, Tefsîr, II, 158. 
1419 Ayyâşî, Tefsîr, II, 159; Habibov, age., s. 212. 
1420 Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, s. 150. 
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Tabâtabâî’nin Kur'ân- Kerîm’deki yabancı kelimeleri nasıl açıkladığına bakalım.    

 
ًٍّۙ  hakkında ‘fâkihe’nin kesinlikle meyveler, üzüm ve nar olduğu, önem verildiği   فَاِكَهة  َواَبا

için ilk olarak zeytin ve hurma olabileceği rivayetlerini aktarır. ‘el’ebü’ ise kuru ya da 

yaş ottur ve otlaktır.1421 Rivayet bölümünde ise iki terimin açıklamasının yapıldığı 

rivayetleri nakleder ancak konu ile ilgili açıklama yapmaz.1422 

 Kanlı irinden başka bir yiyeceği de yoktur."1423 “Sanki" وَ َْل َطعَاٌم اِْلَّ ِمْن ِغْس۪لين ٍۙ 

‘Ğıslîn’ ile murad, cehennem ehlinin bedenlerinden akan iltihap ve onun benzerleridir.” 

der.1424 

 َوَكاَن تَِقيا   
ً ِمْن لَُدنَّا َوَزٰكوةً۪ۜ  katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği‘ َوَحنَانا

vermiştik. O, Allah'tan sakınan kimse idi.’ 1425 ‘hanân’ katımızdan kalp yumuşaklığı 

verdik demektir. Hannân, şefkat, acıma ve merhamettir. Şefkatin olması merhametten 

ayrılmaz. Tabâtabâî, ayette olduğu gibi rahmeti hannân ile ele alır. Ayetteki hannân’ın 

merhamet ile tefsir edildiğini, belki de onunla muradın nübüvvet ve velâyet 

olabileceğini belirtir. Nuh’un (as) sözünde olduğu gibi: “Bana katından rahmet ver.”1426 

Salih’in (as) sözü gibi: “Bana ondan rahmet ver.”1427 İnsanlara şefkati, merhameti, 

onlara olan yumuşaklığı ile tefsir edildi.1428 

اهٌ َح۪ليم    İbrahim’in (as) vaadi sebebiyledir. Onun babasına istiğfarı“ اِنَّ اِْبٰر۪هيَم َْلَوَّ

babasıyla münakaşaya tahammül ettiği halim olduğu için, babasına güzel bir vaadde 

bulunduğu içindir. Çok yumuşak huylu olduğu için ona istiğfar etti. Evvâh Rabbinden 

korkarak ve çok isteyerek yumuşak huyluluğun çok olmasıdır.”1429  

Örnek tefsirlerde de görüldüğü üzere Tabâtabâî, kelimelerin Kur'ân’da bulunan 

garib kelimelerden olduğuna vurgu yapmaksızın, sadece açıklamasını yapmakla 

yetinmiş, âdeti olduğu üzere geniş kapsamlı tartışmalara girmemiştir. İlk dönem Şî’î 

müfessirlerinin Kur'ân’daki yabancı kelimelerin varlığını kabul etmeleri dolayısıyla 

Tabâtabâî de kabul etmiş, geniş açıklamalara yer vermemiştir. Ancak ‘hannân’ın 

nübüvvet ve velâyet olabileceğini belirtmesi oldukça gariptir.  

 

 

 

                                                 
1421 el-Mîzân, XX. 230. 
1422 el-Mîzân, XX. 232. 
1423 Hâkka, 69/36. 
1424 el-Mîzân, XIX. 418. 
1425 Meryem, 19/13. 
1426 Hud, 11/28. 
1427 Hud, 11/63. 
1428 el-Mîzân, XIV. 19. 
1429 el-Mîzân, IX. 412. 
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8. Mübhemâtü'l-Kur'ân 

 

“Kur'ân’da yer alan kimi veya neyi kastettiği tam olarak belli olmayan zamirler, 

ism-i mevsuller, ism-i işaretler, cins isimler, belirsiz zaman ve mekân zarfları ile belirsiz 

miktar ifadelerini karşılamaktadır. Genel bir ifadeyle mübhemâtın kendisinden ne 

kastedildiği kesin olarak tayin edilmemiş olan kelimeler olduğu söylenebilir.”1430 

Allah, Kur'ân'da az sözle çok anlam ifade etme gibi muciz bir anlatım tarzı seçmiş 

ve bu cümleden olmak üzere çoğunlukla yer, zaman, kişi adlarını, açıkça zikretmek 

yerine, ism-i işaret, ism-i mevsul, zamir, cins isimler, belirsiz zaman ve mekân zarfları 

gibi bazı kelimeleri mübhem bırakmıştır. Ulûmu’l-Kur’ân içerisinde bu gibi kelimeleri 

açıklayan ilim Mübhemâtü’l-Kur’ân ilmidir.1431Ancak, Müslümanların Kur’ân'ı 

anlamaya yönelik olağanüstü ilgilerinin bir sonucu olarak mübhem bırakılan bu lafızlar 

öteden beri merak konusu olmuş ve söz konusu lafızların medlullerini tayin hususunda 

yoğun gayretler sarfedilmiştir.1432  

“Mübhemât ilminde esas amaç, yalnızca mübhem addedilen kelimelerin 

medlullerinin belirlenmesi olup, nüzûl sürecindeki hadiselerin oluş tarzlarının, 

fikirlerini, kavramların ya da muhataba verilecek mesajların izah edilmesi gibi konular 

bu ilmin amaç kapsamına girmemektedir. Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse, bu 

ilmin yegâne amacı; şahıs, grup, eşya ve hayvan isimlerinin belirlenmesi, coğrafi bölge 

adlarının tespiti, sayı ve miktarla ilgili belirsizliklerin giderilmesinden ibarettir.” 1433 

Cerrahoğlu, Kur'ân-ı Kerîm’de mübhemlerin bulunmasının sebeplerini şöyle 

açıklar: 

a) Mübhem olan husus, Kur’ân’ın, başka bir yerinde tekrar zikredilerek, onun 

aydınlatılmasıyla bir zenginlik elde etmek için: Mesela el-Fâtiha suresinin 1/7. ayeti 

olan “Kendilerine nimet verdiklerinin" en-Nisa Suresi’nin 4/69. ayeti olan ayetiyle 

beyân olunmaktadır. “Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın 

kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle 

birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.” 

                                                 
1430 Halis Albayrak, Mübhematu’l-Kurân İlmi ve Kur’ân Tefsirindeki Yeri, AÜİF Dergisi, sayı: 32, 1992, 

s. 156; bkz., Mevlüt Erten, Mübhematü'l-Kur'ân ve Fırkalar (İdeolojik Tefsir), Ekev Akademi Dergisi, c. 

3, sayı:1, 200, s. 69. 
1431 Mustafa Öztürk, "Mübhematü'l-Kur'ân” ve İmamiyye Şî’ası, Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 2000, c. 

3, sayı: 8, s. 117; Serinsu, Kur’ân’ın Anlaşılmasında Esbâb-ı Nüzûl’ün Rolü, s. 156. 
1432 Mustafa Öztürk, "Mübhematü'l-Kur'an" ve İmamiyye Şî’ası, Dînî Araştırmalar, Eylül-Aralık 2000, c. 

3, s. 8; s. 117; Bu konuda geniş bilgi için bkz. Zerkeşi, el-Burhân, I. 155-156-160; Süyûtî, el-Itkân, II. 

184-185; Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 182. 
1433 Halis Albayrak, Kur'an'ın Bütünlüğü Üzerine (Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri), Şule Yayınları, İstanbul 

1996, s. 162; Albayrak, age., s. 162. 
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b) Mübhemi meşhur etmek için, yakinen görülecek bir hale getirmek: Mesela, el-

Bakara süresinin 2/35. ayetinde (sen eşinle birlikte cennete yerleş)  Havva denmedi de, 

zevcesi denildi.  

c) Mübhemin gizlenmesinin maksadı, o mübhemin atfedilmesini istemenin daha 

beliğ olduğunu göstermek için: Mesela, el-Bakara Suresi’nin 2/204. ayeti olan 

(İnsanlardan öylesi vardır ki, onun bu dünya hayatına ait sözü hoşunuza gider). 

Buradaki şahıs Ahnes b. Şureyk'dır. Sonunda iyi bir müslüman olmuştur.  

d) Mübhemin tayin edilmesinde büyük bir fâide umulmadığı için: Mesela, el-

Bakara Suresi’nin 2/259. ayetinde (Yahud o kimse gibisini (görmedin mi) ki... bir 

kasabaya uğrayarak). Burada kastedilen kasaba Beytu'l-Makdis’dir. Ama bunun 

bilinmesinde bir fayda mülâhaza edilmemektedir.  

e) Şahıs tayin edilse bile, hususiliğin zıddı ifade edilerek, umumiliği tenbih için: 

Mesela, en-Nisa suresinin 4/100. ayetinde (kim evinden, Allah ve onun elçisine muhacir 

olarak çıkıb da . . . ) ayeti hakkında, Ikrime bunu bilinceye kadar, 14 sene üzerinde 

durduğunu ve bu şahsın Damra b. lys olduğunu zikreder.'  

f) İsim zikretmeksizin kâmil bir vasıf ile onu yüceltmek: Mesela, ez-Zümer 

süresinin 39/33. ayeti  (Sıdkı getirene ve onu tasdik edene)’deki, sıdkı getiren Hazreti 

Muhammed, onu tasdik eden de Ebu Bekr'dir.  

g) Nakıs bir vasıfla, onu tahkir etmek için: Mesela, Kevser Suresi’ndeki 

(muhakkakki sana buğzeden, zürriyetsizin ta kendisidir). Burada kastedilen şahıs ise el-

As b. Vâil'dir.1434 

Mübhemâtü'l-Kur’ân ilmi naklî ilimlerdendir. Sebeb-i nüzûl ilminde olduğu gibi 

bilinmesi sadece nakle dayanır. İctihada mahal yoktur. Mübhemât hakkındaki bilgiler 

rivayet yoluyla ulaştığına göre nakilde senet ve metin tenkiti yoluyla sahih rivayetleri 

saptayıp değerlendirmek konunun istismara açık yönünü kapatabilir. Bu husus sebeb-i 

nüzûl ilmi ile mübhemât ilmini bir noktada buluşturur. Çünkü birçok rivayetler her iki 

ilimde de söz konusu edilmiştir.1435 

“Mübhemâtın belirlenmesinde sahabe müşahedesi belki de en önemli paya sahiptir. 

Sahabenin, cahilî kültürel yapıyı bilmeleri, o devirdeki dînî anlayıştan haberdar olmaları 

ve dinlerin pratikleri konusunda fikir sahibi olmaları, onlara Kur'ân’ın bazı 

kelimelerinin medlullerini bilme imkânı sağlıyordu.”1436 

                                                 
1434 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 183-184. 
1435 Serinsu, age., s. 157; Albayrak, Mübhematu’l-Kurân İlmi ve Kur’ân Tefsirindeki Yeri, AÜİF Dergisi, 

sayı 32, 1992, s. 166. 
1436 Albayrak, Mübhematu’l-Kurân İlmi ve Kur’ân Tefsirindeki Yeri, s. 165. 
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Bu hususa Öztürk şöyle bir eleştiri getirir. “Mübhemin tayininde nakle başvurmak 

gerektiği ve bu konuda kişisel kanaate yer olmadığı bir ilke olarak kabul edilmiş olsa 

da, rivayet tefsirlerinde mübhem kelimelerin tayinine ilişkin aktarılan bilgilerin kahir 

ekseriyetinin Hz. Peygamber'den ziyade sahabeden, özellikle de tabiîn âlimlerinden 

nakledilmiş olması,  mübhemâtın belirlenmesinde şahsi görüş ve kanaatlerin hatırı 

sayılır bir yer işgal ettiğini düşündürmektedir.”1437 Buradaki eleştiri mübhemât 

konusunda naklin değil de sahabe ve tabiûnun kişisel görüşlerinin, ictihadlarının öne 

çıkarılmasınadır. Bu konudaki başka bir eleştiri hususu da geçmiş ümmetlerle ilgili 

mübhemlerin belirlenmesindeki yoldur. Albayrak bunu şöyle ifade eder: “Kur'ân'daki 

geçmiş peygamberler ve ümmetlerle ilgili kıssalarda yer alan mübhem lafız ve ifade 

birimlerinin belirlenmesinde sıkça başvurulan kaynaklardan birinin Tevrat olması söz 

konusu tartışmanın arka planına ışık tutmasının yanında, mübhemâta ilişkin nakledilen 

bilgilerin önemli bir kısmının israilî nitelikli; dahası, -en iyimser ifadeyle- sıhhatsiz 

rivayetlere dayandığını göstermektedir.”1438 “Ehl-i Kitap’la ilgili pasajlarda yer alan 

mübhem kelimelerin izahları incelendiğinde, bunların hemen hepsinin İsrailî 

kayanaklardan aktarıldığı görülmektedir.”1439   

Yukarıda arzettiğimiz durumun örneği, Ankebut Suresi 29/31. ayetindeki 

mübhemdir. “..Biz bu memleket halkını helâk edeceğiz. Çünkü oranın halkı zalim 

kimselerdir.” “Ayette   ْٰۚهِذِه اْلقَْريَة  şeklinde geçen memleketin Sodom olduğunu Suyûtî 

Mübhemâtı’nda vermektedir. Tevrat’ta da bu şehrin Sodom olduğu söylenmektedir.”1440 

(Resûlüm!) Yoksa, «Bunu uydurdu» mu diyorlar? De ki: «Eğer onu uydurduysam 

günahım bana aittir. Fakat ben sizin işlediğiniz günahtan uzağım.»1441 “Ayette geçen 

 kelimesindeki ‘hu’ zamiri ile kastedilen mananın, Hz. Nuh (onu uydurdu) اْفتَٰريه

Peygamber kıssasını konu edinen ayet grubunun arasında geçtiğinden fail olarak Hz. 

Nuh ve mef’ul olarak ‘hu’ zamirinin merciinin ise Hz. Nuh’a gelen vahiyler olduğu 

anlaşılabilir.”1442 

İslâm tarihinde özellikle batıl fırkalar kendilerini Kur'ân ile destekleme, 

meşruiyetlerini Kur'ân’dan alma gereği hissetmişler, mübhem ifadeleri kendi 

fırkalarının temel akidelerine göre açıklamışlardır. “İslâm’ın erken döneminde siyasi 

ihtilâfların sonucu olarak ortaya çıkan fırkalar kendi görüşlerini desteklemek, 

                                                 
1437 Mustafa Öztürk, "Mübhematü'l-Kur'an" ve İmamiyye Şî’ası, Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 2000, c. 

3, sayı: 8, s. 121. 
1438 Albayrak, Kur'an'ın Bütünlüğü Üzerine (Kur'an'ın Kur'an'la Tefsiri), s. 162; Öztürk, "Mübhematü'l-

Kur'an" ve İmamiyye Şî’ası, s. 122. 
1439 Öztürk, "Mübhematü'l-Kur'an" ve İmamiyye Şî’ası, s. 122. 
1440 Albayrak, Mübhematu’l-Kurân İlmi ve Kur’ân Tefsirindeki Yeri, s. 164. 
1441 Hud, 11/35. 
1442 Hatice Kaya, Kur'ân Mübhemlerinin Tahlili, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara 2019, s. 20. 
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kendilerinin İslâm’ın gerçek temsilcisi olduklarını ispatlayabilmek ve karşılarında yer 

alan fırkaların da yanlış yolda olduklarını gösterebilmek için bir taraftan Hz. 

Peygambere bir takım sözler isnad etmişler, diğer taraftan da Kur'ân ayetlerini 

kendilerince te’vil etmek suretiyle delil olarak kullanmışlardır. Hatta meşruiyetlerini 

sağlayabilmek için mezheplerin isimlerini dahi nasslara dayandırmışlardır. Fırkalar 

kendi görüşlerini desteklemek, kendilerinin hak, muhaliflerininse batıl fırka olduklarını 

gösterebilmek için Kur'ân’ın mübhem ayetlerini, bağlamından ve Kur'ân’ın 

bütünlüğünden kopararak kendi fikirlerini desteklemek için kullanmışlar ve istismar 

etmişlerdir.” 1443 

İşte, İmâmiyye Şî’a’sının çokça eleştirildiği hususların başında da Mubhemâtü’l-

Kur’ân meselesi gelmektedir. Kur'ân’daki mübhem ifadeleri genellikle Ehl-i Beyt, 

imâmet, velâyet, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, imamlar vb. olarak açıklamaktadırlar. 

“İmâmiyye mezhebi, Kur'ân'daki mübhem lafızların tümünü subjektif kabulleri 

doğrultusunda yorumlamayı adeta tefsirde yöntem haline getirmişler ve bu çerçevede 

söz konusu lafızlara muhayyilelerinin elverdiği ölçüde istedikleri anlamları yüklemekte 

bir sakınca görmemişlerdir.”1444 Nitekim “Şî’a, mübhem ayetleri ön plana çıkararak 

kendi anlayışlarını nasslara söyletmişlerdir.”1445 Bunun sonucunda da “Şî’î tefsir 

nosyonu mübhematı Ehl-i Beyt’e indirgemiş ya da genelleştirmiştir.”1446 

İmâmiyye Şî’a’sına mensup müfessirlerin Kur’ân’da yer alan müphem ifadeleri 

mezhebî, siyasî görüşleriyle anlamlandırdıkları, anlamlandırırken aşırıya kaçtıkları 

görülmektedir. Ancak her mübhemi de mezheblerine göre açıklama sözkonusu değildir. 

Öncelikli olarak Cerrahoğlu’nun zikrettiği ayetlerdeki mübhemleri Tabâtabâî’nin nasıl 

açıkladığına bakalım. 

 

 

       a. Fatiha Suresi 1/6. Ayet ‘Sırat-ı Müstekım’ 

 

Tabâtabâî, ‘sırat-ı müstekım’i genişçe açıkladıktan sonra rivayet bölümünde 

"Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna" ifadesiyle ilgili olarak Hz. Ali’den şu rivayeti 

nakleder: "Yani, bizi dinine ve itaatine muvaffak olma nimeti verdiğin kimselerin 

yoluna ilet, mal ve sağlık nimeti verdiğin kimselerin yoluna değil. Çünkü mal ve sağlık 

                                                 
1443 Erten, Mübhematü'l-Kur'ân ve Fırkalar (İdeolojik Tefsir), Ekev Akademi Dergisi, c. 3, sayı 1, 2001, 

s. 67-68. 
1444 Öztürk, "Mübhematü'l-Kur'an" ve İmamiyye Şî’ası, s.130.  
1445 Kaya, Kur'ân Mübhemlerinin Tahlili, s. 50. 
1446 İsmail Çalışkan, Siyasal Tefsirin Oluşum Süreci, Ankara Okulu Yay., Ankara 2012, s. 211. 
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nimeti verdiklerin kâfir ve fasık da olabilirler. Yüce Allah nimet verdiği kimseler 

hakkında şöyle buyuruyor: Kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse, işte onlar Allah'ın 

kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddîkler, şehitler ve salihlerle birlikte olur ve 

onlar ne güzel arkadaştır!" 1447Ayrıca Allâme, İmam Sadık’ın "sırat-ı müstakîm, 

Emir'ul-Mü’minin Ali'dir." dediğini aktarır. Yine İmam Sadık’ın, ‘sırat-ı müstekîm’ 

hakkında “Allah’ı bilmeye giden yoldur. Bu yolun iki yönü vardır. Bir dünyada biri de 

ahirettedir. Dünyadaki yol itaat edilmesi zorunlu olan imamdır. İmamı tanıyan ve onun 

rehberliğinde yol alan bir kimse ahiretteki yoldan yani cehennem üzerinde kurulan 

köprüden geçer. Onu dünya hayatında tanımayan kimsenin de ahirette ayağı kayar ve 

cehenneme yuvarlanır.” şeklindeki rivayetini zikreder. İbn-i Abbas'tan, "Bizi doğru yola 

hidayet et." ifadesiyle ilgili olarak da şöyle bir rivayeti nakleder: "Ey kullar topluluğu, 

şöyle deyin: Bizi Muhammed (sav) ve Ehl-i Beyti'nin sevgisine ilet."1448  

Tabâtabâî, Şî’î literatürde yerini bulan Fatiha Suresi’nin son ayetindeki 

‘sapmışlar’dan kastın Hz. Ömer, ‘kendilerine gazab edilmiş olanlar’ın da Ali’nin yerine 

başkalarını halife yapanlar olduğuna dair rivayetlere değinerek Ehl-i Sünnetle arasını 

açmaz.1449 

 

 

b. Bakara Suresi 2/35. Ayet ‘Sen ve Eşin...’ 

 

Bakara Suresi’nin 35. ayetinde ْلَجن ةَ َوقُْلنَا يََٓا ٰادَُم اْسُكْن اَْنَت َوَزْوُجَك ا  “sen eşinle birlikte 

cennete yerleş” deniliyor. Havva denmiyor zevcesi deniliyor. Tabâtabâî de ayetin tefsiri 

boyunca eşinin isminin ne olduğuna açıklama getirmiyor ve sürekli olarak ‘Adem ve 

zevcesi’ ifadesini kullanıyor.1450 

 

 

c. Bakara Suresi 2/204. Ayet ‘İnsanlardan Öylesi Vardır ki..’ 

 

Tabâtabâî,  َوِمَن الن اِس َمْن يُْعِجبَُك قَْولُهُ فِي اْلَحٰيوةِ الدُّْنيَا“İnsanlardan öylesi vardır ki, onun bu 

dünya hayatına ait sözü hoşunuza gider.” ayetinin bu kısmını tefsirinin rivayet 

bölümünde, ed-Dürr'ül-Mensûr’dan Süddî'den şu rivayeti nakleder: “Bu ayet, Zühre 

oğullarının müttefiki Ahnes b. Şureyk es-Sakafî hakkında inmiştir. Bu adam, Medine'de 

                                                 
1447 Nisa, 4/69; el-Mîzân, I. 41. 
1448 el-Mîzân, I. 43-44. 
1449 el-Mîzân, I. 40-45. 
1450 el-Mîzân, I. 127-128-129. 
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Rasülullah’ın (sav) huzuruna gelir ve: "Müslüman olmayı istediğim için geldim. Allah, 

hiç şüphesiz, benim doğru söylediğimi bilir." der. O’nun bu tavrı, Rasülullah’ın hoşuna 

gider. "Kalbinde olana Allah'ı şahit getirir." ifadesi ile onun bu tavrına işaret edilmiştir. 

Sonra Rasülullah Efendimiz ’in (sav) huzurundan ayrılır. Yolda, Müslüman bir 

topluluğun ekinine ve merkeplerine rastlar. Ekinleri ateşe verip merkepleri de yaralar. 

Bunun üzerine yüce Allah: "Sırtını çevirip gitti mi, yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya 

çalışır." ayetini indirdi.1451 Cerrahoğlu da bu kişinin Ahnes olduğunu belirtmiştir. 

 

 

d. Bakara Suresi 2/259. Ayet ‘..O Kimse Gibisi…….Bir Kasaba…’ 

 

Tabâtabâî, bu ayetin tefsirinde  ي َمر  َعٰلى قَْريٍَة  Yahud o kimse gibisini“ اَْو َكال ذّ۪

(görmedin mi) ki... bir kasabaya uğrayarak..” ayetinde mübhemât ile ilgili açıklamalar 

yapar. "Ev kellezî (Ya da... gibisini...)" ifadesi, önceki ayetin işaret ettiği takdir edilmiş 

bir cümleye atfedilmiştir. Bu durumda ifadenin takdiri açılımı şöyledir: Ya İbrahim'le 

tartışmaya giren gibisini veya bir şehre uğrayan gibisini..." Açıklığa kavuşan bir diğer 

husus da şudur: Bir sonraki ayette yer alan, "Hani İbrahim…" demişti." ifadesi, önceki 

ayetin işaret ettiği takdir edilmiş bir cümleye atfedilmiştir. 

Allâme, Allah Teâlâ’nın ayette işaret edilen şehre uğrayan kimsenin adını, uğradığı 

şehri, bu şehirde ikamet edenleri ve "seni insanlara ibret belgesi kılacağız." şeklinde 

ayette işaret edildiği gibi bir ayet olsun diye diriltilip gönderildiği halkın kimliğini gizli 

tuttuğunu belirtir. Örneklendirme bağlamında isimlerine işaret edilmiş olması daha uy-

gun ve kuşkuları giderme bakımından daha etkili olacaktır, der. 

Müfessirimize göre, ‘ayette sözü edilen ölümden sonra dirilme mucizesi, aynı şekil-

de bu tarz bir yol göstericilik örneği, büyük bir olay olduğu, ayrıca imkânsız ve olağa-

nüstü bir şey gibi algılandığı için her şeye gücü yeten hikmet sahibi konuşmacının olay-

dan küçümseyici, basitleştirici bir edayla söz etmesi belağat sanatının bir gereğidir. Bu-

nunla muhatapların ve dinleyicilerin olayı imkânsız görme eğilimlerinin kırılması amaç-

lanmıştır. Büyük şahsiyetler, kendi konumlarını yüceltmek için, başka şahsiyetlerden ve 

onların gerçekleştirdikleri büyük işlerden söz ederlerken böyle bir tavır takınırlar... Bu 

nedenle, ayet-i kerîmede kıssanın birçok yönü karanlıkta bırakılmıştır ki, aslını belirle-

mek güçtür. Amaç, bu işin Allah'a göre basit olduğunu vurgulamaktır.’ 

Allâme’nin ifadesine göre, yukarıdaki aynı gerekçeyle önceki ayette (258. ayette)  اَلَْم

 َٓ ي َرب ِهّ۪ يَم فّ۪ اج  اِْبٰرهّ۪ ي َحَٓ  işaret edilen tartışmada İbrahim'in rakibi konumundaki kişinin تََر اِلَى ال ذّ۪

                                                 
1451 el-Mîzân, II. 100-101. 
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adından da söz edilmemiştir. Hemen sonraki ayette, gündeme getirilen kıssanın bağla-

mında kuşların, dağların isimlerinin, parçalara ayrılan kuşların kaç parçaya ayrıldıkları-

nın belirtilmemiş olması da bu amaca yöneliktir. Adam bu sözü, işin önemini, büyüklü-

ğünü vurgulamak ve yüce Allah'ın gücüne dikkat çekmek için söylemiştir. İnkâra yol a-

çan imkânsız görmeden ya da imkânsız görmeye yol açan inkârdan kaynaklanan bir söz 

değildir bu. Adam, kendisiyle konuşulan bir peygamberdir ve insanlara bir ibret dersi 

olsun diye diriltilen bir mucizedir. Peygamberlerse masumdurlar. Dinin temel bir ilkesi 

olan "ölümden sonra diriliş"ten yana kuşku içinde olmaları mümkün değildir.”1452 

Allâme, ed-Dürr'ul-Mensûr tefsirinde Ali b. Ebu Talib'in: "Rabbi konusunda İbra-

him'le tartışmaya giren kişi, Nemrud b. Kenan'dı." dediğini nakleder. “Issız duran bir 

şehre uğrayan gibisini (görmedin mi?)" ayeti ile ilgili olarak Sünnî ve Şî’î kanallardan 

nakledilen bazı rivayetler de kıssanın kahramanı peygamber "Ermiya", diğer bazısında 

da "Üzeyir" olarak geçtiğini, fakat bunların, kabulü zorunlu olmayan "ahad" (tek) haber-

ler olduğunu vurgular. Ayrıca rivayet zincirlerinde de bazı zaafların olduğunu,  Kur'ân 

ayetlerinin zâhiri anlamlarında, bunları pekiştirecek bir kanıt da olmadığını, rivayetlerde 

anlatılan uzun kıssada bazı farklılıklar olduğunu, bu kıssanın Tevrat'ta da yer almamış 

olduğunu belirtir.1453 Müfessirimiz, terkedilen beldenin neresi olduğuna dair herhangi 

bir açıklamada da bulunmaz. 

 

 

e. Zümer Suresi 39/33. Ayet ‘Sıdkı Getirene Ve Tasdik Edene…..’ 

 

Tabâtabâî,  َاُ۬وٰلَٓئَِك ُهُم اْلُمت قُون َٓ دِْق َوَصد َق بِهّ۪ اَء بِالص ِ ي َجَٓ  Sıdkı getirene ve onu tasdik“ َوال ذّ۪

edene” ayetinin tefsirinde Mecme’da geçen bir rivayete göre, sıdkı getiren Hz. 

Muhammed (as) O’nu tasdik eden de Ali b. Ebi Talib’tir. Zikrettiği başka bir rivayette 

ise tasdik edenin Ebu Bekir olduğu vardır. Diğer bir rivayete göre ise, sıdkı getiren 

Cibril, tasdik eden ise, Hz. Muhammed’dir.1454 Görüldüğü üzere önceki müfessirler gibi 

tasdik edenin sadece Hz. Ali olduğu iddiasında değildir, kimin olabileceği konusundaki 

tüm rivayetleri, ayrıca Hz. Ebu Bekir’i de nakleder. 

