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ÖNSÖZ 
 

 
Allah Teâlâ’nın mucize kelâmı Kur’an-ı Kerim, on dört asırdan beri insanlığın 

manevî, ahlâkî, hukûkî, içtimaî alanlardaki ihtiyaçlarına cevap vermiş, onlara 

cehaletten kurtuluş reçetesi sunmuştur. Hiç şüphe yok ki kıyamete kadar gelecek 

olan nesillerin ihtiyaçlarına da cevap verecektir. Yeter ki insanlar onu kabul etsin, 

ona inansın, gerektiği şekilde onu okuyup hayatlarında uygulasın. 

Hz. Peygamber (s.a.v)’den sonra, Kur’an’ı anlama ve açıklama işi, hiçbir 

zaman herhangi bir kişinin veya grubun tekelinde olmamıştır. Fakat Kur’an’ı anlama 

gayretinde olan bazı kimseler bazen metot açısından tutarsızlıklarıyla, bazen de 

şahsi düşüncelerini ön plana çıkarmalarıyla, ona kendi doğrularını onaylatmak 

istemişlerdir. Bu şekildeki yaklaşımlar da neticede Kur’an’ın zaman zaman hatalı 

yorumlanmasına yol açmıştır. Kur’an’ı anlamaya ve insanlara anlatmaya yönelik 

kaleme alınan çalışmalar arasında her nekadar tarihte olumsuz örneklere 

rastlanmışsa da, bu örneklerin Kur’an tefsirine yönelik iyi niyetli çalışmaları 

gölgelediği söylenemez.  

Türklerin İslâmiyeti kabul ettikleri andan itibaren İslâm dinine olan hizmetleri, 

kendini Kur’an’ın anlaşılmasına yönelik çalışmalarla da göstermiştir. Bu çalışmalar 

her nekadar çeşitli zorluklar, sıkıntılar nedeniyle zaman zaman inkıtaya uğrasa da 

günümüze kadar devam etmiştir.  

Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde oluşturulmuş olan komisyonun telif 

etmiş olduğu “Kur’an Yolu” adlı tefsir de Kur’an’ın günümüz insanı için ne anlam 

ifade ettiğini, onlardan ne istediğini günümüz insanına anlatma amacıyla kaleme 

alınmış bir tefsirdir. Çalışmamız boyunca söz konusu olan bu tefsirin, dirâyet ve 

rivâyet yönünü; bununla birlikte Kur’an ilimleri ve Kur’an tarihi içerisinde ele 

alınan konular hakkındaki düşüncelerinin ne olduğunu incelemeye çalıştık. 

Böylelikle bu çalışmanın, müelliflerin tefsirin giriş kısmında sunmuş oldukları 

kriterlerin ne derece tefsire yansıdığı hususunda da bize yardımcı olabileceğini 

düşündük. 
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Çalışmamız bir giriş, iki bölüm, sonuç ve bibliyografyadan oluşmaktadır. Giriş 

bölümünde araştırmanın yöntemi başlığı altında çalışmamız hakkında bilgiler 

verilmiş ve ardından da Kur’an Yolu ile alakalı yapılmış olan çalışmaların tanıtımı 

yapılmıştır.   

I. bölümde hakkında çalışma yapacağımız eserin müellifleri tanıtılmıştır. 

Ardından da müelliflerin ifade ettikleri şekliyle tefsirin özellikleri, metodu 

belirtilmiştir. Bölümün sonunda da tefsirin daha iyi tanınmasına yardımcı olacağı 

düşüncesiyle kaynakları sıralanmıştır. 

II. bölümde de tefsirin rivâyet ve dirâyet yönü, Kur’an tarihi ve Kur’an ilimleri 

içerisinde ele alınan konularla ilişkisi incelenmeye ve ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Çalışmam esnasında görüşlerini, yardımlarını benden esirgemeyen başta 

değerli hocam Prof. Dr. Yusuf Işıcık’a olmak üzere tüm hocalarıma ve 

arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum.  

 

Yusuf AĞKUŞ 

   Konya-2008 
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KISALTMALAR 
 
 

   a.g.e.  : Adı geçen eser 

  a.g.m.  : Adı geçen makale 

  a.g.y.  : Adı geçen yayın 

   Ank.  : Ankara 

  AÜİF  : Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

  (a.s.)  : Aleyhi’s-Selam 

  a.y.  : Aynı yer 

  bk.  : Bakınız  

   c.  : Cilt 

DİA   : Diyanet İslam Ansiklopedisi 
   

DİB  : Diyanet İşleri Başkanlığı 
 
EKEV  : Erzurum Kültür ve Eğitim Vakfı 

EÜİFD : Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

h.  : Hicrî  

Hn.                 : Hadis numarası 

Hz.  : Hazreti  
 
  İFAV  : Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı 
 
  İSAM  : İslam Araştırmaları Merkezi 

İst.  : İstanbul   
 
  MS  : Milattan Sonra 
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   MÜ  : Maramara Üniversitesi 

(r.a.)       : Radıyallâhu anh      

   s.  : Sayfa         

sy.  : Sayı 

(s.a.v.)  : Sallallahu Aleyhi ve Sellem  

TDV  : Türkiye Diyanet Vakfı  

trc.  : Tercüme Eden 

ts.  : Tarihsiz 

vb.  : Ve benzeri 

   Yay.  : Yayınları 

  y.y.  : Yayın yeri yok 
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I. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Hakkında tez çalışması yapmayı düşündüğümüz eseri baştan sona kadar titiz 

bir şekilde okumak, incelemek doğal olarak yapmamız gereken ilk ve en önemli 

şeydi. Böylelikle tezimizin konusu olarak belirlediğimiz; müelliflerin Kur’an tarihi 

ve Kur’an ilimleri içerisinde ele alınan konular hakkındaki düşünceleri ile tefsirin 

rivâyet ve dirâyet yönü betimlenmeye, belirlenmeye çalışılmıştır. Müelliflerin 

görüşlerinden önce de hem konunun hatırlanmasına yardımcı olması hem de 

kritiğinin yapılabilmesine imkân vermesi düşüncesiyle bu konuların genel olarak 

Ulûmu’l-Kur’an kitaplarında nasıl ele alındığını vermeye çalıştık.  

Bilindiği gibi tezler, kimi zaman bir alanı tanıtıcı (betimleyici, deskriptif) 

özellikler taşırken; kimi zaman da, inceledikleri konular üzerinde eleştirel 

yaklaşımlar geliştirirler. Bunlara genel olarak bilgi ve ispat tezleri denilmektedir. Bu 

iki yaklaşıma, daha pek çok metot eklemek de mümkündür. Çalışmamız tefsire 

yönelik bir eleştiri çalışması değil bir bilgi çalışmasıdır; ancak faydası olabileceğini 

düşünerekten eksiklik olarak gördüğümüz hususlara da zaman zaman işaret ettik. 

Çalışmamız tamamen Kur’an Yolu tefsirinin 2006’da basılmış olan 2. baskısı 

göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Çalışmamızda yer verdiğimiz âyet mealleri 

örneklerin bir bütünlük arz etmesi için tefsirin bu baskısında yer alan meallerden 

oluşmaktadır. Bununla birlikte örneklerin dışında kullandığımız meallerde Hasan 

Basri Çantay’ın Kur’an-ı Hakim ve Meâli Kerim1 adlı meali ile Diyânet Vakfı 

tarafından çıkartılmış olan heyet mealinden2 istifade edilmiştir.  

 

II.  KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR  

“Kur’an Yolu” adlı tefsirin son dönemde çıkmış bir tefsir olmasına rağmen 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünde, branşlarında uzman akademisyenlerden 

oluşan bir komisyon tarafından başta günümüz insanının problemlerine çözümler 

sunmak gibi büyük hedeflerle kaleme alınmış olması İslami ilimlerle uğraşan birçok 

kişinin ilgisinin bu tefsir üzerine yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bu ilgi de 

                                                 
1 Hasan Basri Çantay, Kur’an-ı Hakîm ve Meali Kerim, Risale Yay. İst. 1993 
2 Ali Özek, Hayrettin Karaman, Ali Turgut, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş, 
Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, TDV Yay. Ank. 1993 
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neticede tefsire yönelik lehte ve aleyhte çeşitli çalışmaların yapılmasına vesile 

olmuştur. 

Burada, tefsir ile alakalı tezimiz sürüsince tespit edebildiğimiz çalışmalar 

hakkında faydalı olacağını düşünerekten bilgiler sunacağız; ancak unutulmamalıdır 

ki burada isimlerini vereceğimiz çalışmalar Kur’an Yolu tefsirinin I. baskısı 

gözönünde bulundurularak kaleme alınmış çalışmalardır. Biz ise çalışmamızı tefsirin 

II. baskısını dikkate alarak oluşturduk.  

 

A.  “DİYANET’İN KUR’AN YOLU TÜRKÇE MEAL VE 

TEFSİR KİTABI ÜZERİNDE YAPILAN İNCELEMELER VE 

ELEŞTİREL YAKLAŞIM” 

Orhan Kuntman tarafından kaleme alınmış olan çalışma 2006 da Ankara’da 

basılmıştır. Yazar çalışmasının önsözünde Kur’an Yolu müellifleri hakkında: “Bazı 

açıklamalarına eleştirel yaklaşım ve bazı yorumlarına da katkılarda bulunmak 

gereği hissettik.”3 diyerek çalışmasındaki amacını ifade etmiştir.  

Kitap baştan sona kadar ayetlerin tefsirinde yer bulan bazı konular baz alınarak 

oluşturulmuştur. Bu konularla alakalı komisyonun açıklamaları yeterli görülmediği 

zaman veya bu açıklamalara karşı çıkıldığı zaman Taberi, Razi, İbn Kesir gibi 

müfessirlerin eserlerinden alıntılarla yazar düşüncelerini destekleme yoluna 

gitmiştir.  

Kur’an-ı Kerim’de Allah Teala “Elif, lam, râ. Bu bir kitaptır ki insanları 

Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa; o yegâne galip ve hem de övgüye 

layık (Allah’ın) yoluna çıkarman için onu sana indirdik.”4 ve diğer bir ayette: 

“Biz Kur’an’dan öğüt alınabilsin diye onu kolay anlaşılır kıldık. Yok mu öğüt 

alan?”5 diye buyurmaktadır. Bu ve bunlara benzer birçok ayette Kur’an’ın 

gönderiliş amacının insanlara doğru yolu göstermek olduğu; insanların anlaması için 

apaçık kılındığı, kolaylaştırıldığı ifade edildiği halde yazarın Fatiha sûresi’nin 

harflerinin sayısından yola çıkarak Fatiha sûresi’nin yedi ayet olduğu, yapmış 

                                                 
3 Orhan Kuntman, Diyanet’in Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Kitabı Üzerinde Yapılan İncelemeler ve 
Eleştirel Yaklaşım, yy. Ank. 2006 
4 İbrahim 14/1 
5 el-Kamer 54/17,22,32,40 
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olduğu uzun uğraşlar sonucu surenin 113 harften oluştuğu, Kur’an’ın diğer 

surelerinin bu harflerden birine tekabül ettiği, yedi guruba ayırmış olduğu, Fatiha 

sûresi’nin her gurubunun da mukatta harfleriyle oluşan ayetlerle karşılık 

buldurulmaya çalışılması gibi uzun uzadıya tahlillere girişilmesi6 Kur’an’ın ruhuna 

ve gönderiliş amacına uygun olmadığı kanaatindeyiz.  

Muhammed Gazâlî, sayısal i’caz olarak isimlendirilen şeyin bir aldatmaca olup 

kişiden kişiye değiştiğini ve böyle bir girişimin de kabul edilebilir bir girişim 

olmadığını dile getirir.7 

 

B.  “KUR’AN YOLU MÜSLÜMANLARI TARİHE GÖMMEK 

İÇİN Mİ YAZILDI?” 

Mehmet Hayri Kırbaşoğlu tarafından yapılmış olan bu çalışma bilimsel bir 

yayımda bulunmak amacıyla yapılmamış ve basılmamıştır. İnternet ortamında 

ulaşma ve çoğaltma imkânı bulunan bu çalışmanın yapılma gerekçesini Kırbaşoğlu 

şu sözlerle ifade etmektedir:  

“Kur’an Yolu adlı tefsirin kamuoyunun beklentilerine cevap veremediği 

yönünde birtakım yazıların medyada görülmesi üzerine, bilim çevrelerinden, 

özellikle de Tefsir alanında çalışan akademisyenlerden bu konuda kapsamlı bir 

inceleme ve açıklama gelebileceği ümidiyle epey bekledikten ve sonuçta hiçbir ses 

çıkmadığını gördükten sonra, bilim adamı ve aydın sorumluluğunun bir gereği 

olarak, kendimiz bu tefsiri incelemek ve ulaştığımız sonuçları kamuoyuna sunmak 

amacıyla bir inceleme yapma gereği duyduk.”8  

Eleştirel bir bakış açısıyla oluşturulmuş ve oldukça da sert bir üslûp 

kullanılmış olan bu yazıda Kur’an Yolu; metodundan gayesine, basım aşamasından 

                                                 
6 Kuntman. a.g.e. s.25 
7 Muhammed Gazâlî, Kur’an’ı Anlamada Yöntem, (trc.Emrullah İşler), Şûle Yay. İst. 1998, s.182 
Muhammed Gazâlî bu nevi bir girişim içerisinde bulunan bir kişi ve girişimi ile alakalı şu sözleri dile 
getirir: “Sayısal i’caz olarak isimlendirilen şey bir aldatmaca olup kişiden kişiye değişmektedir. Bir 
yazarın “Onkokuz” adını verdiği bir kitabını okudum. O yazar, kitabına bu ismi, “Üzerinde ondokuz 
(muhafız melek) vardır.” (Müddessir 74/30) ayetinden esinlenerek koymuştur. Bu yazar çeşitli 
kelimeler vererek bunların ondokuz harften oluştuğunu ileri sürmüş ve daha neler neler söylemiştir. Bu 
tür sözler bir nevi saçmalıktır. Besmele’nin ondokuz harften oluştuğunu söylemek saçmalıktan başka bir 
şey değildir. Bunu doğru kabul ettiğimiz takdirde elif harfini mahfuz, iki harften oluşan şeddeli harfi de 
tek harf kabul etmemiz gerekir. Bu ise yanlıştır. Bu kitapta pek çok zorlama olup, yazar ondokuz 
görüşünü ispatlamak için çoğu zaman gülünç duruma düşmüştür.” 
8 Kırbaşoğlu, M. Hayri, Kur’an Yolu  Müslümanları Tarihe Gömmek İçin Mi Yazıldı? yy. ts. s.1 
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komisyondaki akademisyenlere, üslûbundan kullanılan dile kadar birçok açıdan 

eleştirilmiştir. Çalışmanın ana kısmını ise: “1-Genel mülahazalar, 2-Bazı yorum 

örnekleriyle ilgili mülahazalar” diye iki başlık altında toplanmış olan Kur’an 

Yolu’nun bilimsel açıdan değerlendirilmesi kısmı oluşturmaktadır. 

 

C.  “KUR’AN YOLU’NDA KALEM OYNATANLAR” 

Ahmet Tekin tarafından kaleme alınmış olan kitap9 “Kur’an Yolu”na, Süleyman 

Ateş’in tefsirine, M. Esed’in “Kur’an Mesajı”na, Yaşar Nuri Öztürk’ün “Kur’an-ı 

Kerim Meali”ne yönelik eleştiri mahiyetli bir çalışmadır. 

Yazar, girişte Kur’an’ın doğru anlaşılması ve bunun için gerekeli olan usulün 

ne olduğu ile alakalı olarak kendine göre maddeler sıralamış, ardından da isimlerini 

vermiş olduğumuz meal ve tefsirlerle alakalı eleştirilerde bulunmuştur. 

Kur’an Yolu ile alakalı eleştirilerine baktığımız zaman, yazarın Hayri 

Kırbaşoğlu’nun Kur’an Yolu ile alakalı hazırlamış olduğu eleştiri çalışmasından 

bariz olarak etkilendiği görülmektedir. Her iki çalışmaya da bakıldığı zaman 

eleştirilerin iki başlık altında toplandığı ve içeriklerin aşağı-yukarı benzer olduğu 

görülmektedir. Müellif’in “Kur’an Yolu tefsirinin eleştirisi ile ilgili yazdıklarının 

kısmı küllisine katıldığım Pror. Dr. Hayri Kırbaşoğlu’nun…”10 diye başlayan bir 

cümle dillendirmesi de bunun bir göstergesidir.  

 

D.  “HASAN BASRİ ÇANTAY’IN “KUR’AN-I HAKİM VE 

MEAL-İ KERİM” ADLI MEALİ İLE “KUR’AN YOLU” 

TEFSİRİNDE SOSYAL MESELELERE YAKLAŞIMLAR” 

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü öğrencilerinden Yunus 

Özdamar’ın yüksek lisans tezi olarak 2006’da Ankara’da Yasar Kurt 

danışmanlığında hazırlamış olduğu bir çalışmadır. 

Çalışmada, Cumhuriyet döneminde, Hasan Basri Çantay tarafından kaleme 

alınan “Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim” adlı meal ile “Kur’an Yolu” adlı tefsir 

arasındaki bazı sosyal konular mukayese edilmiştir. Söz konusu sosyal meseleleri 
                                                 
9 Ahmet Tekin, Kur’an Yolu’nda Kalem Oynatanlar, Kelam Yay. 2006, Ank. 
10 Tekin, Kur’an Yolu’nda Kalem Oynatanlar, s.48 
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belirlerken yakın dönemde gündemi meşgul eden veya bazen de dini ilimler 

sahasında tartışılan meselelere öncelik verilmiştir. 

 

E.  “KUR’AN YOLU İSİMLİ TÜRKÇE MEAL VE TEFSİR 

ÜZERİNE SÖYLEŞİ” 

DİB Dini Yayınlar Dairesi Başkan Vekili Ahmet Onay’ın “Kur’an Yolu” 

müellifleri ile yapmış olduğu bir söyleşidir. Bu söyleşi Diyanet Aylık Dergi’sinin 

Temmuz 2004 tarihli 163. sayısında yayınlanmıştır. 

Söyleşide müelliflere; tefsirin niçin yazıldığına, tefsirin diğer tefsirlerden 

farkının ne olduğuna, tefsir hakkında genel olarak ne söylemek istediklerine dair 

sorular yöneltilmiştir. Bir bakıma tefsirin I. cildinin giriş bölümünde bulunan “Bu 

Tefsir” başlığı altındaki kısmın şerhi mesabesindedir.  