 

 

 

                                                 
1452 el-Mîzân, II. 364-365. 
1453 el-Mîzân, II. 382. 
1454 el-Mîzân, XVII. 264-265. 
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       f. Kevser Suresi 108/3. Ayet ‘Buğzeden Kişi’  

 

Tabâtabâî, suredeki “muhakkakki sana buğzeden, zürriyetsizin ta kendisidir” ile 

kastedilen kişinin As b. Vail olduğunu belirtir.1455 Cerrahoğlu ile aynı fikri paylaşır. 

 

 

g. Bakara Suresi 2/159. Ayet ‘Lanet Edenler…’ 

 

Şimdi ise, kendisinde mübhem ifadelerin bulunduğu ayetlerin geleneksel Şî’î 

tefsircilerince nasıl anlaşıldığına ve aynı ayetleri Tabâtabâî’nin nasıl anladığına bakalım 

ِعنُون  ُ  َويَْلعَنُُهُم الَل  ئَِك يَْلَعنُُهُم ّٰللاه
 İşte o kimselere Allah da lanet eder lanet edenler de lanet“ اُ۬وٰلَٓ

eder.”1456 ayetindeki lanet edenleri, İmam Sâdık’ın “işte onlar biziz” şeklinde açıkladığı 

aktarılmaktadır.1457 Tabâtabâî, ayetin tefsirinde aynı rivayeti nakleder ve bu rivayete 

katılır. Gizlenen şeyin Hz. Ali hakkında olduğu rivayetine de yer verir ve bu rivayeti de 

onaylar.1458 Yine genel anlam ifade eden “iyi niyetle yöneleni kendisine iletir.”1459 

ayetindeki “iyi niyetle yönelen”in imamlar olduğunu açıklamaktadır.1460 Tabâtabâî, 

ayetin tefsirinde Hz. Ali’ye değinmemektedir.1461  

 

 

h. Ahzab Suresi 33/58. Ayet ‘Mü’min Erkek ve Kadınları İncitenler..’ 

 

Kummî, يَن يُْؤذُوَن اْلُمْؤِمنّ۪   ينا   يَن َواْلُمْؤِمنَاِت بَِغْيِر َما اْكتََسبُوا فَقَِد اْحتََملُوا بُْهتَانا  َواِثْ َوال ذّ۪  Mü’min“  ما  ُمبّ۪

erkekleri ve mü’min kadınları yapmadıkları bir şeyle (suçlayıp) incitenler, bir iftira ve 

açık bir günah yüklenmişlerdir”1462 ayetindeki mü’min erkek ve mü’min kadından 

maksadın İmam Ali ve Hz. Fâtıma olduğunu, ancak bu ayetin tüm insanlar için geçerli 

olduğunu söylemektedir.1463 Allâme ise bu ayetin tefsirinde kişilere değinmemekte, 

mübhemleri açıklama yoluna gitmemektedir.1464 

 

 

                                                 
1455 el-Mîzân, XVII. 429. 
1456Bakara, 2/159. 
1457Ayyâşî, Tefsîr, I. s. 91. 
1458 el-Mîzân, I. 389-390. 
1459 Şûrâ, 42/13. 
1460 Kummî, Tefsîr, II. 273. Ayrıca bkz. I. 141, 303. 
1461 el-Mîzân, XVIII. s. 30-31. 
1462 Ahzâb, 33/58. 
1463 Kummî, Tefsîr, II. 196, Habibov, age., s. 221. 
1464 el-Mîzân, XVI. s. 350. 
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ı. Al-i İmran Suresi 3/7. Ayet ‘Muhkem-Müteşabih-Kalplerinde Eğrilik Olanlar’ 

 

Ayyâşî,   ي اَْنَزَل َعلَْيَك اْلِكتَاَب ِمْنهُ ٰايَاٌت ُمْحَكَماٌت ُهن  اُمُّ اْلِكتَاِب َواَُخُر ُمتََشابَِهاٌت  فَاَم ي قُ ُهَو ال ـذَّ۪ٓ يَن فّ۪ لُوبِِهْم ا ال ذّ۪

ْۚ َزْيٌغ فَيَت ِبعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ ابْ  يِلهّ۪ تِغََٓاَء اْلِفتْنَِة َواْبتِغََٓاَء تَأْوّ۪  “Kitabı sana o indirdi. Onun bazı ayetleri 

muhkemdir (ki) bunlar Kitabın anasıdır. Diğerleri de müteşâbihtir. Kalplerinde eğrilik 

olanlar, fitne çıkarmak, uyardığı sonuca uğramak için müteşâbih ayetlerin ardına 

düşerler”1465 ayetindeki muhkemden maksadın emîru’l mü’minîn ve imamlar, 

muteşâbihâttan maksadın fulan, fulan ve fulan (ilk üç halife), ve “kalplerinde eğrilik 

bulunanlar”dan maksadın ise onların ashabı ve velâyetlerini kabul edenler olduğu 

şeklinde bir açıklamayı Abdurrahman b. Kesîr el-Hâşimî kanalıyla İmam Sâdık’tan 

nakletmektedir.1466 Tabâtabâî, bu ayetin tefsirinde muhkem, müteşabih, te’vil konularını 

ayrıntılı ve uzun bir şekilde açıklar, birçok rivayete yer verir ancak bu rivayeti nakletme 

gereği hissetmez.1467 Daha ılımlı bir üslup benimseyerek, Ehl-i Sünnetle çatışma yoluna 

gitmez. 

 

 

i. Nur Suresi 24/35. Ayet ‘Nur, Kandil’ 

 

Nur Suresi’nin 35. ayetiyle يَها ِمْصبَاٌح   اَْلِمْصبَاحُ   ٰمَواِت َواْْلَْرِض  َمثَُل نُوِرهّ۪ َكِمْشٰكوٍة فّ۪ ُ نُوُر الس  يّٰللَاه   فّ۪

يٌّ يُوقَدُ ِمْن َشَجَرٍة ُمبَاَرَكٍة َزْيتُونٍَة َْل َشْرقِي ٍة َوَْل غَ  َجاَجةُ  َكاَن َها َكْوَكٌب دُر ِ  اَلزُّ
يُء وَ ُزَجاَجٍة  َلْم  لَوْ ْربِي ٍةٍۙ يََكادُ َزْيتَُها يُضَّ۪ٓ

اُء  وَ  ُ ِلنُوِرهّ۪ َمْن يََشَٓ يمٌ تَْمَسْسهُ نَاٌر   نُوٌر َعٰلى نُوٍر  يَْهِدي ّٰللاه ُ بُِكل ِ َشْيٍء َعلّ۪ ُ اْْلَْمثَاَل ِللن اِس  َوّٰللاه  ilgili olarak  يَْضِرُب ّٰللاه

İmam Sâdık’ın şöyle dediği nakledilir: “Allah göklerin ve yerin nurudur. Onun nuru 

kandile benzer” Kandil Fatıma’dır, “içinde lamba bulunmaktadır. Bu lamba” Hasan ve 

Hüseyin’dir. “cam içerisindedir.” Cam sanki inciden bir yıldızdır” sanki Fâtıma yeryüzü 

kadınları arasında inciden bir yıldızdır, “mübarek zeytin ağacından yanmaktadır” 

İbrahim’den (as) beri yanmaktadır. “ne doğuya ne de batıya aittir” ne Yâhûdî ne de 

Hıristiyan’dır, “neredeyse ateş değmese de yağı ışık verir” nerede ise ondan ilim 

taşmaktadır, “nur üzerine nurdur” imamdan sonra imam, “Allah dilediğini nuruna 

iletir” Allah dilediğini özel olarak onların velâyetine dâhil etmek isterse onları 

İmamlara iletir. “Allah insanlara misal verir. Allah her şeyi bilir.”1468 Tabâtabâî, ayetin 

tefsirinde ilgili rivayetleri aktarırken ayetteki kelimeleri Rasülullah’a (sav) ve Ehl-i 

Beyt’e tatbik etmede uyarlamada Şî’a tariklerinden birçok rivayetin geldiğini söyler. 

                                                 
1465 Al-i İmran, 3/7. 
1466 Habibov, age., s. 222. 
1467 bkz. el-Mîzân, III. 78-87. 
1468 Kummî, Tefsir, II. 102-103; Habibov, age.,  s. 223-224. 
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Ona göre o tetbiktir tefsir değildir ki tetbiklerde de ihtilaflar vardır. İmam Sadık’tan 

gelen yukarıdaki rivayetin benzeri olan rivayeti tefsirinde zikreder. Rivayet “Cam sanki 

inciden bir yıldızdır” sanki Fâtıma yeryüzü kadınları arasında inciden bir yıldızdır” 

bölümü hariç aynı sayılır.1469 Tabâtabâî, Küleynî’nin rivayetini de nakleder. Mişkât, 

Rasülullah’ın kalbidir. Lambanın nuru, ondaki ilimdir. Züccace, Ali veya kalbidir…1470 

Aynı ayetle ilgili olarak Talha b. Zeyd İmam Sâdık kanalıyla İmam Bâkır’dan şöyle 

nakletmektedir: “(Râvî diyor ki) ben Cafer b. Muhammed’e (as) efendim sana feda 

olayım, onlar “Rabbin nurunun benzeri” diyorlar. O da, subhânellah, Allah’ın benzeri 

yoktur. Zira Allah, “Allah için örnekler göstermeyin” diye buyurmaktadır.1471 

Tabâtabâî, bu rivayete değinmez.  

İmam Rıza, Ehl-i Beyt imamlarından bahsettikten sonra Nur Suresi 24/35. ayetle 

ilgili olarak şöyle der: “Biz Allah’ın Kitabı’ndaki “içinde lamba bulunan kandil”e 

benzeriz. Biz içinde lamba olan kandiliz. Lamba Rasülullah’tır; (lamba cam içindedir) 

pak bir maddedendir, (cam, sanki inciden bir yıldız. Ne doğuya ne de batıya mensup 

olmayan bir zeytin ağacından yakılır) ne yalancı ne de inkârcıdır (ki, neredeyse ateş 

değmese de yağı ışık verir) yani, Kur’ân (nûr üstüne nûrdur. Allah dilediği kimseyi 

nuruna iletir. Allah insanlara misaller verir. Allah her şeyi bilir.) Nûr Ali (as)’dir. 1472 

Tabâtabâî, bu rivayeti nakletmez. Ancak bu konuda pek çok rivayetin varlığına 

dikkatleri çeker. 

Tabersî,  Allah, birbirlerine kavuşup"  ﴾٢٢اِنْۚ ﴿َْل يَْبِغيَ  ﴾ بَْينَُهَما بَْرَزخٌ ١١َمَرَج اْلبَْحَرْيِن يَْلتَِقيَاِنٍۙ ﴿ 

karışabilmeleri için iki denizi salıverdi. (Ama) aralarında aşamayacakları bir engel 

var"1473 ayetleriyle  ﴾يَْخُرُج ِمْنُهَما اللُّ ْؤلُُؤ۬ َواْلَمْرَجاُنْۚ ﴿٢٢ Bu iki denizden inci ve mercan 

çıkar"1474 ayetinin tefsirinde, "İki deniz"in Hz. Ali ve Fatıma, aralarındaki "Berzah"ın 

Hz. Muhammed, bu iki denizden çıkan "inci ve mercan"ın ise Hz. Hasan ile Hz. 

Hüseyin olduğunu kaydeder.1475 Tabâtabâî, ayetin tefsirini yaptıktan sonra rivayet 

bölümünde aynı rivayeti Dürru’l-Mensur’dan İbn Abbas kanalıyla nakleder. Aynı 

rivayetin Enes b. Malik ve benzerleri tarafından da nakledildiğini belirtir. Onun 

Mecme’ul- Beyan’da Süleyman Fârisî, Seıd b. Cübeyr ve Süfyan es-Sevri’den de 

                                                 
1469 el-Mîzân, XV, 141-142. 
1470 el-Mîzân, XV. 141-142. 
1471 Kummî, Tefsîr, II. 103. 
1472 Kummî, Tefsîr, II. 103; Habibov, age., s. 224. 
1473 Rahman, 55/19-20. 
1474 Rahman, 55/22. 
1475 Ebu Ali el-Fadl b. Hüseyin Tabersî, Mecmeu'l-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an, Beyrut 1994, IX. 300. 
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nakledildiğini belirterek Sünnî kaynaklarda da bu rivayetin geçtiğine dikkatleri 

çeker.1476 

 

j. Maide Suresi 5/67. Ayet ‘Rabbinden Sana İndirileni Tebliğ Et.’ 

 

Konumuzla alakalı başka bir ayet ise şöyledir:  ْا اُْنِزَل اِلَْيَك ِمْن َرب َِك  َواِْن لَم ـْغ َمَٓ ُسوُل بَل ِ  يََٓا اَيَُّها الر 

ل ْغَت ِرَسالَتَهُ  تَْفعَْل فََما بَ   Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan, O'nun 

mesajını iletmemiş olursun.." 1477 "ma" ism-i mevsulü zikredilmek suretiyle mübhem 

bırakılan husus, İmâmiyye müfessirleri tarafından "Hz. Ali'nin hilafet hakkı" olarak 

yorumlanmıştır.1478 Tabâtabâî de bu ayetin velâyet ve Gadir-i Hum konusu hakkında 

olduğunu iddia eder, iddiasını da geniş bir şekilde delillendirmeye çalışır.1479 

 

 

k. Ra’d 13/7. Ayet ‘Uyarıcı, Yol Gösterici’ 

 

Müfessir, ا اَْنَت ُمْنذِ  َوِلُكل ِ قَْوٍم َهاد ٌر اِن ـَمَٓ  “ Sen ancak bir uyarıcısın, her kavim için de bir 

yol gösteren vardır.” Ayetindeki ‘yol gösteren’ hususuyla ilgili olarak Rasülullah’dan 

şu hadisi nakleder: “Ben uyarıcıyım, Ali yol göstericidir.” Müfessir bu anlamın Şî’î 

kaynaklarının birçoğunda çok çeşitli isnadlarla rivayet edildiğini belirtir. Ardından Ehl-i 

Sünnet kaynaklarındaki hadisleri aktarır. ed-Dürrü’l-Mensur’un belirttiğine göre, İbn 

Cerir, İbn Mürdeveyh, Ebu Nuaym, Deylemi, İbn Asâkir ve Neccar şöyle rivayet 

etmişlerdir: ادَوِلُكل ِ قَْوٍم هَ  ا اَْنَت ُمْنِذرٌ    ayeti inince Rasülullah (sav) elini göğsünün üzerine اِن ـَمَٓ

koydu ve dedi ki: “Ben uyarıcıyım” sonra elini Ali’nin omuzuna dokundurdu ve şöyle 

dedi: “Sen de hidayet edensin ey Ali! Benden sonra hidayete erenler seninle doğru yolu 

bulurlar.” Bu hadisi Se’lebi’nin Hâkim’in de rivayet ettiğini, daha birçok Ehl-i Sünnet 

kaynağında da bu anlamı pekiştiren rivayetlerin olduğunu belirtir.1480  

 

 

l. Tin Suresi 95/1. Ayet ‘Tin’ 

 

                                                 
1476 el-Mîzân, XIX. 107. 
1477 Maide, 5/67. 
1478 bkz. Tabersî, age., III. 367; Tabâtabâî, age., VI. 54-5. Geniş bilgi için bkz., Öztürk,  Mübhematü'l-

Kur'an ve İmamiyye Şî’ası, s.131-133. 
1479 el-Mîzân, VI. 53-54-55. 
1480 el-Mîzân, XI. 329-330. 
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Tabâtabâî, ‘tîn’in, Medine; ‘zeytûn’un, Beyt-i Makdis, ‘Tur-î Sînîn’in Kufe, ‘beled-i 

emin’in de Mekke olduğu ile ilgili rivayeti aktardıktan sonra ‘tin ve zeytin’in Hasan ve 

Hüseyin; Tur-î Sininin Hz. Ali; Beled-i eminin Hz. Peygamber olduğuna dair bazı 

rivayetlerin olduğunu aktarır.1481 

 

 

m. Kaf Suresi 50/25. Ayet ‘İnatçı Hayra Engel Olan’ 

 

Kummî, ayette geçen    ٍۙيٍب َمن اعٍ ِلْلَخْيِر ُمْعتٍَد ُمرّ۪ “inatçı, hayra bütün gücüyle engel olan 

azgın şüpheci” kişiyle, hilafeti gasbederek, Fatıma’ya hakkını vermeyerek hayrı 

engelleyen ve haksızlık yapan Ebu Bekir ve Ömer’in kastedildiğini iddia etse de, 

Tabâtabâî, tefsirinde bu hususa değinmeyerek ılımlı bir yol izler.1482 

 

 

       n. İsrâ Suresi 17/9. Ayet ‘En Doğru Yol’ 

 

Müfessir,  ُي ِهَي اَْقَوم ي ِلل تّ۪  Şüphesiz ki bu Kur’ân en doğru yola iletir” ayetini tefsir“ يَْهدّ۪

ettikten sonra rivayet bölümünde  ُي ِهَي اَْقَوم  kısmındaki ism-i mevsulü “velâyete, imama ِلل تّ۪

iletir.” diye açıklar. 1483 

 

 

o. Nisa Suresi 4/54. Ayet ‘İnsanlar’ 

 

  ْۚ ُ ِمْن فَْضِلهّ۪ ا ٰاٰتيُهُم ّٰللاه  Yoksa, insanları; Allah'ın lütfundan“ اَْم يَْحُسدُوَن الن اَس َعٰلى َمَٓ

kendilerine verdiği şey dolayısıyla kıskanıyorlar mı?..” ayetindeki ‘insanları’ Ebu Cafer 

‘biz, insanlarız’ diye, İmam Bakır ise, ‘kıskanılan insanlar biziz’ diye açıklar. Allâme, 

bu mananın Şî’a kaynaklarında Ehl-i Beyt imamlarından birçok tarikle bolca rivayet 

edildiğini belirtir. Ehl-i Sünnet kaynaklarında ed-Dürrü’l-Mensur’da geçen İbn Abbas, 

Ikrime, Mücahid, Mukatil, Ebi Malikten gelen rivayetlerde ‘insanlar’la kastolunanın 

Rasülullah (sav), Ehl-i Beyt’i ve ona uyanlar olduğunun açık olduğunu belirtir.1484 

 

 

                                                 
1481 el-Mîzân, XX. s. 368. 
1482 el-Mîzân, XVIII. s. 361. 
1483 el-Mîzân, XIII. 70. 
1484 el-Mîzân, IV. 393-394. 
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ö. En'âm Suresi 6/122. Ayet ‘Ölü.. Nur Verilen Kimse..’ 

 

Şu ayete gelince, لُ  ي بِهّ۪ فِي الن اِس َكَمْن َمثَلُهُ فِي الظُّ َماِت لَْيَس اََوَمْن َكاَن َمْيتا  فَاَْحيَْينَاهُ َوَجعَْلنَا لَهُ نُورا  يَْمشّ۪

يَن َما َكانُوا يَْعَملُونَ بَِخاِرجٍ ِمْنَها    َكٰذِلَك ُزي َِن ِلْلكَ   Ölü iken dirilttiğimiz ve kendisine, insanlar“  افِرّ۪

arasında yürüyeceği bir nur verdiğimiz kimsenin durumu, hiç, karanlıklar içinde kalmış, 

bir türlü ondan çıkamamış kimsenin durumu gibi olur mu?..”1485 Allâme, bu ayet ile 

ilgili İmam Bakır’dan gelen şu rivayeti aktarır. “Hiçbir şeyi bilmeyen, tanımayan, ölü 

yani. ‘yürüyebileceği bir nur’ uyacakları, peşinden gidecekleri bir imam. ‘karanlıklar 

içinde kalmış, bir türlü ondan çıkamamış kimse’ imamı tanımayan kimsedir. Müfessir 

bu rivayeti bir tür uyarlama ve genel bir tanımlamayı özel bir olguyla örtüştürme 

mahiyetinde görür. Ona göre, ayetin akışı, hayatın iman ve nur olmasını öngörmektedir. 

Bu da hak söze ve salih amele yöneltilme anlamında ilahi hidayet demektir. ed-Dürru’l-

Mensûr ’da ayetin Ammar b. Yasir, Ömer b. Hattab, Ebu Cehil b. Hişam hakkında 

rivayetler olsa da ayetin akışının anlamın özele indirgenmesine elverişli olmadığını dile 

getirir.1486 

İslâm tarihindeki fırkalar, meşruiyetlerini Kur'ân’dan alma gereği hissetmişlerdir. 

Özellikle Şî’a-İmâmiyye, Kur'ân’daki mübhem ifadeleri, Ehl-i Beyt, imâmet, velâyet 

vb. olarak açıklamaktadır. Yukarıdaki tefsir örneklerinden hareketle, Şî’a-İmâmiyye’nin 

mübhemleri, Kur'ân’ı nirengi noktası olmaktan çıkararak, ayetleri tarihsel-metinsel 

bağlamından kopararak Kur'ân’ın siyak ve sibakına önem vermeksizin, mezheblerini, 

imâmeti, Hz. Ali’yi, Ehl-i Beyt’i vb. destekleyici, kutsayıcı mahiyette açıkladıkları, 

kendi doğrularını Kur'ân’a onaylatma çabası içerisinde oldukları, ayetleri ındî/subjektif 

olarak ve mezheplerinin akidelerini esas alarak tefsir ettikleri,  ön kabullerini Kur'ân’a 

zorla onaylatma çabası içerisine girdikleri görülmektedir. Tabâtabâî’nin, genel olarak 

mezhebi ile paralel görüşleri paylaşmakta olduğu, Şî’a kaynaklarının tümünü kullandığı, 

ancak özellikle ilk dönem kaynaklarındaki uç rivayetlerin tümüne yer vermediği, aşırıya 

kaçmadığı ve daha itidalli bir yol izlediği, bazen ayetlere yapılan uyarlamaları 

eleştirdiği, Sünnîlerin hassasiyetlerine belli oranda dikkat ettiği görülmektedir. 

Ayetlerdeki mübhemi açıklamada benzer rivayetleri Ehl-i Sünnet kaynaklarından 

nakletmişse de onları daha çok görüşünü delillendirmede kullanmış olduğu müşahede 

edilmektedir. 

                                                 
1485 En'âm, 6/122. 
1486 el-Mîzân, VII. 359. 
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9. Mücmel-Mübeyyen 

 

“Mücmel, lugat manasından da anlaşılacağı gibi, müphem bir lafızdır. Ondan ne 

murad edildiği anlaşılamaz. Mücmel olan ayette de manalar izdiham eder ve onlardan 

hangisi olduğu açık bir şekilde belli olmaz.”1487 

“Kur'ân- Kerîm’de mücmeller şu şekillerde olmaktadır: Kelimenin iki zıt manada 

birleşmesi, zamirin mercii ihtilafı, atıf ihtimali veya istinaf sebebiyle, lafzın garabeti, 

takdim ve tehir, asıl lafzın başka bir şekle kalbolması.”1488  

“Sözlük anlamı bilinmekle beraber Şâri’in kastettiği özel bir mânaya nakledilmesi 

sebebiyle mücmel hale gelen salât, zekât, hac gibi lafızlar. Meselâ “salât” kelimesi 

sözlükte “dua” anlamına geldiği halde dinde onunla belirli rükün ve fiillerden oluşan bir 

ibadet türü kastedilmiş ve bunun açıklanması sözlü ve amelî sünnete bırakılmıştır. 

Nitekim Hz. Peygamber, “Namazı benden gördüğünüz şekilde kılın”1489 diyerek 

kendisinin bu yöndeki açıklama görevine dikkat çekmiştir.”1490  

Bakara Suresi’nin 2/228. ayetindeki “kuru” kelimesi iki anlamda kullanıldığı 

için mücmeldir. Bu konuda Tabâtabâî şunları söyler: “Ayette geçen "kurû" kelimesi "el-

kur'u" kelimesinin çoğuludur. Hem aybaşı hâli hem aybaşı hâlinden temizlenme anla-

mında kullanılır. Dendiğine göre bu kelime, zıt anlamlıdır. Şu kadarı var ki "kur" kökü-

nün asıl anlamı, "toplama"dır. Ama her "toplama" değil. Ardından başkalaşmayı ve 

farklılaşmayı doğuran toplama... Bu bakımdan, kelimenin aybaşı hâlinden temizlenme 

anlamında kullanılmış olması ihtimali daha belirgindir. Bunun nedeni temizlenme 

hâlinde kanın rahimde toplanmasının söz konusu olmasıdır. Sonra, aybaşı hâli için kul-

lanılmıştır. Bunun nedeni de, bu durumda kanın toplandıktan sonra dışarı atılması-

dır.”1491 

Fatır Suresi’nin 35/10. ayetindeki “yerfeuhü” kelimesindeki “hü”  zamirinin 

kime ait olduğu konusunda mücmellik söz konusudur. Allame, zamirin “salih amellere” 

döndüğünü, mef’ulün zamirininse “güzel kelime”ye döndüğünü belirtir. Bu konuda 

birçok görüşün olduğunu da dile getirir.1492 

Tabâtabâî, Bakara Sûresi’nin 2/275. âyetinde geçen “ribâ”nın anlamına, özel bir 

fazlalık türü olduğuna değinmez, genel açıklamalar yapar. “Fıtratın istediği, öz yaratılı-

şın onayladığı ve insanın sosyal hayatını dayandırdığı temel ilke şudur: İnsanın ihtiyaç 

                                                 
1487 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 178. 
1488 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 178-179. 
1489 Dârimî, Salât, 42; Buhârî, Eẕân, 18; Edeb, 27. 
1490 Ferhat Koca, Mücmel, DİA, 2000, XXXI. 453-454. 
1491 el-Mîzân, II. 234-235. 
1492 el-Mîzân, XVII. 23. 
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fazlası olan malını vererek karşılığında ihtiyaç duyduğu şeyi almasıdır. Malı verip de 

belli bir süre sonra verilen malla birlikte fazlasını da almak, fıtratın hükmünü ve hayatın 

temelini yıkan bir davranıştır. Faiz esaslı muamele faizcinin, borçlunun elinde avucunda 

olan malı kapmasına, servetini kat kat arttırmasına neden olur. Bu mal, hiç kuşkusuz ar-

tacak, gelişecektir; ama başkalarına ait mallarla... Faizli muamele bir taraf için eksilme 

ve ayrılma, öbür taraf içinse artış ve eklenti demektir. Şu hâlde faiz sosyal dengenin, öl-

çülü hayatın zıddıdır. İlâhî fıtratın insana telkin ettiği dosdoğru insani yola egemen olan 

düzenin bozulmasıdır.”1493 

Meâric Sûresinin 70/19. ayetindeki “heluan” kelimesini şöyle açıklar: “Heluan” 

helea’dan türemiş sıfattır. O aşırı hırstır. Kendisinden sonraki ayetin tefsirinin de heluan 

olduğunu zikrettiler. O şer esnasında sızlanma, hayır esnasında da eli sıkı olmadır. O 

isabetli bir tefsirdir ve o siyakıyla da uyum içerisindedir.1494 

Allâme, Tekvir Suresi 81/17. ayetindeki “as’as” kelimesindeki anlam 

müşterekliğini ifade eder. “As’ase” gecenin gelişi ve bitişi olarak isimlendirilir der, 

kelimenin her iki anlamının da kastedildiğini ifade eder. 1495   

Mübeyyen ise, lugât manasından da anlaşılacağı üzere, açıklamak beyan etmek 

manasınadır. Ayetlerdeki müştereklik, müşkil, mücmel, hafi gibi hususları açıklayan 

ayetlere de mübeyyen ayetler denir. Mübeyyen ayet veya lafız, kapalı bir ayeti ya 

muttasıl veyahutta munfasıl bir şekilde tebyin eder.1496  

Tabâtabâî, Bakara Suresi’nin 2/187. ayetindeki kapalılığın nasıl mübeyyen hale 

getirildiğini şöyle açıklar: Fecir vakti, sizce beyaz iplik siyah iplikten ayırt edilinceye 

kadar yiyin, için. İki fecir vardır. Birine fecr-i kâzip (yalancı fecir) denir. Belirdiğinde 

az bir süre sonra ufukta kayboluşundan dolayı bu adı almıştır. Yalancı fecrin bir diğer 

adı da "kurt kuyruğu" dur. Çünkü dikilmiş kurt kuyruğunu andırır. Gecenin sonunda gü-

neş kursu ufuk dairesinden ufkun altındaki on sekizinci dereceye ulaştığında ufkun doğu 

tarafından beliren bir ışık huzmesidir. Ardından enine doğru yayılarak gözden kaybol-

maya başlar. Tıpkı ufuk üzerinde uzatılmış bir beyaz ipi andırır. İşte ufuktaki bu duruma 

ikinci fecir denir. Bunun bir diğer adı da fecr-i sadık (doğru fecir)dir. Çünkü gündüzün 

gelişini ve güneşin ışınlarının etrafı aydınlatmak üzere olduğunu gerçek bir haber olarak 

aktarıyor. Bundan da anlaşılıyor ki, "beyaz ip"ten maksat fecr-i sadıktır. Yine ifade için-

deki "min" edatı da "beyaniye"dir (açıklamaya dönüktür.) Buna göre, "Siyah iplikten 

ayırt edilinceye kadar" ifadesi, edebî sanatlardan "istiare"nin kapsamına girer. Çünkü, 

                                                 
1493 el-Mîzân, II. 215. 
1494 el-Mîzân, XX. 14. 
1495 el-Mîzân, XX. 239. 
1496 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 179. 
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fecir vakti gecenin karanlığı ile paralel olarak, ufuk çizgisi boyunca uzanan beyazlık, si-

yah iplikten ayırt edilen beyaz ipliğe benzetilmiştir.1497 

Tarık Suresinin 86/2. ayetindeki mücmelliği 2. ayetin açıklamasıyla ortadan 

kaldırır. النَّْجم الثَّاقِب ‘Tarık’ın açıklamasıdır. Cümle takdir edilen sorunun cevabı 

manasındadır.1498 

Maide 5/1. ayette    َيم ْيدةُ اْْلَْنعَاِم اِْل  َما يُتْٰلى َعلَيْ اُِحل ْت لَُكْم بَهّ۪ ُكْم َغْيَر ُمِحل ِي الص  “okunacak 

(bildirilecek) olanlardan başka hayvanlar” ifadesi hangi hayvanların olduğunun 

belirtilmemesi sebebiyle mücmeldir. Kapalılık üçüncü ayet ile giderilmektedir. 