 

F.  “ÇAĞDAŞLIK VE ÇAĞDAŞ DÖNEM KUR’AN 

YORUMLARINA BİR BAKIŞ” 

Mustafa Öztürk tarafından kaleme alınmış olan bu makale,11 son iki yüzyılı 

kapsayan modern dönemdeki Kur’an yorumlarının genel bir tahlil ve tenkidini 

içermektedir. Hint alt kıtası, Mısır ve Türkiye baz alınarak bu üç ayrı coğrafyadaki 

Kur’an ve tefsir çalışmalarının en belirgin özellikleri tahlil edilmiştir. Bu bağlamda 

Kur’an Yolu adlı tefsir de gözönünde bulundurularak yaklaşık yarım sayfa kadar bir 

değerlendirmede bulunulmuştur.12 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Mustafa Öztürk, “Çağdaşlık ve Çağdaş Dönem Kur’an Yorumlarına Genel Bir Bakış”, İslâmiyât, c.7, 
sy.4, 2004 
12 Öztürk, a.g.m. s.94 
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I.  KUR’AN YOLU’NUN MÜELLİFLERİ 

A.  HAYRETTİN KARAMAN 

24 Şubat 1934 yılında Çorum’da doğdu. Babası I. Dünya Savaşı sırasında 

Erzurum’un Oltu İlçesi Pikkir Nahiyesi’nden Çorum’a göç etmiş demirci ustası 

Nurettin Karaman, annesi ise 93 Harbi sırasında Çorum’a göç etmiş Ahıska 

Türklerinden bir aileye mensup Mehpâre Hanım’dır.13 

İlkokulu Çorum’da bitirdikten sonra doktor olmaya karar veren Karaman önce 

ortaokula gitti, fakat bir yıl okuduktan sonra terk etti. İlk açılan yedi İmam Hatip 

okuluna mektupla başvurdu, ilk cevap Konya’dan geldi. Konya’da ulemadan, Konya 

Müftüsü diye tanınan Abdullah Ulubay Hoca Efendi ile Hacı Veyiszâde Mustafa 

Efendi’nin talebesi oldu.14 Yüksek İslam Enstitüsü’ndeki hocaları arasında da 

Celaleddin Ökten, Ömer Nasuhi Bilmen, Ahmet Davudoğlu, Mahir İz, Nureddin 

Topçu gibi isimler sayılabilir. 1963’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden mezun 

oldu. İki yıl İstanbul İmam Hatip Okulu’nda meslek dersleri öğretmeni olarak 

çalıştıktan sonra İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne fıkıh asistanı oldu. 

“Başlangıçtan Dördüncü Asra Kadar İslam Hukukunda İctihad” konulu tezi ile fıkıh 

öğretim üyesi oldu (1971). Aynı yıl İzmir Yüksek İslam Enstitüsü’ne tayin edildi. 

1975’te tekrar İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’ne döndü. Yüksek İslam 

Enstitülerinin İlahiyat Fakülteleri’ne dönüşmesinin ardından akademik çalışmalarını 

tamamlayarak sırasıyla 1983’te bilim doktoru ve yardımcı doçent, 1986’da doçent, 

1991’de profesör unvanlarını aldı.15 

  

Eserleri:16 

a- Telif Kitapları  

1-Mukayeseli İslam Hukuku  

2-İslam Hukuk Tarihi  

                                                 
13 Ahmet Saim Kılavuz, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, Konya, 
Haziran 2004, sy.3, s.9 
14 Saffet Köse, Mehmet Harmancı, Halil Uysal, Hayrettin Karaman İle Söyleşi, Makâlât Dergisi 1999-
Kasım Sayısı 
15 www.hayrettinkaraman.net/kimdir.htm. 
16 Eserler hakkında bilgi sahibi olmak için “www.hayrettinkaraman.net/kimdir.htm.” adresine bakılabilir. 
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3- İslam Hukukunda İctihad  

4- İslam’ın Işığında Günün Meseleleri  

5- Günlük Hayatımızda Helaller Haramlar  

6- İslam’da İşçi-İşveren Münasebetleri  

7- Anahatlarıyla İslam Hukuku  

8- İslam’da Kadın ve Aile  

9- İslamlaşma ve Önündeki Engeller  

10- İmam-Hatip Şuuru  

11- İnsan Hakları  

12- Gerçek İslam’da Birlik  

13- Laik Düzende Dini Yaşamak  

14- Türkiye ve İslam  

15- Her Şeye Rağmen (Röportajlar)  

16- Hayatımızdaki İslam  

17- Dert Söyletir (Şiirler)  

18- Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali (Meal, Heyet’le birlikte)  

19- İlmihal (Heyet’le birlikte) 

b- Çeviri Eserleri:  

1- Yolların Ayrılış Noktasında İslam  

2- İslam’a Göre Faizsiz Banka ve Sigorta  

3- İmam-ı Rabbani ve İslam Tasavvufu  

4- Yeni Gelişmeler Karşısında İslam Hukuku  

5- Rasul-i Ekrem’in Örnek Ahlakı  

6- Altın Nesil  
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7- Dört Risale  

8- Kelile ve Dimne (B.Topaloğlu ile birlikte)  

c- Ders Kitapları:  

1- Arapça Sarf-Nahiv (Dilbilgisi, B.Topaloğlu ile birlikte)  

2- Arapça Metinler (B.Topaloğlu ile birlikte)  

3- Fıkıh Usûlü  

4- Hadis Usûlü 

5- Fıkıh Metinleri 

6- Hadis Metinleri 

7- Arapça-Türkçe Yeni Kâmus (Sözlük, B.Topaloğlu ile birlikte) 

8- Arap Dili ve Edebiyatından Seçmeler 

 

B.  MUSTAFA ÇAĞRICI 

1950 yılında Sivas’ın Şarkışla ilçesine bağlı Taşlıhüyük köyünde doğdu. 

İlkokulu aynı ilçede okudu. Kayseri’de hafızlığını tamamladıktan sonra  1963 

yılında Sivas İmam-Hatip Lisesi’ne kaydoldu. 1968-69 öğretim yılında mezun oldu. 

Aynı yıl girdiği İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü (bugünkü Marmara Üniversitesi 

İlahiyat Fakültesi) 1973’te bitirdi. Bu arada lisans öğreniminin ilk yılında Diyanet 

İşleri Başkanlığı bünyesinde başladığı imam-hatiplik görevini altı yıl boyunca 

sürdürdü.  

1977 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nde İslam felsefesi anabilim 

dalında Lisansüstü çalışmalarına başlayan Mustafa Çağrıcı, ahlâk felsefesi alanında 

hazırladığı doktora tezini tamamladıktan sonra 1982 yılında MÜ İlâhiyat 

Fakültesi’nde İslam Felsefesi Anabilim Dalında yardımcı doçent oldu. 1990’da aynı 

anabilim dalında doçent, 1996’da profesör unvanını aldı. Mustafa Çağrıcı, halen 
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MÜ İlâhiyat Fakültesi Öğretim Üyeliği yanında, Kasım 2003’te görevlendirilmiş 

bulunduğu İstanbul Müftülüğü görevini de devam ettirmektedir.17 

 

Eserleri: 

1- İslam Düşüncesinde Ahlak18 

2- Anahatlarıyla İslam Ahlakı19 

3- Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali20 

 

C.  İBRAHİM KÂFİ DÖNMEZ 

1951 yılında İzmir Ödemiş’de doğdu. 1970’de Ankara İmam-Hatip Okulu’nu 

bitirdi. 1974’te İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nden, 1976 yılında İÜ Hukuk 

Fakültesi’nden mezun oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilâtında yedi yıl 

kadar muhtelif görevlerde bulundu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ndeki 

görevine, Yüksek İslam Enstitüsü döneminde, asistan olarak 1977 yılında başladı. 

1981 yılında Atatürk Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi’nde “İslam Hukukunda 

Kaynak Kavramı ve VIII. Asır İslam Hukukçularının Kaynak Kavramı Üzerindeki 

Metodolojik Ayrılıkları” adlı doktora tezini tamamladı. 1983’te yardımcı doçent, 

1986 yılında doçent, 1992’de profesör ünvanını aldı. 1992-1994 yılları arasında 

İlâhiyat Meslek Yüksekokulu’nda müdürlük, 1994-1997 yılları arasında da MÜ 

İlahiyat Fakültesi’nde dekanlık görevlerinde bulundu.21 

 

Eserleri: 

1- İslam Hukuk İlminin Esasları22  

2- Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali23 

 

                                                 
17 www.istanbulmuftulugu.gov.tr/personel/mcagrici.htm.  
18 Mustafa Çağrıcı, İslam Düşüncesinde Ahlak, Birleşik Yay. İst. 2000 
19 Mustafa Çağrıcı, Anahatlarıyla İslam Ahlakı, Ensar Yay. İst. 1991 
20 Mustafa Çağrıcı; Karaman, Hayreddin; Dönmez, İbrahim Kâfi; Gümüş Sadrettin, Kur’an Yolu Türkçe 
Meal ve Tefsir, DİB Yay. Ank. 2006 
21 www.ilahiyat.marmara.edu.tr/ 
22 Zekiyyüddin Şaban, İslam Hukuk İlminin Esasları, (trc. İbrahim Kafi Dönmez), TDV Yay. Ank. 1999 
23 İbrahim Kâfi Dönmez, Mustafa Çağrıcı, Hayreddin Karaman, Sadrettin Gümüş, Kur’an Yolu Türkçe 
Meal ve Tefsir, DİB Yay. Ank. 2006 
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D.  SADREDDİN GÜMÜŞ 

1945 yılında Erzurum Narman’da doğdu. 1972’de Erzurum İmam-Hatip 

Okulu’nu 1976’da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü’nü bitirdi. Öğrencilik yıllarında 

başladığı memuriyet görevini, çeşitli yerlerde din görevlisi olarak sürdürdü. MÜ 

İlahiyat Fakültesi’ndeki görevine, Yüksek İslam Enstitüsü döneminde, asistan olarak 

1977 yılında başladı. 1983 yılında MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde “Seyyid Şerif 

Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri” adlı teziyle doktor oldu. 1989 yılında doçentliğe, 

1996’da profesörlüğe yükseldi. Bir müddet MÜ İlahiyat Fakültesi’nde dekan 

yardımcılığı görevinde bulundu.24 

 

Eserleri:  

1- Seyyid Şerif Cürcani ve Arap Dilindeki Yeri25 

2- Orta Meal26 

3- Cami Meal27 

4- Kur’an ve Tefsir Araştırmaları-I28 

5- Tefsirlerin Özü Safvetü’t-Tefasir29 

6- Kur’an Tefsirinin Kaynakları30 

7- Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali31 
 

 

II.  KUR’AN YOLU HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

A.  TEFSİRİN YAZILMASI 

Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına yönelik çalışmalar vahyin nüzulü ile başlamış 

kimi zaman sözlü kimi zaman yazılı olarak bir sonraki kuşağa aktarılmaya devam 

                                                 
24 www.ilahiyat.marmara.edu.tr/ 
25 Sadreddin Gümüş, Seyyid Şerif Cürcani ve Arap Dilindeki Yeri, İslami İlimler Araştırma Vakfı Yay. 
İst. 1984 
26 Sadreddin Gümüş, Muhsin Demirci, Yakup Çiçek, Orta Meal, İpek Yay. İst. 606 
27 Sadreddin Gümüş, Muhsin Demirci, Yakup Çiçek Cami Meal, İpek Yay. İst. 
28 Sadreddin Gümüş, Suat Yıldırım, Ali Bardakoğlu, Kur'an ve Tefsir Araştırmaları – I, Ensar Yay. İst. 
2000 
29 Sadreddin Gümüş ile Nedim Yılmaz’ın birlikte çevirisi, Tefsirlerin Özü Safvetü't Tefasir, İz Yay. İst. 
2003 
30 Sadreddin Gümüş, Kur’an Tefsirinin Kaynakları, Kayıhan Yay. İst. 1990 
31 Sadreddin Gümüş, Mustafa Çağrıcı; Hayreddin Karaman, İbrahim Kâfi Dönmez, Kur’an Yolu Türkçe 
Meal ve Tefsir, DİB Yay. Ank. 2006 
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etmiştir. İslamiyet’in Arap yarımadasının sınırlarını aşmış olması -farklı dile, kültüre 

sahip insanlara ulaşmış olması- da anlamaya yönelik çalışmalar için farklı bir bakış 

açısı, bir zenginlik olmuştur. 

Her ne kadar birçok Türkçe yazılmış tefsir olsa da Kur’an’ın her çağa, her 

zamana hitap edici olma özelliği nedeniyle, yapılacak olan tefsirlere “Ne gerek vardı 

ki?” gibi bir soru sormak anlamsızdır. Kur’an’ın tefsirine olan ihtiyaç da, bu yönde 

yapılacak çalışmalar da kıyamete kadar Allah’ın izniyle devam edecektir. 

Konumuz olan Kur’an Yolu adlı tefsir de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 

öncülüğünde Kur’an’ı günümüz insanına anlatabilmek, sorularına cevaplar 

sunabilmek amacıyla kaleme alınmıştır. Tefsirin takdim kısmında Diyanet İşleri 

Başkanlığı, tefsirin yazılma gerekçesini şu şekilde ifade etmektedir: “ Kamuoyunun 

malumu olduğu üzere, toplumumuz muhtelif vesilelerle Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın çağdaş ihtiyaçlara cevap verecek yeni bir Kur’an tefsiri hazırlatması 

talebini dile getirmekteydi. Başkanlığımız bu talepler muvacehesinde, uzun yıllardan 

beri benimsemiş olduğu ülkemizin ilahiyat alanındaki birikiminden azami ölçüde 

yararlanma politikasının bir gereği olarak, 1998 yılı içerisinde Prof. Dr. Hayreddin 

Karaman, Prof. Dr. İbrahim Kâfi Dönmez, Prof. Dr. Sadreddin Gümüş ve Prof. Dr. 

Mustafa Çağrıcı’dan oluşan bir komisyona mushaf tertibine göre tefsir hazırlama 

görevi vermiştir. Komisyonun titiz bir çalışması sonucu hazırlanan ve bilahare Din 

İşleri Yüksek Kurulu’nun tetkikinden geçen elinizdeki Kur’an Yolu Türkçe Meal ve 

Tefsir isimli eser ortaya çıkmıştır.”32 

Tefsirin yazılması ile alakalı olarak Hayrettin Karaman’ın söylemiş olduğu 

sözlerden, Kur’an Yolu tefsirinin DİB Yayınları’ndan çıkarılmadan önce Diyanet 

Vakfı Yayınları arasından yayınlanmasının düşünüldüğü anlaşılmaktadır. Ancak 

DİB’in, hem hazırlıklarının uzun sürmesi hem masrafının fazla olması nedeniyle 

“çağdaş bir tefsir” hazırlama projesinden vazgeçmesi ve daha önce de böyle bir 

projenin hazırlanmakta olduğu haberlerini duyurması işin seyrini değiştirir. Yeni bir 

projenin hazırlanmakta olduğunun ilan edilip ardından da vazgeçilmesi bu açığın 

doldurulması gerektiği düşüncesine neden olur. DİB bu açığı kapatmak için de 

Kur’an Yolu müelliflerine Diyanet Vakfı Yayınları’ndan çıkarılması düşünülen 

                                                 
32  Hayrettin Karaman, İbrahim Kâfi Dönmez, Mustafa Çağrıcı, Sadrettin Gümüş, Kur’an Yolu Türkçe 
Meal ve Tefsir, DİB Yay. Ank. 2006, I/10 
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Kur’an Yolu adlı tefsirlerinin DİB Yayınları’ndan çıkarılmasını teklif eder ve 

müellifler de bu teklifi kabul eder.33 

Tefsirin yazılma gerekçesi hakkında da Hayrettin Karaman şunları 

söylemektedir: “Bilindiği gibi MÜ İlahiyat Fakültesi’nden altı hoca, daha önce bir 

notlu meal hazırlamıştık; bu meal hem Diyanet Vakfı hem de Dünya İslam Birliği 

tarafından defalarca basıldı ve oldukça yaygın bir okuyucu kitlesine ulaştı. 

Okuyuculardan olumlu ve olumsuz tepkiler aldı, tenkitler yapıldı, çok aceleye gelen 

birinci baskıdan sonra önemli düzeltmeler de yapıldı, ancak yine de mealin bir daha 

ele alınmasına ve açıklamanın genişletilmesine ihtiyaç hissediyorduk. O meal 

mevcut hâliyle bir hizmet görüyordu, beklenen ise bir tefsir idi. Aynı ekipten dört 

arkadaşa yapılan teklif tarafımızdan kabul edildi ve yaklaşık altı yıl çalışarak 

mealini de yeni baştan yazarak bu tefsiri hazırladık.”34 

Aynı söyleşide Mustafa Çağrıcı tefsirin yazılma gerekçesini “Bir ilim adamı, 

bir yazar, birikimini insanlarla paylaşmak ister. Bu tefsirin yazılmasının asıl sâiki 

budur.”35 sözleri ile ifade ederken; Sadreddin Gümüş de “Amacımız Müslüman Türk 

Milletine ve Türkçe okuyup yazanlara, Yüce Allah’ın mesajını ulaştırmak ve 

anlatmaktır. Türk Milleti, İslam dinini kabul ettiği tarihten itibaren bin yıldan daha 

fazla bir süreç içerisinde Kur’an’ı anlamak, gereği ile amel etmek ve onu 

başkalarına tebliğ etmek için fevkalâde gayret göstermiştir. Bu tefsir de önceki 

hizmetlerin bir devamı ve o zincirin bir halkası mahiyetindedir.”36 sözleri ile ifade 

etmektedir. 

 

B.  TEFSİRİN METODU, ÖZELLİKLERİ 

Tefsirin giriş bölümünde yer alan “Bu Tefsir” başlığı altındaki kısma ve 

müelliflerle yapılmış olan Kur’an Yolu hakkında yapılmış olan söyleşiye istinaden 

tefsirin metodunu ve özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz. Ama unutulmamalıdır ki 

sıralayacağımız maddeler müelliflere ait olan görüşlerdir.  

                                                 
33 Hayrettin Karaman, Bir Varmış Bir Yokmuş, İz Yay. İst. 2008, III/200 
34 Ahmet Onay, “Kur’an Yolu” İsimli Türkçe Meal ve Tefsir Üzerine Söyleşi, Diyanet Aylık Dergi, 
Temmuz- 2004, sy.163, s.26 
35 Onay, a.g.y. s.27 
36 Onay, “Kur’an Yolu” İsimli Türkçe Meal ve Tefsir Üzerine Söyleşi, s.27-28 
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1. Bu tefsirin daha çok “mushaf tertibine göre yapılmış bulunan dirâyet 

tefsirleri”ne benzediği ifade edilmiştir.37  

2. Okuyucu olarak hedef kitlesi din üzerine uzmanlık düzeyinde araştırma 

yapan ilim adamları olmadığı, öncelikle Kur’an’ı doğru anlamak ve hayatında 

rehber edinmek isteyen, -farklı düzeylerde de olsa- kültürel birikimi olan insanların 

ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak hazırlandığı belirtilmiştir.38 

3. Tatmin edici bilgiler ve yorumlar tefsir literatüründe bulunduğu durumlarda 

bu birikimden yararlanma yoluna gidildiği, tatmin edici veya hedef kitlesi için 

uygun ve doğru bulunan anlayış ve yorumun birden fazla tefsirin ihtiva etmesi 

durumunda veya hiçbir tefsirde bulunamaması durumunda Kur’an’ın ruhunu ve bu 

ruha uygun genel İslamî ölçüleri, ilmin gereklerini ve çağın ihtiyaçlarını birlikte göz 

önüne alarak ortaya konmaya çalışıldığı belirtilmiştir.39 

4. Giriş bölümünün son kısmında listesi verilen tefsir kitaplarının önemli bir 

kısmının çalışmanın başından sonuna kadar göz önünde bulundurulduğu ve dikkatle 

incelenmeye çalışıldığı, ayrıca birçok tefsir kitabıyla başka ilim dallarına ait 

eserlerin de yeri geldikçe bilgi ve görüş almak veya kendi bilgi ve kanaatlerini test 

etmek için kullanıldığı belirtilmiştir. Ancak kitapların muhtevasının olduğu gibi -

meselâ tercüme ederek- alınmadığı, müzakerelerin yapıldığı, eski tefsir birikiminin 

özetlenerek verildiği, sonunda da müfessirlere ikna edici görünen ve temel amaca 

uygun düşen anlayış ve yorumların tercih edildiği dile getirilmiştir.40  

5. Çok geniş bir kültür hazinesi olan ama tekrarlarla ve özellikle günümüz 

okuyucusuna hitap etmeyen açıklamalarla yüklü bulunan klasik hatta muasır 

tefsirlerdeki belli başlı bilgileri ve yorumları iyi bir ayıklamaya tâbi tutup anlaşılır 

biçimde ve sağlıklı olarak aktarabilmenin önemli bir iş olduğu, yapılması gerektiği 

ve bunun “nakilcilik” olarak nitelenemeyeceği düşüncesiyle hareket edildiği ifade 

edilmiştir. Ama bu durumun, araştırmaların ve konu üzerinde yoğunlaşmanın 

müellifleri ulaştırdığı, kendilerine ait yeni bakış ve yorumu belirtmekten alıkoyan 

bir faktör olmadığı söylenmiştir. Bunula birlikte ülkemizde okuyucunun kültür 

seviyesindeki yükselme ve Kur’an’ı anlamaya olan ilgideki artışın, az da olsa -

konunun meraklıları açısından faydalı görülen- teknik sayılabilecek ayrıntılara da 
                                                 
37 Kur’an Yolu, I/47 
38 Kur’an Yolu, I/48 
39 Kur’an Yolu, I/48 
40 Kur’an Yolu, I/48 
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yer vermeye veya ilgili kaynaklara gönderme yapmaya yönelttiği ifade edilmiş, bu 

çerçevede okuyucu için güvenli bilgilere kolayca erişme imkânı veren Türkiye 

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA) ve İslam’da İnanç İbadet ve Günlük 

Yaşayış Ansiklopedisi (İFAV Ans.) gibi kaynaklara da atıflar yapıldığı 

belirtilmiştir.41 

6. Çalışmada âyetlerin mealleri ve yorumları verilirken öncelikle onların 

indirildiği dönemdeki manalar, yani hitap ettiği ilk toplumun ilâhî mesajlardan 

anladıkları veya bu mesajların onlara anlatmak istedikleri tespit edilmeye çalışıldığı 

söylenmiştir.42 

7. Anlamı gayet açık da olsa istisnasız her âyetin tefsirini yapmak yerine, 

mealindekine katkı sağlama esasına göre ve olabildiğince tekrardan kaçınarak tefsir 

etme yolu tutulduğu; gereken yerlerde öncesine veya ileriye göndermelerin yapıldığı 

belirtilmiştir.43 

8. Bazı özel terimler ve kavramlar hakkında konunun önemiyle orantılı olarak 

daha geniş bilgiler verilmiş. Ancak bu tür bilgileri, mutlaka ilgili terimlerin ve 

kavramların ilk geçtiği ayetlerde vermek yerine -bunu da dikkate almakla birlikte -

en ağırlıklı olarak geçtiği âyetlerde verildiği ifade edilmiştir.44 

9. Her sûrenin giriş bölümünde özetlenen ilgili sûrelerin âyet sayısı, Mekke 

veya Medine döneminde vahyedilmiş olması, nüzul sırası, bazı kelimelerdeki kıraat 

(okuma) farkları gibi konularda tefsir kitaplarında yer alan teknik ayrıntıları ve farklı 

tespitleri, amaç bakımından önemli olmadıkça aynen aktarılmadığı, ayetlerin sayımı 

ve sûrelerin nüzul sıralaması konusunda Hz. Osman’a ait olan listenin tercih edildiği 

ifade edilmiştir.45 

10. Gerektikçe mukayese imkânı sağlamak ve ihtiyaç halinde İslamî inançlarla 

ve ilkelerle çelişmeyen ek bilgiler vermek maksadıyla Kitâb-ı Mukaddes’ten de 

bilgilerin aktarıldığı belirtilmiştir.46 

11. Çalışma boyunca Kur’an’daki kullanımlardan ve ilgili konuyu özellikle 

inceleyen ilmî çalışmalardan, ayrıca sahih hadislerden, umumi tarihten, Hz. 

                                                 
41 Kur’an Yolu, I/48 
42 Kur’an Yolu, I/49 
43 Kur’an Yolu, I/49 
44 Kur’an Yolu, I/49 
45 Kur’an Yolu, I/50 
46 Kur’an Yolu, I/50 
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Peygamber’in devrini ve hayatını anlatan eserlerden, dinler tarihinden yararlanmaya 

gayret edildiği ifade edilmiştir.47 

12. Kültür hazinemizde kelâm, fıkıh, ahlâk, tasavvuf, peygamberler tarihi, 

siyer gibi İslam’ı çeşitli yönlerden anlatan sistematik kitaplar yanında insanı ve 

çevresini anlatan müspet ilim eserleri bol miktarda bulunmakta olduğu belirtildikten 

sonra bu tefsiri okuyanların ondan, belirtilen ilim dallarında yazılmış kitaplardan 

aktarılmış bilgileri değil Kur’an’ın hidayetini, insana vermek istediği bilgi, iman, 

şuur, ahlâk ve eğitimi almayı ummaları ve bunu aramaları gerektiği belirtilmiştir.48 

13. Meale yansıtılamayan ve dikkate değer görülen manalara tefsirde ayrıca 

işaret edildiği, aynı kelime veya ifadenin mealde daima aynı şekilde karşılanması 

gibi bir anlayış benimsenmediği; bağlam farkının değişik anlamları gerektirmesinin 

tabii olduğu, ayrıca bağlam aynı veya birbirine yakın olsa bile -asıl manayı 

değiştirmemek kaydıyla- mâkul sınırlar içindeki çeşitliliğin çalışmaya zenginlik 

katacağı ifade edilmiştir.49 

14. Sûrelerin hem yük dengesi hem de mümkün mertebe yazanların uzmanlık 

dalları ve konular göz önünde bulundurularak paylaşıldığı, her birinin yaptığı meal 

ve tefsirin diğerleri tarafından ana kaynaklar da dikkate alınarak okunduğu; 

değiştirme, ilâve, eksiltme gibi tashih ve teklifler hazırlandığı; nihayet ortaya çıkan 

farklı çalışmaların bir arada müzakere edilerek -kaçınılmaz üslûp farklılıkları 

dışında- üzerinde uzlaşma sağlanıp tek metin haline getirildiği belirtilmiştir.50 

15. Tefsirde her şeyden önce Kur’an-ı Kerim’in hidayet rehberi olma 

özelliğinin daima göz önünde bulundurulduğu ve bu hedefi saptıracak veya 

gölgeleyecek yorumlardan kaçınıldığı, zayıf rivayetlere ve makul olmayan 

yorumlara yer verilmediği belirtilmiştir.51  

16. Dirayet ağırlıklı bir tefsir olmakla birlikte, literatürümüzde bulunan tefsir, 

hadis ve diğer güvenilir kaynaklardan da yararlanılarak, Kur’an’ın evrensel ruhuna 

uygun ölçüler içerisinde, zamanımızın sorunlarına çözüm getirmeye gayret edildiği 

ifade edilmiştir.52 

                                                 
47 Kur’an Yolu, I/50 
48 Kur’an Yolu, I/50 
49 Kur’an Yolu, I/50 
50 Kur’an Yolu, I/51 
51 Onay, “Kur’an Yolu” İsimli Türkçe Meal ve Tefsir Üzerine Söyleşi, s.30 
52 Onay, a.g.y. s.30 
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17. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bir kamu kurumu olması, toplumun 

tamamına hizmet vermek, dinî telakkileri rencide etmemek zorunda olması 

nedeniyle, yazarların da uç görüşlerden uzak kalmaları, orta bir çizgi izlemeleri; 

bunun için gerekirse bu genel çizgiyle uyuşmayan kişisel kanaatlerini saklı tutmaları 

gerektiği düşünülmüştür.53 

 

C.  TEFSİRİN KAYNAKLARI 

Her ilimde yeni gelişmeler daima eski bilinenler üzerine inşa edilir. Bu 

bakımdan herhangi bir alanda yeni bir eser meydana getiren her müellifin o sahada 

daha önce yapılmış olan çalışmalardan istifade etmesi hem tabii hem de zaruridir. 

Hatta kendilerinden istifade edilen bu kaynaklar ne kadar bol ve ne kadar sağlam 

ve değerli olursa yapılan çalışma da o kadar kıymet kazanır. Bundan dolayı, bir 

ilmî eserin değeri hakkında söz söyleyebilmek için her şeyden önce onun 

dayandığı kaynaklar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.54 İşte bu sebeple, Kur’an 

Yolu’nun tefsir sahasındaki yeri ve değerini ortaya koyarken önce, onun kaynakları 

hakkında bilgi edinmemiz yerinde olacaktır. 

Yazarlar ile yapılan söyleşide yazarların kaynak kullanımı ile alakalı 

söylemiş oldukları şu sözler de konuya olan bakış açıları ile alakalı olarak bize 

bilgi vermektedir: “Listesi verilen tefsir kitaplarının önemli bir kısmını 

çalışmamızın başından sonuna kadar göz önünde bulundurduk ve dikkatle 

incelemeye çalıştık. Ayrıca birçok tefsir kitabıyla başka ilim dallarına ait eserleri 

de yeri geldikçe bilgi ve görüş almak veya kendi bilgi ve kanaatlerimizi test etmek 

için kullandık. Ancak bu kitapların muhtevasını olduğu gibi -meselâ tercüme 

ederek- veya çoğunlukla almadık; deyim yerindeyse hem aramızda hem de 

kitaplarla müzakere yaptık, eski tefsir birikimini özetleyerek verdik, sonunda bize 

ikna edici görünen ve temel amaca uygun düşen anlayış ve yorumu tercih ettik, 

oluşturduk.”55 “Tefsir bir yandan klasik ve muasır tefsirlerdeki yorumları süzerek 

okuyucuya vermeye çalışan, yani bu alanda ortaya konmuş önceki mesaileri göz 

                                                 
53 Onay, a.g.y. s.29 
54 Mevlüt Güngör, Cassâs ve Ahkâmu’l-Kur’an’ı, Ank. 1989, s.53 
55 Kur’an Yolu, I/48 
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ardı etmeyen, diğer yandan da eseri bilgi ve yorum yığını hâline getirmekten uzak 

duran bir anlayış üzerine bina edildi.”56  

Biz de burada baştan sona kadar tefsirde yer bulan çalışmalar hakkında, 

tespitlerimize göre en fazla istifade edilen tefsirden aşağıya doğru, kısa kısa bilgiler 

vermenin Kur’an Yolu tefsiri hakkında bilgi sahibi olmamız açısından faydalı 

olacağı kanaatindeyiz. Haklarında kısa bilgiler vereceğimiz bu eserlerden de daha 

çok hangi konularda istifade edildiğini belirtilmeye çalışacağız. 

Kur’an Yolu tefsirine yönelik eleştiri kaleme alan yazarlar Kur’an Yolu 

tefsirinin, bir kısmı Türkçe olan beş-on tefsirden müteşekkil derleme bir tefsir 

olduğu yönünde eleştiride bulunmuşlardır. 

Tespitlerimize göre tefsirde daha çok altı-yedi tefsirden istifade edilmekle 

birlikte diğer tefsirlerden de yeri geldikçe istifade edilmiştir. Sadece alıntı 

yapılmakla da yetinilmemiş,  birçok yerde diğer kaynaklardan bağımsız olarak kendi 

görüşlerini, tercihlerini de belirtmişlerdir.57  

Ancak müelliflerin zaman zaman bir konu hakkında farklı görüşleri 

zikretmekle yetindikleri ve bir tercihte, yorumda bulunmadıkları görülmektedir.58 

Kanaatimizce böyle bir yöntem hem müelliflerin metodları ile uyuşmamakta hem de 

okurların ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Bir konu hakkında farklı görüşler 

verildiği zaman bir tanesinin niçin daha tercihe şâyan olduğu belirtilmeliydi veya 

görüşler hakkında bir düşünce ifade edilmeliydi. Çünkü müellifler metodlarının şu 

şekilde olduğunu ifade etmektedirler: “...deyim yerindeyse hem aramızda hem de 

kitaplarla müzakere yaptık, eski tefsir birikimini özetleyerek verdik, “sonunda bize 

ikna edici görünen ve temel amaca uygun düşen anlayış ve yorumu tercih 

ettik”, oluşturduk.”59 

Çalışmamız esnasında gözönünde bulundurduğumuz tefsrin II. baskısındaki 

okumalarımıza göre zaman zaman yabacı kaynaklara atıflarda bulunulduğu ve yer 

yer yabancı kelimeler kullanıldığı olsa da bunun tefsirde çok fazla yer kaplamadığı 

kanaatindeyiz. 

                                                 
56 Onay, “Kur’an Yolu” İsimli Türkçe Meal ve Tefsir Üzerine Söyleşi, s.29-30 
57 Kur’an Yolu, I/627-628; II/570, 587, 589, 599, 600, 605-607, 610, 630-632; III/62, 64, 71, 124, 136, 
152-155, 206, 207, 217, 229, 275, 278, 386; IV/498, 520, 582; V/398-399... 
58 Kur’an Yolu, I/211, 259, 307-308, 377-378, 533, 551, 561, 731; II/379-380, 449, 766; III/26, 131-132, 
146, 221, 649; IV/194-195, 484; V/290, 465, 495 
59 Kur’an Yolu, I/48 
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Tefsirin temel kaynakları olarak niteleyebileceğimiz ve kendilerinden çokça 

istifade edilen eserleri şu başlıklar altında toplayabiliriz.   

1. Tefsir Kitapları 

a) Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-Gayb 

Asıl adı Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer b.Hüseyn b. Hasan b. Ali et-

Temimi et-Tebristanî er-Râzî’dir. Fahreddin diye lakaplandırılmıştır. Hicri 544’te 

doğmuş, 606’da vefat etmiştir. Tefsir, kelam, tabii ilimler, lügat gibi sahalarda 

seçkin bir âlim olmuştur.60 Fahruddin er-Râzî, itikâdî konularda aşırı gittikleri 

düşünülen kimselere karşı cevaplar veren Ehl-i Sünnet müfessirlerinin de başında 

gelmiştir.61 

Kimi müfessirler her ne kadar “tefsirden başka her şey içerir”62 dese de sadece 

tefsir değil, İslami ilimlerle alakalı çalışmaların birçoğunda Râzî’nin tefsirinden63 

vazgeçilemediğine şahit olmaktayız. Râzî’nin tefsiri Kur’an Yolu tefsiri için de 

baştan sona kadar vazgeçilmez bir tefsir olmuştur. Tespitlerimize göre Kur’an 

Yolu’nda en fazla istifade edilen kaynak da Râzî’nin tefsiri olmuştur. Fıkıh,64 fıkıh 

usulü,65 hadis,66 sebebi nüzul,67 kelam,68 lügat-belagat,69 Yahudilik-Hıristiyanlık,70 

müşrikler,71 peygamberler tarihi,72 İslam tarihi,73 nesh74 gibi birçok konuda 

kelimelerin hangi anlamlara geldikleri, ayetlerin nasıl anlaşılması gerektiği, ne ifade 

ettiği ile alakalı olarak Râzî’den alıntılar yapılmıştır. Bununla beraber zaman zaman 

eleştirdikleri noktalar da olmuştur.75 

     

 

                                                 
60 Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Beyrut, tsz. I/192 
61 Muhammed Abdul Azim ez-Zürkânî, Menâhilu’l-İrfan fî Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, 1996, 2/69 
62 Ebu Hayyan el-Endelusî, el-Bahru’l-Muhît, Mısır, 1328, I/445 
63 Fahreddin er-Râzî Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer, et-Tefsîru’l-Kebîr, Beyrut, 1997 
64 Kur’an Yolu, I/436, 439, 608, 609; II/277, 319, 361 
65 Kur’an Yolu, I/612, 613; II/138, 146 
66 Kur’an Yolu, II/493, 517, 717, 727; III/205 
67 Kur’an Yolu, I/536; II/118, 299, 742, 760; III/290 
68 Kur’an Yolu, I/168, 533, 544, 566, 568, 619; II/311, 473, 532; III/112, 115, 118 
69 Kur’an Yolu, I/508, 616, 653; II/415  
70 Kur’an Yolu, I/485, 573, 598; II/179, 204, 318, 321, 361, 582, 614, 618  
71 Kur’an Yolu, II/476, 486 
72 Kur’an Yolu, II/510, 511, 546, 550, 556, 573,598 
73 Kur’an Yolu, II/409-410; III/19, 49, 52, 71, 76 
74 Kur’an Yolu, II/649, III/106 
75 Kur’an Yolu, II/373, 425, 539-540; III/148; IV/720 
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b) İbn Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân 