Müfessir, aynı zamanda bu ayetteki kapalılığın, En'âm 145 ve Nahl 115, Bakara 173 ile 

giderildiğini ifade eder. Ona göre, tefsirini sunduğu ayetin haram kılınan maddeler 

bağlamında saydığı şeyler, yeni bir eklemede bulunmuyor, sadece Mekke ve Medine 

inişli ayetlerde haram oldukları belirtilen etler ve yiyecekler sıralanıyor.1499 

Müfessir, ilk anda ne murad edildiği anlaşılamaz olan “salât, kuru, riba, heluan, 

as’as” kelimelerindeki mücmelliği ilgili mübeyyen ayetlerin açıklamasıyla giderir. 

Müfessirin bu konuda tutarlı yorumlar yaptığı görülür, bu başlıkta eleştiriye mahal 

bırakacak bir durum sözkonusu değildir.   

 

 

10. Müşkilü'l-Kur'ân 

 

Sözlükte “karışmak, güçleşmek” anlamındaki işkâl mastarından türeyen müşkil 

kelimesi, fıkıh usulü terimi olarak “kendisiyle kastedilen mânanın ancak onu kuşatan 

karîne ve emâreler üzerinde incelemede bulunma ve derinlemesine düşünme yoluyla 

anlaşılabildiği lafız” demektir.1500 

“Kur’ân-ı Kerîm âyetleri arasında ihtilaf ve tenâkuz gibi görülen keyfiyettir ki, 

aslında Allah’ın Kelâmı’nda böyle bir hâlin mevcudiyeti bahis konusu olamaz. Çünkü 

Cenab-ı Hâk bu hususu bertaraf edecek şekilde beyanda bulunmuştur.”1501 Şu ayette 

ifade edildiği üzere Kur'ân- Kerîm’de hiçbir çelişki, ihtilaf yoktur.  اَفَََل يَتَدَب ُروَن اْلقُْرٰاَن  َولَْو

يِه اْختََِل َكاَن ِمْن ِعْنِد َغيْ  ِ لََوَجدُوا فّ۪ يرا  ِر ّٰللاه فا  َكثّ۪  “Hâlâ Kur’ân'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar 

                                                 
1497 el-Mîzân, II. 49. 
1498 el-Mîzân, XX. 290. 
1499 el-Mîzân, V. 164-165-166-167. 
1500 Ferhat Koca, Müşkil, DİA, 2000, XXXII. 161-162. 
1501 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 175. 
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mı? Eğer o, Allah'tan başkası tarafından (indirilmiş) olsaydı, mutlaka onda birçok 

çelişki bulurlardı.”1502 

 Bakara Suresi 2/51. ayette يَن َلْيلَة   َواِذْ ٰوَعدْنَا ُموٰسَٓى اَرْ   َبعّ۪  “Hani, biz Mûsâ ile kırk gece 

için sözleşmiştik.” Arâf Suresi 7/142. ayette ise şöyle buyurulur:   يَن لَْيلَة َوٰوَعدْنَا ُموٰسى ثَٰلثّ۪

 
يَن لَْيلَة ْۚ َٓ اَْربَعّ۪ يقَاُت َربِ هّ۪  Mûsâ'ya otuz gece süre belirledik, buna on (gece)“ َواَتَْمْمنَاَها ِبعَْشٍر فَتَم  مّ۪

daha kattık. Böylece Rabbinin belirlediği vakit kırk geceye tamamlandı.” Allâme, 

Bakara 2/51. ayetin tefsirinde iki ayeti bir bütün olarak tefsir eder ve çelişkili gibi 

görünen durumu açıklığa kavuşturur ve şöyle bir açıklama yapar: “Tefsirini 

sunduğumuz ayette sözleşme süresinin kırk gece olarak belirtilmiş olmasını, ya son on 

gecenin hükmen sözleşmede belirlenen otuz geceden sayılmasına, ya da son on gecenin 

başka bir sözleşmeyle belirlenmiş olduğunu varsayarak burada toplam iki sözleşmede 

belirlenen süreden bahsedildiğine bağlamalıyız. Nitekim bazı hadislerde de kırk gecenin 

iki sözleşmeyle belirlenmiş olduğu vurgulanmıştır.”1503 

Müfessir, Nisa Suresi 4/129. ayetle  ْاِء َولَْو َحَرص يعَُٓوا اَْن تَْعِدلُوا بَْيَن الن َِسَٓ يلُوا ُكل  تُْم فَََل تَ َولَْن تَْستَطّ۪ مّ۪

يما  اْلَمْيِل فَتَذَُروَها َكاْلُمعَل قَِة  َواِْن تُْصِلُحوا َوتَت قُوا فَِان    َ َكاَن َغفُورا  َرحّ۪ َواِْن ِخْفتُْم اَْل   Nisa Suresi 4/3. ayet  ّٰللاه

ْو َما َملََكْت اِء َمثْٰنى َوثُٰلَث َوُربَاَعْۚ فَِاْن ِخْفتُْم اَْل  تَْعِدلُوا فََواِحدَة  اَ تُـْقِسُطوا فِي اْليَتَاٰمى فَاْنِكُحوا َما َطاَب لَُكْم ِمَن الن َِسَٓ 

﴾  ٢اَْيَمانُُكْم  ٰذِلَك اَدْٰنَٓى اَْل  تَعُولُوا  ﴿  arasındaki müşkili şöyle çözüme kavuşturur: "Kadınlar 

arasında adaleti sağlamağa ne kadar uğraşsanız da güç yetiremezsiniz..." Bu ifade, 

yüce Allah'ın surenin giriş kısmında yer alan, "Aralarında adaleti yerine 

getiremeyeceğinizden korkarsanız, yalnız biriyle evlenin." ayetiyle; aynı şekilde, "Eğer 

iyi davranır ve (haksızlıktan) sakınırsanız..." ifadesiyle işaret ettiği kadınlar arasında 

adalet ilkesine göre hareket etmeye ilişkin hükmün açıklaması niteliğindedir.” Ona göre, 

bu son cümle, belli bir oranda tehdit de içermektedir. Bu ise kadınlar arasında adaletli 

davranmanın gerçek anlamını teşhis etme açısından insanı şaşkınlığa iten bir ifade 

tarzıdır. Yine, birden fazla kadınla evliliği öngören "O hâlde gönlünüzün rahat ettiği 

kadınlardan ikişer, üçer ve dörder evlenebilirsiniz."  ayetini objeler dünyasında karşılığı 

olmayan salt bir zihinsel olgu gibi algılamak, insanları körlüğe sürüklemekten başka bir 

şey değil ve yüce Allah'ın kelâmına yakışmayan bir ciddiyetsizliktir.1504 

Hz. Âdem’in Al-i İmran Sûresi’nin 3/59. ayetinde  َخلَقَهُ ِمْن تَُراٍب ‘topraktan’, el-

Hicr Suresi’nin 15/26, 28 ve 33. ayetlerinde  balçıktan’ Saffât‘  ْلَصاٍل ِمْن َحَمٍأ َمْسنُوٍنْۚ صَ ِمْن  

Sûresi’nin 37/11. âyetinde  يٍن َْلِزٍب  .cıvık çamurdan’, Rahman Suresi’nin 55/14‘ ِمْن طّ۪

âyetinde ار  ِمْن َصْلَصاٍل َكاْلفَخ  ‘kupkuru balçıktan’ yaratıldığı belirtilir. İlk anda ayetler 

                                                 
1502 Nisa, 4/82. 
1503 el-Mîzân, I. 188. 
1504 el-Mîzân, V. 103-104. 
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arasında ihtilaf varmış gibi görünmesine rağmen aslında bunlar Hz. Âdem’in yaratılış 

aşamalarıdır.1505 

Yılmaz, Hz. Âdem’in yaratılışından bahsederken onu ilk insan olarak düşünüp ilk 

insanın yaratılışını, Kur’ân’da bahsi geçen yaratılış aşamalarını ele alan Tabâtabâî’nin, 

pek çok aşamadan geçen insanın kendiliğinden meydana gelen bir mahlûk olmadığını 

ortaya koyduğunu ifade eder. Müellifin, yaratılış esnasında pek çok merhaleden geçen 

insanın varlık sahnesine çıkışının “ol!” emrine bağlı olduğunu, bizatihi “Allah’ın kendi 

ellerinin” ürünü olarak yaratıldığını, bu emirle tam olarak “insan” vasfının 

kazanıldığını, Hz. Âdem’in “tek bir nefis”ten yaratıldığını, insan soyunun da Hz. 

Âdem’den türediğini ifade ettiğini bu sebeple o,  insanın başka bir türden evrimleştiği 

fikrine sıcak bakmadığını belirtmiştir. Tabâtabâî, Allah’ın kendi elleri ile yaratması 

tabirinin mecâzi olduğunu ve bu tabirle, insan aklının öteki canlılardan üstünlüğünü 

gösterme amacı güdüldüğünü ifade etmiştir. Müellifin, yaratılış aşaması tamamlanan 

insana Allah tarafından ruh üflenmesi meselesinde, üflemenin gerçek manada 

olmadığını, insana can verilmek suretiyle onu düşünen, idrak eden, şerefli bir seviyeye 

ulaştırmanın kastedildiğini belirttiğini söylemiştir.1506  

Şu üç ayet arasında da müşkil vardır. Ancak Tabâtabâî, En’am Suresi 6/61. ayetin 

tefsirinde üç ayeti de bir araya getirerek bütüncül bir bakış açısıyla işkali 

çözümlemektedir. اَء اََحدَُكُم اْلَمْوُت تََوف تْهُ رُ    َحتهَٓى اِذَا َجَٓ
ُهْم َْل وَ  ُسلُنَاَوُهَو اْلقَاِهُر فَْوَق ِعبَاِدهّ۪ َويُْرِسُل َعلَْيُكْم َحَفَظة  

ُطون قُْل يَتََوفهيُكْم َملَُك  Elçilerimiz onu(n canını) alırlar ve onlar ihmalkârlık etmezler.”1507“ يُفَِر 

َل بُِكْم ثُم  اِٰلى َرب ُِكْم تُْرَجعُونَ  ي ُوك ِ  De ki: Üzerinize vekil edilen ölüm meleği canınızı" اْلَمْوِت ال ذّ۪

alır." 1508 İlk ayette can alma ‘elçilere’, ikinci ayette ‘ölüm meleğine’, "Allah, canları 

alır." 1509 ayetinde ise  يَن َمْوِتَها ُ يَتََوف ى اْْلَْنفَُس حّ۪  yüce Allah'a izafe edilmesi, izafenin ّٰللَاه

mertebelerini gösteren ifade tarzlarıdır.  Buna göre, her iş yüce Allah'ta son bulur. O, 

her türlü tasarruf yetkisine sahip olan mutlak maliktir, hükümrandır. Ölüm meleği de, 

ruhların kabzedilmesi işini yardımcıları aracılığıyla yapabilir. Bu yardımcılar da, işin 

sebepleri, araçları ve gereçleri konumundadırlar. Tıpkı yazı yazmakta kullanılan kalem 

gibi. Ki kalemin arkasında bir el vardır. İkisinin de ötesinde yazıyı yazan insan 

bulunmaktadır.1510 

                                                 
1505 el-Mîzân, XII. 149-150. 
1506Ayşe (Yüksel) Yılmaz, Tabâtabâî’nin el-Mîzân Tefsirinde Hz. Âdem-Yaratılışı ve Hayatı, (Yüksek 

Lisans Tezi) İstanbul, 2019, s. 154.  
1507 En’am, 6/61. 
1508 Secde, 32/11.  
1509 Zümer, 39/42. 
1510 el-Mîzân,  VII. 135-136.  
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İlk bakışta ayetler arasında ihtilaf ve tenâkuz varmış gibi görünse de ilgili ayetler 

bir araya getirilince işkâl çözülmektedir. Kur'ân-ı Kerîm, Allah Kelâmı olduğu için 

tenakuz mümkün değildir. Tabâtabâî, bu tür ayetlerin işkalini bütüncül bakış açısıyla 

çözümlemekte, akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırmaktadır. 

 

 

       11. Siyak-Sibak 

 

Siyak ve sibak ilmi tenâsüb ve insicam ilminin kapsamındadır ancak öneminden 

dolayı biz ayrı bir başlık halinde aldık. Ayrıca bu ilim Kur'ân’ın bütünlüğü kavramına 

dâhil bir prensiptir. Kur’ân’ın anlaşılmasında ihmal edilmemesi gereken ilimlerden 

biridir. 

Sibak, Türkçe’de bir şeyin öncesi, geçmişi, üst tarafı, başlangıcı, bağ, bağlantı, söz 

veya yazının baş tarafı anlamlarına geliyor. Siyak, Türkçe’de, ifade şekli ve tarzı, üslup, 

biçim, sözün gelişi manalarına gelir. Siyak-sibak deyimi, bağlam, kontekst, sözde baş ve 

son uygunluğu, tutarlılığı, sözün gelişi, sözün (öncesinin sonrasına olan) uygunluğu, 

sözlerin uygun bir şekilde birbirini takip etmesi, tutarlılık anlamlarına gelir. Terim 

olarak ise, bir dil birimini çevreleyen, ondan önce veya sonra gelen birçok durumda 

sözkonusu bu birimi etkileyen onun anlamını, değerini ve içerimini belirleyen olgusal, 

kavramsal veya sistematik çerçeve ya da çerçeveler bütünü. Manalarını aydınlatan bir 

söz veya paragrafla çevrelenmiş bir söylem bölümü. 1511 

 “Genel olarak siyâk-sibâk kavramları birlikte kullanıldığı zaman, öncesine ve 

sonrasına bakarak, sözün hangi anlamda kullanıldığını tespit etmeye çalışmak anlamına 

gelir. Bu durumda sibâk kavramının önceki, siyâkın ise sonraki anlamına gelmiş olduğu 

kabul edilir.”1512 

 “İmam Şafiî siyakı hem lafzî (mekâl) hem de halî (makam) olarak algılamaktadır. 

Arap dilindeki genişliğin, ifade biçimlerindeki çeşitliliğin ve manalardaki zenginliğin 

bir sonucu olan kapalılıkların çözümünde siyakı önemli bir araç olarak görmektedir. 

Kastedilen anlamın belirlenmesindeki olmazsa olmaz rolüne vurgu yapmaktadır. Sözün 

siyakının doğru okunması halinde mütekellimin maksadına ulaşılacağına işaret 

etmektedir.”1513 

                                                 
1511 Serinsu, age., s. 306-307-308 
1512 Ali Bakkal, Kur’ân’ı Anlamada Siyak-Sibakın Önemi, http://www.tefsir.gen.tr/img/KTA01-ali-

bakkal.pdf; bkz., Serinsu, age., s. 305. 
1513 Yunus Ekin, Siyak Kavramı’nın Semantik Analizi, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt 

15, sayı 1, 2013, s. 98. 

http://www.tefsir.gen.tr/img/KTA01-ali-bakkal.pdf
http://www.tefsir.gen.tr/img/KTA01-ali-bakkal.pdf
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Müfessirimiz de siyak ve sibakı ayetleri daha iyi anlamada kullanmıştır.  

1. Müfessir, ayetin manasını ve kasdını ortaya koymada siyaktan istifade etmiştir. 

2. Ayette gelen bazı lafızların manalarını tayinde kullanır. 

3. Rivayetlerin kabulü ve reddinde siyakı kullanır. Bu üslubu özellikle sebeb-i 

nüzûl rivayetlerinde kullanır.  

4. Siyakı görüşler arasındaki tercihinde kullanır. 

5. Mekkî ve Medenî sureleri ayırd etmede kullanır.1514 

Şimdi ise Tabâtabâî’nin ayetleri siyak-sibaklarına dikkat ederek nasıl anladığına 

bakalım. Bakara Suresi 2/275. ayette faiz yiyenlerin şeytan çarpmış gibi kalkmalarının 

sebebi ilk anda sadece faiz yemeleri olduğu sanılırken ayetin sonrasından faizi alışverişe 

benzetenlerin de aynı şekilde kalkacakları anlaşılır. 

ي يَتََخب ُطهُ الش ْيَطاُن ِمَن اْلَمس  ِ ٰذِلكَ  ٰبوا َْل يَقُوُموَن اِْل  َكَما يَقُوُم ال ذّ۪ يَن يَأُْكلُوَن الر ِ بَْيُ  ِمثُْل بِاَن ُهْم قَالَُٓوا اِن َما الْ  اَل ذّ۪

ٰبوۢا   Müfessirimiz ayetin siyak ve sibakına bakarak şu sonuçlara ulaşır: “Faiz alan (bir الر ِ

şeyi belli bir süre için veren ve bu sürenin sonunda verdiği şeyle beraber fazlasını da 

alan) faizcinin durumu bundan ibarettir. Faiz sosyal dengenin, ölçülü hayatın zıddıdır. 

İlâhî fıtratın insana telkin ettiği dosdoğru insani yola egemen olan düzenin bozulması-

dır. Faizcinin, şeytan tarafından çarpılmış kimse gibi çarpılışının anlamı budur. Çünkü 

faiz esaslı ekonomik muamele, insanlar arası ilişkilerin ve alış veriş sisteminin onun açı-

sından bozulması sonucunu doğurur. Bu yüzden alış veriş ile faiz arasında fark gör-

mez.” Faizden vazgeçip alış veriş yapması istendiğinde "Alış veriş de faiz gibidir. Faiz-

den bir ayrıcalığı yoktur. Dolayısıyla alış veriş için faizi bırakmak gereksizdir." cevabı-

nı verir. Bu yüzden yüce Allah, faizle muamele edenlerin çarpılmışlıklarına delil olarak 

onların: "Alış veriş de ancak faiz gibidir." sözlerini aktarır. 1515 

Bakara Suresi’nin 2/106. ayetinde geçen ‘ayet’ ifadesi ne anlama geldiği ayetin 

içeriğine siyak ve sibakına bakarak mümkün olacaktır.  ا اَْو َما َنْنَسْخ ِمْن ٰايٍَة اَْو نُْنِسَها نَأِْت بَِخْيٍر ِمْنَهَٓ

 َ يرٌ ِمثِْلَها  اَلَْم تَْعلَْم اَن  ّٰللاه  Biz herhangi bir âyetin hükmünü yürürlükten kaldırır“  َعٰلى ُكل ِ َشْيٍء قَدّ۪

veya onu unutturur (ya da ertelersek), yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz. 

Allah'ın gücünün her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin?” buradaki kasdın ‘ vahiy, din 

ve şeriat’ anlamına geldiği anlaşılmaktadır. 

Müfessir bu konuda şöyle der: “Bir ayet, bir yönüyle ayet niteliğine sahip 

olabileceği gibi, birkaç yönüyle de ayet sayılabilir. Dolayısıyla bir ayet sahip olduğu tek 

yönüyle neshedilip giderilirse, ortadan kalkmış olur. Ama eğer birçok yönü bulunursa, 

neshedilen yönünün dışındaki diğer yönleriyle yine "ayet" olarak değerlendirilir. 

                                                 
1514 el-Evsî, age., 144-148. 
1515 el-Mîzân, II. 414-415. 
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Kur'ân'daki herhangi bir ayetin, içerdiği şer'î hükmün yürürlükten kaldırılması, buna 

karşın ayetin belâgati ve mucizevîliği ile varlığını sürdürmesi gibi.”1516 Tabâtabâî, bu 

ayetlerin tefsirinde ayet kavramından daha çok nesh kavramını üzerinde durmuştur. 

Ancak genel olarak bakılınca ayetlerin siyak ve sibakından ‘ vahiy, din ve şeriat’ı 

kastettiği anlaşılır.  

Tabâtabâî, ayetlerin öncesi ve sonrasına, ifade şekline, tarzına, üslubuna bakarak 

tefsir yapmıştır.  Yukarıda verilen örneklerde siyak-sibaka dikkat ettiği görülürken ‘Eh-

l-i Beytin kimlerden meydana geldiği ve Hz. Ali’nin imâmetinin, velâyetinin 

delillendirildiği ayetlere baktığımızda bu ayetlerin bağlamlarından koparılarak kesin 

inançlılığı ve sabit fikirleri doğrultusunda tefsir ettiğini görürüz. Bu tür örnekler 

“İmâmiyye-İsnâ Aşeriyye İtikadı ile Tefsiri” bölümünde çokça yer almaktadır. 

 

 

12. Zâhir ve Bâtın  

 

Sözlükte “açık, berrak, âşikâr olmuş” zâhir kelimesi Hanefî usul terminolojisinde 

“sırf işitilmekle kendisiyle kastedilen mâna açık biçimde anlaşılan, ancak te’vil, tahsis 

ve -vahiy süresi içinde- nesih ihtimaline kapalı bulunmayan lafız” demektir.1517 Bâtın 

kelimesinin masdarını oluşturan batn ve butûn “gizli olmak; bilmek, bir şeyin iç yüzüne 

ve bir kimsenin sırlarına vâkıf olmak” mânalarına gelir. Batn veya butûnun karşıtı olan 

zuhûrun mânaları içinde de “açık ve âşikâr olmak”, ayrıca “muttali olmak” gibi 

anlamlar vardır.1518 

Zehebî, İmâmiyye fırkasını Kur'ân’ın pek çok bâtınının olduğu konusundaki 

görüşlerini eleştirir. İmâmiyye fırkası, Kur’ân’ın zâhiri ve bâtını olduğu ile yetinmeyip 

Kur’ân’ın 77 bâtını vardır demişlerdir. Onlar Allah Teâlâ’nın Kur’ân’ın zâhirini; 

tevhide, nübüvvete, risalete davete has kılmış, bâtınını ise; imâmete, velâyete ve o ikisi 

ile alakalı konulara davete has kılmışlardır. Onlara göre, bir insan zâhire inanır bâtını 

inkâr ederse buna inanmamış olur, kâfir olur.1519 Zehebî’ye göre halk, bu inanç 

sayesinde, onların fikirlerine inanç esaslarına teslim olmuş,1520 onlar da, Kur’ân’da 

istedikleri gibi, istedikleri herhangi bir yolla tasarruf etmeye başlamışlardır. Ona göre, 

                                                 
1516 el-Mîzân, I. 248-249. 
1517 İbrahim Kâfi Dönmez, Zâhir, DİA, 2013, XXXXIV. 85-87. 
1518 Bekir Topalaoğlu, Bâtın, DİA, 1992, V. 187. 
1519 Zehebî, age., II. 29. 
1520 Zehebî, age., II. 30. 
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Şî’a’nın dediği bâtın, Kur’ân-ı Kerîm lafzında işaretle bile olsa kendisine delalet eden 

değil,  zevkleri ve meşrepleriyle uyuşan şeydir. 1521 

Zehebî, Şî’a’nın bâtın ilminin varlığını kabul etmesi konusunu eleştirirken Sünnî 

âlimlerin de Kur’ân'ın zâhir manası altında bâtıni birtakım manalarının mevcud 

olduğunu kabul ettiklerini müşahede etmekteyiz. “İbni Teymiyye bâtınî manayı 

tamamen inkâr etmez. Ona göre "Bâtın ilmi iki çeşittir: Biri zâhire muhalif olan 

bâtındır, ikincisi zâhire uygun olan bâtındır. Zâhire muhalif bâtın olduğunu iddia eden 

ya mülhid, ya zındık, ya cahil veya sapıktır. İkincisine gelince bu, zâhir gibidir.”1522 

Bu konuda etraflıca araştırma yapan Süleyman Uludağ’a göre, “İslâm’da zâhir ve 

bâtın olmak üzere iki bilgi türünün bulunduğu görüşü ilk defa Şî’îler tarafından ortaya 

atılmıştır. Hz. Ali henüz hayatta iken çevresinde toplanan bazı kişiler ondan başka hiç 

kimsenin bilmediği bir bâtın ilminin varlığından söz etmişlerdir. Ancak Hz. Ali bu 

iddiaları reddederek Allah’ın kendisine lutfettiği zekâ ile naslardan çıkardığı bazı 

mânalar dışında herkesin bildiğinden farklı bir ilme sahip olmadığını belirtmiştir.1523 

Buna rağmen Şî’îler Hz. Peygamber’den sonra yegâne meşrû halife tanıdıkları Hz. 

Ali’nin başka insanların bilmediği bâtın ilmine sahip bulunduğu, onun “ilim şehrinin 

kapısı” olduğu inancını sürdürmüşler ve kendisine ait olduğunu iddia ettikleri bazı 

sözler rivayet etmişlerdir. Aşırı Şî’îlerden Ebû Mansûr el-Iclî Allah’ın Hz. 

Muhammed’e tenzil’i, kendisine ise te’vili indirdiğini ileri sürmüş, tenzili zâhirî ilim, 

te’vili de bâtınî ilim şeklinde açıklamıştır. Ca‘fer es-Sâdık’ın öğrencilerinden sayılan ve 

bâtın ilmini bildiği öne sürülen Câbir b. Hayyân bu ilmi, “kanunların konuluş 

sebeplerini ve ilâhî akıllara uygun olan özel gayeleri bilmektir” şeklinde tarif etmiş ve 

bu açıklamasıyla felsefî bilgilere işaret etmiştir.”1524 

Müfessir Tabâtabâî’ye göre de, Kur'ân’ın zâhir ve bâtını vardır. Al-i İmran Suresi 

3/7. ayetin tefsirinde bu konuya değinir. Ayyâşî'de Fudayl b. Yesar’ın Ebu Cafer’e 

sorduğu şu soru nakledilir: "Kur’ân'da hiç bir ayet yoktur ki, bir zâhiri bir de bâtını 

anlamı olmasın. Kur’ân'da hiç bir harf yoktur ki, bir sınırı olmasın ve her sınırın da bir 

                                                 
1521 Zehebî, age., II. 32. 
1522

Ateş, İşari Tefsir, s. 20-21. 
1523 bkz. Buhârî, Cihâd, 171; Tirmizî, Diyât, 16. 
1524 Süleyman Uludağ, Batın İlmi, DİA,1992, V. 188-189; “Hz. Ali’den sonra Muhammed Bâkır ve 

Ca‘fer es-Sâdık gibi imamlara intikal ettiğine inanılan bâtın ilminin, bu ilmi anlama ve kavrama 

seviyesinde olmadığından halka açıklanması uygun görülmemiştir. Zira halk bâtınî anlamları 

kavrayamayacağından bu konuda söylenenleri reddedecek ve bu yüzden günaha girecektir. Hz. Ali’ye 

nisbet edilen bir söze göre Hz. Peygamber kendisine yetmiş çeşit ilim öğretmiş, ancak o halkın kendisini 

yalancılıkla suçlamasından çekindiği için bunları açıklamamıştı. Zeynelâbidîn ve Ca‘fer es-Sâdık gibi 

imamların da sahip oldukları bâtınî bilgileri, putperestlikle suçlanıp idam edilmelerinden endişe ettikleri 

için açıklayamadıkları rivayet edilir. Ca‘fer es-Sâdık’ın bildiği iddia edilen cefr ilminin de bâtın ilmi 

olduğuna inanılır. Bu tür rivayetler Şî’î inancında önemli bir yer tutar. Şî’îler bu ilmin mâsum imamlar 

yoluyla kendilerine intikal ettiğine inanırlar.” (Uludağ, Batın İlmi, DİA, V. 188-189). 
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başlangıcı bulunmasın." rivayetini sordum ve dedim ki: "Zâhir ve bâtın ne anlama 

gelir?" buyurdu ki: "Kur’ân'ın zâhiri indirilişidir. Bâtını da te’vilidir. Bunların bir kısmı 

geçmişte yaşanmıştır. Bir kısmı da henüz gerçekleşmemiştir. Kur’ân güneş ve ay gibi 

akıp gider. Anlamlarından birinin zamanı gelince, hemen gerçekleşir. Yüce Allah bir 

ayette şöyle buyurmuştur: "Onun tevilini Allah'tan ve ilimde derinleşenlerden başkası 

bilmez." Biz (Ehl-i Beyt imamları) onun te’vilini biliriz."1525 Tabâtabâî, 

İmamın, "Bunların bir kısmı geçmişte yaşanmıştır. Bir kısmı da henüz 

gerçekleşmemiştir." sözündeki zamirin görünürde Kur’ân'a dönük olduğunu belirtir. Bu 

değerlendirmede Kur’ân'ın hem indiriliş, hem de te’vili temsil ettiği esas alınır. O 

halde "Kur’ân güneş ve ay gibi akıp gider" ifadesi hem indirilişi, hem de te’vili kapsar.” 

der.1526 

Allâme, bu rivayetin benzerinin, Ehl-i Sünnetce değişik lafızlarla aktarıldığını 

belirtir. Sâfi Tefsiri'nde Ehl-i Sünnet kanalıyla Peygamberimizin (sav) şöyle bir hadisine 

yer verilir: "Hiç şüphesiz Kur’ân'ın zâhiri, bâtını, sınırı ve başlangıcı vardır." Yine aynı 

eserde Peygamber Efendimiz'den (sav) şu rivayet aktarılıyor: "Kur’ân'ın bir zâhiri, bir 

de bâtını vardır. Bâtının da yediye kadar bâtını vardır." 

Tabâtabâî, tefsirinde bu konuda İmam Muhammed Bâkır’ın şu sözünü de aktarır: 

“Ayetin zâhiri, vahyedilen orijinal metnidir; bâtını ise, bu metnin te'vilidir. Bu te'villerin 

bir kısmı geçmiştir, bir kısmı da henüz gerçekleşmemiştir. Ayetler, güneş ve ay gibi 

akıp giderler, te'villerinden birinin zamanı gelince, gerçekleşir..." Müfessir, bu anlamı 

destekler mahiyette birçok rivayet olduğunu ve bu durumun, Ehl-i Beyt imamlarının 

izledikleri bir yöntem olduğunu belirtir. “Onlar, Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan bir ayeti, o 

hususta inmemiş olsa bile, tatbik edilebilecek bir somut örneğe tatbik ederlerdi. Bu 

yöntemi, akıl da desteklemektedir. Kur'ân'ın ortaya koyduğu teorik bilgiler, gerçeği 

ifade ederler ve sadece bir zamana ve bir duruma özgü kılınarak değerlendirilemezler. 

Kur'ân'ın dile getirdiği üstün nitelikler veya aşağılık huylar ya da pratik bir duruma 

ilişkin hükümler, sadece bir fertle veya bir dönemle sınırlandırılamazlar. Çünkü 

Kur'ân'ın öngördüğü yasal sistem, tüm zamanları kuşatıcı evrensel niteliktedir. Kur'ân 

ayetlerinin Ehl-i Beyt imamlarına (as) ya da düşmanlarına tatbiki ile ilgili "cery" 

rivayetlerinin sayısı yüzleri bulmaktadır.1527 Yukarıdaki cümlelerden anlaşıldığı 

kadarıyla ayetleri siyak-sibakından kopararak Ehl-i Beyt, Hz. Ali vb. ile 
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irtibatlandırmak imamların yoludur. Tabâtabâî ara ara bazı rivayetleri tatbik olarak 

görse de tefsirinde bu yöntemi benimsemiştir. 

Müfessirimize göre, zâhirlik ve bâtınlık göreceli şeylerdir. Her zâhir olan, kendi 

zâhirine göre bâtındır. Aynı durum tersi için de geçerlidir. Bu görüşünü aşağıdaki 

rivayetlerle delillendirir. Tefsir-ul Ayyâşî'de Cabir'in şöyle dediği rivayet edilir: 

Kur'ân'dan bir ifadenin tefsiri hakkında İmam Bâkır'a bir soru sordum. O, bana cevap 

verdi. Sonra aynı ayetle ilgili olarak ikinci kez soru sordum, ancak farklı cevap verdi. 

Bunun üzerine dedim ki: "Sana feda olayım. Bu soruya, bir gün önce başka bir cevap 

vermiştiniz." Buyurdu ki: "Ey Cabir! Hiç şüphesiz Kur’ân'ın bir bâtını vardır. Bâtının da 

bâtını vardır. Bir de zâhiri vardır; zâhirin de zâhiri vardır. Ey Cabir, insanların aklına 

Kur’ân tefsirinden daha uzak bir şey yoktur. Bir ayetin başı, bir şeyle, ortası başka bir 

şeyle, sonu da diğer bir şeyle ilgili olabilir. Birkaç yöne dönebilen (işaret edilebilen) 

ama (başı, ortası ve sonu) bütünlük arzeden, bitişik bir sözdür."1528  

Tabâtabâî, tefsirinde, Safi Tefsiri'nden Hz. Ali'nin şu sözünü de rivayet eder: "Hiç 

bir ayet yoktur ki, dört anlam içermesin: Zâhir, bâtın, sınır ve başlangıç. Zâhir okuma ve 

tilavettir. Bâtın anlamadır. Sınır helal ve haramla ilgili hükümlerdir. Başlangıç ise, bu 

ayetle yüce Allah'ın kullarından istediğidir. Allah'ın muradıdır." Allâme’ye göre, 

 okumadan maksat, lafzın nesnel karşılığının zâhiridir. Bunun kanıtı Hz. Ali'nin onu 

anlam kategorisinde değerlendirmiş olmasıdır. Şu halde Hz. Ali'nin bâtını açıklarken 

kullandığı "anlama" ifadesinden maksat, anlamın zâhirinin altındaki bâtındır. Yine 

Onun "helal ve haramlara ilişkin hükümler" ifadesinden maksat, Kur’ân anlamının en 

üst noktası olan başlangıç düzeyine karşılık ilk ya da orta mertebelerde algılanan 

Kur’ânî bilgilerin zâhirleridir. Veyahut bilindiği gibi sınır ve başlangıç da görecelidir. 

Nitekim daha önce, bâtın ve zâhirin de göreceli olduğunu belirtmiştik. Şu halde her 

yüksek mertebe, daha aşağı bir mertebeye göre başlangıç konumundadır.1529 

Müfessir, başka bir rivayette ise şöyle bir ifade kullanıldığını belirtir: "Her biri için 

bir sınır ve bir başlangıç vardır." Ona göre, bu durumda elde edilen anlam şudur: Her 

birinin bir sınırı vardır ve bu sınır kendisidir. Bir de başlangıç vardır; bu başlangıçta 

sınırın ulaştığı son noktadır. Bu noktada te’vile yönelik bir üst düzeyde anlam olur. Bu 

değerlendirmenin görünürde Hz. Ali'den nakledilen şu rivayetle örtüşmediğini söyler. 

"Kur'ân'ın hiç bir ayeti yoktur ki, dört anlam içermesin..." ancak rivayeti te’vil ederek 

şöyle bir anlam kastedilmiş olabileceğini belirtir: Anlamının dört değişik algılanışı 

vardır ve bunların bir kısmı bir kısmı ile örtüşebilir de. Böyle bir anlam kastedilmiş 
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olursa, artık, örtüşmeme söz konusu olamaz. Bu durumda Hz. Ali'nin işaret ettiği bu 

dört anlamla ilgili olarak elde edilen sonuç şudur: Zâhirden maksat, ayetin hemen ilk 

anda algılanan zâhiri anlamıdır. Bâtın ise, zâhirin altındaki anlamdır. Bâtıni anlamlar bir 

veya birden fazla olabilirler. Yakın ya da aralarında aracı olacak şekilde uzak da 

olabilirler. Sınır ise, anlamın kendisidir. Bunun zâhir veya bâtın olması fark etmez. 

Başlangıç ise, sınırın ondan doğduğu anlamdır. Bu aynı zamanda bitişik olduğu 

bâtınıdır da.”1530 

Tabâtabâî, hem Sünnî hem de Şî’î kaynaklarda da geçen şu hadisi de zikreder. 

"Kur’ân yedi harf üzerinde nazil olmuştur. Kur’ân'daki her ayetin, zâhiri ve bâtını 

vardır. Ve her sınırın bir başlangıcı vardır." Bu hadisin bazı sözel farklılıklarla rivayet 

edildiğine; içerik açısından müstafiz haddine ulaşmış olduğuna ve bu hususla ilgili 

olarak nakledilen rivayetlerin tümünün anlamının birbirine yakın olduğuna dikkat çeker. 

Bu konuda kırka yakın görüş ileri sürüldüğünü belirtir. 

Allâme, Kur’ân’ın yedi harf üzere indiği ile kastedilenlerin; emir, nehiy teşvik, 

tehdit, tartışma, kıssa ve örnektir." denildiğini, Diğer bazılarının ise: "Bunlar; nehiy, 

emir, helal, haram, muhkem, müteşâbih ve örneklerdir." dediğini nakleder. Hz. Ali'nin 

şöyle dediğini de nakleder: "Yüce Allah Kur’ân'ı yedi kısım üzerinde indirdi. Bu 

kısımların her biri yeterli ve şifa vericidir. Bunlar; emir, nehiy, teşvik, tehdit (ürkütme), 

tartışma, örnek ve kıssadır." 

Tabâtabâî’ye göre, Kur’ân'ın yedi harf üzerinde inmesi hususu, yedi hitap kısmına 

ve açıklama türüne hamledilmesi gerektiğidir. Bunlar, Allah'a ve dosdoğru yola davet 

etmek bakımından bir amaç tarz olarak yedi kısma ayrılırlar. Bu rivayetten yola çıkarak 

ilahi bilgilerin temel prensiplerinin örneklerle sınırlı olduğu hususu anlaşılmış olur. 

Geride kalanlarla bu prensipleri, ancak belli bir zorlama ve mecaz nitelikli kullanımla 

bağdaştırılabilir.1531 

Müfessirimizin şu ayeti nasıl anladığına bakalım. َ َوَْل تُْشِرُكوا بِهّ۪ َشْيـٔا    َواْعبُدُوا ّٰللاه "Allah'a 

ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın." 1532 Ona göre, bu ayette kastedilen 

tevhit, amelî tevhittir. Amelî tevhit ise nefsin arzularına uyularak ve Allah'a ortak 

koşularak değil; Allah'ın rızasını ve ahiret mükâfatını elde etme amacı ile yapılması 

gereken iyi işlerdir. Nitekim başka bir ayette şöyle buyruluyor: "Hevâ ve hevese uyma, 

sonra bu seni Allah'ın yolundan saptırır. Doğrusu Allah'ın yolundan sapanlara, hesap 

gününü unutmalarına karşılık çetin bir azap vardır." 1533 Bu ayette anlatılıyor ki, nefsin 
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arzularına (hevâ ve hevese) uymakla meydana gelen sapıklık -ki her şirk bir sapıklıktır- 

hesap gününü unutmaktan kaynaklanır. Başka bir ayette de şöyle buyruluyor: "Nefsinin 

arzularını (hevâ ve hevesini) ilâh edinen ve Allah'ın bir bilgiye göre saptırdığı kimseyi 

gördün mü?" 1534 Bu ayette de nefsin arzularına uymanın ona tapmak, onu Allah'a ortak 

koşmak demek olduğu anlatılıyor. 

Allâme, konu ile ilgili bütün bu ayetlere bütüncül bir bakış açısıyla baktıktan sonra 

şu sonuca ulaşıyor: “Amelî tevhit, insanın yaptığı her işi, mükâfatlar ile cezaların ortaya 

çıkacağı hesap gününü sürekli aklında tutarak, Allah'ın vereceği mükâfatı elde etme 

amacı ile yapmasıdır.”1535 

Henry Corbin ile yaptığı söyleşilerde de bu ayete değinerek bu ayetten ilk bakışta 

putlara tapınılmaması gerektiğinin anlaşıldığı, daha geniş bir bakışta da bir kimsenin 

kendi arzularına uymaması gerektiğinin görüldüğünü, bütün bunlardan başka bir 

kimsenin Allaha karşı ihmalkâr olmaması ve O’ndan başkasından yardım istememesi 

gerektiğinin ortaya çıktığını vurgular.1536 

Şî’a-İmâmiyye, Kur’ân’ın zâhir ve bâtınının olduğu ile yetinmeyip Kur’ân’ın 77 

bâtınının olduğunu belirtir. Tabâtabâî de Kur’ân’ın zâhir ve bâtınının varlığını kabul 

etmekte ve birçok delille, imamlardan gelen sözlerle de bunu ispat etmeye 

çalışmaktadır. Ona göre, Kur’ân'ın zâhiri indirilişidir, bâtını da te’vilidir.  Onlara göre, 

Allah Teâlâ, Kur’ân’ın zâhirini; tevhide, nübüvvete, risalete davete has kılmış, bâtınını 

ise; imâmete, velâyete ve o ikisi ile alakalı konulara davete has kılmıştır. Kur'ân-ı Kerîm 

birçok temel meseleden bahsediyorsa dinin asıllarından kabul ettikleri imâmet ve 

velâyetten de bahsetmeli idi. Bahsetmemesi üzerine imâmet ve velâyeti delillendirmekte 

güçlük çekmeleri sebebiyle ayetlerin bâtını olduğunu iddia etmişler, Kur'ân’ın tarihsel-

metinsel bütünlüğüne aykırı te’villerle bu iki hususu delillendirmeye çalışmışlardır. 

Şî’a-İmâmiyye bu konuda eleştirilirken Sünnî kaynaklarda da Kur'ân’ın zâhiri ve bâtını 

olduğuna, Kur'ân’ın yedi vecih üzere nazil olduğuna dair rivayetlerin bolca bulunduğu 

da gözardı edilmemelidir.  

 

 

       13. Te'vil 

 

                                                 
1534 Câsiye, 45/23. 
1535 el-Mîzân, IV. 361-362. 
1536 Söyleşiler, s. 29-30. 
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Sözlükte “dönüp varmak, dönüp gelmek” anlamındaki ‘evl’ kökünden türeyen 

te’vîl “döndürmek; sözü iyice inceleyip varacağı mânaya yormak; bir şeyi amaçlanan 

son noktaya ulaştırmak” demektir. Tef'il babı ise, açıklamak ve beyan etmek gibi bir 

manaya da gelir. Zâhiri mutabık olan iki ihtimalden birine reddetmektir. Terim olarak 

“naslarda geçen bir lafzı bir delile dayanarak aslî mânasından alıp taşıdığı muhtemel 

mânalardan birine nakletmek” diye tanımlanır. 'ez-Zerkeşî, te'vil, ayetin muhtemel 

olduğu manalardan birine rucû ettirilmesidir. es-Sa’lebî ise te'vil, ayetin ön ve arkasına 

muvafık olduğu muhtemel manalardan birine sarfıdır, diye tarif eder.'1537 

“Tefsir ve te'vil kelimeleri muhtelif zamanlarda birbirlerinin yerlerine de 

kullanılmışlardır. Tefsir kelimesi ıstılah olarak te'vilden daha evvel kullanılmıştır. 

İslâm’ın ilk asrında tefsir ve hadisten başka ilimler şüyu’ bulmadığından tefsir kelimesi 

bu ilimlere tahsis ediliyordu. Terceme devri ile bu ilimler tedvine başlanıp, muhtelif 

ilimler İslâmiyet’e girince aklî bilgilere dayanılarak metni açıklamak yahut tefsir 

âyetleri parçalara ayırıp anlaşılır duruma gelmesini sağlamak, te’vil ise onların içerdiği 

genel anlama nihaî bir açıklama getirmektir. Te’vil sadece ilâhî kitapların yorumlanması 

anlamına gelirken tefsir ilâhî olan ve olmayan bütün metinlerin açıklanmasını ifade 

eder.”1538  

 “Kur’ân’da on beş ayrı ayette on yedi defa yer verilen te’vil kavramının ilk geçtiği 

Âl-i İmran suresi 7. ayette bu kelime müddetin belirlenmesi, akıbet, tefsir; Nisa Suresi 

59. ayette karşılık, akıbet, sevap; Araf Suresi 53. ayette karşılık, sevap, netice ve olayın 

gerçekleşmesi; Yunus Suresi 39. ayette açıklama ve akıbet; Yusuf Suresi 6. ayette rüya 

tabiri ve peygamberlerin haberleri, 21. ayette rüya tabiri ve peygamberlerin haberleri, 

36. ve 37. ayette keyfiyet ve mahiyetin beyanı, sonucu bildirme anlamlarında tefsir 

edilmiştir. Yusuf Suresi 44. ve 45. ayetlerde ise rüya tabiri anlamı ile 100. ayette 

rüyanın gerçekleşmesi anlamları açıktır. Bu kelime İsra Suresi 35. ayette sevap ve 

akıbet; Kehf Suresi 78. ve 82. ayetlerde ise âkıbet anlamında tefsir edilmiştir.”1539 

“Kur’ân’da te’vil ileride vuku bulacağı haber verilen bir olayın zamanı gelince 

gerçekleşmesini, rüya tabirini ve bir sözün tefsir edilip açıklanmasını ifade eder. 

Hadislerde de te’vilin “tefsir” anlamına geldiğine işaret edilmiştir. Hz. Peygamber’in 

Cenâb-ı Hak’tan Abdullah b. Abbas’a te’vili öğretmesini niyaz ederken Kur’ân’ı 

açıklama ilmini kastettiği anlaşılmaktadır. Erken devirlerde te’vile tefsir mânası 

                                                 
1537 Râğıb el-Isfehânî, el-Müfredât, “evl” md.; Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 210-211. 
1538 Yusuf Şevki Yavuz, Te’vil, DİA, 2012, XXXXI. 27-28; Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 210-211. 
1539 Mehmet Kaya, Kur’ân’ın Eleştirilen Yorum Biçimlerinin Ortak İfadesi: Te’vil ve Çeşitleri, 

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 2018, cilt 18, sayı:2, s. 125-126.   



437 

 

verilmiş ve Kur’ân tefsirine dair eserlerin isimlerinde tefsir karşılığında te’vil kelimesi 

kullanılmıştır.1540 

“Te’vil, tefsir ilminin de ana konularından birini teşkil eder. Zâhir, mücmel ve hafî 

olan lafızların te’vil edilmesi müfessirlerin çoğunluğu tarafından kabul edilir. 

Müfessirler tefsirle te’vil arasında bazı farkların bulunduğuna dikkat çekmiştir. Buna 

göre tefsir metinden doğrudan doğruya ve açıkça anlaşılan, te’vil ise metinden işaret 

yoluyla anlaşılabilen mânayı açıklamak veya tefsir Hz. Peygamber’den nakledilen 

rivayetlere, te’vil ise dil kurallarına ve aklî bilgilere dayanılarak metni açıklamak yahut 

tefsir âyetleri parçalara ayırıp anlaşılır duruma gelmesini sağlamak, te’vil ise onların 

içerdiği genel anlama nihaî bir açıklama getirmektir. Te’vil sadece ilâhî kitapların 

yorumlanması anlamına gelirken tefsir ilâhî olan ve olmayan bütün metinlerin 

açıklanmasını ifade eder.1541   

Tabâtabâî’nin ‘te’vil’ hakkındaki düşüncelerine gelince. Â’râf Suresi’nin şu 

ayetinde görüşlerini açıklar.  يَْوَم يَأْ۪تي تَأْ۪ويلُهُ يَقُوُل الَّ۪ذيَن نَُسوُه ِمْن قَْبُل قَْد َجَٓ  
اَءْت َهْل يَْنُظُروَن اِْلَّ تَأْ۪ويلَهُ۪ۜ

ِ ُرُسُل َربِ نَا ِبالْ 
َحق ۪ۚ  “(Fakat) onlar, hesap gününün gerçekleşmesinden başka bir şey 

beklemiyorlar. Gerçekleştiği gün, önceden onu yok sayanlar derler ki: "Doğrusu 

Rabbimizin elçileri gerçeği getirmiştir...”1542 ‘Te'vil’ kelimesinin geçtiği ayetleri bir 

araya getirerek bütüncül bir bakış açısıyla ayetleri tefsir eder ve ayetlerden hareketle 

‘te'vil’ kavramını tanımlar.  

“Te’vil kelimesinin kökü "evl"dir. Bu kökün anlamında belirgin olan unsur, dönme 

anlamıdır. (Te’vil ise döndürme anlamını ifade eder.) Buna göre müteşâbih ayetleri 

te’vil etmek, onları dönük oldukları kaynaklara döndürmek demektir. Kur’ân’ın te’vili 

de, Kur’ân öğretilerinin alındığı asıl kaynaklardır. 1543  

 Ayette sözü edilen te’vilin, doğru haberin örtüştüğü zihin dışı obje, kıyamet  günü 

gözlemlenen olaylar gibi ki onlar peygamberlerin, resullerin ve kitapların haber 

verdikleri şeylerin örtüştüğü görüşünü reddeder. “Bu anlamda te’vil, ancak 

sıfatlardan, bazı fiillerden ve kıyamet günü meydana gelecek olaylardan söz eden 

ayetlere özgü bir terim olarak kullanılır. Hükümlerin konuluşunu   konu edinen ayetler 

ise; bunlar inşâî ifadelerdir, objeler dünyasında nesnel karşılıkları yoktur. Aynı şekilde, 

aklın apaçık hüküm verdiği bazı ahlâkî ilkeler de bu kapsama girer ki, bunların da  

te’villeri beraberindedir. Yine peygamberlerin kıssalarına ve geçmiş toplumların 

başından geçen olaylara işaret eden ifadeler de öyle. Bunların te’villeri, bu anlamıyla 

                                                 
1540 Yavuz, Te’vil, DİA, XXXXI. 27-28. 
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daha öncedir ve kıyamet gününe kadar ertelenmez. Hâlbuki mezkûr ayet, te’vil 

olgusunu kitabın  tümüne izafe ediyor, belli bir kısım ayetlerine değil.” 1544 

Tabâtabâî, şu ayeti de zikri geçen ayete benzetir. Bu ayetlerde de te’vil olgusunun 

kitabın tümüne izafe edildiğini belirtir. ا يَأِْتِهْم تَأْ۪ويلُهُ    İşin“ بَْل َكذَّبُوا بَِما لَْم يُ۪حيُطوا بِِعْلِم۪ه َولَمَّ

gerçeği şu ki onlar, mahiyetini bilemedikleri ve henüz kendilerine yorumu yapılmamış 

olan şeyi yalanladılar…” 1545 

Konuyla ilgili bir diğer ayet ise şöyledir: َك َواَْوفُوا اْلَكْيَل اِذَا ِكْلتُْم َوِزنُوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَ۪قيِم۪ۜ ٰذلِ  

 Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu hem“  َخْيٌر َواَْحَسُن تَأْ۪ويَلً 

daha iyidir hem de sonucu daha güzeldir.”1546 Ona göre, “Ölçüyü tam tutmanın ve 

tartıyı doğru tartmanın te’vili, bu tavrın topluma dönük maslahatıdır ki, bundan insan 

toplumunun doğru  istikâmet üzere hayatını sürdürmesi sonucu doğar.”  Ayette 

kastedilen te’vil, “zihin dışı nesnel bir olaydır ve başka bir nesnel olgunun mercii ve 

dönüş yeri konumundadır. Dolayısıyla, ayetlerin (geçmiş ve geleceğe ilişkin haberlerde 

olduğu gibi) zihin dışı anlamlara aktarıcı olmasına veyahut (inşaî ifadelerde olduğu 

gibi) te’villeri bulunan fiil veya zihin dışı olgulara işaret etmelerine  dayanarak Kur’ân 

ayetlerinin te’vili bulunduğunu söylemek, gerçek anlamda ayetlerin kendisi değil de 

onlarla ilintili olan şeyleri, te’vil olgusuyla nitelemektir.”1547  

Te’vilin diğer bir anlamı ise, “bir şeyin mercii ve tarafına döndüğü noktadır; ancak 

bu, özel bir dönüştür. Tarafına dönülen her şey, te'vil anlamını ifade etmez.” Allâme, 

 bu hususu Musa ve Hızır (as) kıssasıyla ilgili ayetlerle delillendiriyor. َساُنَب ِئَُك بِتَأْ۪ويِل َما لَْم  

 Şimdi sana üzerinde sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin تَْستَِطـْع َعلَْيِه َصْبراً 

te’vilini haber  vereceğim." 1548 Şu ayet de aynı anlama işaret etmektedir:  ٰذِلَك تَأْ۪ويُل َما لَ ْم 

 İşte, senin sabır göstermeye güç yetiremediğin şeylerin" تَْسِطـْع َعلَْيِه َصْبراً۪ۜ 

te’vili budur."1549 Hızır'ın bu olaylara ilişkin olarak gösterdiği te’viller ise 

şunlardır: "Gemi, denizde çalışan yoksullarındı. Onu kusurlu yapmak istedim, çünkü 

ileride her gemiyi zorbalıkla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince; onun anne ve 

babası mü'min kimselerdi. Bundan dolayı,  onun kendilerine azgınlık ve inkâr zorunu 

kullanmasından endişe edip korktuk. Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak 

bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini 

diledik. Duvar ise, şehirde iki öksüz çocuğundu. Altında onlara ait bir define 

                                                 
1544 el-Mîzân, III. 27. 
1545 Yûnus, 10/39. 
1546 İsra, 17/35; Ayetteki te’vil, işin kendisiyle sonlandığı hakikattir. Ölçmenin olması ve doğru tartı ile 

ölçmek insanların mallarının gizli gizli çalınmasından ve onların güvenlerini kazanarak onlar 

hissetmeksizin zimmetine geçirmeden korunduğu için hayırdır. (el-Mîzân, XIII. 89-90). 
1547 el-Mîzân, III. 28. 
1548 Kehf, 18/78. 
1549 Kehf, 18/82, el-Mîzân, III. 28-29. 
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vardı; babaları sâlih biriydi. Rabbin diledi ki, onlar erginlik çağına erişsinler de 

Rabbinden bir rahmet olarak kendi definelerini çıkarsınlar."1550  Daha sonra Hz. 

Musa'nın bütün itirazlarını cevaplayacak niteliğe sahip bir cümle dedi: "Bunları 

ben kendiliğimden yapmadım."1551 Tabâtabâî, bu ayetlerde geçen te’vil kavramı ile bir 

şeyin kendi nesnel karşılığına ve somut unvanına döndürülmesinin kastedildiğini 

belirtir.1552 

Allâme, te’vil kavramının Yusuf kıssasında bir kaç kez buna yakın bir anlamda 

kullanıldığını belirtir. "Hani Yusuf babasına: Babacığım, gerçekten ben, rüyamda on 

bir yıldız, güneşi ve ayı gördüm; bana secde etmektelerken gördüm, demişti."1553 َوَرفََع 

 َوقَاَل َيَٓا اَبَِت ٰهذَا تَأْ۪ويُل ُرْءيَاَي ِمْن قَْبُلُۘ قَْد َجَعلََها
داً۪ۚ وا لَهُ ُسجَّ   اَبََوْيِه َعلَى اْلعَْرِش َوَخرُّ

۪ۜ
ًّ ي َحقا َرب ۪  "Babasını ve 

annesini tahta çıkarıp oturttu; onun için secdeye kapandılar. Dedi ki: Ey babam, bu, 

daha önceki rüyamın te’vilidir. Doğrusu Rabbim onu gerçek kıldı."1554 Allâme, Hz. 

Yusuf'un daha önce gördüğü rüyayı, anne-baba ve kardeşlerinin kendisine secde 

etmelerine dönük olması, bir türlü döndürme olsa bile, örneğin benzere döndürülmesi 

türünün kapsamına girdiğini ifade eder. Aynı şekilde şu ayetleri de bu şekilde 

değerlendirebiliriz der. ﴾ َوقَاَل الَّ۪ذي نََجا ِمْنُهَما ٤٤قَالَُٓوا اَْضغَاُث اَْحََلم ۪ۚ َوَما نَْحُن بِتَأْ۪ويِل اْْلَْحََلِم بِعَاِل۪ميَن ﴿ 

َكَر بَْعَد  ة  اَنَ۬ا اُنَب ِئُُكْم ِبتَأْ۪ويِل۪ه َفاَْرِسلُوِن ﴿َوادَّ ﴾٤٤اُمَّ  "Hükümdar: Ben rüyamda yedi besili inek 

görüyorum, onları yedi zayıf inek yiyor; bir de yedi yeşil başak ve diğerleri ise 

kupkuru. Ey önde gelenler, eğer rüya yorumluyorsanız benim bu rüyamı çözüverin, 

dedi. Dediler ki: Bunlar karmakarışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin te’vilini bilenler 

değiliz. O iki kişiden kurtulmuş olanı, nice zaman sonra hatırladı ve: "Ben bunun 

te’vilini size haber veririm,  hemen beni zindana gönderin" dedi. (Zindana gidip:) 

Yusuf,  ey doğru sözlü insan... Yedi besili ineği yedi zayıf ineğin yediği ve yedi yeşil 

başakla diğerleri kuru olan rüya konusunda bize fetva ver... Dedi ki: Siz yedi yıl, 

önceleri gibi ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında, biçtiklerinizi başağında bırakın. 