Asıl adı Muhammed b. Cerir, künyesi Ebu Câfer olan Taberî hicri 224 

senesinde doğmuş, ilim için birçok yere seyahat etmiş ve en sonunda Bağdat’ta 

kalmış ve hicri 310 yılında burada vefat etmiştir.76  

İbn Cerîr et-Taberî’nin kaleme almış olduğu “Camiu’l-beyan an te’vili Âyi’l-

Kur’an” adlı tefsiri hicri ilk asırlardan itibaren Kur’an ile alakalı yapılmış ama bize 

kadar ulaşmamış birçok çalışmayı, bünyesinde barındırması hasebiyle ayrıcalıklı bir 

yere sahiptir. Tefsir usulüyle ilgili çok kıymetli bilgilerin yer aldığı bir mukaddime77 

ile başlayan bu kitap, oldukça hacimli bir tefsirdir.78 

Her bir ayeti; Kur’an, sünnet, sahabe, tabiin ve etbau’t-tabiin sözü ile tefsir 

yöntemini seçmiş, eğer sözü edilen kaynaklarda aradığını bulamazsa, o zaman da 

Arap dili bilgilerine dayanarak ayetleri yorumlamaya çalışmıştır. Bu bakımdan 

Taberî’nin tefsiri, genellikle rivayet tefsirleri arasında sayılırsa da söz konusu 

özelliğinden ve rivayetlere yönelik olarak yapmış olduğu tenkid ve tercihlerden 

dolayı dirayet tefsir özelliği taşımaktadır.79  

Râzî’den sonra Kur’an Yolu’nda en çok istifade edilen tefsir Taberî’nin 

tefsiridir. Taberî tefsirinden de başta ayetlerin izahı için Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’den,80 sahabe ve tabiinden gelen rivayetlere,81 sebebi nüzûllere;82  daha sonra 

da Ehli Kitap,83 peygamberler tarihi,84 İslam tarihi,85 kelam86 gibi İslamî ilimlerle 

alakalı birçok konuda konuların izahı için alıntılara yer verilmiştir.87  Zaman zaman 

da Taberî’ye eleştiriler yöneltmişlerdir.88 

 

 

 

 
                                                 
76 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, I/192 
77 Muhammed b. Cerîr et-Taberî, Câmiu’l-Beyân fî Te’vili’l-Kur’an, Beyrut, h.1405, I/25-86 
78 Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, MÜ İFAV Yay. İst. 2003, s.140 
79 Demirci, a.g.e. s.140 
80 Kur’an Yolu, II/494, 626, 650, 734; III/118; V/327 
81 Kur’an Yolu, III/307, 727; IV/344, 357, 344, 450, 559, 701,   
82 Kur’an Yolu, I/443, 641; II/115, 118, 197, 204, 325, 739; III/41, 55, 61, 63, 234, 290  
83 Kur’an Yolu, II/293,327, 364,595,620, 759; III/131, 134, 305 
84 Kur’an Yolu, II/510758; III/134, 172, 173, 219, 222, 240,  
85 Kur’an Yolu, III/19, 20, 38, 52, 69; III/291 
86 Kur’an Yolu, II/309, 310; III/130, 277, 297, 314, 319 
87 Kur’an Yolu, II/356, 423, 518; III/12, 61; V/172, 239, 659  
88 Kur’an Yolu, II/178, 644,724 
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c) İbn Âşûr, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr 

Muhammed et-Tâhir b. Âşûr hicri 1296, miladi 1879 yılında Tunus’da doğdu.89 

Tahsil hayatında sadece dinî ilimlerin değil aynı zamanda felsefe, filoloji ve 

sosyolojinin çok büyük bir yeri olmuştur.90  Tunus Zeytûne Üniversitesi’nin 

rektörlüğünü yapmıştır.91 İbn Âşûr, yaşamında sosyal hayatın içinde bizzat 

bulunmuş, değişik düşüncelere de öncülük etmiştir. Döneminde özellikle Mısır’da 

ortaya çıkan ve başını Cemâleddin Afgânî Okulu’nun ve talebesi Muhammed 

Abduh’un ve onun da talebesi Reşid Rıza’nın çektiği reform hareketlerinin Tunus’ta 

en büyük destekçisi olmuştur.92  

İbn Âşûr Tunus’ta Zeytûne Camii’nde dersler vermiş ve özellikle de tefsir 

dersleri çok rağbet görmüştür. İbn Âşûr bu dersleri kaleme alıp dergilerde 

yayınlamıştır. Daha sonra da bu makalelerin bir araya getirilmesiyle de  “et-Tahrîr 

ve’t-Tenvîr” adlı tefsir meydana gelmiştir.93 Otuz cilt halinde yayımlanan eserde 

çeşitli tefsir meselelerinin ele alındığı 130 sayfalık bir mukaddimeden sonra 

mushaftaki sıraya göre ayetler tefsir edilmiş, belâgat nükteleri açıklanmış, önceki 

müfessirlerin işaret etmedikleri bazı hususlara yer verilerek hem klasik hem de 

çağdaş anlayış ortaya konulmaya çalışılmıştır.94  

İbn Âşûr, hicri 13 Recep 1393, miladi 12 Mart 1973’te Tunus’ta vefat 

etmiştir.95  

Kur’an Yolu tefsirinin temel kaynaklarından biri de İbn Âşûr’un tefsiridir. 

Kur’an Yolu tefsirine bakıldığı zaman Kur’an Yolu tefsirinin başından sonuna kadar 

İbn Âşûr’un tefsirinin gözönünde bulundurulduğu, birkaç istisnaî durum hariç birçok 

konuda İbn Âşûr’un görüşünün uygun görüldüğü ve tefsirde yer verildiği 

görülecektir. Fıkıh,96 kelam,97 lügat,98 kelimenin ve ayetin nasıl anlaşılabileceği,99 

                                                 
89 Hayreddin ez-Zirikli, el-A’lâm Kâmûs-u Terâcîm li Eşheri’r-Ricâl ve’n-Nisâ, Beyrut, 1984, VI/174 
90 Faruk Vural, “Tâhir İbn Âşûr ve et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsiri” (Doktora), MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İst. 2002, s.63 
91 Zirikli, a.g.e. VI/174 
92 Vural, a.g.e. s.66 
93 Vural, a.g.e. s.75 
94 Ahmet Coşkun, “İbn Âşûr, Muhammed b. Tâhir”, DİA, XIX/334  
95 Zirikli, a.g.e. VI/174 
96 Kur’an Yolu, I/405, 431; II/17, 43, 60, 126, 131, 149, 223, 269, 346, 488, 552; III/380 
97 Kur’an Yolu, I/393; II/78, 446, 522, 536; III/319 
98 Kur’an Yolu, I/473, 503, 529, 589, 602, 741; II/232, 430, 445, 460, 543; III/14, 116, 218 
99 Kur’an Yolu, II/278305, 387, 392, 459, 465, 493; III/9, 21, 116, 132; III/270, 319 



 30

peygamberler tarihi,100 isrâiliyyat,101 Ehl-i Kitap102 vs. konular örnek olarak 

gösterilebilir. Çok olmasa da bir kaç yerde de İbn Âşur’u eleştirmektedirler.103 

 

d) Zemahşerî, el-Keşşâf 

Asıl adı Mahmud b. Ömer b. Muhammed b. Ömer olan müfessirin künyesi 

Ebu’l-Kasım’dır. Harezm şehrine nisbetle de Zemahşerî denmiştir ve Cârullah 

lakabıyla anılmıştır. Zemahşerî 467/1075 yılında Zemahşer’de doğmuştur. 

538/1144’te de vefat etmiştir.104  

el-Keşşâf 105 isimli eseri müellifin son eserlerinden biri olduğu için onun kemal 

ve ilmi bir olgunluğunun nişânesi olarak kabul edilmiştir.106 Zemahşerî, Mutezile 

mezhebinin görüşlerini benimsemesi ve o fikirlerin yayıcısı olması nedeniyle de ağır 

tenkitlere uğramıştır.107 Örneğin İbn Teymiye onun için şu ağır ifadeleri 

kullanmaktadır: “Çok güzel ve fasih ifadesi olan nice insan vardır ki bunlardan 

kimileri bozuk fikirlerini sözlerinin arasına gizler de kimse bunun farkına varmaz. 

Keşşaf sahibi Zemahşerî ve benzerleri buna örnektir.”108 

Kur’an Yolu tefsirinde Zemahşerî’nin tefsirinin daha çok lügavî-belâğî109 

yönünden istifade edilmiş ve ayetin ne ifade ettiği110 belirlenmeye çalışılmıştır. 

 

e) İbn Atıyye el-Endelusî, el-Muharrerü’l-Vecîz 

Asıl adı Ebu Muhammed Abdülhak b. Gâlib b. Abdirrahman b. Gâlip el-

Mûhâribî el-Gırnatî el-Endelusî’dir. İbn Atıyye 481/1088’de Gırnata’da doğmuş, 

541/1147’de Batı Endülüs’teki Lûrka’da vefat etmiştir. 111 

İbn Atıyye’nin şöhreti daha çok “el-Muharrerü’l-Vecîz”112 adlı tefsirinden 

kaynaklanmaktadır. Çeşitli konularla alakalı görüşlerini bu eserinde ortaya koymuş; 

                                                 
100 Kur’an Yolu, I/431, 547, 555, 565, 573, 587; III/174, 180, 182, 192, 204, 224, 233, 240 
101 Kur’an Yolu, I/387-388, 389, 411; II/177 
102 Kur’an Yolu, I/467, 573, 598-599; II/322, 327, 328, 582, 598; III/131,132, 134 
103 Kur’an Yolu, II/225, 380, 631-632; IV/662, 720 
104 Zehebî, a.g.e. I/278 
105 Ebu’l-Kasım Muhammed b. Amr b. Ahmed ez-Zemahşerî, el-Keşşâf, Kahire, 1953 
106 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Fecr Yay. Ank. 1996, I/320 
107 Ahmed b. Ali b. Cafer Ebu’l-Fadl el-Askalânî, Lisânu’l-Mîzân, Beyrut, 1986, VI/4 
108 Ahmed b. Abdi’l-Halim b. Muhammed b. Teymiye el-Harrânî, Tefsire Giriş, (trc. Yusuf Işıcık), Esra 
Yay. İst. 1997, s.90 
109 Kur’an Yolu, I/548; II/305, 330, 360, 411, 415, 430, 453, 479, 560, 565, 576, 748; III/73,     
110 Kur’an Yolu, II/385, 392, 556, 567, 576, 601, 640, 728, 749, 766; III/20, 39, 41, 57, 104, 109  
111 Abdülhamit Birışık, “İbn Atıyye el-Endelüsî”, DİA, XIX/338  



 31

tefsir, kıraat, hadis, kelam, fıkıh, Arap dili sahalarındaki yetişmişliğini bu eserinde 

göstermiştir.113  

Önceki zikrettiğimiz tefsirler kadar olmasa da İbn Atıyye’nin tefsirinden de 

ayetlerin nasıl anlaşılabileceği,114 kelimenin izahı,115 İslam Tarihi,116 Ehl-i Kitap117 

gibi hususlarda istifade edilmiştir.  

 

f) Şevkânî, Fethu’l-Kadîr 

Asıl adı Muhammed b. Ali b. Muhammed b. Abdillah eş-Şevkânî’dir. 

Yemenli’dir ve Yemen’in müftüsüdür. 1173/1760 senesinde doğmuş, 1250/1834 

yılında San’a’da vefat etmiştir.118 

Muhammed eş-Şevkânî başlangıçta Zeydiye fıkhını okumuş, bu mezhebe göre 

fetva vermiş ve o mezhebin en büyük imamlarından biri olmuştur. Daha sonra hadis 

ve diğer ilimlerle meşgul olunca, bilgisi genişlemiş ve kendisinde ictihad yapabilme 

salâhiyetini görmüş, bu andan itibaren Zeydiye mezhebini taklid etmekten 

vazgeçmiş ve bütün mezheblerin görüşlerini bir tenkid süzgecinden geçirdikten 

sonra, yazmış olduğu “el-Kavlu’l-Müfîd” adlı eserinde, taklidin haram olduğuna kâil 

olmuş ve bütün mezheplere karşı, bu yönden bir cephe almıştır.119  

“Fethu’l-Kadîr el-Câmiû-Beyne Fenni’r-Rivâyeti ve’d-Dirâyeti min İlmi’t-

Tefsir”120 isimli tefsiri, isminden de anlaşılabileceği gibi hem rivayet hem de dirayet 

usûllerini cem eden bir tefsirdir. 

Kur’an Yolu tefsirinin baş kaynaklarından biri de Şevkânî’nin Fethu’l-Kadir’i 

olmuştur. Bu tefsirden de ayetlerin nasıl anlaşılabileceği hususunda,121 fıkhî,122 

kelamî123 vb. konularda istifade edildiğini görmekteyiz.  

 

 
                                                                                                                                               
112 İbn Atıyye Ebu Muhammed Abdülhak b. Gâlib el-Endelüsî,  el-Muharrerü’l-Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-
Azîz, Beyrut, 1993 
113 Birışık, a.g.m. s.339  
114 Kur’an Yolu, II/423, 581, 582, 589, 610, 579, 759, 762, 766; III/20, 21, 52, 57, 58, 67, 69,130   
115 Kur’an Yolu, II/330, 411, 415, 445, 576, 578, 579, 748; III/49, 130 
116 Kur’an Yolu, III/19, 20, 21, 52, 69 
117 Kur’an Yolu, II/304, 321, 361, 581, 582, 588, 610, 612, 759; III/130, 131,  
118 Zirikli, a.g.e. VI/297 
119 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I/465-466 
120 Muhammed b. Ali eş-Şevkani, Fethu’l-Kadîr, Beyrut, tsz 
121 Kur’an Yolu, I/405; II/392, 417, 419, 449, 451, 460, 500, 556, 560, 627; III/32, 41, 52, 58, 132, 258 
122 Kur’an Yolu, II/72, 127, 146, 261, 262, 277 331, 346; III/482  
123 Kur’an Yolu, I/393; II/536, 601, 624, 640; III/263, 274, 277, 278, 319  
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g) Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili 

Mehmet Hamdi Efendi 1294/1877 yılında Antalya’nın Elmalı kazasında 

doğmuştur. 1907’de “rüûs” imtihanına girerek üstün başarı göstermiş ve ders-i âmm 

olarak Bâyezid camiinde ders okutmuş aynı sene yapılan seçimlerde Antalya 

Mebusu olmuştur.124 1942 yılı Mayıs ayında İstanbul’da vefat etmiştir.125  

Rivayetten ziyade bir dirayet tefsiri olarak kabul edilen tefsirinde Elmalılı 

birçok müfessir gibi sadece nakletmekle yetinmemiş, yerine göre nakiller arasında 

tercihler yapmış yanlış bulduklarını tenkit etmiş ve bazı konulardaki düşüncelerini 

cesaretle ortaya koymuştur. O günün gelişen tekniğine ve pozitif ilimlerine karşı da 

ilgisiz kalmamıştır.126 

Kur’an Yolu müelliflerinin birçok yerde Elmalı’nın tefsirinden istifa 

ettiklerine,127 bununla beraber birkaç yerde de eleştiride bulunduklarına şahit 

olmaktayız.128 

Buraya kadar tanıtmış olduğumuz tefsirler Kur’an Yolu’nun en temel tefsir 

kaynaklarıydı. Daha önce belirttiğimiz ve müelliflerin de tefsirin giriş kısmında 

belirttikleri gibi ayetlerin tefsirinde bu tefsirler daima göz önünde bulundurulmuş ve 

büyük oranda bu tefsirlerden istifade edilmiştir.  

Aşağıda sıraladığımız tefsirlerden de istifade edilmiş olsa da daha az yer işgal 

etmiş olmaları nedeniyle sadece müellifleri ve tefsirlerini zikretmekle yetineceğiz. 

 

ğ) İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’ani’l-Azîm129 

h) Muhammed Esed, Kuran Mesajı130 

Müellifler Esed’in tefsirinden hayli istifade etmişlerdir; ancak yeri geldikçe de 

eleştirmekten çekinmemişlerdir.131 

 

                                                 
124 İsmet Ersöz, Elmalılı Hamdi Yazır ve Tefsirinin Özellikleri, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, TDV 
Yay. Ank. 1993, s.169 
125 M.Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Yay. y.y. 1971, I/15 
126 Ersöz, a.g.e. s.176 
127 Kur’an Yolu, II/ 277, 279, 305, 360, 392, 445, 462, 506, 687, 722; III/25, 173, 206, 216, 270; IV/484 
128 Kur’an Yolu, I/491, 574; III/148 
129 Kur’an Yolu, II/555, 579, 615, 617, 659, 662, 687, 688, 698; III/173, 192, 204, 226, 234, 240, 263, 291 
130 Kur’an Yolu, II/329, 349, 748; III/18, 31, 73, 130, 147, 213, 236, 261, 277, 278, 305, 315, 326, IV/484 
131 Kur’an Yolu, II/329-330, 748; III/130, 262-263, 713; IV/71-72103, 520; V/109 
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ı) Muhammed İzzet Derveze, et-Tefsîru’l-Hadîs132 

i) Reşid Rıza, Tefsîru’l-Menar133 

Menar tefsirinden Cessâs’ın, Nesefî’nin, Âlûsî’nin tefsirinden yapılan alıntıdan 

daha çok alıntı yapılmış olmasına rağmen Kur’an Yolu tefsirinin giriş bölümünde 

“Sıkça başvurulan tefsir kaynakları” kısmında Menar tefsirine yer verilmemiş yahut 

da unutulmuş. Eğer unutuldu ise diğer baskılarda zikredilmesinin uygun olacağı 

kanaatindeyiz. 

i) Ebû Bekir İbnü’l-Arabî, Ahkâmü’l-Kur’an134 

j) Kurtubî, el-Câmi’li-Ahkâmi’l-Kur’an135 

k) Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri136 

Sıraladığımız ve müelliflerin de tefsirlerinin giriş kısmında isimlerini vermiş 

oldukları tefsirden istifade etmiş olduklarına şahit olmakla birlikte yer yer onları, 

âyetlerdeki izahlarından dolayı eleştirmişler, konuyu kendilerinin nasıl 

değerlendirdiklerini ifade etmişlerdir. Bu bağlamda Kur’an Yolu tefsirine baktığımız 

zaman müelliflerin en çok tenkitte bulundukları müfessir olarak Süleyman Ateş’i 

görmekteyiz. Tespitlerimize göre müelliflerin yaklaşık 15 yerde Ateş’e eleştiride 

bulunduklarını görmekteyiz.137 

 

l) Mevdûdî, Tefhîmu’l-Kur’an138 

Mevdûdî’nin tefsirinden de Cessâs, Nesefî, Âlûsî gibi müfessirlerin 

tefsirlerinden daha fazla istifade edilmesine rağmen, Kur’an Yolu tefsirinin giriş 

bölümünde “Sıkça başvurulan tefsir kaynakları” kısmında ve tefsirin bibliyografya 

kısmında tefsirin zikredilmediği görülmektedir. Eğer unutuldu ise tefsirin diğer 

baskılarında düzeltilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz.  