Sonra bunun arkasından zorlu yedi yıl gelecektir, sakladığınız az bir miktar dışında, 

daha önce biriktirdiğinizi yiyip bitirecektir."1555 Aşağıdaki ayetler de buna örnek 

oluşturmaktadır: ي  ا اِن َ۪ٓ ْجَن فَتَيَاِن۪ۜ قَاَل اََحُدُهَمَٓ ي اَْحِمُل  َوَدَخَل َمعَهُ الس ِ ي اَٰرينَ۪ٓ َخُر اِن َ۪ٓ ي اَْعِصُر َخْمراً۪ۚ َوقَاَل اْْلٰ اَٰرينَ۪ٓ

 نَب ِئْنَا بِتَأْ۪ويِل۪ه۪ۚ اِنَّا نَٰريَك ِمَن اْلُمْحِس۪نين
ْيُر ِمْنهُ۪ۜ  Onunla birlikte iki genç de" فَْوَق َرأْ۪سي ُخْبزاً تَأُْكُل الطَّ

zindana girmişti. Biri: "Ben rüyamda kendimi şarap sıkıyorken gördüm" dedi. Öbürü: 

"Ben de kendimi başımın üstünde ekmek taşıyorken gördüm; kuş da ondan 

                                                 
1550 Kehf, 18/79-82. 
1551 Kehf, 18/82.  
1552 el-Mîzân, III. 28-29. 
1553 Yusuf, 12/4. 
1554 Yusuf, 12/100.  
1555 Yusuf, 12/43-48. 



440 

 

yemekteydi" dedi. Bunun te’vilinden bize haber ver. Doğrusu biz seni, iyilik 

yapanlardan görmekteyiz... Ey zindan arkadaşlarım, ikinizden biri efendisine şarap 

içirecek, diğeri ise asılacak, kuş onun başından yiyecek. İşte hakkında sorduğunuz iş, 

kesinleşmiştir."1556 Surenin akışı içinde te’vil kelimesi bir kaç kez daha 

kullanılmaktadır:  ُمَك ِمْن تَأْ۪ويِل اْْلَ َحا۪ديِث  Sözlerin te’vilinden sana" َوَكٰذِلَك َيْجتَ۪بيَك َربَُّك َويَُعل ِ

öğretecek."1557  َ۪ۜوِلنُعَل َِمهُ ِمْن تَأْ۪ويِل اْْلََحا۪ديِث "Ona sözlerin te’vilini öğretelim."1558  َوَعلَّْمتَ۪ني ِمْن

  Bana sözlerin te’vilinden öğrettin."1559" تَأْ۪ويِل اْْلََحا۪ديِث۪ۚ 

Tabâtabâî, Yusuf kıssasının akışı içinde te’vil kavramının geçtiği her yerde, rüyanın 

döndüğü olaylar anlamında kullanıldığını, rüyaların, uyuyan insanın uygun bir şekilde 

gördüğü şekiller ve örnekler olduğunu belirtir. Bu durumda te’vilin, [olayların] te’vili 

olana [yâni rüyalara] nispeti, anlamın kendisi aracılığı ile belirginleştiği suretle olan 

nispetine ve canlı hakikatin kendisi aracılığıyla sergilendiği ve göründüğü örnekle olan 

nispetine benzer.1560 

Yine şu ayetlerde de meselenin bu tarzda ele alındığını vurgular: ا ِكْلتُْم َواَْوفُوا اْلَكْيَل اِذَ  

 ,Ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun... bu" َوِزنُوا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَ۪قيِم۪ۜ ٰذِلَك َخْيٌر َواَْحَسُن تَأْ۪ويَلً 

te’vil bakımından daha güzeldir."1561 Kıyametle ilgili ayetler üzerinde düşünüldüğü 

zaman, bu ayetlerde geçen te’vil kavramı ile de aynı şeyin kastedildiği görülecektir:  بَْل

ا يَأْتِِهْم تَأْ۪ويلُهُ۪ۜ   Hayır onlar ilmini kuşatamadıkları ve" َكذَّبُوا بَِما لَْم يُ۪حيُطوا بِِعْلِم۪ه َولَمَّ

henüz kendilerine te’vili gelmemiş olan bir şeyi inkar ettiler..."1562  َُ۪ۜهْل يَْنُظُروَن اِْلَّ تَ أْ۪ويلَه 

 ِ
اَءْت ُرُسُل َربِ نَا بِاْلَحق ۪ۚ  Onlar te’vilinden başkasına" يَْوَم يَأْ۪تي تَأْ۪ويلُهُ يَقُوُل الَّ۪ذيَن نَُسوهُ ِمْن قَْبُل قَْد َجَٓ

bakmazlar mı? Onun te’vilinin geleceği gün..."1563 

Tabâtabâî, ayetleri tefsir ettikten sonra şu sonuçları çıkarır: 

“1) Bir ayetin döndürüleceği bir te’vile sahip olması durumu ile bir ayetin 

müteşâbih olup muhkem bir ayete döndürülmesi durumu birbirinden farklı şeylerdir. 

2) Te’vil, sırf müteşâbih ayetlere özgü bir durum değildir. Bütün Kur’ân’ın bir 

te’vili vardır. Müteşâbih bir ayetin te’vili olduğu gibi, muhkem bir ayetin de te’vili 

vardır.  

3) Te’vil, lafızların delalet ettiği anlamlar türünden değildir. Tam tersine te’vil, 

objeler dünyasındaki somut varlıklar türündendir. Ayetleri te’vili bulunmakla nitelemek, 

ayetleri bizzat kendisiyle ilgili bir vasıfla değil de ayetlerle ilintili olan olgularla 

                                                 
1556 Yusuf, 12/36-41. 
1557 Yusuf,12/ 6. 
1558 Yusuf, 12/21. 
1559 Yusuf, 12/101. 
1560 el-Mîzân, III. 30. 
1561 İsrâ, 17/35. 
1562 Yunus, 10/ 39. 
1563 A'raf, 7/53; el-Mîzân, III. 31. 
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bağlantılı bir vasıfla nitelemektir. Ancak te’vil kavramının kullanılıp lafzın zâhiri 

anlamından farklı bir anlamın kastedilmesi şeklindeki anlayış,  Kur’ân’ın inişinden 

sonra ortaya çıkmış yeni bir yaklaşımdır. Ve: "Te’vilini yapmak için... Onun te’vilini 

Allah'tan başkası bilmez..." ayeti ile böyle bir anlamın kastedildiğine ilişkin hiçbir kanıt 

yoktur.”1564 

Daha sonraki bölümlerde te’vilin ne demek olduğuyla ilgili farklı görüşleri sunar, 

eleştirir, en sonunda da kendi görüşünü ortaya koyar. 

“Bazıları te’vil kavramını, "bir ifade ile kastedilen şey" anlamına gelen tefsir sözü 

ile açıklama eğilimindedirler. Bir kısım ayetten kastedilen hususlar zorunlu olarak 

bilindiğine göre, doğal olarak: "Fitne çıkarmak ve yorumunu (te’vilini) yapmak" 

ifadesinde geçen te’vilden maksat, müteşâbih ayetten kastedilen anlamdır. Şu halde, bu 

değerlendirmeye göre, müteşâbih ayetlerin anlamlarını Allah'tan başka hiç kimse 

bilmez. Ya da Allah'tan ve ilimde derinleşenlerden başka kimsenin bilmesi mümkün 

olmaz.”  

“Bir diğer grup da şu görüşü ileri sürmüştür: Te’vil kavramı ile kastedilen anlam: 

Kelimenin zâhirinin ifade ettiği anlamın tersidir. Lafzın bu anlamda kullanılması 

yaygınlaşmış, bu anlam lafzın ikinci hakiki anlamıymış gibi algılanır olmuştur. Bu 

anlam, son kuşak tefsir bilginleri arasında yaygınlık kazanmıştır.”1565  

“Diğer bir grubun konuya ilişkin görüşü şöyledir: Te’vil, ayetin içerdiği 

anlamlardan biridir ve bu anlamı Allah'tan veya Allah ve ilimde derinleşenlerden başka 

kimse bilemez. Bu anlam lafzın zâhiri anlamına ters düşmez.” 

“Dördüncü görüş de şöyledir: Te’vil, lafız aracılığı ile kastedilen anlamlar türünden 

bir şey değildir. Tersine te’vil, söze dayanak oluşturan objektif bir olgudur. Eğer söz, 

emir ve yasak gibi inşaî bir hüküm niteliğinde ise, te’vili, hükmün inşasını, konulmasını 

ve yasalaştırılmasını gerektiren maslahattır. Şayet haber nitelikli bir söz ise ve bu söz de 

geçmiş olaylardan haber veriyorsa, bu sözün te’vili, geçmiş zaman zarfında meydana 

gelmiş bulunan olayın kendisidir.” 1566 

Allâme, bu görüşleri eleştirir: “Bir ayetin te’vili, zâhirine uygun ve aykırı olarak 

ayetin işaret ettiği anlamlardan herhangi biri değildir. Aksine, te’vil, zihin dışı obje türü 

bir olgudur. Kur’ân'daki bazı ayetlerin te’villerinin, yâni tefsirlerinin, yâni lafzî 

medlullerinden kastedilen anlamların genel anlayışlar tarafından kavranamamasını 

gerektirir. Ana evlatlarının bir anlamda merciidir, ama te’vili değil. Başkan, başında 
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1565 el-Mîzân, III. 51. 
1566 el-Mîzân, III. 51-52. 
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bulunduğu kimselerin merciidir, te’vili değil. Kaldı ki fitne çıkarmayı istemek ayette, 

müteşâbihliğin bağımsız bir özelliği olarak ön plana çıkarılmıştır.” 1567 

İkinci görüşün benimsenmesi durumunda Kur’ân'da zâhirine aykırı anlamlar murad 

edilen bazı ayetlerin yer aldığını ve bu ayetlerin muhkem ayetlerle çelişerek dinde 

fitneye yol açacaklarını kabul etmenin gerektiğini ifade eder. 

Üçüncü görüşle ilgili olarak da, “Kur’ân'da ayetlerin, bazısı bazısının üstünde ve 

bazısı da bazısının altında olacak şekilde sıralanmış anlamlar kapsaması, düşünme, etüt 

etme nimetinden yoksun olanlardan başka hiç kimsenin inkâr edemeyeceği bir olgudur.” 

der.1568 

Dördüncü görüşü bir açıdan isabetli bir başka açıdan yanlış olarak görür. Te’vilin 

sırf müteşâbih ifadelerle sınırlı olmadığı bilakis Kur’ân’ın tümünün bir te’vilinin 

bulunduğunu ve te’vilin lafzın nesnel karşılığı türünden bir şey olmadığı, tersine sözün 

söylenişine dayanak oluşturan zihin dışı bir olgu olduğunu belirtmesi açısından isabetli 

görür; ancak geçmişte yaşanan ve gelecekte yaşanacak olan olaylarla ilgili haberlerin 

somut karşılıklarına varıncaya kadar sözün kapsamıyla ilintili tüm zihin dışı olguların 

sözün te’vili olarak nitelendirilmesi açısından yanılgıya düşülmüş olarak görür. 

Te’vilini yüce Allah'tan başka kimsenin bilemediği müteşâbih niteliğinin sıfatlardan ve 

kıyametten söz eden ayetlerle sınırlandırılmasını da hatalı görür. ”1569 

Sonuç olarak Tabâtabâî’ye göre, te’vil kavramı şudur: “Te’vil, pratik bir gerçektir. 

Hüküm, öğüt ve hikmet gibi Kur’ân’ın açıklamaları bu pratik gerçekliğe dayanır ve bu 

olgu muhkem, müteşâbih tüm Kur’ân ayetleri için geçerlidir. Te’vil, lafızların delalet 

ettiği anlamlar kategorisine girmez. Bilakis te’vilden maksat lafızlarla örülü ifadelerin 

kuşatamayacağı aşkın objektif olgulardır. Yüce Allah, bunları lafız kayıtlarıyla 

sınırlandırmıştır ki bir parça zihnimize yaklaşabilsinler. Kur’ân-ı Kerîm te’vil kavramını 

on altı yerde ve bizim işaret ettiğimiz anlamda kullanmıştır.”1570 

Müfessirimiz, “Kur’ân’ın te’vilini Allah'tan başkası bilebilir mi?” konusunda ise 

şunları dile getirir: “Bu konuda tartışmalar vardır. Tartışmanın ve ihtilâfın nedeni şu 

ifadedir:  ِيل ي قُلُوبِِهْم َزْيٌغ فَيَت بِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبِتغََٓاَء اْلِفتْنَِة َواْبِتغََٓاَء تَأْوّ۪ يَن فّ۪ ا ال ذّ۪ ْۚ َوَما يَْعلَ فَاَم  يلَ هّ۪ ُۢ ُم تَأْوّ۪ هَُٓ اِْل  ّٰللاه

اِسُخوَن فِي اْلعِ  ْلِم يَقُولُوَن ٰاَمن ا بِهّ۪ َوالر   "Ve ilimde derinleşenler: Biz ona inandık, tümü Rabbimizin 

katındandır." Bu ifadenin orijinalinin başındaki "vav" harfinin atıf edatı mı, yoksa 

istinaf (yeni bir hususa geçiş) edatı mı olduğu noktasında farklı görüşler ileri 

sürülmüştür. Bazı ilk kuşak müfessirler, Şafiiler ve Şî’a mezhebine mensup 
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müfessirlerin büyük bir kısmı, "vav" harfinin atıf edatı olduğu ve ilimde derinleşenlerin 

Kur’ân'da yer alan müteşâbih ifadelerin te’villerini bildikleri yönünde görüş 

belirtmişlerdir. İlk kuşak müfessirlerin büyük kısmı ve Ehl-i Sünnet'ten Hanefiler, "vav" 

harfinin "istinaf" edatı olduğunu ve müteşâbih ifadelerin te’villerinin Allah'tan başkası 

tarafından bilinemeyeceğini, müteşâbih ifadelerin te’villerinin yüce Allah'ın özel bilgisi 

kapsamında olduğunu belirtmişlerdir.”1571 

Allâme, Sünnî kaynaklarda geçen rivayetleri eleştirir, Ona göre, Kur’ân-ı Kerîm, 

te’vilinin Allah'tan başkasının da bileceğini ifade etmektedir. Sünnîler ise âyette, buna 

ilişkin bir kanıt yoktur, der. Ayette te’vili Allah'tan başkasının bileceğine ilişkin bir 

kanıt olmamasına gelince bunu da şöyle açıklar: “Bir kısım insanlar, kalplerindeki 

sapma eğiliminden dolayı, müteşâbihlere uyma eğilimi göstermektedirler. Bir kısım 

insanlar da kesin bir kararlıkla muhkemlere uymakta ve müteşâbihlere de 

inanmaktadırlar. Bu tavırların nedeni, ilimde kazandıkları derinliktir. Bu ayetin akışı 

içinde, ilimde derinleşenlerden söz edilmesinin birinci nedeni, kalplerinde sapma 

eğilimi bulunanlardan, onların Kur’ân'ı ele alış yöntemlerinden ve yergiyi hak eden 

davranışlarından söz edilmesine karşılık bunların durumlarını ve Kur’ân'ı ele alış 

yöntemlerinin açıklanmasıdır. Tefsir bağlamında, bu çerçevenin dışına çıkmak, ayetin 

maksadının dışına çıkmaktır. Ayrıca bu ayet onların te’vili bilme noktasında bir 

etkinliklerinin bulunduğuna kanıt oluşturmaz. "Onun te’vilini Allah'tan başkası bilmez" 

ifadesindeki tahsis olduğu gibi durmaktadır; ne atıf, ne istisna ne de bir başka edat bu 

durumu bozamaz. Şu halde ayetin işaret ettiği husus, te’ville ilgili bilgilerin yüce 

Allah'a özgü ve onunla sınırlı olduğu husustur. Onun te’vilini bilmek sırf Allah'a 

özgüdür. 1572 

Bunun, Allah'tan başkasının da O'nun izniyle bu tür bilgilere sahip olmasını 

göstermesine engel olmadığını söyler şu ayeti delil olarak getirir: "O gaybı bilendir. 

Kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Ancak elçileri içinde razı olduğu kimseler 

başka."1573 Bu ayet, Ona göre, Allah'tan başka bazı kimselerin de gaybe ilişkin bazı 

bilgileri bileceğini ortaya koymaktadır. Bunlar da elçiler içinde Allah'ın razı olduğu 

kimselerdir.1574    

Tabâtabâî’ye göre, “Kur’ân, Allah'tan başka kimselerin de bir ölçüde te’vili 

bileceklerine işaret etmektedir. Kalplerinde bir kayma olanların, fitne çıkarmak 

amacıyla müteşâbih ayetlerle kastedilmeyen bir şeye uymak istediklerinden söz 

                                                 
1571 el- Mîzân, c. III. 57-58. 
1572 el-Mîzân, III. 60. 
1573 Cin, 72/26-27. 
1574 el-Mîzân, III. 60. 
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edildiğinde onların bununla söz konusu ayetlerin te’villerine uymayı amaçladıklarından 

da söz ediliyor ki onların te’vil dedikleri şey, adı geçen ayetlerin gerçek te’villeri 

değildir. Aksi takdirde onların te’vil diyerek uymak istedikleri şey söz konusu ayetlerin 

gerçek te’villeri olsaydı, bu durumda müteşâbih ayete tabi olmaları doğru ve yerinde 

olurdu. Dolayısıyla yerilmelerine de gerek kalmayacaktı. Arınmış olanların, yâni ilimde 

derinlik kazananların te’vili bilmeleri mümkündür.”1575 

Tabâtabâî, ayetlerin hadisler ışığında açıklamasında, İmam Sadık’tan ilimde 

derinleşenlerden maksadın Hz. Muhammed'in (sav) Ehl-i Beyt’i olduğunu nakleder. el-

Kâfi’de İmam Sadık'ın “Bizler (Ehl-i Beyt) ilimde derinleşenleriz ve biz onun te’vilini 

biliriz.”1576 dediğini nakleder. Ayrıca, Uyûn’da İmam Rıza'nın: "Hiç kuşkusuz, bizden 

aktarılan haberler içinde de Kur’ân’ınkine benzer müteşâbih ifadeler vardır. Tıpkı 

Kur’ân'dakine benzer muhkem ifadeler de vardır. Bizden aktarılan haberler içinde 

müteşâbih olanları, muhkem olan sözlerimize döndürerek anlayın. Bizim sözlerimiz 

arasında müteşâbih olan ifadelere uymayın ki sapıtırsınız." sözünü nakleder.”1577  

Tabâtabâî, ayetlerin ışığında te’vilin ne olduğunu açıklar. Âlimlerin te’vil 

konusundaki görüşlerini doğru bulmaz ve tenkit eder. Te’vili ilimde derinleşen 

imamların bilebileceğini açıklar. Bunu kabul etmeyen Sünnî görüşleri eleştirir. Te’vili 

imamların sözleriyle delillendirir. İmamların sözlerine kudsiyet izafe eder. Allah’ın 

kitabı ile imamların sözleri arasında benzerlik kurar. Tabâtabâî’nin te’vil konusunda da 

Şî’a-İmâmiyye doktrininin dışına çıkamadığını görürüz. 

 

 

14. Kıssalar 

 

“Kıssa” bir kimsenin izini sürüp ardından gitmek, birine bir haber bildirmek 

anlatmak ve hikâye etmek, anlamları için kullanılır. Terim anlamı ise, geçmişte olmuş 

bir olayı, daha sonra gelecek insanlara, ders alınacak kısmını aktarmak şeklinde ifade 

edilebilir. “Kıssa kelimesinin Kur’ân’da altı çeşit anlamda kullanıldığı gözlenir. 1. 

Peygamber kıssalarının zikri, 2. Anlatma, 3. Açıklama, 4. İzini takip etme, 5. Haber, 6. 

Geçmiş olayları haber veren tarihi bilgi.”1578 

                                                 
1575 el-Mîzân, III. 61, 26. 
1576 el- Mîzân, III. 81. 
1577 el-Mîzân, III. 79. 
1578 Remzi Kaya, Kur’ân-ı Kerim Kıssaları Ve Düşündürdükleri, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

cilt: 11, sayı:2, 2002, s. 35. 
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“Kur'ân’daki kıssalardan maksat, târihî vakıaların kronolojik olarak anlatılması 

değildir. Ancak geçmiş peygamberlerin ve milletlerin başına gelenlerden bir ibret dersi 

almamız kast olunmaktadır. Kur’ân’daki kıssaların asıl gayesi ahlâkî ve terbiyevî 

oluşudur. Bunlar Kur'ân’ın kendine has olan üslubu ile anlatılmıştır.”1579 

Şâtıbî, özellikle geçmiş peygamberlere dair Kur’ân’da yer alan kıssaların asıl 

maksadının, “Hz. Peygamber’i teselli ve kalbini sağlamlaştırmaya yönelik” olduğunu 

vurgular. Bu sebepledir ki kıssalar tüm teferruatıyla değil de, Hz. Peygamber’in karşı 

karşıya kaldığı yön merkezli olarak zikredilmiştir.1580 

Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan anlatımlara baktığımızda kıssaların, hayalden uzak 

gerçeği yansıtan olayların olduğu anlaşılmaktadır. Kur’ân kıssalarında, olaylar bir 

hikâye veya bir romanda olduğu gibi düzenli bir şekilde, bir yerden başlayıp bitirilmez. 

Olayın sadece bir sahnesi tasvir edilir, gerçek olaylara yer verilir.1581 

Mahiyetleri itibariyle Kur’ân kıssaları üçe ayrılır.  

1. Tarihî kıssalar. Âdem ve iki oğlu, Nûh, Hûd, Sâlih, Lût, İbrâhim, İsmâil, İshak, 

Ya‘kūb, Yûsuf, Şuayb, Mûsâ, Dâvûd, Süleyman, Eyyûb, Yûnus, Zekeriyyâ, Yahyâ ve 

Îsâ gibi peygamberlerin kıssalarıdır. Bazı şahsiyetlerle hadiselere dair kıssalar da bu 

kategoriye girer. Üzeyir, Lokmân, Zülkarneyn, Firavun, Nemrûd, Kârûn, Ashâb-ı Kehf, 

Ashâbü’l-karye, Ashâbü’l-fîl, Ashâbü’l-Uhdûd gibi.    

2. Kur’ân’ın nüzûlü sırasında meydana gelen olaylar. Kur’ân’da bu olaylar da kıssa 

formunda anlatılmıştır: İsrâ-mi‘rac, hicret, Ahzâb, Bedir, Uhud, Hendek, Huneyn, 

Hamrâü’l-Esed, Tebük, savaşları ve seferleri, Bey‘atü’r-Rıdvân ve Hudeybiye 

Antlaşması gibi.  

3. Gaybî kıssalar. Bunlar yedi ayrı sûrede anlatılan Âdem’in yaratılışı kıssasıyla 

kıyamet sahneleri, âhiret, cennet, cehennem, buralara girecek olanların durumu ve 

haberleri olup ibret için kıssa formunda anlatılmıştır. 

       Kıssalar uzun ve kısa olarak da iki gruba ayrılır. Uzun kıssalar Kur’ân’da geniş yer 

tutar. Bir sûreyi baştan sona kaplayan Yûsuf kıssasıyla Nûh, Hûd, İbrâhim, Mûsâ ve İsa 

kıssaları gibi. Kısa olanlar ya başka yerde uzunca anlatıldığı için kısa tutulmuştur -Mûsâ 

kıssasının Tâhâ, Kasas ve A‘râf sûrelerinde uzun, Nâziât’ta kısa olarak geçmesi gibi- 

veya Kur’ân’ın indirilişi sırasında meydana gelmesi sebebiyle mâlûm olduğundan bir 

ibret hatırlatması kabilinden kısaca zikredilmiştir, fîl ve uhdûd kıssaları gibi. İbret için 

                                                 
1579 Cerrahoğlu, Tefsir Usulü, s. 167-168. 
1580 Burhan Baltacı, Şâtıbî’nin Kur’ân’ı Yorumlama Yöntemi, doktora tezi, 2005, s. 90. 
1581 Kaya, Kur’ân-ı Kerim Kıssaları ve Düşündürdükleri, s. 35. 
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ardarda zikredilen kıssalar da kısa formdadır. Fecr sûresinde Âd, Semûd ve Firavun, 

Kamer sûresinde Nûh ve kavmi, Âd, Semûd, Lût ve Firavun kıssaları böyledir. 1582 

Müfessir, Kur’ân kıssaları konusunda şöyle bir yol izler: İlgili ayetleri nüzûl 

sırasına göre düzenler ve gerekli gördüğü açıklamaları yapar. Kur’ân’a yabancı, uzak 

şeylere girmez, ayetleri nüzûl sırasına göre verir ve bize kendisinde şaibe olmayan bir 

Kur’ân kıssası çıkarır. Sadece Kur’ân’a dayanır. Ona göre kıssaların hedefi, zamanın 

gerekleri değil davet ve hidayettir. Çünkü Kur’ân tarih ve kıssa kitabı değildir. Rivayet 

kıssalarında ise hadis, tefsir, meğazi, siyer ve tarih kitaplarına, Tevrat ve İncil’e dayanır. 

Sadece rivayetleri zikretmekle yetinmez; rivayetin mevzu mu, zayıf mı, isrâîliyyat mı 

olduğunu belirtir. Akaide dokunan ve peygamberlerin ismetine dokunan rivayetleri 

reddeder. Tevrat ve İncil naslarını ise Kur’ân ile aralarındaki ihtilafı açıklamak üzere 

arzeder…1583  

 

 

a. Yaratılış Kıssası 

 

Tabâtabâî’nin kıssaları nasıl ele aldığına bakalım. Ona göre, yaratılış kıssasının ilk 

safhası Hz. Âdem’in halife seçilerek meleklere secde emrinin verilmesidir. “Hani 

rabbin meleklere, "Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım" demişti. Onlar, "Biz seni 

övgü ile tenzih ederken ve senin kutsallığını dile getirip dururken orada fesat çıkaracak 

ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" dediler. Allah "Şüphe yok ki, ben sizin 

bilmediklerinizi bilirim" buyurdu.”1584 

Tabâtabâî’ye göre, Bakara Suresi, 2/30-33. ayetler insanın yeryüzüne indiriliş 

gayesini, yeryüzüne halife olarak atanmasının mahiyetini, bu misyonunun sonuç ve 

özelliklerini açıklamaktadır. Bu kıssa, Kur'ân-ı Kerîm'de yer alan diğer kıssaların aksine 

sadece burada gündeme getirilmiştir.1585 

Müfessirimize göre, melekler, yüce Allah'ın "Ben yeryüzünde bir halife 

yaratacağım." sözünden, yeryüzünde bozgunculuğun yaşanacağını ve kan döküleceğini 

anlıyorlar. Çünkü yer menşeli maddî varlık, öfke ve ihtiras güçlerinin bir bileşkesidir. 

Yaşanılacak yurtta didişme, sürtüşme yurdudur. Buradan anladılar ki, yeryüzünde sözü 

                                                 
1582 İdris Şengül, Kıssa, DİA, 2002, XXV. 498-501. 
1583 el-Evsî, age., s.139-140. 
1584 Bakara, 2/30 
1585 el-Mîzân, I. 116. 
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edilen halifelik, ancak bireylerin bir araya gelmesiyle gerçekleşen toplumsal hayatta söz 

konusudur. Böyle bir düzende de bozgunculuk ve kan dökücülük kaçınılmazdır.1586 

Müfessirimize göre, bazı tefsir âlimlerinin ihtimal verdikleri gibi, insanlardan önce 

yaşayan bir tür canlı adına değildir bu halifelik. İddiaya göre bu canlı türü yok olunca 

yüce Allah insanları onlara halife kılmak istemiştir. Ama bu doğru değildir. Çünkü yüce 

Allah'ın onlara, Âdem'e isimleri öğretmek suretiyle verdiği cevap, söz konusu iddiayla 

bağdaşmaz. Bundan dolayı, hilâfet Hz. Âdem'in (as) şahsıyla sınırlı değildir. Bir ayırım 

gözetilmeksizin tüm soyu bu görevde ona ortaktır. İsimlerin öğretilmesi, bu bilginin 

insanın özüne yerleştirilmesi demektir.1587 

"Bunların isimlerini bana haber verin" diye meleklere soru yöneltilmiştir. 

Müfessirimiz, bu ifade tarzından meleklerin halifelik misyonuna talip olduklarını ama 

sonunda Hz. Âdem'in bu iş için seçilmiş olmasını kabul etmek durumunda kaldıklarını 

iddia eder. Halifelik misyonunu üstlenecek birinin, isimleri bilmek zorunda olduğunu, 

bu isimler veya isimlerinden söz edilen varlıkların da akıl sahibi canlı varlıklar 

olduğunu benimser. Bunların gayb perdesinin altında bulunduğunu ve onların isimlerini 

bilmenin, bizim şu andaki eşyaların isimlerini bilişimize benzemediğini, Hz. Âdem'in 

bildiği isimlerin, gök ve âlemlerine oranla "gayb" sayılan şeyler olduğunu, evrenin 

çerçevesinin dışında yer alan olgular olduğunu iddia eder.1588 (Şî’î kaynaklarında 

yaratılışla ilgili hadislerde öğretilen isimlerin Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin olduğuna 

dair rivayetler vardır.) 