Bu tefsirlerin dışında, istifade edilen başka tefsir kitapları olsa da birkaç yerde 

kullanıldıkları için bu kadarını zikretmekle yetineceğiz. 
                                                 
132 Kur’an Yolu, II/313, 718, 729, 735, 736, 740, 762, 743, 746, 750, 752, 753, 758, 766; III/23, 63, 73; 
Numaralarını vereceğimiz şu yerlerde de eleştirilerde bulunmuşlardır: Kur’an Yolu, II/729-730, 750; 
III/759 
133 Kur’an Yolu, II/306, 312, 326-327, 340, 358, 364, 423, 579, 621, 655, 762; III/54, 137, 147, 160, 182, 
186, 189, 240 
134 Kur’an Yolu, II/655, 690, 702, 704, 708; III/308, 417, 480; IV/52, 98, 99 
135 Kur’an Yolu, II/345, 618, 620, 621, 679, 692, 708; III/224, 249, 289;IV/42 
136 Kur’an Yolu, II/417, 442, 445, 451, 476, 492, 505, 510, 580, 726; III/334, 467 
137 Kur’an Yolu, I/468-469, 499-500, 511-512, 604, 695; II/237, 249, 476, 505; III/467, 758; IV/273-274, 
360, 720 
138 Kur’an Yolu, II/279, 477, 580, 581, 718, 728; III/227, 500 
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2. Hadis Kaynakları 

Müellifler, hadis kullanımına yönelik bakış açılarını “Zayıf rivayetlere ve 

makul olmayan yorumlara yer verilmemiştir.”139 cümlesiyle ifade etmişlerdir. 

Tefsiri incelediğimiz zaman kullanılan rivayetlerin birçoğunun Buhârî’nin ve 

Müslim’in Sahih’lerinden alındığına şahit olmakla birlikte bunların yanında genel 

olarak Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inden;140 Tirmizî’nin141, Ebu Dâvud’un,142 

Nesaî’nin,143 Dârimî’nin144 Sünen’lerinden alındığına şahit olmaktayız. Hadis 

kullanımında daha çok zikrettiğimiz hadis kitapları kaynak gösterilmekle birlikte 

Taberî,145 Râzî,146 Şevkânî,147 İbn Kesir,148 İbn Atıyye149 gibi müfessirlerin 

tefsirlerinin de kaynak olarak gösterildiğine şahit olmaktayız. Kur’an Yolu’nda, 

istifade edilen hadis kitapları arasında büyük yer işgal etmesi hasebiyle Buhârî ve 

Müslim’in Sahih’leri hakkında burada kısa bir bilgi vereceğiz. 

 

a) Muhammed b. İsmail el-Buhârî, Sahih-i Buhârî:  

Tam adı “el-Camiu’ l-Müsnedu’ s-Sahfhu’ l-Muhtasar Min Umuri Resulillah 

(s.a.) ve Sünenihi ve Eyyamih” olan eserini Buhârî, hocası İshak b. Rahuye’nin 

(238/852), “Rasûlullah (s.a.v.)’in sahih hadislerini muhtasar bir kitapta toplasanız.” 

diye temennide bulunması üzerine tasnif etmiştir.150 Ve tasnif ettiği bu kitap 

Kur’an’ı-Kerim’den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilmiştir.151 

Buhari, Sahîh’ini 600.000 hadis arasından seçerek Mescid-i Haram’da telif 

etmiştir. Concordance’a göre 97 kitap ve 3730 babtan oluşmaktadır. Mükerrerler 

dahil 7275 hadis ihtiva etmektedir. İbn Hacer bu sayıyı 9082 olarak vermektedir. 

Mükerrerler dışında dört bine yakın hadis vardır. İbn Hacer bu sayıyı da 2791 olarak 

vermektedir.152 

                                                 
139 Kur’an Yolu, I/50; Onay, agy. s.30 
140 Kur’an Yolu, II/396, 487, 511, 520, 550, 577, 587, 640, 680; III/457, 534; IV/8 
141 Kur’an Yolu, II/376, 396, 487,520, 538, 587, 627, 633; III/45, 143, 457 
142 Kur’an Yolu, II/487, 577, 587, 625, 627, 640, 673, 681; III/45 
143 Kur’an Yolu, II/499; III/547 
144 Kur’an Yolu, II/369, 424; III/143, 623; IV/347 
145 Kur’an Yolu, II/494, 626, 650, 734, 739; III/118, 234, 290 
146 Kur’an Yolu, II/118, 299, 493, 517, 717, 727, 760; III/205 
147 Kur’an Yolu, II/218, 288, 517, 739; III/41  
148 Kur’an Yolu, II/218, 275, 288, 342, 682, 710; III/41 
149 Kur’an Yolu, II/325, 354, 739; III/63 
150 İsmail Lütfi Çakan, Hadis Edebiyatı, MÜ İFAV Yay. İst. 1997, s.54 
151 M. Mustafa el-A’zamî, “Buhârî”, DİA, VI/368 
152 Çakan, a.g.e. s.54 
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Tefsiri incelediğimiz zaman tefsirde en fazla istifade edilen hadis kitabının 

Buhârî’nin Sahihi olduğunu görmekteyiz. Ayetlerin izahından kelimelerin izahına, 

fıkhî, kelâmî bir çok konunun izahında, surelerin fazileti ile alakalı konularda, 

gösterilen nüzûl sebeplerinde Sahih-i Buhârî’nin kaynak olarak gösterildiğine şahit 

olmaktayız.153 

 

b) Müslim b. Haccac el-Kuşeyrî, Sahih-i Müslim 

206/821’de Nişabur’da dünyaya gelmiş, 261/875’de orada vefat etmiştir. 

Sahih-i Müslim diye şöhret bulmuş olan el-Müsnedü’s-Sahih, Kütüb-i Sitte’nin ikinci 

kitabıdır. 300.000 hadisten seçip 4000 kadar hadisten meydana getirmiştir. Ancak 

Müslim’in Sahih’indeki Tefsir Bölümü eksik olduğundan “Câmi’” sayılmamıştır.154 

Eserinin en belirgin özelliği, bir hadisin güvenilir rivayetlerinin tamamını 

çeşitli senetlerle bir araya getirmesidir. Sahih-i Buhârî ile birlikte Kur’an-ı 

Kerim’den sonra en güvenilir iki kaynak kabul edilmiş ve bu iki kaynak Sahîhayn 

diye anılmıştır.155 

Müslim’in Sahih’i “kitap” adını taşıyan 54 bölümden oluşmaktadır. Bablarının 

sayısı ise 1322 dir. Mükerrerler dışında 3033 hadis ihtiva etmektedir. Kitap isimleri, 

Buhârî’deki kitap isimleri ile paralellik arz eder. Bâb başlıkları ise, daha sonra 

Nevevî tarafından konmuştur.156  

Müslim’in eserinden Buhârî’nin eserine nazaran daha az istifade edilmiş olsa 

da tefsire bakıldığı zaman Müslim’in Sahih’inden de birçok konuda nakillerde 

bulunulduğu görülmektedir.157 

 

3. Fıkıh Kaynakları 

Tefsirde baştan sona kadar takip edilen, birçok defa kendisinden istifade edilen 

bir fıkıh kitabı yoktur. Herhangi bir konu hakkında konu ile alakalı uygun görülen 

bir düşünce varsa ondan istifade edilme yoluna gidilmiştir. Ancak DİA,158 İFAV159 

                                                 
153 Kur’an Yolu, II/370, 376, 406, 424, 433, 487, 520, 577, 587, 632; III/34, 39, 40, 193, 216, 305, 316 
154 İsmail Lütfi Çakan, Anahatlarıyla Hadis, Ensar Neşriyat, İst. 1985, s.126 
155 Yaşar Kandemir, “Müslim b. Haccâc”, DİA, XXXII/93 
156 Çakan, Hadis Edebiyatı, s.63 
157 Kur’an Yolu, II/406, 424, 430, 487, 494, 550, 577, 632, 640, 661, 669; III/39, 193, 241, 245, 285  
158 Kur’an Yolu, I/597, 639; II/146, 203, 207, 260, 270, 753, 765; III/266, 512, 615, 727  
159 Kur’an Yolu, II/203, 209-210, 220, 253, 261, 286, 291; III/27, 512 
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gibi ansiklopedilerin fıkıh konularıyla alakalı maddelerinden hayli istifade edildiğini 

görmekteyiz.  

 

4. Tarih Kaynakları 

Gerek peygamberler tarihi, gerek İslam Tarihi ile alakalı tarihi bilgilerde daha 

çok İbn Sâ’d’ın Tabakâtü’l-Kübrâ’sından,160 İbn Hişâm’ın es-Sîretü’n-

Nebeviyye’sinden161 ve Muhammed Hamidullah’ın162 eserlerinden yararlanılmıştır. 

 

5. Lügatler 

Râgıb el-İsfehânî’nin Müfredât’ı163 tefsirin başından sonuna kadar kelimelerin 

lügavî ve ıstılahî anlamlarında, ayetlerin manalarının verilmesinde göz önünde 

bulundurulan temel kaynak olmuştur. Bunun dışında Âsım Efendi’nin Kamus 

Terceme’sinden ve Cürcânî’nin Ta’rîfât’ından da zaman zaman istifade edilmiştir. 

 

6. Ansiklopediler 

DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi) başta olmak üzere İFAV 

(İslam’da İnanç İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi) ve İA (İslam 

Ansiklopedisi)’nden oldukça fazla istifade edilmiş hatta bu nedenle tefsir 

eleştirilmiştir. Fıkıh,164 tarih165 ve kelam166 sahasına giren birçok konu ile alakalı 

bilgilerin zaman zaman tafsilatlı bir şekilde anlatıldığını görmekteyiz. Özellikle 

dinler tarihi ve peygamberler tarihi ile alakalı konularda Ömer Faruk Harman’a ait 

olan makâlelerden167 oldukça fazla istifade edildiğine şahit olmaktayız. 

 

 
                                                 
160 Kur’an Yolu, I/538, 694, 702; III/210 
161 Kur’an Yolu, I/,459; II/668, 686, 698, 702, 708, 697; III/210 
162 Kur’an Yolu, II/476, 603, 747; III/526; IV/378 
163 Kur’an Yolu, I/199, 201, 424; II/177, 288, 600, 622, 650, 653, 631; III/100, 212 
164 Kur’an Yolu, I/597, 639; II/146, 203, 207, 209-210, 220, 253,260, 261,270, 286, 291, 753, 765; III/27, 
266, 512, 615, 727, 
165 Kur’an Yolu, II/239, 254, 510, 549, 555, 565, 579, 747, 758, 761; III/13, 61, 164, 178, 224, 236, 538, 
546, 569, 570, 572, 578, 607, 695, 697; IV/134, 190, 291, 376, 378, 420, 421, 713; V/69, 77,   
166 Kur’an Yolu, II/266, 604, 634; III/216, 278, 514; IV/12, 207, 314, 352, 357,   
167 Kur’an Yolu, II/247, 254, 278, 565, 579, 758; III/135, 164, 178, 224, 328, 538, 578, 607, 695; IV/190, 
336, 420   
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I. KUR’AN YOLU’NUN KUR’AN TARİHİNE BAKIŞI 

Kur’an-ı Kerim ilk kez MS 610 yılı Ramazan ayının 27. gecesinde, Arap 

Yarımadası’nın Mekke şehrinde vahyedilmeye başlandı.168 Mekke’de yaşamakta 

olan ve Allah tarafından peygamber olarak seçilen Hz. Muhammed (s.a.v.), ilk vahyi 

kırk yaşında, Mekke yakınlarındaki Hira Mağarası’nda aldı. Hz. Muhammed (s.a.v.) 

kırk yaşına yaklaştığında, hayatında o zamana kadar tanık olmadığı bazı haller 

yaşamaya başlamıştı.169 Gece gördüğü rüyalar, gündüz gerçekleşiyordu. Hz. 

Muhammed (s.a.v.) yine bu yaşlardayken yalnız kalmaktan ve tefekküre dalmaktan 

hoşlanmaya başlamıştı. Hira Mağarası’na gidiyor, yiyeceği ve içeceği bitinceye 

kadar günlerce orada kalıyordu. Daha önce tanık olmadığı bu farklı duyguları 

anlamaya çalışıyor ve Allah’a ibadet ediyordu. Vahiy gelmeden önceki bu dönem, 

yaklaşık dört beş yıl kadar sürdü.170 Hz. Peygamber’in bu yılları adeta kendisini 

yirmi yılı aşacak uzun bir vahiy dönemine hazırlamıştır. Bu dönemin ardından vahiy 

meleği Cebrail, peygamberimize gelmiş ve ilk vahyi getirmiştir.171  

Daha sonra dünyamızın tarihinde çok güzel sayfalar açacak olan bu kutlu olay, 

doğruluk derecesi yüksek rivâyetlere göre şöyle gerçekleşmiştir: Melek Cebrail Hz. 

Muhammed (s.a.v.)’in yanına gelerek ona “Oku” dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) “Ben 

okuma bilmem” cevabını verince, melek onu sıkıca kavradı ve bıraktı. Ardından 

yine “Oku” dedi. Hz. Muhammed (s.a.v.) buna karşılık yine, “Ben okuma bilmem” 

deyince, melek yeniden onu sıktı ve bıraktı. Bunun üzerine Cebrail üçüncü defa aynı 

şeyi tekrarladıktan sonra, “Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan 

yarattı. Oku! Rabbin sonsuz cömertlik sahibidir. O kalemle öğretendir. O 

insana bilmediğini öğretti.” mealindeki âyetleri172 okudu ve uzaklaşıp gitti. 

Peygamberimiz (s.a.v.), Kur’an’da da belirtildiği gibi, hiç beklemediği bir anda 

böyle bir durumla karşılaşmıştı.173 Yaşadığı bu sıra dışı olayı ilk anda 

anlamlandıramayan ve dehşete kapılan Hz. Muhammed (s.a.v.), hemen evine sığındı 

ve Hz. Hatice’den kendisini örtmesini istedi. Evinde bir süre dinlenen ve ilk anın 

korku ve endişesini üzerinden atan Hz. Muhammed (s.a.v), kalktığında başından 

                                                 
168 Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, (trc. Salih Tuğ), İrfan Yay. İst. 2001, I/74 
169 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, Kahire, tsz. I/312 
170 Abdulhamit Birışık, Kur’an Tarihi, DİA, XXVI/384 
171 Mehmet Paçacı, Kur’an’a Giriş, İSAM Yay. İst. 2006, s.14 
172 el-Alak 96/1-5 
173 el-Kasas 28/86  
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geçen bu olağanüstü olayı sevgili eşi Hz. Hatice ile paylaştı. Bunun üzerine Hz. 

Hatice, yaşadığının gerçek dışı bir şey olmadığını ve Allah’ın kendisini yalancı 

durumuna düşürmeyeceğini söyleyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. 

Daha sonra Hz. Muhammed (s.a.v.), Hz. Hatice ile birlikte bu olanlar hakkında 

kendisine danışmak üzere Hz. Hatice’nin yaşlı amcaoğlu Varaka b. Nevfel’e gitti. 

Varaka, Kur’an’dan önceki semavi kitaplar hakkında bilgisi olan ve onları 

okuyabilen, o yörenin nadir bilginlerindendi. Hz. Muhammed’in bu tecrübesini 

dinledikten sonra Varaka, aynı durumla önceki peygamberlerin de karşılaştığını ve 

kendisine gelenin, daha önce Hz. Musa’ya da gelmiş olan vahiy meleği “namus” 

(Cebrail) olduğunu belirtti. Ardından da, dinini tebliğ etmeye başladığında eğer hâlâ 

hayatta olursa kendisini izleyeceğini ve destekleyeceğini ekledi.174 Bu bilgiler 

üzerine Hz. Muhammed (s.a.v.), tıpkı kendisinden öncekiler gibi, peygamberlikle 

görevlendirildiğini anlamıştı. Bu görüşmenin ardından, kendisini hayatı boyunca 

destekleyecek, yaşadığı zorluklar karşısında teselli edecek ve hiç kuşku duymadan 

inanacak olan sevgili hayat arkadaşı Hz. Hatice, ilk Müslüman olma şerefini 

kazanmıştır. 

 
A.  VAHİY KELİMESİ ve KUR’AN’IN NÜZÛLÜ 
Kur’an Yolu’nun Kur’an tarihini ilgilendiren konular ve kavramalar 

hakkındaki düşüncelerini daha çok tefsirin girişinde daha sonra da yeri geldikçe 

âyetlerin tefsirlerinde görmekteyiz. Tefsirde öncelikle vahyin sözlükte hangi 

anlamalara geldiği ardından da ıstılahî anlamı izah edilmiş, bu kelimenin Kur’an’da 

hangi anlamlarda kullanıldığı örneklerle ifade edilmiştir. 

“Sözlükte vahiy “süratlice ve gizlice bildirmek” anlamına gelmektedir.175 Bu 

kelimenin, “üstü kapalı sözle, söz sayılmayan seslerle, organların işaretleriyle, 

yaratılışta belli bir bilgi ve beceriyi varlığın özelliği kılmakla, yazıyla ve şeytan, cin 

gibi maddî olmayan şuurlu varlıkların zihinlere soktukları hayal ve fikirlerle 

(vesvese yoluyla) bildirme” gibi anlamlarda kullanımları da vardır.”176 

“Terim olarak vahiy, “Allah’ın peygamberlerine ulaştırdığı sözü, kelimesi, 

kelâmıdır.” Yine Allah’ın kendisine yakın kullarına (velî) ya doğrudan veya 

                                                 
174 Muhammed b. İsmail el-Buhârî, el-Câmiu’s-Sahih, Beyrut, 1988, Bed’u’l-Vahy, 1 
175 Âsım Efendi, Kâmus Tercümesi, Cemal Efendi Mat. İst. h. 1305 IV/1212 
176 Kur’an Yolu, I/14  
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melekler aracılığı ile ulaştırdığı bilgiler ve sözler için de vahiy kelimesinin 

kullanıldığı olmuştur. Ancak bunlar için yaygın olarak ilham terimi kullanılır. 

İlhamın değeri sübjektiftir; Peygamber’e gelen vahye aykırı olmamak şartıyla kime 

gelmişse onun için geçerli ve dayanak olabilir.”177 

Şûrâ sûresinin 51. âyetinin de vahyin gelme şekillerinin tümünü kapsadığı 

ifade edilmiştir: “Herhangi bir insanla Allah’ın konuşması ancak vahiy ile veya 

perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde 

olabilir. İlham ve rüya yoluyla olanlar “vahiy ile” kısmına girer. Programlama 

insana değil diğer bazı varlıklara ait olmakla beraber bunun için “Rabbin bal 

arısına ilham etti.”178 (evhâ) ifadesi kullanıldığından, o da bu kategoriye dâhildir. 

Getireni görmeden sözü işitme şekli “perde arkasından” kısmına, Cebrail’in belli 

bir şekle girerek ilâhî sözü ulaştırması “bir elçi gönderip...” kısmına aittir.”179 

“Kur’an-ı Kerim’de vahiy hem sözlük anlamında hem de terim olarak 

kullanılmıştır. Allah’ın vahyinin bütün çeşitlerini içine alan bir tanım vermek 

gerekirse “Vahiy, yüce yaratıcının genel olarak varlıkları, dilediği özelliklere ve 

hareket tarzlarına göre programlaması, özel olarak da insanlara ulaştırmak istediği 

ilâhî emir, yasak ve haberlerin tamamını vasıtalı veya vasıtasız bir tarzda, gizli ve 

süratli bir yolla peygamberlerine iletmesidir.” demek mümkündür.  

Vahiyde “gizlilik” ve “sürat” özellikleri vardır. Vahiydeki sürati, bilgisayarın 

bir tuşuna basarak kısa bir zaman parçası içinde ciltler dolusu bilgiyi yükleme, 

nakletme, kopyalama örneğine bakarak tasavvur edip anlamak mümkündür.”180 

“Bilinmezlik vasfı vahyin mahiyeti, ne ve nasıl olduğu konusuyla ilgilidir. 

Vahyin özel bir bilgi iletişim aracı olduğu bilinmekle beraber mahiyet ve keyfiyeti, 

neden ibaret olduğu, ilâhî sözün insana vahiy yoluyla nasıl intikal ettiği; konuşmak 

için dile, harfe, kelimeye ve sese ihtiyacı bulunmayan, konuşması insanın 

konuşmasına benzemeyen Allah’ın, kendi kelâmını peygamberlerine nasıl ilettiği ve 

bu kelâmın belli bir dile ait harf, kelime, cümle ve seslere nasıl dönüştüğü 

meçhuldür, gizlidir, sırdır; bu sırrın bilgisi sıradan insanlara verilmemiştir. Vahiy 

                                                 
177 Kur’an Yolu, I/15 
178 en-Nahl 16/68 
179 Kur’an Yolu, I/16 
180 Kur’an Yolu, I/16 
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mahiyeti bakımından bilinemez olduğu gibi bu iletişimin oluşu, gerçekleşme 

keyfiyeti de gizlidir, üçüncü bir şahıs buna muttali olamaz.”181 

Yirmi üç senelik bir uygulama süresi içinde tedricen indirilen Kur’an vahyi, 

bir taraftan muhatap kabul ettiği toplumun ihtiyaçlarına cevap verirken diğer taraftan 

da, o toplumdan sonsuzluk âlemine uzanan hayat çizgisinde fert ve cemiyetin 

muhtaç olduğu evrensel prensipleri koymuştur. Dolayısıyla o, önceki vahiy 

muhtevalarının bir uzantısı olarak hem hâl ve istikbali kucaklamakta hem de insanı 

bir bütün olarak ele alıp ona yön vermektedir. Nihai amacı Allah’ın iradesi 

doğrultusunda insanları ıslah etmek olan Kur’an, kendi direktiflerini, emir ve 

yasaklarını beyan etmek için toplumun, daha geniş anlamda muhitin değer ve 

davranış biçimlerini, inanç motivasyonlarını ve toplumda meydana gelen ihtilaf ve 

problemleri de dikkate almıştır. Bütün bunlardan sonra denilebilir ki Kur’an, ne 

onun inişine tanıklık etmiş toplumun örf, adet, yaşayış, zihni alışkanlık ve idrak 

biçimlerinin ne de onu tebliğ eden zatın hayatının bir yansıması ve onlar tarafından 

yönlendirilmiş güdümlü bir vahiy muhtevasıdır. O, bireysel ve toplumsal düşünce 

alışkanlıklarının bir ilk ateşleme malzemesi olarak sonsuz boyutları ve imkânları 

kucaklayan ahlakî, itikadî, toplumsal, siyasî ve edebî prensipleri sinesinde toplayan 

ve onları çözümleyen ilahi bir kaynaktır.182 

 “Nüzûl” kelimesi sözlükte; bir yere gidip onların arasında bulunmak 

anlamlarına geldiği gibi, bir şeyin yukarıdan aşağı inmesi anlamına da 

gelmektedir.183  

Buna göre bu her iki anlam, gerçek manada Kur’an’ın nüzûlüne yakışmaz. 

Çünkü bu anlamlarda cisim, yer ve intikal söz konusudur. Bunlar ise; Kur’an 

kelimesinden, ister Allah’ın zatıyle kaim olan kadim mana kastedilsin, ister hikmet 

yüklü kadim kelimeler kastedilsin, isterse kadim kelamın bir yansıması olan Kur’an 

nazmı kastedilsin... her halükarda Kur’an’ın nüzulüne yakışacak hususlar 

değillerdir. Zira Allah’ın ezelî ve gaybî kelamı maddeden uzaktır. Kur’an 

nazmındaki sözler ise söylenince son bulan a’razlardır. Bunlarda ise, yukarıdaki 

anlamda “inme ve indirme” olması düşünülemez. O halde “nüzûl” ve “inzal” 

kelimeleri, Kur’an için sözlükteki gerçek anlamlarıyla değil, mecazî anlamlarında 

                                                 
181  Kur’an Yolu, I/16-17 
182 Demirci, Tefsir Tarihi, s.17 
183 Muhammed b. Mukrim b. Manzûr, Lisânü’l-Arab, Beyrut, tsz. XI/656 
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kullanılmaktadır. Buna göre Kur’an’ın “inmesi”ni veya “indirilmesi”ni, herhangi 

bir şeyin yukarıdan aşağıya yuvarlanması ve inmesi şeklinde anlamak ve algılamak 

doğru değildir. Kur’an’ın indirilmesi, Allah’ın bildirmek istediği bütün hususları 

bildirmesi demektir.184 

 Kur’an’ın nüzûlünün keyfiyeti âlimler arasında ihtilaflı bir konudur.185 Ama 

genel olarak nüzûlün üç aşamada gerçekleştiği görüşü hâkimdir.186 Birinci safhada 

Kur’an Levh-i Mahfuza toptan indirilmiştir. İkinci safhada yine toptan olmak üzere 

Levh-i Mahfuzdan dünya semasındaki Beytü’l-İzze denilen yere indirilmiştir. 

Üçüncü safhada ise Kur’an-ı Kerim’in dünya semasındaki Beytü’l-İzze’den -

ihtilaflı olmakla birlikte- yaklaşık 23 yıl zarfında peyderpey Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’e indirilmiştir.187  

Müfessirlerin geneli söylemiş olduğumuz düşüncede olmakla birlikte bundan 

farklı fikirde olanlar da vardır. Örneğin bir görüşe göre “Kur’an Levh-i Mahfuz’dan 

Cebrail (a.s.)’a bir şekilde vahyedilmiş, sonra da Kadir Gecesi’nde toplu olarak 

Rasulüllah’a indirilmiştir. Daha sonra da ihtiyaç hâsıl oldukça, Allah’ın izni ile ve 

dilediği miktarda Cibril vasıtası ile Hz. Muhammed (s.a.v.)’e, zihin planında 

okunmuştur.”188  

Diğer bir görüşe göre de Kur’an’ın Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlandığı 

ve daha sonra da çeşitli aralıklarla bunun devam ettiği düşüncesinde olanlar da 

vardır.189 

Kur’an Yolu’nda ise Kur’an’ın nüzûlü, nüzûlün keyfiyeti hakkında ki bilgilere 

konuya ilişkin âyetlerin tefsirlerinde yer verildiğini görmekteyiz. Konu ile alakalı 

söylenenlere baktığımız zaman müelliflerinde son söylemiş olduğumuz - Kur’an’ın 

Kadir Gecesi’nde indirilmeye başladığı- düşüncesinde olduklarını görmekteyiz. 

Şöyle ki: 

Bakara Sûresi’nin 185. âyetinin tefsirinde Kur’an’ın nüzûlü ile alakalı olarak 

şu hususlar belirtilmiştir: “Kur’ân-ı Kerîm’in Hz. Peygamber’e indirilmesi 

Mekke’de Hira mağarasında, milâdî 610 yılı Ramazan ayının 17. gününde başlamış 

                                                 
184 İsmet Ersöz, Kur’an Tarihi, İst. 1996, s.15 
185 Celâlüddîn es-Suyûtî, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, 1996, I/129 
186 Muhammed b. Abdillah ez-Zerkeşî, el-Burhân, Beyrut, 1391, I/228 
187 Ersöz, a.g.e. s.16; Kur’an’ın indiriliş safhaları, vahyin kaç yıl sürdüğü konuları hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz. Ersöz, a.g.e. s.14-28 
188 M.Zeki Duman, Nüzûlünden Günümüze Kur’an ve Müslümanlar, Fecr Yay. Ank. 1996, s.55 
189 Zerkeşî, a.g.e. I/228 
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ve Allah Teâlâ’nın uygun gördüğü aralıklar ve münasebetlerle yaklaşık yirmi üç 

yılda tamamlanmıştır. Âyette geçen “Ramazan aynıda Kur’an’ın indirilmesi”nden 

maksat onun tamamının değil ilk âyetlerinin indirilmesidir; Bakara sûresinin başında 

olduğu gibi birçok âyette, Kur’an’ın bir parçasına da kitap ve Kur’an denilmiştir.190 

“İnzâl” ve “tenzil” kelimeleri Âl-i İmran Sûresi’nin 3-4. âyetlerinde ise şu 

şekilde ele alınmaktadır: “âyette, kitap için “tenzil”, Tevrat ve İncil ile Furkan için 

“inzal” mastarlarından fiil kullanılması farklı şekillerde yorumlanmıştır. Tefsirlerde 

genellikle Kur’an-ı Kerim’in değişik zamanlarda parça parça, diğer iki kutsal kitabın 

ise bir defada indirildiğine işaret edildiği belirtilirse de İbn Âşûr, bütün ilâhî vahiyler 

gibi Tevrat ve İncil’in de bir defada topluca indirilmemiş ve ilâhî bildirimin 

peygamberlik süresine yayılmış olduğu görüşünü tercih eder. Ayrıca tenzil ile 

Kur’an-ı Kerim’in indirilişinin çok geniş zamana yayılmış olduğunun belirtilmiş 

olabileceği düşüncesinin de Furkan sûresinin 32. âyeti delil getirilerek Ebû Hayyân 

tarafından reddedildiğine değinir. Zira bu âyette “bir defada topluca” indirmeden söz 

edilirken “tenzil” mastarından fiil kullanılmıştır. Bu durumda Kur’an için tenzil, 

ardından diğer iki kitap için inzal mastarlarından fiil kullanılmış olmasını, Arap dili 

kurallarına göre Kur’an-ı Kerim’in indirilmesinin muhteva ve hedef kitle (bütün 

insanlık) bakımından diğerlerine göre çok daha önemli olduğunun vurgulanması 

şeklinde açıklamak mümkündür.”191 

 

B.  KUR’AN’IN GÜNÜMÜZE GELİŞİ 
Kur’an-ı Kerim Allah Teâlâ tarafından gönderilmiş olan ve gönderildiği gibi 

safiyeti bozulmadan günümüze kadar gelmiş ve kıyamete kadar da devam edecek 

olan yegâne kutsal kitaptır. Kıyamete kadar aslını koruyarak hükmünü sürdürecek 

olması ise Allah Teâlâ’nın vaadi hasebiyledir.192   

Kur’an’ın nüzulünden sonra onun muhafazası ve sonraki nesillere aktarılması 

ile alakalı söylenenler genel olarak İslam’ı yıpratmak isteyen oryantalistler ile 

bunlara cevap için çeşitli çalışmalar kaleme alan Müslüman yazarlar tarafından dile 

getirilmiştir. Kur’an Yolu müellifleri de tefsirlerinin giriş bölümünde Kur’an’ın 

korunması başlığı altında bu konuyu işlemişlerdir.  

                                                 
190Kur’an Yolu, I/282 
191Kur’an Yolu, I/469-470 
192 el-Hicr 15/9 
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“Geldiği zamandan itibaren kıyamete kadar bütün insanlığa hitap edeceği, 

onları hak dine, Allah’ın razı olduğu hayat tarzına davet edeceği, Allah tarafından bu 

maksatla gönderildiği için Kur’an-ı Kerim’in değiştirilmeden korunması, geldiği 

gibi insanlığa sunulması gerekiyordu. Allah Teâlâ bunu üzerine aldığını, kullarına 

gerekeni yaptırarak kitabı koruyacağını yine kitabında şöyle bildiriyordu: “Kesin 

olarak bilesiniz ki bu vahyi kuşkusuz biz indirdik ve onu mutlaka koruyan da 

yine biziz.”193 “Sana okutacağız ve Allah dilemedikçe unutmayacaksın.”194 

“Vahyi tam alma telâşı yüzünden dilini kımıldatma! Onu zihninde toplama ve 

onu okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun 

okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak da elbette bize aittir.”195 Hz. 

Peygamber, kendisine vahyedilen âyetleri unutmaması, hemen hafızasına alması için 

-âyetin vahyedilmesi sürerken- okumaya çalışıyordu. Bu âyetler vahyedilerek 

kendisine, Allah tarafından şu teminat verildi: “Onu sana okutacağız; hafızanda 

toplayacağız,” yani ezberlemeni sağlayacağız; anlaşılmadık yer kalmayıncaya kadar 

gerekli açıklamaları yapacağız.”196 

Kur’an’ın muhafazasının bu şekilde Allah Teâlâ tarafından garanti altına 

alındığı ifade edildikten sonra bu muhafazaya vesile olan hususlar şu şekilde ifade 

edilmiştir: 

a) Hz. Peygamber ve bir kısım ashabı tarafından tamamı, diğerlerince de çeşitli 

kısımları ezberlenmiştir. 

b) Hz. Peygamber’le Cebrail, yine Hz. Peygamber’le bazı sahâbîler, keza bir 

kısım sahâbe kendi aralarında Kur’an’ı karşılıklı okumuşlar, birinin ezbere 

okuduğunu diğeri dinlemiş ve gerektiğinde düzeltmeler yaparak doğru ve sağlam 

ezberlemeyi sağlamışlardır. 

c) Âyetler geldikçe Hz. Peygamber tarafından vahiy kâtiplerine, ileride mushaf 

haline getirildiğinde riâyet edilecek sıra bildirilmek sûretiyle yazdırılmış ve yazılan 

metin titizlikle muhafaza edilmiştir. Ayrıca sahâbenin de ellerinde yazılı parçalar 

bulunuyordu. 

                                                 
193 el-Hicr 15/9 
194 el-A’lâ 87/6 
195 el-Kıyâme 75/16-19 
196 Kur’an Yolu, I/18 
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d) Kur’an’ın nüzulü tamamlandıktan kısa bir müddet sonra (Hz. Ebû Bekir’in 

halifeliği sırasında) Hz. Peygamber tarafından bildirilen nihaî sıralamaya göre bütün 

parçalar birleştirilmiş ve yeniden yazılarak koruma altına alınmıştır. 

e) Hz. Osman’ın halifeliği döneminde Kur’an hattının standardize edilmesi 

sûretiyle oluşturulan ana metinden yeni nüshalar kopya edilerek İslam dünyasının 

başlıca merkezlerine gönderilmiştir.197 

 

1. Kur’an’ın Ezberlenmesi 

Kur’an’ın günümüze ulaşmasında önemli bir yeri olan Kur’an’ı ezberleme 

faaliyetinin, Hz. Peygamber tarafından nasıl gerçekleştirildiği şu şekilde izah 

edilmektedir:  

“Hz. Peygamber’in bütün Kur’an’ı ezberlemiş bulunduğu hem yukarıda meali 

verilen âyette zikredilen ilâhî vaadin zorunlu bir gereği olarak görülmekte hem de 

onun namazlarda ve namazların dışında münasebet düştükçe sayfalarca Kur’an’ı 

rahatça ezbere okumuş olduğu vakıasından (bu tarihî gerçekten) anlaşılmaktadır. 

Resûlullah en azından Kur’an nazil olmaya başladığı senelerde okuma-yazma 

bilmiyordu.198 Bu sebeple onun ezberlemesi yazılı bir metni değil Cebrail’in 

getirdiği vahyi okuyarak gerçekleşmiştir.”199 

Kur’an’ı ezberleme faaliyetinin sahabe tarafından nasıl gerçekleştirildiği ve 

Kur’an ezberine verdikleri önem ez-Zürkânî tarafından şu şekilde açıklanmıştır: 

“Sahâbe de Kur’an’ı peygamber efendimizden öğrenmişler ve 

ezberlemişlerdir. Kur’an öğrenimine, ezberine verdikleri önem hayatlarının her 

safhasında onu en başköşeye oturtma noktasına kadar varmıştır. Örneğin evlenecek 

olan genç bir kız, mehir olarak damattan bildiği âyetleri ve sûreleri kendisine 

öğretmesini şart koşmuştur. Hz. Peygmber (s.a.v.) de devamlı olarak Kur’an’ın 

öğrenilmesine teşvikte bulunmuş, çeşitli görevlere Kur’an’dan daha çok ezberi 

bulunanları göndermiştir.”200  

Kur’an Yolu müellifleri Kur’an’ın sahabe içerisinde kimler tarafından 

ezberlendiği ile alakalı olarak da şunları ifade etmektedirler: 

                                                 
197 Kur’an Yolu, I/18 
198 el-A’râf 7/157-158 
199 Kur’an Yolu, I/19 
200 Muhammed Abdülazim ez-Zürkânî, Menâhilü’l-İrfân fi Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, 1996, I/168 
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“Sağlam rivâyetler birçok sahâbînin Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş 

bulunduklarını ifade etmektedir. Dört halife, Talha, Sa’d, Abdullah b. Mes’ûd, 

Huzeyfe, Salim, Ebû Hüreyre, Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Ömer, Abdullah b. 