Yaratılış kıssasının safhalarına bakalım şimdi de. “Andolsun biz insanı 

şekillenebilir özlü balçıktan, (şekil verilip) kurutulmuş çamurdan yarattık.” 

1589Tabâtabâî ayetin tefsirine Rağıb’dan  ‘salsal’in ve ‘hamee’nin tanımını vererek 

başlar. ‘Salsal’in aslı kuru bir şeyin sesinin yankılanmasıdır, çıkmasıdır. ‘Hamee’ siyah 

çamurdur. ‘Mesnun’ değişebilir demektir. (şekillenebilir). ‘Biz yarattık’ ile insanın 

yaratılışının başlangıcı kastedilmektedir. İnsanın yaratılışının başlangıcı topraktandır. 

Daha sonra soyunun neslini aşağılık bir sudan yaratmıştır. O yaratılış şeklini ve 

yeryüzünde ortaya çıkışını haber vermedir. 

Allâme, Mecmeu’l-Beyan’dan insanın yaratılış aşamalarını nakleder: “Âdem’in aslı 

topraktandır. Allah Teâla şöyle buyurdu: ‘O’nu topraktan yarattı.’ Toprağı tîn (çamur, 

balçık) yaptı. Bununla ilgili şöyle buyurdu: ‘O’nu balçıktan yarattım’ Daha sonra bu 

balçığı değişinceye, şekil alıncaya kadar terketti. Şu ayet böyledir: ‘şekillenebilir özlü 

                                                 
1586 el-Mîzân, I. 116-117. 
1587 el-Mîzân, I. s. 117. 
1588 el-Mîzân, I. 118. 
1589 Hicr, 15/26. 
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balçıktan’ Daha sonra kuruyuncaya kadar terketti. Başka bir ayette de ‘salsalden’ 

yarrattığını belirtti. Bu konudaki sözler çelişmez. Çünkü o çeşitli hallerinin 

haberleridir.”1590  

Müfessir, yaratılışın başka bir aşamasına değiniyor. "Onun şeklini tamamladığım ve 

ona ruhumdan üflediğim vakit siz de hemen onun için secdeye kapanın."1591 İnsanın 

tesviyesi, düzenlenmesi; uzuvlarından her bir uzvunun olması gerektiği yerde olmasıdır 

ve olması gerektiği hal üzere olmasıdır. Daha sonra da ruh üflemedir.1592 İnsanın 

yaratılış aşamalarının tamamlanması ve ruhun üflenmesinden sonra meleklere ve İblise 

Hz. Âdem’e secde etme verildi. Melekler secde etti İblis secde etmekten kaçındı. 

Müfessirin yaratılış kıssasını çok güzel bir şekilde anlattığı, zihinlerdeki çelişkileri 

giderdiği, müşkillere açıklık getirdiği görülür. 

 

 

b. Uhdud Kıssası 

 

Tabâtabâî’nin Uhdud kıssasını ele alış şekline bakalım.  ٍۙقُتَِل اَْصَحاُب اْْلُْخدُوِد “O 

çukurları, alev alev yanan ateş çukurlarını hazırlayanlar mahvolmuşlardır! Hani o 

sırada ateşin başında oturmuşlar, inananlara yaptıklarını seyrediyorlardı.”1593 

Öncelikle ‘uhdûd’ kelimesini tanımlar. Uhdûd, yerdeki büyük yarık, hendektir. Ashab-ı 

Uhdûd, çukurlar kazan, orada ateş yakan, mü’minlere oraya girmeyi emreden zorbalar,  

iman ettikleri için onlardan intikam almak üzere onları yakıyorlardı. Onları sadece 

Allah’a iman ettikleri için yaktılar. İmanlarında hak üzere idiler, onlara yapılan şeylerde 

mazlumdular. Onların durumları Allah’a gizli kalmaz. En iyi şekilde karşılık verecektir. 

Bu zorbalar, batıl üzere idiler, Allaha karşı uygulamaları vardı, yaptıklarında 

zulmediyorlardı, azabı tadacaklardır. Allâme’ye göre kıssadan çıkarılacak ders, inandığı 

için inananlara işkence edenlere tehdit, salih mü’minlere de vaaddir. Onlar Uhdûd 

kıssasındaki mü’minlerin yaptığı gibi ihlaslı olurlarsa Allah onları sabretmede muvaffak 

kılar, hilekârların hilesinden imanlarını korumada onları destekler.1594 

 

 

c. Ad-Semud-Firavun Kıssaları 

                                                 
1590 el-Mîzân, XII. 149-150. 
1591 Hicr, 15/29. 
1592 el-Mîzân, XII. 152. 
1593 Burûc, 85/4-5-6-7 
1594 el-Mîzân, XX. 280-281. 
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Şimdi de, Tabâtabâî’nin, Fecr Suresi’nde Ad, Semud ve Firavun kıssalarına nasıl 

değindiğine bakalım. “(Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd'un kavmi) Ad'e, şehirler içinde 

benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları oyan (Salih'in kavmi) 

Semûd'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?”1595 

Ad kavmi Hud’un (as) kavmidir. Imâd, amed’in cemisidir. Binaların kendisine 

dayandığı direktir. İrem, imar edilmiş, benzersiz şehirdi, yüksek saraylar sahibi idi, 

geniş (uzanmış) direkleri vardı. Onların zamanında kavmin haberleri kesilmişti, eserleri 

yok olmuştu. Nefsi tatmin edecek şekilde durumlarının tafsilatına ulaşmanın yolu yoktu. 

Ancak Kur'ân- Kerîm’in anlattığı en güzel kıssalarıyla ulaşılır. Onlar Nuh kavminden 

sonra Ahkaf’ta yaşıyorlardı, yaratılışta bolluk bereket sahibiydiler, kuvvet ve şiddetli 

cesaret sahibiydiler. Onların şehirde ve medeniyette önde gitmeleri ve ilerlemeleri vardı. 

Onların imar edilmiş şehirleri, bahçe sahiblerinin verimli arazileri, hurmaları, ekinleri 

ve yüce bir makamları vardı. Buradaki mana şöyledir: Rabbinin Ad kavmine ne 

yaptığını görmedin mi? Onlar güç ve şiddet sahibi İrem kavmiydi. Vücutlarının 

gücünde, şehirlerindeki veya yeryüzündeki güç ve kuvvetlerinde onların benzeri 

yaratılmamıştı.1596 

Semud kavmi de kayaları kestiler, onlara şekil vererek evler yaptılar. Firavun 

kazıklar sahibidir. –bazı rivayetlere göre- bir adama azab etmek istediği zaman onu yere 

yatırır, yerde iki eline iki ayağına dört kazık çaktırırdı. Belki de oduna yatırır, bunu 

yapardı. يَن َطغَْوا فِي اْلبََِلِد   اَل ذّ۪  Ad, Semud kavimlerinin ve Firavun’un zikredilen sıfatıdır. 

Mana açıktır… Suyun dökülmesi malumdur, azap kamçısının dökülmesi sürekli, çok, 

şiddetli azablandırmadan kinayedir. Manası, Rabbin bu isyan eden, bozgunculuğu 

artıranların hepsinin üzerine haddi aşmalarının ve fesadı arttırmalarının akabinde tavsif 

edilemeyen, şiddetli, sürekli, kesintisiz bir azab indirdi. Allah gözetleyicidir,  kullarının 

amellerini gözetler, isyan ettikleri, fesadı arttırdıkları zaman onları en şiddetli azaba 

çarptırır.1597 

 

 

d. Nuh (as) Kıssası 

 

                                                 
1595 Fecr, 89/6-10. 
1596 el-Mîzân, XX. s. 317-318. 
1597 el-Mîzân, XX. 317-318. 
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Tabâtabâî’nin Kamer Suresindeki Nuh (as) kıssasını ele alışına bakalım.  54/9. 

ayetle birlikte Hz. Nuh’un kavminin inkârından bahsedelir. ‘Kulumuz’ ifadesi 

makamını yüceltmek ve durumunu tazim için kullanılmıştır. Onu yalanlamalarının 

Allah’ı yalanlamaya döndüğüne işarettir. O’nu Sadece yalanlamakla kalmayıp bir de 

O’na delilik isnad ettiler. ‘O delidir dediler, O ancak delilik sebebiyle konuşur, bir 

şeydeki sözleri semavî vahiy değildir.’ dediler. O da Rabbine, "Ey Rabbim! Ben 

yenilgiye uğradım, yardım et" diye dua etti. Bu dua tafsilatlı duasının özetidir. Semanın 

kapılarının açılması suyun saçılmasının şiddetinden yağmurun sürekli yağmasından 

temsili istiaredir. Sanki o yağışını engelleyen kapalı kapının arkasında birikmiş gibidir 

kapı açılınca olacağının en şiddetlisiyle yağar.”1598 

Yerde sürekli olarak akan sudan fışkıran pınarlar yaptık. “Biz Nûh'u çivilerle 

perçinli levhalardan oluşan gemiye bindirdik.” “Gemi, inkâr edilen kimseye (Nuh'a) bir 

mükâfat olarak gözetimimiz altında yüzüyordu.”1599 Gemi, yeri kaplayan suyun 

üzerinde gözetimimiz, korumamız, himayemiz altında yüzüyordu. Şöyle dendi: 

Kastedilen, dostlarımızın ve ona vekil kıldıklarımızın gözetiminde yüzdü. Geminin 

yüzmesinde, geminin içinde olanlara helakten kurtuluş, onu inkâr edenlere de ceza 

vardır. O Hz. Nuh’tur, O’nu ve kavminin davetini inkâr ettiler. “Andolsun, biz onu 

(tufan olayını) bir ibret olarak bıraktık. Var mı düşünüp öğüt alan? Benim azabım ve 

uyarılarım nasılmış (gördüler)!”1600 Kendisiyle Nuh’u ve yanındakileri kurtardığımız 

bu gemiyi bıraktığımıza yemin ederim. Ondan ibret almak üzere ibret alan kişilere onu 

delil kıldık. Müfessir, bu mananın ondan öğüt almak üzere tufanın olduğunu gösteren 

delil olması için geminin kalıntılarının ayetlerin nazil olduğu zamana kadar kalmasını 

gerektirirdiğini ifade eder. Geminin kalıntılarının Cudi, Ararat dağında bulunduğunun 

iddia edildiğini de ekler.1601 

Surenin devamında Ad kıssasına başlanır. Burada yalanlamalarına ve nasıl helak 

olduklarına değinilir. “Biz onların üstüne, uğursuzluğu sürekli bir günde gürültülü ve 

dondurucu bir rüzgâr gönderdik. İnsanları köklerinden sökülmüş hurma kütükleri gibi 

kaldırıp atıyordu.”1602 

Tabâtabâî’ye göre, içinde azarlamanın bulunduğu kıssanın öncesine atıf yapılmaz 

çünkü bu kıssaların her biri müstakildir. İbret alanlara, azarlamada, engel olmada, öğüt 
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vermede yeterlidir. Rüzgâr insanları yerden kaldırır, hurma kütüklerini köklerinden 

söker.1603 

Daha sonra sure, Semud kavminin kıssasına geçer: “Semûd kavmi de uyarıcıları 

yalanlamış ve şöyle demişlerdi: "İçimizden bir insana mı uyacağız? (Asıl) o takdirde biz 

apaçık bir sapıklık ve delilik içine düşmüş oluruz."1604 Kavim kendilerine gönderilen 

peygamberleri yalanladı. Bu sözü kalabalık ve kuvvetli olmadığı için Salih’e tabi 

olmayacakları için yönelttiler. O bizden biri bizim gibi iken bizim nev’imizden iken ona 

mı tabi olacağız? O’nun bize üstünlüğü yok iken vahiy O’na mı indirildi, ona mı has 

kılındı? Kesinlikle böyle olmaz dediler. Müfessir, ‘yarın’ ile Allah Teâlâ’nın, onlara 

inecek azaba işaret ettiğini, yalancı şımarığın Salih (as) mı onlar mı olduğunu 

öğreneceklerini belirtir. Fitne olarak devenin indirilmesi, azabın onlara indirileceğinin 

haber edilmesidir. Fitne, imtihan denemedir. Mucize yoluyla kendilerini imtihan etmek 

üzere istedikleri deveyi indiriyoruz. Onları gözetle, ezalarına sabret. Devenin 

gönderilişinden sonra onlara suyun kavim ile deve arasında paylaştırıldığını, her içme 

hak sahibinin nöbetinde hazır bulunmasını haber et. Kavim içme nöbetinde hazır 

bulundu, deve de hazır bulundu. Arkadaşlarıyla kastedilen, deveyi kesendir. Kavim 

deveyi kesmek için deve keseni çağırdı, o, deveyi aldı kesti ve onu öldürdü. “Şüphesiz 

biz, onların üzerine tek bir korkunç ses gönderdik de, onlar, ağıldaki hayvanların 

çiğneyip ufaladıkları kuru çöpler gibi oldular.”1605 Tabâtabâî’nin yukarıdaki kıssalara 

ayrıntıya girmeden kısaca değinmiş olduğunu görüyoruz. 

 

 

e. Lut (as) Kıssası 

 

Daha sonra Kamer Suresi, Lut (as) kıssasına geçiyor ve yine kavmin 

cezalandırılmasından bahsediyor. َكذ بَْت قَْوُم لُوٍط بِالنُّذُِر   “Şüphesiz biz de üzerlerine taşlar 

savuran bir rüzgar gönderdik. Yalnız Lût'un ailesi başka. Katımızdan bir nimet olarak 

bir seher vakti onları kurtardık. Şükredenleri işte böyle mükâfatlandırırız.”1606 

“Andolsun, onlar onun (meleklerden olan) misafirlerinden nefislerindeki kötü arzuları 

tatmin etmek istediler. Biz de onların gözlerini silme kör ettik. "Haydi azabımı ve 
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uyarılarımı tadın!" dedik.”1607 Lut’tan misafirlerini kendilerine teslim etmesini 

isteyerek kötü arzularını tatmin etmek istediler.1608 

“Andolsun, Firavun'un ailesine de uyarıcılar gelmişti. Bütün âyetlerimizi 

yalanladılar. Biz de onları mutlak güç ve iktidar sahibinin yakalaması gibi 

yakaladık.”1609 

Allâme’nin yukarıdaki kıssaları kısa açıklamalarla bitirdiğini, herhangi bir yorum 

yapmadığını görürüz. Ancak Bakara Suresi’nde yer alan üç kıssa hakkında olabildiğince 

geniş değerlendirmeler yapmaktadır. Şimdi de bu kıssaları nasıl yorumladığına bakalım. 

 

 

f. İbrahim (as)-Nemrut Kıssası 

 

“Allah, kendisine hükümdarlık verdi diye (şımarıp böbürlenerek) Rabbi hakkında 

İbrahim ile tartışanı görmedin mi? Hani İbrahim, "Benim Rabbim diriltir, öldürür." 

demiş; o da, "Ben de diriltir, öldürürüm" demişti. (Bunun üzerine) İbrahim, "Şüphesiz 

Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir" deyince, kâfir şaşırıp kaldı. 

Zaten Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.”1610 

Tabâtabâî, yukarıdaki kıssanın tefsirine ‘tartışmaya girme’yi açıklamakla başlar. 

“Tartışmaya girme, iddiayı kanıtlama ya da karşıt iddiayı çürütme amacı ile kanıta ka-

nıtla karşılık vermek demektir”. Hz. İbrahim'le Rabbi konusunda tartışan kişinin, tarihî 

belgelerden ve dinî rivayetlerden anlaşıldığına göre, İbrahim Peygamber'in yaşadığı dö-

nemde Babil üzerinde egemenlik sürdüren Kral Nemrut olduğunu belirtir. İnsanoğlu öz 

yaratılışı itibariyle kendisinden üstün olan, varlığı üzerinde etkili olan güçlere boyun eğ-

me eğilimindedir. İnsanoğlu, fıtratının bir öngörüsü olarak, evrenin bir yaratıcısının, ev-

ren üzerinde varoluş ve yönetim açısından bir etkin gücün varlığını kabul eder.”1611 

Müfessirimize göre, otoriteyi, siyasal iktidarı elinde bulunduran bazı despot krallar 

da, ilkel insanların bu ilkel inanç sisteminden yararlanıyor, iradelerini halkın hayatının 

değişik alanlarına egemen kılmak için insanların bu zaafını kullanıyor, konumlarını da-

ha bir pekiştirmek için ilâhlık iddiasında bulunuyorlardı. Firavun, Nemrut vb. gibi. Bun-

lar bir yandan putlara tapıyor, bir yandan da kendilerini tanrılar kategorisine sokuyorlar-

                                                 
1607 Kamer, 54/ 37. 
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dı. Kralın halk üzerindeki ilâhlık otoritesi, cansız putların otoritesinden daha ağır bası-

yordu. 1612 

Ayette yer alan, "Ben de öldürür ve diriltirim." ifadesi müfessirimize göre, Nemrud 

da Firavun gibi ilahlık iddiasında bulunmasına rağmen, Allah'ın ilâhlığını kabul edi-

yordu. Etmeseydi, Hz. İbrahim'in (as), "Şüphe yok, Allah güneşi doğudan getirir." sözü-

nü kabul etmeyecek ve "hadi sen de onu batıdan getir." önerisi karşısında da afallayıp 

kalmayacak, belki de "Senin iddia ettiğin gibi değildir, asıl güneşi doğudan getiren be-

nim veya başka tanrılardır." diyecekti. Bu yüzden Nemrud, Rabbi konusunda İbrahim'le 

tartışmaya girerken, kendi ilâhlığını kanıtlamaya çalışmış, ancak Allah dışındaki diğer 

düzmece ilâhlardan söz etmemiştir. Nemrud tartışmanın bu aşamasında, zindanda tutuk-

lu bulunan iki kişinin getirilmesini ister. Bunlardan birinin öldürülmesini, birinin de ser-

best bırakılmasını emreder. Adamları Kral Nemrud'un emrini yerine getirirler. Bunun 

üzerine Nemrud, "Ben diriltir ve öldürürüm." der. Olaya tanık olan insanlar, gerçekle 

mecazı birbirine karıştırırlar ve Nemrud'u tasdik ederler.  

İbrahim (as) da: "Şüphe yok, Allah, güneşi doğudan getirir, hadi sen de onu batıdan 

getir." dedi. Allâme, Hz. İbrahim kıssasının kapsamındaki "Yıldız, Ay ve Güneş"le ilgi-

li değerlendirmelerden Güneşin, Nemrud'un idaresi altında yaşayan halkın ya da bir kıs-

mının nazarında, tanrı konumunda olduğunun algılanabileceğini ifade eder. Ne var ki, 

güneşin kendisi ya da doğuş ve batış gibi durumları sonuçta yüce Allah'a dayanıyordu. 

Hz. İbrahim (as) bunu söyleyince Nemrud afalladı. Böylece Allah onun dilini bağladı. 

Dut yemiş bülbüle döndürdü. 1613 

Müfessirimiz kıssayı Allah’ın, zalimleri doğru yola iletmeyeceğini belirterek, 

zulmün ise, adalet ilkesinden sapıp, yapılması gerekeni bir kenara bırakarak yapılmama-

sı gerekeni işlemek, kastedilen hedefe ulaşamamayı, doğru yolu bulamamayı gerek-

tirdiğini, bunun ise, ahirette hüsrana ve yıkıma neden olacağını vurgulayarak bitirir.1614 

 

 

g. Altı Üstüne Getirilmiş Şehre Uğrayan Kişinin Kıssası 

 

Yeniden dirilişle ilgili kıssa ise bir sonraki ayete göre şöyledir: “Yahut altı üstüne 

gelmiş (ıpıssız duran) bir şehre uğrayan kimseyi görmedin mi? O, "Allah, burayı 

ölümünden sonra nasıl diriltecek (acaba)?" demişti. Bunun üzerine, Allah onu öldürüp 

                                                 
1612 el-Mîzân, II. 354. 
1613 el-Mîzân, II. 354-355. 
1614 el-Mîzân, II.355. 



454 

 

yüz yıl ölü bıraktı, sonra diriltti ve ona sordu: "Ne kadar (ölü) kaldın?" O, "Bir gün 

veya bir günden daha az kaldım" diye cevap verdi..."1615 

Tabâtabâî’ye göre bu zat köyünden uzak bir yere gitmek için evinden çıkar ki, bu-

nun delili de binek olarak eşeğini ve azık olarak gerekli olan yiyecek, içeceğini de yanı-

na almış olmasıdır. Bu zat, oradan geçmekte iken "Allah, burasını ölümünden sonra na-

sıl diriltecekmiş?" der ve bu çürümüş kemikleri gösterir. O, "Allah burasını nasıl imar 

edecekmiş?" diye sormaz. 

 Allâme, bu zatın "Allah burasını nasıl diriltecekmiş?" sözünü iki yönlü olarak ele 

alır: Birincisi; olayın üzerinden uzun bir süre geçmiş olmasına karşın, bunun ardından 

bir dirilişin gerçekleşeceğine akıl erdirememek, ikincisi; bunca değişimden geçmiş hüc-

re ve organların ilk şekillerine yeniden dönmelerini büyük bir şaşkınlıkla karşılamak. 

Yüce Allah’ın, olayı bu iki boyutunu kapsayacak şekilde açıkladığını söyler.  Olayın bi-

rinci boyutunu, onu bir süre ölü bırakmak, sonra diriltip başından geçenleri sormak su-

retiyle; ikinci boyutunu ise, çürümüş kemikleri onun gözü önünde canlandırmak suretiy-

le açıklıyor.1616 

“Yüce Allah onu yüzyıl öldürdü sonra diriltti."Müfessirimiz, ölüm ve dirilme olay-

larının gündüzün değişik vakitlerinde gerçekleştiği iddiasında bulunur. Ona dedi ki: "Ne 

kadar kaldın?" O, "Bir gün veya bir günden az kaldım." dedi. Adamın bu şekilde müte-

reddit bir cevabı, iki vaktin farklılığından dolayı verdiği sonucuna ulaşır. Buna göre, 

ölümü gündüzün ilk yarısındaki bir vakitte, dirilişi de gündüzün son yarısındaki bir va-

kitte gerçekleşmiştir. Eğer aksi olsaydı, hiç tereddüt etmeden, "Bir gün kaldım." cevabı-

nı verirdi. Yüce Allah ona şu karşılığı verdi: "Hayır, yüz yıl kaldın." Böylece o şahıs, 

kendisinin yüzyılı bir gün veya bir günden az gördüğüne hayretle tanıklık etti. Bu, uzun 

süre ölü olarak bekledikten sonra dirilmeyi aklına sığdıramayışına bir cevaptı.1617 

O zatın yanındaki eşek de bir süre boyunca ölmüş ve kemik yığınına dönmüştür. 

Onunla birlikte eşeğin de öldüğünden söz edilmemesi müfessirimize göre, Kur'ân'ın göz 

kamaştırıcı bir edep tavrıdır. "Sana bunları yaptık ki, şunu şunu açıklayalım ve seni in-

sanlara ibret belgesi kılalım." Bununla bu olayın gerisindeki ilâhî maksadın olayı o 

kişiye açıklamakla sınırlı olmadığını, bir diğer maksadın da insanlara bir ibret belgesi 

kılınması olduğunu vurgular. Şu hâlde, "Kemiklere bak." ifadesinden maksadın, olayın 

sırf ona açıklanması olduğunu, onun bir süre ölü bırakılıp sonra diriltilmesindeki mak-

sadın da olayın ona açıklanmasının yanı sıra, onun insanlara bir ibret belgesi kılınması 
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olduğunu belirtir. Bu yüzden, "Seni insanlara ibret-belgesi kılmamız içindir." ifade-

si, "Kemiklere de bir bak." ifadesinden önce yer almıştır.” 

Allâme, adamın bir süre ölü bırakılmasının, sonra diriltilmesinin ve bu olanların 

ona anlatılmasının nihai amacının, yüce Allah'ın diriliş günü ölüleri dirilttiği zaman in-

sanların neler hissettiğini açıklamakta olduğunu ifade eder.1618 

 

 

       h. ‘Bana Ölüleri Nasıl Dirilttiğini Göster.’ diyen Hz. İbrahim’in Kıssası… 

 

Yukarıdaki iki kıssanın peşi sıra gelen üçüncü kıssa, Hz. İbrahim ve yeniden 

yaratılışla ilgilidir. “Hani İbrahim, "Rabbim! Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster" 

demişti. (Allah ona) "İnanmıyor musun?" deyince, "Hayır (inandım) ancak kalbimin 

tatmin olması için" demişti. "Öyleyse, dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra onları 

parçalayıp her bir parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Sana 

uçarak gelirler. Bil ki, şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet 

sahibidir.”1619 

 Müfessir, Bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster." ifadesinin bir kaç hususa yönelik 

işaret içermekte olduğuna dikkat çeker: 1) Hz. İbrahim (as) ölülerin nasıl diriltildiğini 

görmeyi istemişti, kanıtsal bir açıklamayı değil. Soru "görme"nin niteliğiyle ilgilidir. 

Hz. İbrahim (as) bu soruyu, ölülerin dirilmesinin gösterme ve gözlemleme suretiyle 

açıklanması için sormuştur, delil ve kanıt edinmek için değil. 2) Hz. İbrahim (as) dirili-

şin niteliğini gözlemlemek istemiştir, dirilişin aslını değil. Bunu, "Ölüleri nasıl dirilti-

yorsun?" sözünden anlıyoruz.1620 

 Ona göre, ayetteki ifade ölülerin diriltilmesine bir örnek niteliğindedir ve anlamı 

şudur: Dört tane kuş tut ve bunları bir süre yanında bulundur ki sen onlara, onlar da sana 

alışsınlar. Ki onları çağırdığın zaman sana gelsinler. Sonra bunların her birini bir dağın 

tepesine bırak, arkasından onları çağır. Aranızdaki mekân farklılığına ve mesafe uzaklı-

ğına rağmen uçup sana geleceklerdir. İşte Rabbinin işi de böyledir. Ölüleri diriltmek is-

tediği zaman, onları şu varoluş sözüyle çağırır: "Dirilin" Onlar da, tıpkı yaratılışın ba-

şında olduğu gibi, diriliverirler.1621 

Allâme, müfessirlerin ileri sürdükleri görüşleri nakleder ve onlara ilişkin şöyle 

cevaplar verir: Ayetin orijinalinde geçen "surhunne" kelimesi "onları parçala" demektir. 
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Kelimenin "ila" harf-i cerriyle geçişli kılınması, kelimenin ayrıca kendine doğru çekme 

anlamını da içermesinden dolayıdır.  

Soru, yüce Allah'ın fiilinin ve ölüleri diriltişinin niteliğine ilişkindir. Maddenin ha-

yatı kabul edişinin niteliğine ilişkin değildir. Müfessirlere göre, Yüce Allah, Hz. İbra-

him'e ölülerin diriltilişinin niteliğini teorik ilmi açıklamayla göstermiştir, somut gözlem-

le değil..." Bu görüşe, “ayet-i kerîmenin" üstün irade (izzet)" ve "her yaptığının yerinde 

olması (hikmet) sıfatları yerine "kudret" sıfatına göndermede bulunarak son bulması ge-

rekirdi. Ayetin anlamına en uygun olanı, ayetin "aziz ve hakim" isimlerini içeren bir de-

ğerlendirme cümlesiyle son bulmasıdır.” 1622 diyerek itiraz eder. 

Müfessire göre, “Hz. İbrahim (as), "kalbimin tatmin olması için" sözünün de mut-

lak olması gösteriyor ki, onun bu isteğinin arkasındaki amaç, mutlak sükûnetin, iç huzu-

run gerçekleşmesi, kalbe gelen her türlü olumsuz düşünce ve kuruntuların kaynağının 

kurutulmasıdır. Ona göre, Hz. İbrahim (as) hayat unsurunu yitiren ölünün vücut parçala-

rının tekrar hayatı kabul edişleriyle ilintili somut gözlemi istemiyordu. Onun istediği 

yüce Allah'ın fiilini ve ölülere hayat verişini gözlemlemekti. Bu ise, maddî cüzlerin bir 

araya gelmek ve canlı şeklini almak suretiyle hayat unsurunu kabul edişleri olan somut 

olgudan ayrı olmasa da kendisi somut olgu değildir. Dolayısıyla o (as) yakînin son mer-

halesi olan "hakk'ul-yakîn"i istiyordu. Yani kesin, pürüzsüz ve gözlemlenebilen yakîni 

istiyordu. "kuşlardan dördünü tut." ifadesi, Hz. İbrahim'in, "Rabbim, bana ölüleri nasıl 

dirilttiğini göster." şeklindeki isteğine yönelik bir cevap niteliğindedir.”1623 

Tabâtabâî, son olarak üç kıssadan hareketle şu sonuçlara ulaşır: “Yüce Allah'ın yol 

göstericiliğinin birbirini izleyen üç aşama şeklinde incelenebileceğini söyler: 

1. Delil ve belge sunmak suretiyle hakka iletme. Hz. İbrahim'le Rabbi konusunda 

tartışmaya giren kâfir adamın (Nemrud'un) kıssasında olduğu gibi. Bu kıssada görüldü-

ğü gibi, Hz. İbrahim hakka iletilmiş, doğru sözü söylemesi sağlanmıştır. Hz. İbrahim'le 

tartışan adam ise, bu belgeler aracılığı ile doğruya erişememiştir. Tam tersine, apışıp 

kalmış, küfrü onu sapıklığa iletmişti.  