Amr, Abdullah b. Zübeyir Âişe, Hafsa, Ümmü Seleme, Ubâde b. Sâmit, Muâz, Übey 

bunların meşhurlarıdır. Sahâbeden günümüze kadar ümmet içinde Kur’an’ı, dinî bir 

görev ve ibadet şuuruyla baştan sona ezberleyenlerin ve mushafı hiç yüzüne 

bakmadan başından sonuna kadar okuyabilenlerin sayısı her dönemde artış 

kaydetmiştir.”201 

Ancak kimi rivâyetlerde Hz. Peygamber (s.a.v.) zamanında bu sayının dördü 

ya da yediyi geçmediği ifade edilmekle202 beraber bu kişilerin Kur’an’ı doğrudan 

Hz. Peygamber (s.a.v.)’e arz eden sahâbîler olduğu ve bu bilginin muttasıl bir 

senetle bize kadar ulaşan sahâbîleri ifade ettiği yorumu yapılmaktadır.203   

 

2. Mukabele (Arza) 

“Arza” kelimesi, her yıl ramazan ayında o zamana kadar nâzil olan âyet ve 

sûreleri Cebrâil’in Hz. Peygamber’e, onun da Cebrâil’e okuması anlamında bir 

terimdir.204 Kur’an Yolu’nda “Arza”nın gerçekleşmiş olmasının Kur’an’ın 

günümüze ulaşmasında önemli rol oynayan hususlardan biri olduğu kabul edilmiş ve 

arzanın şu şekilde gerçekleştiği ifade edilmiştir:  

“Sahih hadislerden anlaşıldığına göre Kur’an nazil olurken her ramazan ayında 

Hz. Peygamber onu Cebrail’e okumuştur. Bu karşılıklı okuma-dinleme işi (arza, 

mukabele) her ramazanda bir kere, Hz. Peygamber’in hayatının son ramazanında ise 

iki defa gerçekleşmiştir. Bunun yanında Resulullah güzel Kur’an okuyan bazı 

sahâbîlere onu okutarak dinlemiştir. Ayrıca daha Mekke devrinden başlamak üzere 

sahâbe, yazdıkları veya ezberledikleri Kur’an parçalarını birbirlerine okumuş ve 

öğretmişler, üzerinde müzakereler yapmışlardır.”205 

 

                                                 
201 Kur’an Yolu, I/19 
202 Musa İbrahim el-İbrahim, Buhûsun Menheciyyetün fi’l-Kur’an, Amman, 1996, s.46 
203 Muhammed b. Ahmed ez-Zehebi Ebu Abdillah, Ma’rifetü’l-Kurrâi’l-Kibâr, Beyrut, 1404, I/42 
204 Abdülbaki Turan, “Arza”, DİA, III/446  
205 Kur’an Yolu, I/19 
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3. Kur’an’ın Yazıya Geçirilmesi 

Kur’an kendisinden bahsederken birçok yerde “el-Kur’an” ve “el-Kitap” 

kelimelerini kullanmıştır. Bu isimler onun hem okunan hem yazılan bir vahiy 

olduğuna işaret etmektedir.206  

Hz. Peygamber (s.a.v.) kendisine vahyedilen her âyeti okuyarak dinleyicilere 

öğretmiş ve bu okuyup öğrettiği âyetler, kendisinden doğrudan işitemeyenlere de 

iletilmiştir. Ancak bu mukaddes metin, sadece hafızalarda muhafaza edilmiş 

âyetlerin mecmuu olmamış aynı zamanda yazılı bir kitap olarak kendini 

göstermiştir. Bu iki unsur birbirini daimi olarak desteklemiş ve kontrol etmiştir. Bu 

sebeple Hz. Peygamber’e vahyedilen ve kedisi tarafından ezbere okunan her âyet, o 

anda vahiy kâtipleri yanında bulunan yaprak, ağaç parçası, düzgün taş, parşömen 

kâğıdı, deri, kürek kemiği vs. gibi çeşitli şeyler üzerine derhal kaydedilmiştir.207  

Kur’an’ın, ilk dönemlerden itibaren yazılmaya başlandığı genel kanaat 

olmakla beraber, Hz. Peygamberin almakta olduğu âyetleri hangi tarihten itibaren 

yazıyla tespit ettirmeye başladığı kesin olarak bilinmemektedir.208 

Kur’an Yolu müellifleri Kur’an’ın yazıya geçirilmesi ile alakalı olarak da 

şunları dile getirmişlerdir:  

“Rasûlullah okuma yazma bilmemekle beraber yazının, metni korumadaki 

rolünü bildiği için ilk inen âyetlerden başlamak üzere Kur’an’ın bütününü vahiy 

kâtiplerine kendi huzurunda, o zaman elde bulunan ve üzerine yazı yazmak mümkün 

olan birçok malzemeye yazdırmıştır. Bu kâtiplerin sayısı hakkındaki farklı rivâyetler 

rakamı kırka kadar çıkarmaktadır.  

Hz. Peygamber’in zamanında ve huzurunda Kur’an’ın tamamı yazılmış 

olmakla beraber dağınık malzeme onun döneminde tek bir ciltte toplanıp mushaf 

haline getirilmemiştir. Bunun da çeşitli sebepleri vardır: 

a) Sûre ve âyetlerin geliş zamanlarıyla mushaftaki sıralama aynı değildir. 

Allah, peygamberine âyetlerin ve -aksini iddia edenler varsa da güçlü delillere dayalı 

tespite göre- sûrelerin, ileride cilt haline getirilirken uygulanacak sıralama şeklini de 

bildirmiştir. Âyet ve sûrelerin gelişi, o sırada yaşayan ve Kur’an’a muhatap olan 

fertlerin ve genel olarak toplumun ihtiyaçlarına göre olmuştur. Nihaî sıralama ise 

                                                 
206 Birışık, Kur’an Tarihi, DİA, XXVI/385 
207 Abdullah Draz, Kur’an’a Giriş, (trc. Salih Akdemir), Kitâbiyât Yay. Ank. 2000, 30-31  
208 Muhammed Hamidullah, Kur’an-ı Kerim Tarihi, (trc. Salih Tuğ), MÜ İFAV Yay. İst. 1993, s.41 
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bütün ümmeti, nesilleri ve insanlığı ilgilendirdiğinden zamanı gelince evrensel 

duruma ve ihtiyaca göre bu da yapılmıştır.  

b) Âyetler her zaman sûreleri tamamlayarak gelmemiş, ihtiyaca ve duruma 

göre farklı sûrelere ait âyetlerin peş peşe geldiği de olmuştur. Bu sebeple geliş sona 

ermedikçe Kur’an’ı nihaî sıralamaya göre bir kitap ve cilt şekline sokmak mümkün 

değildi.    

c) Kur’an’ın nüzulü yaklaşık yirmi üç yıllık bir süre içinde tamamlandıktan 

sonra Hz. Peygamber çok az (iki aydan biraz fazla veya bundan daha az) yaşamış, 

bildiği ve bildirdiği sıralamayı yapıp kitabı, mushaf haline getirmeye vakit ve imkân 

bulamamış, bunu kendisinden sonra gelenlere (halifelerine, ümmetine) 

bırakmıştır.”209 

 

4. Mushaflaştırma Faaliyeti 

Hz. Peygamber (s.a.v.) vefat ettiği zaman Kur’an-ı Kerim bir mushaf halinde 

tertip edilmiş değildi. Hz. Peygamber’in vefatından sonra, ayrı parçalar halindeki 

yazılı Kur’an âyetlerini kullanışlı, müracaatı kolay bir mecmua halinde toplama 

ihtiyacı ortaya çıkmış, şartların böyle bir çalışma yapmayı zorunlu hale getirdiğine 

inanan Hz. Ömer bunun öncülüğünü yapmıştır. Kur’a-ı Kerim’in cem’i konusunun 

Kur’an Yolu’nda şu şekilde işlendiğini görmekteyiz:                                                                           

“12 (633) yılında yalancı peygamber Müseylime’ye karşı yapılan Yemâme 

Savaşı’nda şehit düşen çok sayıda Müslüman arasında, sayısı yüzlerle ifade edilen 

Kur’an hafızı ve okuyucusu bulunuyordu. Hz. Ömer bu durumu görünce, Hz. 

Peygamber hayatta iken Kur’an’ı yazmış, öğrenmiş, ezberlemiş olan kimselerin 

azalması halinde mushaflaştırma (nihaî sıralamaya göre tertip edip yeniden yazarak 

bir ciltlik kitap haline getirme) işinin zorlaşacağını düşündü, bu işin bir an önce 

yapılması için halifeye başvurdu. Bundan sonrasını mushaflaştırma görevini 

üstlenen Zeyd b. Sabit şöyle anlatır: 

“Yemâme’de verilen kayıptan sonra Ebû Bekir beni çağırttı. Ömer b. Hattâb 

da yanında idi. Sözü Ebû Bekir açtı: 

- Ömer bana geldi ve ‘Yemâme Savaşı’nda birçok Kur’an hafızını kaybettik. 

Buna benzer durumlarda daha birçok hafızı kaybetmemizden ve bu sebeple de 

                                                 
209 Kur’an Yolu, I/20 
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(hâfızalardaki) Kur’an’ın birçoğunun kaybolup gitmesinden korkuyorum ve 

Kur’an’ın derlenmesini (cem’) emretmenizi uygun görüyorum’ dedi. Ben kendisine, 

‘Resûlullah’ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparsın!’ dedim, ‘Vallahi bu hayırlı bir 

iştir’ cevabını verdi ve bu talebini ısrarla tekrarladı. Sonunda Allah’ın lütfuyla bu 

teklif gönlüme yattı ve bu konuda onun gibi düşünmeye başladım. (Zeyd’e hitaben) 

‘Sen akıllı ve genç bir insansın. Seni hiçbir şeyle suçlayamayız (sana güvenimiz 

tamdır). Ayrıca sen Resûlullah için de vahyi yazıyordun. Artık Kur’an’ı araştır, 

derleyip topla.” 

(Zeyd anlatmaya devam ediyor:) Vallahi dağlardan birini yerinden kaldırıp 

taşımamı isteselerdi bana Kur’an’ı derleme teklifinden daha ağır gelmezdi. Benim 

cevabımla konuşma şöyle sürdü: 

- ‘Resûlullah’ın yapmadığı bir şeyi nasıl yaparsınız?’ 

- ‘Vallahi bu hayırlı bir iştir.’ 

Ebû Bekir bana teklifini tekrarladı durdu; sonunda ikisinin gönlüne ve 

kafasına yatan iş, Allah’ın lütfuyla benim de gönlüme yattı. Hurma dallarının uygun 

yerlerinden, düz taşlardan... ve insanların hafızalarından toplamak üzere Kur’an’ı 

araştırmaya koyuldum... Bu sûretle derlenmiş olan sayfalar vefatına kadar Ebû 

Bekir’in yanında idi, sonra hayatı boyunca Ömer’in yanında kaldı, sonra da onun 

kızı Hafsa’nın yanında koruma altına alındı.”210 

Hz. Ebû Bekir’in talimatı uyarınca Zeyd b. Sabit, insanların yazılı veya 

ezberden getirdikleri Kur’an parçalarını şu şartlarla kabul etmiştir:  

a) İlgili şahıs onu Rasûlullah’ın huzurunda yazmış olacak,  

b) Buna dair iki şahit getirecek,  

c) Genel olarak halkın ezberlediği ve bildiğine uygun bulunacak. 

Zeyd b. Sâbit hem Kur’an hafızı hem de Hz. Peygamber’in vahiy kâtiplerinden 

biri idi. Hz. Peygamber zamanında yazdırılan Kur’an sayfaları da (Kur’an’ın yazılı 

olduğu malzeme) elinin altında bulunuyordu. Bu malzeme ve bilgiye dayanarak 

Kur’an’ı derleyip mushaf tertibinde yazması mümkün olduğu halde halkın 

hafızasındaki ve ellerindeki malzemeye başvurması, karşılaştırma yapması ve ittifak 

                                                 
210 Buhârî, Fezâilü’l-Kur’an, 3 
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hâsıl olduktan sonra kaydetmesi hem korumaya yönelik bir ihtiyattır hem de ileriye 

dönük ihtilâfları ve iddiaları önleme amacı gütmektedir.211 

Abdullah b. Mes’ûd’un teklifiyle mushaf adı verilen bu nüsha, şüpheye yer 

bırakmayacak ölçüde titizlikle toplanmış, tertiplenmiş, yazılmış ve -ileride 

açıklanacak olan- yedi harfi ihtiva etmiş bulunuyordu. Bu nüshada (mushaf) âyetler 

geliş sırasına göre değil, Rasûlullah’ın bildirdiği nihaî sıralamaya göre ve ait 

oldukları sûrelere yazılmıştır.”212 

 

5. Hz. Osman Döneminde Yapılan Çalışmalar 

Hz. Osman döneminde İslam coğrafyası genişlemiş, ashabın ileri gelenlerinden 

bir kısmı İslam’ı ve Kur’an’ı öğretmek için fethedilen yerlere dağılmışlardır. Her 

bölgede, hangi sahâbî onlara Kur’an öğretmiş ise orada onun kıraati meşhur 

olmuştur. Birinde olan kıraat diğerinde yoktu, okuyuş tarzlarında farklılıklar vardı. 

Hocaları ve edaları farklı bu insanlar bir araya geldiklerinde ihtilafa düşüyor, 

birbirlerine karşı üstünlük iddiasında bulunuyorlardı. Öyle ki hızını alamayanlar 

zamanla birbirlerini küfürle dahi itham etmişlerdir.213 Bu gelişmeler üzerine çeşitli 

tedbirler alma ihtiyacı hâsıl olmuştur. Kur’an Yolu müellifleri bu aşamadan sonra 

Kur’an ile alakalı çalışmaları daha çok Buhâri’den aldıkları nakille izah etmişlerdir: 

“Buhârî yukarıda özetlenen derleme faaliyetiyle ilgili rivâyetten sonra Hz. 

Osman zamanında yapılan “tek harfe indirerek birden fazla nüsha yazdırma” işi 

hakkındaki bilgiyi de Enes b. Mâlik’ten aktarmıştır. Hicrî 25. yılda Hz. Osman’ı bu 

faaliyete iten sebep, Ermenistan ve Azerbaycan fetihlerinde bulunan Huzeyfe b. 

Yemân’ın, evine bile uğramadan doğruca halifenin huzuruna çıkarak kendine orada 

olup biteni anlatmasıdır. Huzeyfe’nin verdiği bilgiye göre çeşitli bölgelerden savaşa 

iştirak eden müslümanlar bu savaş esnasında, Kur’an’ı farklı okuma yüzünden 

birbirlerine düşmüşler, sert tartışmalara girmişler, hatta bazıları kendilerinden farklı 

okuyanları ağır bir şekilde suçlamışlardı. Farklı okuma sebebi, Hz. Ebû Bekir 

zamanında yazılan nüshada “yedi harfin bulunması, bu bakımdan bölge ve kabileler 

                                                 
211 Kur’an-ı Kerim’in Hz. Peygamber’den sonra toplanıp bir araya getirilmesi ile alakalı olarak 
söylenenleri ve konuyla alakalı rivâyetleri eleştirel bakış açısıyla bir makâlesinde ele alan Ahmet Keleş, 
konuyla alakalı birçok soru işaretlerinin var olduğuna dikkat çekerek itirazlarını dile getirmektedir. Ancak 
kanaatimizce dile getirdiği itirazların çok da ikna edici olmadığı görülmektedir. Ahmet Keleş, Kur’an’ın 
Cem’i ve Tertibi, İslamî Araştırmalar Dergisi, c.XIV, sy.1, 2001, s.103 
212 Kur’an Yolu, I/21 
213 Ersöz, Kur’an Tarihi, s.111 
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arasında farklı okumalara imkân hâsıl olması ve bazı sahâbîlerin özel nüshalarında -

Kur’an’dan olmayan- bir kısım açıklayıcı kelimelerin bulunmasıydı. Huzeyfe bu 

ihtilâfın tefrikaya, bölünüp parçalanmaya, kitap üzerinde şüphelerin oluşmasına 

sebep olacağından korkmuş, halifeden duruma müdahale etmesini rica etmişti. 

Bunun üzerine halife yine Zeyd b. Sabit başkanlığında dört kişiden oluşan bir heyet 

kurmuş, heyete daha önce yazılan mushafı ve Kureyş lehçesini esas alıp diğerlerine 

(diğer harfler) yer vermeden birkaç nüsha mushaf yazmaları, yani ana nüshadan 

birkaç kopya çıkartmaları emrini vermiştir. Heyet yedi nüsha yazmış, Halife Osman 

bunları İslam ülkesinin yedi bölgesine göndermiş, ayrıca bunların doğru okunmasını 

sağlamak üzere uygulayıcılar da görevlendirmiştir. Halife bundan sonra Kur’an’ın 

bu nüshalardaki şekil ve lehçeye göre yazılıp okunmasını, ona uymayan farklı 

lehçelerden kelimelerle açıklamaları ihtiva eden özel yazmaların yok edilmesini 

istemiştir.”214 

“Allah Teâlâ’nın Kur’an-ı Kerim’i koruma vaadinin bir tecellisi olmalıdır ki, 

bu ilk nüshaların gönderildiği bölgelerde yaşayan müslümanlar, o mushafları esas 

alarak onların aynı olan birçok Kur’an nüshası yazmışlar; ayrıca İslam tarihinin her 

döneminde ve bütün İslam ülkelerinde çok sayıdaki müslüman tarafından Kur’an-ı 

Kerîm ezberlenmiş, böylece bu kutsal emanetin hiçbir değişikliğe uğramadan 

sonraki nesillere intikali sağlanmıştır. Hz. Osman’ın anılan heyete hazırlattığı yedi 

nüshanın akıbetine gelince, bu konudaki bilgiler net olmamakla birlikte bunların en 

az üçünün günümüze kadar geldiği kabul edilmektedir. Bu üç nüshadan biri 

Osmanlıların Medine’den çıkarken yanlarında getirdikleri ve halen Topkapı Sarayı 

Müzesi’nde bulunan nüshadır. İkincisi Timur’un Şam’dan alıp götürdüğü nüshadır 

ve halen Taşkent’te bulunmaktadır. Üçüncüsü ise İngilizlerin Moğol 

hükümdarlarının sarayından alıp götürdükleri ve Londra India Office 

Kütüphanesi’ne koydukları nüshadır. İlk mushaflar konusunda değerli bilgiler veren 

Osman Keskioğlu’na göre de Medine Mushafı günümüze kadar gelmiştir.215 Kûfe 

Mushafının 1689’da Suriye’de olduğu hakkında kesin bilgiler vardır. Şam Mushafı 

son zamanlara kadar korunmuş olup Suriyeli Abdülhakîm Efgânî tarafından resim 

yapar gibi aynen kopya edilen bir nüshası Şam’da bulunmaktadır. Taşkent’te 

                                                 
214 Kur’an Yolu, I/22 
215 Osman Keskioğlu, Kur’an-ı Kerim Bilgileri, TDV Yay. Ank. 1993, s.134 
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bulunan nüshanın ise Hz. Osman’ın mushafı olup olmadığı konusunda farklı 

görüşler vardır.”216 

Kur’an Yolu müellifleri Hz. Osman’ın istinsah ettirdiği mushafların sayısının 

yedi olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak âlimler mushafların sayısı hususunda ihtilaf 

etmişlerdir. İstinsah edilen mushafların sayısının beş, altı, yedi ve sekiz olduğu 

kanaatinde olanlar vardır.217 

Müellifler istinsah edilen mushafların sayısının yedi olduğu görüşünde 

olmakla beraber, bu istinsah edilen mushafların en az üçünün günümüze kadar 

geldiğinin kabul edildiğinin belirtmişlerdir. Bu mushafların İstanbul, Taşkent ve 