2. Göstermek ve somut kanıtlar sunmak suretiyle gerçeğe iletme. Altı üstüne gelmiş 

ıssız bir şehre uğrayan adamın kıssasında olduğu gibi. Bu kıssada, diriltme ve öldürme 

hususunda adamın kafasında problemler oldu. Onun öldürülüp diriltilmesiyle ve ayette 

işaret edilen diğer hususlarla meselenin kanıtlandığı vurgulanıyor. 

3. Olayın süzüldüğü gerçeği ve sebebi tanık göstermek suretiyle olguyu açıklama 

ve gerçeğe iletme. Diğer bir ifadeyle sebep ve sonucu birlikte gösterme. Hiç kuşkusuz 

                                                 
1622 el-Mîzân, II. 374-375. 
1623 el-Mîzân, II. 378. 
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bu, doğru yola iletmenin ve bir gerçeği açıklamanın en etkili, en üstün ve en kalıcı mer-

tebesidir.”1624 

Müfessir, söz konusu üç ayetten üç değişik yorum çıkarabileceğine de dikkat çeker: 

Allah mü’mini hakka iletir: Hz. İbrahim'le Nemrud kıssasını duymadın mı? Ya da bir 

şehre uğrayan adamın kıssasını? Ya da Hz. İbrahim ve kuşlar kıssasını? Şöyle de dene-

bilir: Hiç şüphesiz Allah mü’minleri hakka iletir: Ya tartışma kıssasında Hz. İbrahim'in 

gerçeğe iletilmesi gibi -ki bir tür hidayete ermedir bu- ya da bir şehre uğrayan adamın 

gerçeğe iletilmesi gibi- bu da hidayete ermenin bir başka şeklidir- ya da Hz. İbrahim ve 

kuşlar kıssasındaki gibi- hidayete ermenin, doğru yola erişmenin bir başka şekli- veya 

şöyle denir: Yüce Allah mü’minleri hakka iletir. Sana bunu kanıtlayacak somut olayları 

hatırlatıyorum. Söz gelimi, tartışma kıssasını, bir şehre uğrayan adamın kıssasını ve bir 

de İbrahim'in "Rabbim, bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster." dediğini hatırla.1625 

Ona göre, yukarıdaki değerlendirmeler, konunun akışı gereği, her üç ayete uyabile-

cek değerlendirmelerdir. Yüce Allah, bu açıklamaları yaparken edebî sanatlara baş-

vurmuş, üç ayetin her birini farklı bir ifade tarzıyla sunmuştur. Böylece ifade tarzından 

yararlanmayı hedefleyerek, muhatapların zihinleri canlı tutmak istemiştir.1626 

Kıssaların Kur'ân’da geliş amacı tarihî olayları anlatmak değil, ibret almak, ahlâkî 

ve terbiyevî eğitim içindir. Müfessir, yaratılış kıssası, uhdud, ad, semud, kazıklar sahibi 

firavun kıssalarına kısaca temas eder. Hz. İbrahim’in Nemrutla tartışmasına, altı üstüne 

gelmiş bir şehre uğrayan kimsenin kıssasına, Hz. İbrahim’in ölüleri nasıl diriltildiğini 

görmek istemesine ait kıssalara değinir. İkinci kıssadaki kişinin yüz yıl ölü kaldıktan 

sonra diriltilmesinin anlatılmasının amacı, diriliş günü diriltildikleri zaman insanların 

neler hissettiğini açıklamaktır. Hz. İbrahim kuşların diriltilişini görerek, iç huzurunu 

sağlamış, kalbine gelen her türlü olumsuz düşüncelerden kurtulmuştur. Allah bu 

kıssalardaki mü’minleri hakka iletmiştir. 
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SONUÇ 

 

İslâm âleminin farklı bölgelerinde yaşayan ve farklı mezheplere mensup olan 

müfessirlerin Kur’ân ayetlerini farklı yorumlamaları kaçınılmaz bir durumdur. 

Tabâtabâî de, İranlı ve Şî’î olması hasebiyle bazı ayetleri Sünnîlerden daha farklı 

yorumlamış, tefsirini yazarken İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye mezhebinin itikad esaslarını 

mihenk taşı olarak kabul etmiştir.  

Tabâtabâî, 1900’lü yıllarda yaşamış, içinde yaşadığı zaman diliminden etkilenmiş, 

yaşadığı tarih ve zaman zihin dünyasının arka planını oluşturmuştur. I. ve II. Dünya 

savaşlarını, işgali, İran İslâm devrimini vb. birçok tarihî olayı yaşamış, dünya 

müslümanlarının perişanlığını görmüş, bunlara şahitlik etmiş, bu durumdan kurtuluş 

için çareler aramıştır. İran İslâm devrimini desteklememiş ilimle meşguliyeti tercih 

etmiştir. Ancak birçok talebesi kendisini dinlemeyerek ilimle iştigal etmek yerine 

devrimin önderleri arasında konumlanmıştır. 

Tabâtabâî, pek çok ilim dalında mütehassıs olmasına rağmen daha çok müfessirliği 

ve felsefeciliği ile ön plandadır. Ülkemizde ise daha çok tefsiri ile tanınmaktadır. 

Kendisi ve tefsiri üzerinde yapılan araştırmalar yeterli seviyede değildir. Yapılan 

çalışmalar genelde başka bir müfessirle karşılaştırmalıdır. Bu sebeple Tabâtabâî ve el-

Mîzân üzerinde yoğunlaşan bu ilmî çalışmanın alana katkı sağlayacağı düşünülmüştür. 

Tabâtabâî’yi tanımadan tefsirini tanımanın mümkün olmayacağını düşünerek 

eğitimi,  ilmî kişiliği, dînî, siyâsî, ahlâkî hayatı hakkında teferruatlı bilgiler verdik. 

Tabâtabâî’yi ve tefsirini, tefsir yöntemini anlamanın başka bir yolu da Şî’îliği ve 

İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye mezhebinin inanç esaslarını bilmektir. Çünkü Tabâtabâî, Şî’î 

olması ve İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye mezhebine mensup olması dolayısıyla tefsirini 

mezhebî akîdelerini esas alarak yapmış, Kur'ân ayetlerine bu bakış açısıyla yaklaşmış, 

özellikle ‘imâmet’i ‘velâyet’î tavizsiz bir şekilde savunmuş, bazı ayetleri bağlamından 

kopararak te’vil etme yoluna gitmiş ve tefsirinin mezhebî tefsir kategorisinde yer 

almasını sağlamıştır. Biz bu sebeple Şî’îliği, Tabâtabâî’nin Şî’îlik hakkındaki 

görüşlerini, ayetleri tefsir ederken hareket noktası olan İsnâ Aşeriyye mezhebinin inanç 

esaslarını, delil olarak kullanılan ayetleri Tabâtabâî’nin nasıl anladığını açıklayarak 

çalışmamızı sağlam bir zemine oturttuk. 

el-Mîzân, Tabâtabâî’nin Şî’a-Ehl-i Sünnet, Kur'ân ilimleri ve daha birçok konu 

hakkındaki özgün görüşlerini, ayetleri yorumlama biçimini, Kur'ân hakkındaki 

görüşlerini, Kur'ân’î, felsefî, ilmî, ahlâkî, ictimâî konulara bakış açısını göstermesi 

açısından önemli bir kaynaktır. Tabâtabâî, tefsirinde bütüncül bakış açısıyla Kur'ân’ı 
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Kur'ân ile tefsir etme yöntemini sıklıkla kullanmış, bu yöntemin en doğru yöntem 

olduğunu her fırsatta dile getirmiştir. Apaçık bir nur ve beyan edici olan Kur’ân’ın 

dışarıdan başka açıklayıcılara ihtiyacı yoktur. Bir ayeti, ilgili olduğu ayetlerin tümüyle 

açıklama yoluna giderek önemli hususların gözden kaçmasının önüne geçtiğini ifade 

etmiştir. Örneğin ‘şefaat’ ile ilgili tüm ayetleri bir araya getirerek, bütüncül bakış 

açısıyla tefsir ettikten sonra ahirette şefaatın olacağını, Ehl-i Beyt’in de şefaat yetkisinin 

olacağını savunur. Yine ‘kitap’ kelimesi ile ilgili ayetleri bütüncül olarak tefsir eder ve 

ayetlerde hangi anlamları ifade ettiğini ayrıntılı bir şekilde izah eder. 

Tabâtabâî, İmâmiyye mezhebinin tefsir yöntemini kullanır. Tefsirinde mensup 

olduğu mezhep olan İsnâ Aşeriyye’nin iman esaslarına bağlı kalır, meselelere bu 

zaviyeden yaklaşır. Hadisleri sahabeden değil de on iki imamdan alır. Mezhebinde 

‘imâmet’ imanın şartlarındandır. Tabâtabâî, birçok ayetin imâmete ve Hz. Ali’nin 

hilafetine delil olduğunu, on iki imamın peygamberler gibi masum-günahsız olduğunu 

iddia eder. Ona göre Mehdi’nin zuhuruna iman, iç yaşamlarını bozulmalara karşı 

korumaktadır. Müfessir, takiyyenin varlığını kabul eder, bunu ayetlerle ve Ammar’ın 

durumu ile delillendirir. Tefsirinde ric’ati temel esaslardan olmadığı için uzunca 

açıklamaz. 

Tabâtabâî’nin tefsiri, on iki imam ve Şî’a tefsir kaynaklarından gelen rivayetleri 

uzun uzun aktarması sebebiyle hem rivayet; hem de Kur'ân’daki her ayetin, her 

müteşabihin yorumlanabileceğini, te’vil edilebileceğini iddia etmesi, birçok ilim dalında 

araştırmalar yapması sebebiyle de dirayet tefsiridir. Tabâtabâî, Kur'ân’ı Kur’ân ile ve 

Hz. Peygamberin hadisleri ile tefsir eder, ancak bu hadisleri Ehl-i Beyt imamları yoluyla 

gelmişse kabul eder, sahebe-tâbiun-etbeu’t-tâbiûn yoluyla gelirse reddeder. Bu 

yönleriyle mezhebî bir tefsir olduğunu ortaya koyar. Ancak, kaynaklarda yer alan tüm 

rivayetlerin batı taraftarlarınca reddedilmesini de; bazı nakilcilerin, hadisçilerin hiçbir 

kriterden geçirmeden hadislerin tamamını kabulünü de eleştirir. İçeriğini Kur'ân’a teyid 

ettiremediği, metninde ve manasında zayıflık bulunan Ehl-i Beyt imamlarından gelen 

rivayetleri zayıf kabul eder. 

Son asırda bilimsel, felsefî, sosyolojik tefsir akımlarına yönelimin artması 

sonucunda, bu ilimleri Kur'ân’a dayatma yoluna gidilerek metodik hataya düşülmüştür. 

Tabâtabâî, birçok ilim dalındaki uzmanlığıyla bu ilimlerin Kur'ân’daki varlığını kabul 

etmiş, bu akımlardaki Kur'ân’ın zahirine aykırı hususları tesbit ederek tenkit etmiş, 

dayatmalara karşı çıkmış, birçok ilim dalında doyurucu açıklamalar yapmıştır. 

Tabâtabâî, ayetleri değerlendirirken hem müfessir kimliğini hem sosyolog, hem filozof, 

hem mutasavvıf, hem bilim adamı, hem Şî’î vb. olma kimliklerini, tefsirine takdire 
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şayan bir biçimde yansıtmıştır. el-Mîzân, geçmişin, geleneğin taklidi olmayıp her 

yönüyle özgün olan ve mutlaka okunması gereken bir tefsirdir.  

 el-Mîzân, bilimsel, felsefî, tasavvufî, sosyolojik, ahlâkî bir tefsirdir. Tabâtabâî’nin 

müfessir kimliği, bu ilim dallarına yaklaşımını değerlendirme ve yorumlama biçimini 

etkilemiştir. Bu ilim dallarında açıklamalar yaparken sabit başlıklandırma sisteminin 

olduğunu görürüz. Ayetleri ayetlerle ve hadislerle tefsir ettikten sonra ilmî, felsefî, 

ahlâkî, Kur'ânî vb. bahisler açmakta ve uzun açıklamalar yapmaktadır. Tefsiri, bilimsel 

bir tefsirdir. Tefsirinde bilimsel araştırmalara yer verir. Kur'ân’da bilime temas eden 

ayetlerin olduğunu belirtir. Kur'ân’la bilimin çatışmadığını ortaya koyar. Bilimsel 

verilerin de Kur'ân’a dayatılmasını hoş görmez. Ona göre, doğayla ilgilenen bilimsel 

araştırmaların, deneysel tecrübenin doğaüstü şeylerle yani mîzân, cennet-cehennem, 

melek, cin, vb. ile ilgisi yoktur. Maddeyi ve maddenin özelliklerini araştıran bir bilim 

dalının, ister kanıtlama, ister reddetme amacıyla olsun madde ve maddenin 

özelliklerinin ötesine geçme hakkı yoktur. Nikâh, mülk, sihir vb. birçok bilimsel 

araştırmalara yer verir, doyurucu açıklamalar yapar. 

Tabâtabâî, birçok ilim dalında olduğu gibi felsefe alanında da eğitim almış, felsefe 

kitapları yazmış, medreselerde felsefe okutulmasını zorunlu hale getirmiştir. Fransız 

müsteşrik Henri Corbin ile tanışmış, kendisiyle dostluk kurmuş ve uzun yıllar boyunca 

her sene belirli zaman dilimlerinde felsefî sohbetler yapmış, bu sohbetler zamanla 

kitaplaştırılmıştır. Corbin, yazdığı kitaplarla Tabâtabâî’nin ve Şî’a’nın yurtdışında 

tanınmasını sağlamıştır. Felsefe alanındaki yeterliliğini tefsirine de aktarması ve birçok 

felsefî açıklamaya temas etmesi sebebiyle tefsiri felsefî bir tefsirdir. Şî’îlerce Molla 

Sadra, İslâm felsefesinin sonu, Tabâtabâî de İslâmî felsefeyi gerçek şekline geri getiren 

âlim olarak tanınır. Tabâtabâî, İslâm filozoflarının (özellikle Meşşâiler) ve 

mutasavvıfların bazı Kur’ân ayetlerini zâhiri manalarından uzaklaştırıp te’vile 

yönelmesini şiddetle eleştirir. Allâme, felsefe derken, Aristo, Eflatun, Sokrat’ın 

görüşlerini bire bir aktarmayı ve bunların tamamına sorgusuz sualsiz inanmayı 

kastetmez. İbn Sina ve Molla Sadra felsefesini ön plana çıkarır. Ona göre, akıl, vahyin 

ışığında gerçek yol göstericidir. Tefsirinde “algılama ve düşünme”, “azabın sürekliliği 

ve geçiciliği”, “diğer dinlerle İslâm’ın kadına bakışı” gibi pek çok felsefî inceleme 

yapar. Tefsirinin 1. cildinde sadece on farklı felsefî çalışma yapması felsefeye verdiği 

önemi göstermesi açısından dikkate şayandır. 

el-Mîzân, tasavvufî konulara değinmesi ile aynı zamanda tasavvufî bir tefsirdir. 

Müfessirimiz, Şî’î ilmiye sınıfı arasında yaygın olan Hemedânî tarikatına mensuptur. 

Manevî âlemin inşa edilmesi gerektiğine inanır, talebelerinin de manevi dünyalarını inşa 
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eder. Nefsi bilme ve nefsi arındırma yollarını inceler, seyr-u süluke önem verir, 

kalplerin hasta olması üzerine tasavvufî araştırmalar yapar. Ona göre, kâmil insan 

mertebesine ancak imam vasıtasıyla erişilebilir, imamın Şî’îlikteki konumu tasavvuftaki 

kutba denk düşer. Kur'ân-ı Kerîm'in özel olarak tasavvufçulara yol göstermek üzere 

inmediğini vurgular. Gerçek bilgiye ulaşmanın yolu yalnız tarikata girmek değildir. 

Ayrıca, İslâm’da Hristiyanlıktaki gibi ruhbanlık yoktur.   

Müfessir, zamanının akımı olan ictimâî tefsir ekolünün etkisinde kalmış, 

müslümanların sorunlarının çözümünü bu akımda aramış, tefsirinde sosyolojik 

açıklamalar yapmıştır. Bu sebeple tefsiri sosyolojik bir tefsirdir. Tabâtabâî, İslâm'ın her 

yönüyle toplumsal olduğunu savunur. Toplumsal sorunların çözümünde Kur'ân ve 

sünnet ön planda tutulmalıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in hidayetinden insanlar ve toplumlar 

faydalanmalıdır. İslâm’ın toplum yapısını ilgilendiren konularda, kadın konusunda 

sosyolojik bahisler açmıştır. Toplumsallaşmayı, şeriat ve kitap sahibi peygamberlerin 

ilki olan Hz. Nuh'a dayandırır. Çağdaşı olan Abduh ve Reşit Rıza’dan etkilendiği, pek 

çok konuda da onları tenkit ettiği tesbit edilmiştir. 

Tefsiri pek çok ahlâkî konuya değinmesi hasebiyle ahlâkî bir tefsirdir. Tefsirini, 

Kur'ân-ahlâk-amel bütünlüğü içerisinde yapar, ahlâğa önem verir. Toplumların 

değişmesi ile ahlâkî anlayışın değişmeyeceğini savunur. İslâm'da üstün ahlâkı 

edinmenin temel yöntemlerini, ahlâkı güzelleştirmenin ve üstün ahlâkı elde etmenin 

yollarını araştırır. Kur'ân'a özgü olan yöntemin ise, bilgi ve marifetin kullanılması ile 

insanın vasıf ve ilim açısından eğitilmesi olduğunu ifade eder. Kur'ân-amel-ahlâk 

bütünlüğünün en güzel örneklerini peygamberlerin tavırları, duaları ve dualarındaki 

edebi ile bizlere sunar. Tabâtabâî, Hz. Zekeriyya'nın (as) evlat istediği duasına ve 

duasındaki edebe, Hz. İsa’nın gökten sofra indirilmesini istediği 

duasına, Peygamberimizin yaptığı dualara, Hz. Âdem ve Havva’nın bağışlanmaları için 

yaptıkları duaya, Hz. İbrahim’in bir evlat isterkenki duasına, Hz. Yusuf’un Züleyhayı 

reddetme esnasındaki zindana talip olma duasına ve diğer peygamberlerin dualarına ve 

dualarındaki edebe değinir. Ayrıca, peygamberlerin, kavimleri ile yaptıkları 

konuşmalarda Rablerine karşı gözettikleri edep kurallarına, peygamberlerin insanlarla 

ilişkilerinde ve karşılıklı konuşmalarında gözettikleri edep kurallarına da temas eder. 

Hud, Salih, İbrahim, Musa, Şuayb, Yusuf, Süleyman, İsa, Muhammed (sav) ve diğer 

peygamberlerin sıkıntı, rahatlık, savaş, barış, gizli, açık, müjdeleme ve uyarma gibi 

değişik durumlarda gerçekleştirdikleri birçok karşılıklı konuşmaları bize nakleder. 

Peygamberlerin karşılarındakilere hiç ağır söz söylemediklerine; küfür, hakaret ve kaba 

ifade yöneltmediklerine vurgu yapar.  
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Konulu tefsirde “Kur'an'ın bazısı bazısını tefsir eder.” kaidesi uygulanmaktadır ki, 

bunu Tabâtabâî, tefsirinin tümünde uygulamaktadır. Tefsinin temel özelliği, Kur'ân 

ayetlerini Kur'ân ayetlerinin tefsir etmesidir. Müfessir, bir konu hakkındaki tüm ayetleri 

bir araya getirerek bazı unsurların gözden kaçmasını engellemiş, okuyucusuna ilgili tüm 

konuları sunmuş, genel bir bakış açısı kazandırmıştır. Kıssalar, konulu tefsirde ön plana 

çıkmaktadır. Hz. İsa ile ilgili konuları, Hz. İsa ve annesinin kıssasının Kur'an'da nasıl 

geçtiğini, Kur'ân’ın teslise bakışını vb. birçok ayeti bir araya getirerek konulu tefsir 

yapar. Yine Hz. İbrahim, Hz. Musa ile ilgili ayrıntılı incelemeler yapar. Kıssalarla ilgili 

rivayetleri zikretmekle yetinmez onların mevzu, zayıf, isrâîliyyat olduğunu da belirtir. 

Müfessire göre kıssalarla kastolunan ibret almadır. Yaratılış, Ad, Semud, Hz. Nuh, 

Uhdud, Hz. İbrahim kıssalarına, yeniden diriliş, Hz. İbrahim’in dirilişi gözlemlemek is-

tediği kıssalara değinir, bunlardan sonuçlar çıkarır. Kanaatimizce, kıssalar el-Mîzân’da 

okunmalıdır. 

Tefsirinin ana kaynağı, Şî’î kanallar aracılığıyla Peygamber Efendimizden ve Ehl-i 

Beyt imamlarının Rasülullah’tan (sav) naklettiği Şî’a kaynaklı rivayetlerdir. Geleneksel 

Şî’î müfessirlerin görüşlerine önem verir, itikâdî konularda onlardan farklı, özgün, 

modern yorumlar ortaya koymaz, daha çok imamları ve onları destekleyici yorumlar 

yapar, geleneği taklid eder. Bu sebeple el-Mîzân mezhebî bir tefsirdir.  

Tabâtabâî, tefsirinde el-Burhân, Mecmeu’l-Beyân, Tefsir-i Kummî, Sâfî, Ayyâşî vb. 

pek çok Şî’a kaynağını kullanmasının yanısıra; Kütüb-ü Tis’a, ed-Dürru’l-Mensûr, el-

Keşşâf, Mefâtîhu’l-Ğayb, el-Menâr vb. Sünnî kaynakları da çokça kullanmıştır. Ayrıca 

hadis, tarih, mukaddes kitaplara da müracaat eder. el-Mîzân, hem Şî’î hem de Sünnî 

kaynakları kullanmaya verdiği önemle, dirayet tefsiri olması ve birçok ilim dalından 

yararlanması sebebiyle klasik Şî’î (Ahbârî) tefsirlerinden ayrılmaktadır. 

Tefsirinin belli başlı yorum özellikleri vardır. Ayetleri ayetlerle, ardından da Ehl-i 

Beyt imamlarından gelen hadislerle tefsir eder. Tefsirinde bazı tefsirlerde olduğu gibi 

dilsel, sarf, nahiv açısından değerlendirmelere ve şiirle istişhada yer vermez ve bunları 

luzumsuz olarak görür. Kelimeleri kısa lugat anlamlarıyla açıklamakla yetinir. Aklî, 

ilmî, felsefî, toplumsal, tarihsel konularda sözü uzatır. Bilimsel varsayımları asla kanıt 

olarak görmez, irfanî keşfini tefsir ölçüsü olarak almaz. Ahlâkî konulara genişçe yer 

verip, irfanî konulara kısaca temas eder. el-Mîzân, mukayeseli bir tefsirdir. 

Müfessirlerin görüşlerini çokça zikreder, tartar, adlarını belirtmeksizin Mısırlı 

müfessirlerin görüşlerini aktarır ve genelde tenkit eder. Tefsirinde ilkesel olarak Şî’a 

mektebini savunur, Sünnî görüşlere yer verse de, tercihini genelde mezhebinden ve on 

iki imamdan gelen rivayetlerden yana kullanır. İctihad-istinbat ve icazeti olmasına 

http://www.caferilik.com/kutuphane/book/el-mizan-tefsiri-c-3#Tab3-12643_416_140
http://www.caferilik.com/kutuphane/book/el-mizan-tefsiri-c-3#Tab3-12644_416_140
http://www.caferilik.com/kutuphane/book/el-mizan-tefsiri-c-3#Tab3-12644_416_140
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rağmen ahkâm ayetleri üzerine fazla durmaz, fıkıh konularını kısaca ele alır. Ona göre, 

Kur’ân herkes tarafından anlaşılacak bir özelliğe sahiptir. Din karşıtlarının görüşlerini 

ele alır, onları eleştirir, İslâm’ın her yönüyle mükemmel bir din olduğunu her defasında 

okuyucusuna gösterir. 

Tabâtabâî’ye göre, Kur'ân kendi bütünlüğü içerisinde tefsir edilmelidir. Dil, fıkıh, 

kelam, felsefe vb. ile ilgilenen âlimler, Kur’ân’ı ağırlıklı olarak bu ilimler ışığında 

açıklayarak, Kur'ân-ı Kerîm’in hidayet kitabı olduğunu arka plana atmışlardır. ‘Kitap’, 

‘ğayb’, ‘mucize’ kavramlarının geçtiği tüm ayetleri bütüncül bakış açısıyla zikrederek 

sonuçlara ulaşır. Hz. İbrahim hakkında Kur'ânî, bilimsel, tarihsel, Tevrat’taki veriler 

ışığında geniş araştırmalar yapar, okuyucusuna başka yerde bulamayacağı bilgileri, 

mesajları bir arada sunar. 

Tabâtabâî’ye göre, Kur’ân’ın Kur’ân ile tefsir metodu, tefsirde başvurulacak ilk 

yoldur. Bu yönteminin ilk uygulayıcısı bizzat Rasülullah’tır. Kur'ân, Kur'ân’ı mutlak 

ifadeleri kayıtlayarak, kendisini istisna yoluyla, bir şeyin sebebini zikrederek genel 

ifadeleri tahsis ederek vb. şekilde tefsir eder. Ona göre, Kur'ân’ı Kur'ân ile tefsir 

etmemek, Kur'ân ayetleri arasında, tefrika meydana getirmektir. Kur'ân, hadislerle tefsir 

edilirken hadisler on iki Ehl-i Beyt imamından alınmalıdır. Çünkü ayetlere göre Allah, 

Ehl-i Beyt’ten bütün pislikleri gidermiş ve onları tertemiz kılmıştır. Yine Kur'ân’a 

temizlenenlerden başkası dokunamaz, o temizlenenler de Ehl-i Beyt’tir. Ona göre 

hadislerin sahihliği için en güçlü delil, Ehl-i Beyt imamları yoluyla gelmesi ve 

Kur’ân’ın zahiri ile çelişmemesidir. Hadisler, Ehl-i Beyt’ten on iki imam yoluyla 

geliyor ve sahihse, Kur'ân’a arzedildiğinde Kur'ân ile çelişmez ise, Tabâtabâî’ce 

muteberdir. Bu durumda hadislerin isnadını tefsirinde vermez, sadece metnini verir. 

Şayet hadisleri, Kur'ân’a arzettiğinde Kur'ân ile çelişiyorsa bu durumda isnadını ayrıntılı 

bir biçimde verir ve hadislerin zayıf-uydurma olduğunu da belirtir. Ehl-i Sünnet 

kaynaklarında geçen hadisler, kendi kaynaklarındaki hadislerle çelişmezse onları da 

onaylar. Tefsirinin birçok yerinde Sünnî kaynaklardaki hadisleri kendini doğrulatmak 

amacıyla veyahut da tenkit etmek kastıyla zikreder. 

el-Mîzân, Kur'ân ayetlerini, ayetler, imamlardan gelen hadisler, Şî’a kaynakları ve 

modern bilimlerle en iyi şekilde mezcettiği için Şî’îler arasında Tabersî’nin Mecmeu’l-

Beyân tefsirinden sonra şöhret bulmuş, yirminci asrın en ünlü tefsiri kabul edilmiştir. 

Allâme, Kur’ân’ın kendisini nasıl beyan ettiğini açıklar. Ona göre, Kur’ân, insanlık 

için bütüncül bir hayat tarzı sunar. Kur'ân-ı Kerîm, insan hayatının tüm alanlarıyla 

ilgilidir. Kur'ân-ı Kerîm, nübüvvet senedidir, Allah kelâmıdır, evrensel bir kitaptır, 

kâmil bir kitaptır, daimî bir kitaptır. Bu mukaddes Kitap, insanoğlu ile doğrudan 
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doğruya konuşmaktadır. Tabâtabâî, Şî’a kaynaklarında geçen tahrif iddialarını 

reddederek Kur’ân’da tahrifin olmadığını söyler. Kur’ân anlayışı Sünnîlerle örtüşür. 

Müfessirin Kur'ân ilimlerini nasıl anladığı tesbit edilmeye çalışılırken, ilkönce o 

Kur'ân ilmi tanımlanmış, uzmanlarca nasıl anlaşıldığına değinilmiş, ardından da 

Tabâtabâî’nin o ilmi nasıl tanımladığına, ilgili ayetleri nasıl tefsir ettiğine ayrıntılı bir 

şekilde temas edilmiştir. Tefsirinin tetkikinden anlaşıldığına göre, Tabâtabâî, Kur'ân 

ilimleri konusunda, neshin varlığını kabul eder, bazı ayetlerin ileride neshedileceğine 

dair işaretler taşıdığını belirtir. Nesh, çelişki, bakış açısı ve hüküm değişikliği de 

değildir. Ona göre nesh, mensuh hükmün itibar zamanının sonunu açıklamaktır. Mut’a 

kesinlikle vardır, ayet veya hadislerle neshedilmemiştir. Huruf-u mukattaaya yepyeni 

bir yorum getirir. Benzer huruf-u mukattaa harfleriyle başlayan sûreler arasında özel bir 

bağ ve konu benzerliği vardır. Bu harfler, Allah ve Rasülü arasında semboldür ve remz 

yoluyla Allah’ın isimlerine işarettir. Kanaatimizce müfessir, sebeb-i nüzûl rivayetlerine 

ihtiyatla yaklaşır, Ona göre, sebeb-i nüzûl rivayetlerinin çoğunda çelişkiler vardır, bir 

kısmı kişisel görüşlerdir. Sünnîler bu tür hadislerin sened metin tenkitinin yapılmasını 

savunurken o, rivayetlerin Kur’ân’a arzedilmesini savunur. Kur'ân’a arzettiği ve 

onayladığı rivayetlerin senedini nakletmeyi gereksiz görür. Genel olarak sebeb-i nüzûl 

rivayetlerine eleştirel baktığı ve bu rivayetlerin ayetin zâhiriyle uyuşup uyuşmadığına, 

birbiriyle çelişip çelişmediğine baktığı müşahade edilmiştir. Ancak mezhebinin inanç 

esasları hususunda bu kriterlere ne kadar uyduğu tartışmalıdır. Garib kelimelerin 

varlığını kabul etmiştir. Kur’ân’ın insanlara-cinlere bilgi, belağât, fesahat, çelişkilerden 

uzak olmakla meydan okuduğunu, onları aciz bıraktığını belirtir. 

Mücâhid, İmam Şafii, İmam Ahmed vb. âlimlerin muhkem-müteşâbih hakkındaki 

görüşlerini eleştirir, müteşâbihi farklı bir şekilde tanımlar. Ona göre müteşabih, “bir 

ayetin ayet olmasını koruyarak, yani bir anlam taşımanın yanısıra şüpheli ve değişken 

bir anlama delalet etmesidir.” Kanaatine göre, Kur’ân’da manası bilinmeyen hiç bir ayet 

yoktur. Meselelerin ayrıntılarıyla uğraşmanın insanı asıl hedeften uzaklaştıracağı 

gerekçesiyle isrâilî haberlere ihtiyatla yaklaşır. Kur’ân-ı Kerîm’de kısa ve kapalı olarak 

zikredilen hususları israiliyyât ile açıklamayı doğru görmez. Ancak doğrunun ne 

derecede çarpıtıldığını göstermek amacıyla Tevrat ve İncil’den nakiller yapar. Hz. 

Davud, Yusuf hakkında uydurulan rivayetlerin peygamberlik vasfıyla 

bağdaşmayacağını dile getirir. Bu yolla gelen rivayetlerin tutarsızlıklarını ve rivayetlerin 

birçok tarikını zikreder. Ashab-ı Kehf hakkında gelen rivayetlerin her birinin birbiriyle 

çeliştiğini vurgular. Bu tür rivayetleri Kur'ân’a ve sünnete arzeder, peygambelerin, 

meleklerin özelliklerine tezatsa, akılla çelişiyorsa Şî’î kaynaklarında geçse de reddeder. 
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Mübhemâtların bir kısmını mezhebî görüşleri doğrultusunda Hz. Ali, Eh-l-i Beyt vb. 

olarak açıklar. Müşkil ayetleri, Kur’ân’ın bütünlüğü içerisinde çözümler. Kur'ân-ı 

Kerîm’in bâtınının olduğunu Hz. Ali, Ehl-i Beyt, imamet vb. ile bağlantı kurulabilmek 

için şiddetle savunur. Ona göre, te’vil, sırf müteşâbih ayetlere özgü bir durum değildir. 

Kur’ân-ı Kerîm, te’vilin Allah'tan başkası tarafından da bilinebileceğini ifade 

etmektedir. Te’vili bilebilecek olan kişiler Ehl-i Beyt imamlarıdır.  

Tabâtabâî, mübhemâtı Hz. Ali ve Ehl-i Beyt’le ilişkilendirir. İsrailiyyât 

konusundaki tavrı ve i’caz konusuna yaptığı katkılar, kıssaları bir araya getirme, 

yorumlama gücü, müşkil ayetlerin müşkilini çözümlemesi takdire şayandır. 

Tabâtabâî’nin Kur'ân ilimleri konusundaki görüşleri Ehl-i Sünnet ile pek benzerlik 

arzetmez, hatta daha çok bu konularda Sünnî âlimleri tenkit eder. 

Tabâtabâî, İslâmî düşünce tarihine değinirken tefsir alanında müfessirlerin mensup 

oldukları ekol anlayışlarının farklılığı oranında görüş farklılıkları olduğunu; 

mukaddimesinde ise müfessirlerin ‘La ilâhe illâllah’ kelimesi haricinde herhangi bir 

konuda birliği sağlayamadığını savunur. Biraz daha ileri giderek her müfessirin kendi 

ilmî perspektifini Kur'ân'a dayattığını iddia eder. Özellikle, batıl mezhep-fırka 

hareketlerinin zuhuruyla Kur'ân bütünlüğünden, siyak-sibakından koparılarak mezhep 

ve fırkaların görüşleri doğrultusunda önkabullerle tefsir edilmeye başlanmıştır. 

Çalışmamızda görüldüğü üzere Tabâtabâî, tefsirini yazarken eleştirdiği hususlardan hâlî 

kalamamıştır. Zannımızca müfessirin yukarıdaki görüşlere varmasında Şî’î-Sünnî bakış 

açısının yorum farklılığı etkili olmuştur.  

Mezhebî tefsirler tarih boyunca yapılagelmiştir. Her mezhebî tefsir sorunlu, 

değersiz değildir. Nesefî, Kurtubî, Zemahşerî, Râzî, Abduh mezhebî görüşleri 

doğrultusunda tefsir yapmıştır. Tûsî de, Firûzâbâdî de, Tabersî de, Tabâtabâî de 

mezhebî görüşleri doğrultusunda tefsir yapmışlardır. İkinci gruptaki müfessirler, Şî’î 

bakış açısını, imâmeti, velâyeti esas alarak, birçok ayeti bağlamından kopararak te’vil 

etme suretiyle tefsir yapmışlardır.  

Tabâtabâî, müfessirleri mezhep taasubu yapmakla, görüşlerini Kur'ân’a dayatmakla 

itham etse de (bunda haklılık payı vardır) maalesef kendisi bundan uzak kalamamıştır. 

Anlam ve yorum açısından değerlendirmeler yaparken metinsel bağlama riayet etmeye 

çalışsa da, sözkonusu İsnâ Aşeriyye akideleri olunca, bu hassasiyetini bir kenara 

bırakmakta, birçok ayeti tarihsel ve metinsel bağlamından kopararak, ayetleri imâmet ve 

velâyetle alakalandırmaktadır. Mezhebî doktrinlerine olan kesin inançlılığı 

doğrultusunda ayetleri farklı bir biçimde yorumladığı, adeta mezhebî akidelerini 

Kur'ân’a dayattığı müşahede edilmektedir. Bunun yanısıra Kur'ân’ın metinsel bağlamına 
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uymayan pekçok Şî’î rivayeti de reddetmekte, uyarlama olarak görmektedir. Müfessirin 

anlam ve yorum tercihlerinde etkili olan hususlardan biri de, geleneksel Şî’î âlimlerinin 

yorumlarıdır. Bu yorumların bir kısmını kabul ederken bir kısmını da reddetmekte ve 

eleştirmektedir. İsrâiliyyât, esbâb-ı nüzul, tarihî verilere aykırı rivayetlerden Kur'ân’ın 

zahirine aykırı olan rivayetleri ve görüşleri reddetmekte, Kur'ân’ın tahrif edildiği 

görüşlerini kabul etmemektedir. Ehl-i Sünnet âlimlerinin Şî’a’nın temel akideleri 

dışındaki görüşlerine de temas etmekte yeri geldiğinde itiraz etmeden onayladığı gibi 

yeri geldiğinde uzun uzun tenkitler yapmakta, reddiyeler yazmaktadır. Âlimlerin bir 

konudaki icmasına itibar etmemektedir. Tefsirinin kaynaklarında da belirtildiği üzere, 

Tabâtabâî’nin tefsirinin birçok kaynağı bulunmaktadır. Tarihî, felsefî, tasavvufî, fıkhî, 

bilimsel, ahlâkî, sosyolojik, kültürel, kutsal kitaplar vb. pek çok kaynağı bulunmaktadır.  

Müfessir, İsnâ Aşeriyye akidesine kesin inanmışlığıyla, akîdevî konularda kendi 

düşüncesinin doğruluğunu savunmakta, diğer görüşleri gözardı etmektedir. Tabâtabâî, 

tefsirinde bazı ayetleri siyak-sibakından kopararak Ehl-i Beyt’le, imamlarla 

alakalandırmıştır. Tefsirinde sürekli olarak bu kavramlara vurgu yaptığı tesbit 

edilmiştir. Ona göre, “Yaklaştırılmış olanlar” yani imamlar “Illiyyin”i görür, melekût 

âlemine vakıf olurlar. “Din” Hz. Ali’nin imâmeti ile olgunlaşıp tamamlanmıştır. 

“Rabbinden sana indirileni tebliğ et” ile kasıt velâyeti tebliğ ettir ve o farzdır. İtaat 

edilmesi gereken “ulu’l-emr” Ehl-i Beyt’tir. Müfessir ayetleri bu şekilde yorumlarken 

tefsirinde mezhebinin temel kavramlarına, Hz. Ali vb. ile ilgili sahih, zayıf, uydurma 

pekçok rivayete de yer verir. “Makam-ı Mahmud” ona göre, şefaattir, naklettiği hadise 

göre; imamlar Şî’îlere, Şî’îler de ailelerine şefaat edecek. Cennetin beş kapısından Şî’a 

ve sevenleri girecek, bir kapısından da Allah’tan başka ilah olmadığına tanıklık eden ve 

kalbinde Ehl-i Beyt’e karşı en ufak bir kin kırıntısı bulunmayan müslümanlar girecektir. 

Kanaatimizce, cennete bile sadece Şî’îleri ve sevenlerini koyan bir anlayış 

sorgulanmalıdır.  

Müfessir, Sünnî kaynakları da kullanmış, Sünnî âlimleri de sıklıkla tenkit etmiştir. 

Biz de bu tenkitlerine ayrıntılı bir şekilde temas ettik. Hz. İbrahim'in oğlu İshak’ın 

kurban edildiğini savunan Taberî’yi, Hz. İbrahim’in üç konu hakkında doğru 

söylemediği ile ilgili olarak pek çok Sünnî hadis kaynağını, Gazzâlî’nin İhya’daki 

parayla ilgili görüşlerini, lian ayetinin açıklamasında Reşid Rızayı, ‘büyük günah’ı 

tanımlayan Sünnî âlimlerin birçoğunu tenkit eder, hatta görüşlerini reddeder. Biz bu 

tenkitlerini ayrıntılı bir şekilde inceledik. Tefsirinde, özellikle inanç esasları konusunda 

Şî’î-Sünnî tartışmasının sürdürüldüğünü, yeni bir perspektif getirilmediğini görürüz. 

Ancak diğer müfessirlere göre Hz. Aişe ve Ömer’i hedef alarak çatışmaları körüklemez, 
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imâmet, mut’a, Ehl-i Beyt, mesh, konuları dışında daha ılımlıdır. Bu konuları ise, on iki 

imam, Şî’a uleması nasıl yorumlamışsa öyle yorumlamakta, hatta görüşlerinin 

doğruluğunu katı bir şekilde savunmaktadır. 

Müfessirin sahabeden gelen hadisleri kabul etmemesi eleştirilse de Şî’î 

kaynaklarından imamlar vasıtasıyla gelen hadislerle, Sünnî kaynaklarda geçen bir kısım 

hadislerin farklı tariklerle, sahih, zayıf, şaz da olsa bir şekilde benzerlik arzettiğini 

müşahede ettik. Tabiki, Hz. Ali’nin kudsiyeti, Hz. Fatıma, Hz. Hasan, Hüseyin’in aşırı 

derecede yüceltilmesi, Hz. Âdem’in cennetten çıkarılış sebebinin bile bu isimleri 

kıskanarak şeytanın musallat olup kandırmasına bağlanması, Rasülün miracta Hz. 

Ali’nin vâsiliği hakkında Allah Teâlâ ile konuşturulması gibi hususlar hariç. Tabâtabâî 

Dürru’l-Mensûr’u, Kütüb-ü Tis’a’yı sıklıkla kullanmakta, sahabilerden gelen hadisleri 

bolca nakletmekte, gerektiğinde, Hz. Aişe, Ömer’den de rivayetler aktarmakta ise de 

sonrasında bu hadislerin zayıf yönlerini, tutarsızlıklarını kendince sıralamaktadır. 

Tabâtabâî’nin önemli bir özelliği de Şî’a kaynaklarında geçen her hadisi kabul 

etmemesi, zayıflığını, uydurma olduğunu dile getirmesidir. Başka bir açıdan dikkat 

çeken husus da, Rasülullah’ın Ehl-i Beyt’ini tavsiye ettiği hadisler, Sünnîlerce sahih 

kabul edilirken Ehl-i Beyt’ten gelen hadislerin Sünnî kaynaklarda azlığıdır. 

Bir Şî’î küçüklüğünden itibaren, Ehl-i Beyt sevgisi, Hz. Ali’nin Allah ve Rasülü 

katındaki ayrıcalığı, mehdiliği, vasiliği ve imâmetini ön plana çıkaran bir gelenekle 

büyür ve bu durum onun varoluşunu inşa eder. Hz. Ali’nin tüm haklarının özellikle de 

imâmet hakkının gasbedilmesi onu üzer. Hz. Hasan’ın zehirlenmesi, Hz. Hüseyin’in 

şehit edilmesi, diğer imamların zulüm görmesi ve şehit edilmeleri, Eh-i Beyt’in sürekli 

baskı altında tutulması hususunda mağduriyet psikolojisi ile yetiştirilir, onlarla kendisini 

özdeşleştirmesi, akidelerine kesin inançlılıkla bağlı olması sağlanır. Bu metot üzere 

yetişen bir Şî’înin tüm dînî-modern bilimlerle donanmış olsa da yorumlarında 

düşüncesine yön veren hususları, ideolojisini, inançlarını bir kenara bırakması zordur. 

Tabâtabâî’de de durum böyledir. Ancak, Tabâtabâî cephesinden Sünnîlere baktığımızda 

da durum benzerlik arzetmektedir. Sünnî müfessirlerin, âlimlerin bir kısmı kendilerini 

birçok alanda yetiştirmesine, değerli-özgün görüşleri olmasına rağmen sırf mezbebî 

taassupları, yani ideolojileri nedeniyle insanlara kolaylık sağlayan, onları zinadan 

koruyan mut’ayı kabullenmemekte, abdest ayetini yanlış yorumlayarak ayakların 

meshini değil de yıkanmasını savunmakta, Hz. Ali’nin hilafet hakkının gasbedilmesine 

ses çıkarmamakta, Muaviye, Ehl-i Beyt’e kötü muamele etse de, Ehl-i Beyt’in hakkını 

gasbetse de hala sahabedir diye hoş görülmekte, sahabenin tümü adil-zâbit 

görülmektedir. 
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Tabâtabâî’nin ve tefsirinin tanıtımı, her ne kadar Kur'ân’ı kendi bütünlüğü 

içerisinde Kur'ân’ı Kur'ân ile tefsir ettiği şeklinde yapılsa da, ilk dönem ve son dönem 

Sünnî müfessirlerinin bu yöntemi Rasülullah zamanından beri kullanagelmekte olduğu 

bilinmektedir. Müfessir, hakikaten Kur'ân’ı Kur'ân ile tefsir etme yöntemini mükemmel 

bir şekilde uygulamıştır. Bu husus, çalışmamızda müfessirin tefsir örneklerinde 

rahatlıkla farkedilecektir. Ancak müfessir, bazı durumlarda Kur'ân’ı bütünlüğü içinde 

anlamaya engel olan faktörlerden uzak kalamamış, ön kabulleriyle, ideolojisiyle ayetleri 

metinsel ve tarihsel bağlamından koparmış ve mezhebî görüşlerini hareket noktası 

yapmıştır. Bunun en bariz örneği Ahzab Suresi 33/33. ayetin Ehl-i Beyt’ten bahseden 

ayetin siyak ve sibakından bağımsız olarak nazil olduğunu iddia etmesi ve Hz. 

Peygamberin hanımlarını Ehl-i Beyt dışında tutarak Ehl-i Beyt’in Hz. Ali, Fatıma, 

Hasan ve Hüseyin olduğunu iddia etmesidir. Bunun dışında pek çok ayeti imâmetle, 

hilafet, Ehl-i Beyt vb. ile irtibatlandırması da bu görüşümüzü teyid etmektedir. Kur'ân’ı 

bütünlüğü içinde anlamaya engel olan faktörlerden biri olan metodik hatadan kesinlikle 

uzak durduğunu gözlemliyoruz. Bilimsel, felsefî, tarihî, sosyolojik verileri Kur’ân’a 

onaylatmaz, onları Kur'ân’a dayatmaz, bu durumda olan müfessirleri de tenkit eder. 

el-Mîzân Tefsiri birçok ilmi ve modern bilimi bünyesinde barındırması sebebiyle, 

bazı yorumcularca mezhebî tefsir olarak görülmemektedir ki, biz buna katılmamaktayız. 

Çünkü tefsir metodu, Şî’a/İmâmiyye’nin tefsir metodu ile tamamen örtüşmekte, İsnâ 

Aşeriyye’nin akaid esasları temel hareket noktası olmakta, ahkâm ayetlerini mezhebî 

akidelerine göre açıklamakta, tefsirinde hadisleri on iki imamdan ve Şî’anın temel 

kaynaklarından nakletmekte, sahabeden gelen hadisleri kabul etmemekte, Hz. Ali’den 

veya Hz. Ali ile çatışmayan sahabilerden ise makbul görmektedir. Daha sonra tefsirinde, 

Sünnî kaynaklara yer vermekte, kendi kaynaklarındaki hadislerle örtüşmesi durumunda 

Sünnî kaynaklı hadisleri kabul etmektedir. Tabâtabâî’nin inanç esaslarını ilgilendiren 

konularda mezhebî yaklaşımının, filozofluğunun ve bilimselliğinin çok çok önüne 

geçtiği tesbit edilmiştir. Şî’îler el-Mîzân’ı, tarih boyunca yazılan en iyi Şî’î tefsiri, 

kütüphanelerdeki tüm kitapları bir kenara bıraktıracak asrın tefsiri olarak kabul etmekte 

iken el-Mîzân’a mezhebî tefsir değildir demek ne kadar doğrudur? Ancak, 

Tabâtabâî’nin tefsirini sadece Şî’a tefsiri olarak sınırlandırmak da doğru değildir. 

Kanaatimizce, el-Mîzân, Şî’a/İmâmiyye/İsnâ Aşeriyye tefsiri olmasının yansıra birçok 

ilmi muhteva eden nitelikli, özgün, üst düzey, Kur’ânî, felsefî, ahlâkî, tarihî, irfânî, 

sosyolojik, bilimsel ve ansiklopedik bir tefsirdir. Müfessirin yirmi ciltlik devasa tefsiri, 

Sünnî’lerle tartışmalı konular dışında pekçok alandaki özgün yorumlarıyla mutlaka 

istifade edilmesi gereken mümtaz bir tefsirdir.  
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Tabâtabâî aklî ve naklî pek çok ilimde Allâme olması, Şî’a ile Ehl-i Sünnet 

kaynaklarını kullanma becerisi, tefsirinde her iki mektebin görüşlerine yer vermiş 

olması ve 14 asırlık Şî’a geleneğini modern bilimlerle harmanlaması gibi belirgin 

özellikleriyle okuyucusuna çok farklı, çok yönlü okunası bir tefsir arzetmiştir. 

Tabâtabâî, âlim-müfessir-muallim olarak hayata pekçok şey kattı. Medreselerde 

hocalık/muallimlik yaptı. Ders halkalarında (talebeleri) ile eğitim-öğretimi sürdürdü. 

İnsanlar inşa etti. Bu müzâkaratın sonucu el-Mîzân’ı ve elliye yakın eseri telif etti. 

Özgün bir bakış açısından Kur'ân’ı “oku-düşün-anla-yaşa” yaptı, öğrencilerine bu 

uygulamayı yaptırdı. Pekçok fikir/açıklama getirdi. İlmî meseleleri açıkladı/çözdü. 

Çözümünü/açıklamasını öğrencileri ve âlimlerle sürekli müzakere etti. Her 

müfessir/âlim bu süreçleri yaşadığı gibi Tabâtabâî de yaşadı. Kişisel deneyimiyle telifini 

ortaya koydu. Bu tefsirinde pek çok şey söylemekte Kur'ân’ı, tefsiri tanımlamakta, 

Kur'ân, tefsir anlayışını ve tefsir yöntemini ortaya koymakta, ilmî, felsefî, ictimâî, 

ahlâkî, tasavvufî vb. birçok ilim dalında açıklamalar yapmakta, İslâm’a yöneltilen 

eleştirilere cevap vermektedir. Şî’î-Sünnî anlaşmazlıklarını mezhebî bakış açısıyla 

çözmeye çalışmaktadır. Bu çaba müfessirin Kur'ân’ın tarihsel bağlamındaki anlamını 

ortaya koymasıdır. Bu çabanın ürünü olarak tefsiri ile bugüne pek çok mesaj 

vermektedir. Geleneksel Şî’îlikle modern bilimleri birleştirerek çağdaş bir yorum 

yapmaktadır. Bu tefsir eseri, tarihte “Kur'ân’ın insanın anlam arayışına cevabı budur!” 

demektedir. Bir âlim-müfessir olarak bize (tarihe, kültüre, insanlığa, felsefeye, tefsire) 

katkısı çoktur. Bugün bu tefsir bize aklî, naklî, kültürel, ilmî, felsefî vb. alanda pekçok 

şey söylemektedir. Bu tefsiri, Kur'ân’ın güncele/yeni durumlara uyarlanması/hayata 

katılmasını içerir. Sonuç olarak da anlamanın/yorumlamanın doğası, bireyin 

tarihselliği/öznelliğidir.1627 

Geniş hacimli çalışmamızın Tabâtabâî’yi ve el-Mîzân’ı anlamaya katkı sağlamasını 

ümid etmekteyiz. Bize göre, Sünnî ve Şî’îler’in bir diğerinin temel ve modern 

kaynakları üzerinde yaptığı çalışmalar önem arzetmektedir. Yapılan bu tür çalışmalar, 

fırkaların birbirini tanımasına, anlamasına fırsat sunmakta, birbirlerini itham etmelerinin 

önüne geçmekte, tâlî konulardaki ayrılıkları bir kenara bırakarak ideolojik yaklaşımların 

önüne geçmeye vesile olmakta ve dinin aslında birleşmeye sebep olmaktadır. 

Gayret bizden tevfik Allahtandır. 

 

 

 

                                                 
1627 bkz., Serinsu, Tefsir Tarihi Atlası ve Uygulama Haritaları, s. 162.  
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ÖZET 

 

 

TABÂTABÂÎ’NİN KUR'ÂN'I TEFSİR YÖNTEMİ 

 

Kur'ân-ı Kerîm tefsiri, Hz. Peygamber ile başlamış günümüze kadar devam 

edegelmiştir. Hz. Peygamber’in (sav) vefatından sonra ayetlerin farklı yorumlanışı, 

hilâfet/imâmet meselesi hakkındaki tartışmalar ve ilmî meseleler farklı mezheplerin 

ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bunlardan biri de yedinci yüzyılda oluşmaya başlayan 

Şî’a-İsnâ Aşeriyye’dir. Tabâtabâî (1904-1981) İsnâ Aşeriyye mezhebine mensup bir 

âlimdir. 

       Tabâtabâî, bir filozof olmasının yanısıra, Şî’î geleneği temsil eden çağdaş bir 

müfessirdir. Tefsirinin tetkikinden anlaşıldığına ve diğer eserlerinde müşahede 

edildiğine göre; on dört asırlık Şî’a geleneği ile İslâmî bilimler ve modern bilimleri; 

kelâm, fıkıh, tasavvuf vb. ile felsefe, tarih, psikoloji, sosyolojiyi vb. bir araya getirmeyi 

tahlil-terkipteki yüksek muvaffakiyetiyle başarmış, farklı düşünce ve yaklaşımlar 

arasında köprüler kurabilmiştir. İslâm düşünce tarihine, felsefeye, İslamî bilimlere, 

tefsir tarihi ve ilimlerine katkı sağlayan, farklı yorumlar katan Tabâtabâî’nin ve 

tefsirinin tanınmasının bu bakımdan son derece önemli olduğu değerlendirilmiştir.  

Mütalaa olunduğunda görüleceği gibi el-Mîzân, derleme bir tefsir değil, kendine 

has özellikleri bulunan özgün bir eserdir. Tabâtabâî’nin tefsirinde, birçok ilim dalında 

açıklamalar yapması sebebiyle ansiklopedik özellik taşıyan bir tefsir telif ettiği tesbit 

edilmektedir. el-Mîzân’ın en önemli özelliği Kur’ân’ı Kur’ân ile tefsir etmesidir. 

Tabâtabâî’ye göre bu özellik, tefsirde başvurulacak ilk yoldur. Kur'ân, hadislerle tefsir 

edilirken hadisler sahabilerden değil, Ehl-i Beyt imamlarından alınmalıdır.  

el-Mîzân’da İmâmiyye-İsnâ Aşeriyye inanç esaslarını savunan Tabâtabâî, tefsirinde 

bazı ayetleri siyak-sibakından kopararak Ehl-i Beyt’le alakalandırmıştır. Kur'ân’ı tefsir 

ederken akidesini özellikle de imâmeti Kur'ân’a onaylatma yoluna gitmiştir. Tabâtabâî, 

tefsirinde Sünnî kaynakları da kullanmış, Sünnî âlimleri de sıklıkla tenkit etmiştir.    

Çalışmamızda; kavramsal analiz, kaynak tarama, tahlil, terkib, deskriptif 

yöntemlerine başvurdum, analiz ve sentezler yaptım. 

        

Anahtar Kelimeler: Tabâtabâî, el-Mîzân, Şî’a, İmâmiyye-İsnâ Aşeriyye, Kur’ân’ı 

Kur’ân ile tefsir. 
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ABSTRACT 

 

 

                         TABATABAİ'S EXEGESİS METHOD OF THE QUR'AN 

 

The tafsir of the Quran started with the Prophet Muhammed and has continued until 

today. After the death of Hz. Prophet (saw) different interpretations of the ayat and 

discussions on the issue of caliphate/imamat and scientific issues led to the emergence 

of different sects. One of those sects is İsna Aşeriyye which started to form in the 

seventh century.Tabâtabâî (1904-1981) is a scholar belonging to İsnâ Aşeriyya.  

Tabâtabâî is a contemporary commentator representing the Shiite tradition as well 

as being a philosopher. In his tafsir he succeeded in bringing Islamic Sciences Kalam, 

Fiqh, Sufism, etc. and Modern Sciences Philosophy, Sociology, History, Psychology 

together with fourteen centuries old Shia tradition  and he was able to build bridges 

between different thoughts and approaches. It is extremely important to recognize 

Tabâtabâî and his exegesis that contribute to the history of Islamic thought, Philosophy, 

Islamic sciences, Tafsir history and sciences and add different comments.  

As it can be seen from the opinion that al-Mîzân is not a compilation exegesis, but 

an original work with all its features. His Tafsir is an encyclopaedic tafsir because of 

making explanations in many science fields. The most important feature of “al-Mîzân” 

is that it interprets the Quran with the Quran. According to Tabâtabâî this feature is the 

first way to be used in tafsir. He claims that while interpreting the Quran with hadiths, 

the hadiths should be taken from the imams of the Ahl al-Bayt, not from the sahabe. 

Imamiyya-İsnâ Aşeriyye belief principles were defended in al-Mîzân. In his 

exegesis Tabâtabâî correlated some ayat with Ehlibeyt removing them from his siyak-

sibak. He tried to get his religious faith and especially imamate approved by the Quran. 

The mufessir used the Sunni sources and frequently criticized the Sunni scholars. 

In our study I applied conceptual analysis source scanning assay screening analysis 

terkib descriptive methods, I made analysis and synthesis. 
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with the Quran. 
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