Londra’daki mushaflar olduğu belirtilmiştir. Ancak bu mushaflarla alakalı uzun 

yıllar araştırmalar yapan Dr. Tayyar Altıkulaç’a göre Hz. Osman tarafından 

yazdırılan, İslam tarihinin ilk kopya mushafları kayıptır. İlk kopya mushaflar olarak 

bilinip muhafaza edilen mushaflar ise onların kopyalarıdır. Altıkulaç’ın tespitlerine 

göre Topkapı Mushafı Hz. Osman’ın Medine’de alıkoyduğu mushaftan, Türk ve 

İslam Eserleri Mushafı Basra’ya gönderdiği mushaftan, Taşkent Mushafı Kûfe’ye 

gönderdiği mushaftan, Londra Mushafı Şam’a gönderdiği mushaftan yazılmıştır.218 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
216 Kur’an Yolu, I/23 
217 Ersöz, Kur’an Tarihi, s.124 
218 23.03.2008 tarihli Yeni Şafak Gazetesi’nin Pazar ekinde konu ile alakalı açıklamalara bakılabilir. 
Burada Dr. Tayyar Altıkulaç, çalışmasında üç şeyi göz önünde bulundurduğunu belirtiyor. Birinci olarak 
Hz. Osman’ın mushafları hakkında bilgi veren kaynaklara başvurulmuş. İbn Ebû Davud’un “Kitâbü’l- 
Mesâhif”i, Ebû Amr ed-Dânî’nin “el-Mukni” ve “el-Muhkem”i, Ebû Davud Süleyman b. Necah’ın 
“Muhtasaru’t-Teyîn”i, İbn Vesîk’in “el-Câmi” adlı kitabı gibi eserler Hz. Osman’ın mushaflarındaki pek 
çok kelimenin nasıl yazıldığı hakkında bilgiler verdiği ve bugüne kadar hiç kimsenin bu bilgilere inerek 
değerlendirme yapmadığı belirtilmiştir. İkinci olarak mushafların hattının hangi döneme ait olduğuna dair 
uzman değerlendirmelerine başvurulmuştur. Üçüncü olarak Hz. Osman’ın mushaflarında nokta, hareke 
gibi işaretlerin bulunmamış olması. Altınkulaç’ın tespitlerine göre Hz. Osman’a nispet edilen bugünkü 
mushaflarda ise kısmi de olsa nokta ve harekeler mevcut. Bazılarında 100. ve 200. âyetlere işaret eden 
“mie” ve “mietâni” kelimeleri yazlı ve her beş ve on âyetin sonunda tahmis ve ta’şir işaretleri yer 
almakta. Bazılarının sûre başlarında o sûrenin adını, kaç âyet olduğunu açıklayan bilgiler mevcuttur. 
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II.  KUR’AN YOLU’NUN KUR’AN İLİMLERİNE 

BAKIŞI 

“Ulûm’ul-Kur’an”  kavramı bir izafet terkibidir. Bu terkipte yer alan “ulûm” 

kelimesi “ilm” kelimesinin çoğuludur.219 “İlm” kelimesi ıstılâhi olarak da bir şeyi 

hakikati ile idrak etmek, manasına gelmektedir.220  

Kur’an ilimleri tamlaması esas itibariyle Kur’an’la doğrudan ilgili olan 

disiplinleri kapsar. Kur’an’ı-Kerim’le alakası olmayan, fakat kendisinden Kur’an’ın 

yorumunda dolaylı olarak yararlanılan ilimlerin Kur’an ilmi sayılıp sayılmayacağı 

hususu tartışılmıştır. Bu sebeple zaman zaman kullanılan “Kur’ânî ilimler” (el-

ulûmü’l-Kur’âniyye) şeklindeki tamlamanın ulûmü’l-Kur’an terkibinin anlamını 

vermediği için Kur’an ilimleri yerinde kullanılması yanlış olur.221 

Görüldüğü kadarıyla Kur’an ilimlerinin sayısı hakkında âlimler ittifak halinde 

değildir.222 Kimisi sayıyı oldukça kabarık tutarken kimisi de belli başlı konularla 

sayıyı sınırlı tutmuştur.   

Genel olarak Kur’an ilimleri olarak ele alınan konular Kur’an’ın vahyi, 

nüzûlü, yazımı, okunması, tertibi, toplanması, çoğaltılması, hattı, kıraati, tefsiri, 

icazı, nasih ve mensuhu, irabı, dil, üslûp ve belâgatı, âyet ve sûrelerin birbiriyle 

ilgisi, muhkem ve müteşâbihi hakkındaki disiplinleri kapsar.223 

Rasûlullah ve sahâbe döneminde Kur’an ilimleri konusunda eserlerin 

hazırlanmasına, pek ihtiyaç yoktu. Sahâbe Rasûlullah (s.a.v.)’e gelen âyetleri 

anlıyorlar, Kur’an’dan herhangi bir şeyin manasını anlamada güçlük çektiklerinde 

hemen onu Rasûlullah’a soruyorlardı. Nitekim: “İmanlarını haksızlıkla da 

(zulümle) bulaştırmayanlar.”224 âyeti indiğinde Rasûlullah’a müracaat etmiş ve 

“Hangimiz nefsine haksızlık etmez ki?” demişler ve peygamber (s.a.v.) zulmü şirk ile 

tefsir ederek “Doğrusu şirk, büyük bir zulümdür.”225 âyetini buna delil getirmiştir. 

                                                 
219 Muhammed Abdulazim ez-Zürkânî, Menâhilu’l-İrfân fi Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, 1996, I/17  
220 Râgıb el-Isfahânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, Kahraman Yay. İst. 1986, s.513 
221 Abdulhamit Birışık, “Kur’an İlimleri”, DİA, Ank. 2002, XXVI/401 
222 Suyûtî, a.g.e. I/14-23 
223 Zürkânî, a.g.e. I/20 
224 el-En’am 6/82 
225 Lokman 31/13 
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Rasûlullah (s.a.v.) de, Allah Teâlâ tarafından kendisine Kur’an verilmiş ve bilmediği 

öğretilmiştir.226 

Günümüzde dinî, fennî ve içtimaî ilimlerdeki hızlı tırmanış tefsir ilmini de 

olumlu yönde etkilemiştir. Tefsir ilmi zaviyesinden bakılınca XX. yüzyılda her 

sahada yaşanan hızlı değişim tefsir ilmini de şöyle veya böyle etkilemiştir. XX. 

yüzyılda çok yönlü tefsir çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 

Tefsirde yeni çığırlar açılmıştır. Kimi tefsirler edebî üslûpla kimileri uzun kimileri 

vasat, kimileri ise kısa yazılmıştır. Buna paralel olarak kimi tefsirler uzun 

mukaddimelerle başlamış kimisi ise bir iki sayfalık önsözle yetinerek direk konuya 

girmiş.227 Bu mukaddimelere baktığımız zaman da bunların Kur’an ilimlerine az 

veya çok değinmeden geçmediklerini görmekteyiz. 

Örneğin M. Hamdi Yazır Hak Dini Kur’an Dili228, Süleyman Ateş Yüce 

Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri229, Mevdûdî Tefhimu’l-Kur’an230, Reşid Rıza Tefsîru’l-

Menar231, Muhammed Cemâleddin Kâsımî Mehâsinu’t-Te’vil,232 Vehbe Zuhaylî et-

Tefsîru’l-Münir,233 İbn Âşur et-Tahrîr ve’t-Tenvîr234 adlı eserlerinin 

mukaddimelerinde Kur’an ilimlerine yer verdiklerini görmekteyiz.   

Bu girizgâhtan sonra Kur’an Yolu müelliflerinin “Kur’an İlimleri” terkibinden 

ne anladıklarını, nasıl değerlendirdiklerini belirtip Kur’an ilimleri içerisinde 

değerlendirilen ve Kur’an Yolu’nda temâyüz eden belli başlı konular hakkında 

müelliflerin ne düşündüklerini, bu konuların tefsirdeki yansımalarının nasıl 

olduğunu izah etmeye çalışacağız. 

Kur’an Yolu müellifleri tefsirin giriş kısmında “Kur’an ilimleri” (ulûmü’l-

Kur’an) tamlamasının iki manada kullanıldığını ifade etmişler ve şu şekilde izah 

etmişlerdir: 

a) Kur’an-ı Kerim’in ihtiva ettiği ilimler ve bilgiler. Bazı âlimler bu konuda 

aşırıya kaçarak insana, yakın ve uzak çevresine, görülen ve görülmeyen âlemlere ait 

                                                 
226 Subhî Sâlih, Ulûmu’l-Kur’an, (trc. M. Said Şimşek), Esra Yay. İst. 1994,  s.23 
227 Vural, “Tâhir İbn Âşûr ve et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsiri”, s.115 
228 M.Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Yay. 1971, I/1-32 
229 Süleyman Ateş, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Yay. İst. 1971, I/5-60 
230 Ebu’l-Ala Mevdûdî, Tefhimu’l-Kur’an, (trc. Muhammed Han, Yusuf Koca), İnsan Yay. İst. 1991, I/15-
38 
231 Muhammed Reşid Rıza, Tefsîru’l-Menar, Mısır, h.1373 
232 Muhammed Cemâleddin el-Kâsımî, Mehâsinu’t-Te’vil, Beyrut, 1994, I/11-213  
233 Vehbe ez-Zuhaylî, et-Tefsîrü’l-Münir, Beyrut, 1991, I/13-44 
234 Muhammed b. Muhammed b. Tâhir b. Âşur, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, tsz. y.y. I/10-101 
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ne kadar bilgi ve her alana ait ne kadar ilim varsa bunların tamamının ya açık ifade 

ve söz şeklinde ya da mefhum ve işaret olarak Kur’an’da mevcut olduğunu ileri 

sürmüş, bu yönde zorlama açıklamalar yapmışlardır.  

b) Kur’an’ın tarihi, yazılma şekli ve yazı problemleri, okunması, anlaşılması 

gibi konularda yapılan araştırma, inceleme, düzenleme ve açıklamalar. Hz. 

Peygamber karışıklığı, başka sözlerle Kur’an âyetlerinin birbirine karıştırılmasını 

önlemek maksadıyla Kur’an’dan başka bir şeyin yazılmamasını istediği için sahâbe, 

Kur’an ilimlerini yazmamış, şifahî olarak öğrenip öğretmeyi tercih etmişlerdir. 

Sonraki dönemlerde önce Kur’an’ın yazı şekli, nüzulü, nâsihi ve mensuhu, 

Mekke’de ve Medine’de gelenler gibi belli konularda incelemeler ve derlemeler 

yapılıp yazılmaya başlanmış, III. asırdan itibaren de -böyle parça çalışmalar 

yanında-bütün Kur’an ilimlerini ihtiva eden kitaplar telif edilmiştir. Kendisinden 

önce yapılmış çalışmalardan yararlanarak el-İtkan fi ulûmi’l-Kur’an adıyla bir özet 

kitap yazan Suyûtî, bu eserinde seksen civarında Kur’an ilminden bahsetmiştir.235 

Sözlerinden de anlaşılacağı üzere, müelliflerin Kur’an ilimleri ile ne 

kastedildiği hususunda verdikleri manalardan ikincisinin daha uygun olduğu 

düşüncesinde oldukları anlaşılmaktadır. Ancak müellifler kendi görüşleri olarak 

Kur’an ilimleri altında hangi konuların ele alınabileceğini ve bu ilimlerin sayısının 

kaç olduğunu veya olabileceğini belirtmemişlerdir. Ancak giriş kısmında Kur’an 

ilimlerinin en önemlisinin tefsir olduğunu belirtmişler, haklarında bilgi vermiş 

oldukları nasih-mensuh, i’cazu’l-Kur’an, yedi harf gibi konuların da Kur’an ilimleri 

başlığı altında ele alınabilecek konulardan olduğunu belirtmişlerdir.236 

Biz burada tefsirde ister Kur’an ilimleri başlığı altında ele alınsın ister 

alınmasın genel olarak tefsir usûlü kitaplarında Kur’an ilimleri olarak ele alınan 

belli başlı konuların Kur’an Yolu tefsirindeki yansımalarının nasıl olduğunu ele 

almaya çalışacağız.   

 

A.  TEFSİR-TE’VİL 
Kur’an Yolu müelliflerinin, tefsiri Kur’an ilimlerinin en önemlisi olarak kabul 

etmeleri237 nedeniyle biz de Kur’an ilimleri başlığı altında ele alacağımız konulara 

                                                 
235 Kur’an Yolu, I/36 
236 Kur’an Yolu, a.y. 
237 Kur’an Yolu, a.y. 
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tefsir ve te’vil kelimelerinin Kur’an Yolu’nda nasıl ele alındıklarını işleyerek 

başlamayı uygun görüyoruz.  

Öncelikle “tefsir” ve “te’vil” kelimelerinin Kur’an’ı anlamak, Allah’ın ne 

demek istediğine ulaşmak için yapılan çalışmaları ifade eden kelimeler olduğu 

belirtilmiş,238 ardından da bu kelimelerin sözlük ve lügat anlamları verilmiştir. 

“Sözlükte tefsir “açmak ve açıklamak” anlamlarındadır. “Maddî bir şeyin 

üstünü açıp ortaya çıkarmak” manasına da gelmekle beraber daha ziyade “manayı 

açmak, açık hale getirmek” anlamında kullanılmaktadır. Kelimeye bu manada 

Kur’an’da da yer verilmiştir.239 Terim olarak tefsir “Beşer için mümkün olan ölçüde 

Allah’ın muradını araştıran, anlama yollarını gösteren ilim dalı” için 

kullanılmaktadır.”240 diye ifade edilmiştir. İbn Manzur da tefsir kelimesini şu şekilde 

izah etmiştir: 

“Tefsir kelimesi “fesera” veya “sefera” köklerinden “tefil” vezninde bir 

mastardır. “fesera” lügatte beyan etmek, keşfetmek, izhar etmek ve üzeri kapalı bir 

şeyi açmak gibi manalara gelir. Istılahta ise müşkil lafızdan kastedilen mananın 

ortaya çıkarılması anlamındadır.”241 

Zerkeşi ise tefsiri şu şekilde tarif eder: “Lügat, sarf, nahiv, beyan, usul-u fıkıh, 

kıraat ilimlerinin, sebebi nüzûlün, nâsihin ve mensûhun bilinmesi yardımıyla 

Allah’ın, nebisi Hz. Muhammed (s.a.v.)’e indirmiş olduğu kitabın anlaşıldığı, 

manalarının beyan edildiği; kendisinden hikmetlerin ve hükümlerin çıkarıldığı ilme 

denir.”242 

Müellifler “te’vil” kelimesinin ise, usûlcülerden önce iki farklı manada 

kullanıldığını, Kur’an’da daha çok ikinci tarifteki anlam üzere kullanıldığı yani 

“açıklanan sözden kastedilen olayın gerçekleşmesi” anlamında kullanıldığını ifade 

etmişlerdir. Te’vili şu şekilde açıklarlar: 

“Sözlükte “dönmek, yerine varmak, yerini bulmak” anlamına gelen evl 

kökünden türetilmiş olan te’vil, terim olarak usulcülerden önce ve sonra iki farklı 

manada kullanılmıştır. Öncekilere göre te’vilin iki anlamından ilki “sözü açıklamak, 

manasını belirlemeye çalışmak”tır. İkincisi ise “açıklanan sözden kastedilen olayın, 

                                                 
238 Kur’an Yolu, I/37 
239 el-Furkan 25/33 
240 Kur’an Yolu, a.y. 
241 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, V/55 
242 Zerkeşî, el-Burhân, I/13 
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onunla anlatılmak istenen şeyin kendisi, yani gerçekleşmesi”dir. Birinci anlamdaki 

te’vil zihindedir, zihindeki bilgidir; ikincisi ise zihnin dışındadır. Mesela söz emir 

ise “te’vil, emirle istenen fiil”dir, söz haber ise “te’vil, haber konusu olan hadise”dir. 

Kur’an-ı Kerim’de te’vil kelimesi daha ziyade bu ikinci manada kullanılmıştır.”243  

Müellifler te’vil ve tefsir terimlerinin içeriği konusunda görüş birliği 

olmadığını; bazı bilginlerin her ikisini de aynı anlamda kullandıklarını, bazılarının 

ise tefsiri kesin delile dayalı açıklama, te’vili muhtemel manalardan birini tercih 

etme anlamında kullandıklarını belirtmişlerdir.244 

Müelliflerin de işaret ettiği gibi te’vilin kullanımı ile alakalı konunun 

uzmanları arasında bir birliktelik yoktur. Te’vilin hangi anlama geldiği ile alakalı şu 

tanımlar yapılabilmekte: 

“Te’vilin ıstılahtaki anlamıyla Kur’an’daki anlamı birbirinden farklıdır. 

Istılahta bir lafzı, muhtemel bulunduğu manalardan biriyle tefsir ve beyan etmek 

anlamlarında kullanılmışken; Kur’an’da, bir şeyin hakikat ve mahiyeti, akıbet ve 

sonucu anlamlarına gelmektedir.”245 

“Kur’an’daki herhengi bir harf, kelime veya cümlenin medlulünü belirlemeye 

yönelik her türlü çabanın adı, son tahlilde te’vildir. Bu noktada, ortaya konan 

çabanın adının tefsir, işârî yorum veya bâtınî te’vil olması arasında hemen hiçbir 

fark yoktur.”246  

Te’vilin fıkıh usulü âlimlerine göre tanımı da şu şekilde verilmiştir: 

“Geçerli bir sebebe ve delile dayalı olarak sözü öncelikli (râcih) manasında 

değil de ikinci derecede akla gelen manasında almak, böyle anlamak ve 

yorumlamaktır.”247 Bu tarife göre te’vil eden hem lafzın ikinci manaya da geldiğini 

açıklamak hem de bu manayı tercih etmesinin sebep ve delilini bildirmek 

durumundadır.248 

Tefsir ve te’vil kelimelerinin sözlük ve terim manalarını verdikten sonra 

yaygın olarak da şu manalarda kullanıldığı ifade edilmiştir: 

                                                 
243 Kur’an Yolu, I/37, 502; Bu mananın Kur’an’ı Kerim’deki kullanımına örnek olarak müellifler şu 
âyetleri gösteriyorlar: en-Nisâ 4/59; el-A’râf 7/53; Yûnus 10/39; Yûsuf 12/6, 37, 44, 55, 100; Kehf 18/78, 
82 
244 Kur’an Yolu, I/502 
245 Yusuf Işıcık, Kur’an’ı Anlamada Temel Bir Problem Te’vil, Esra Yay. İst. 1997, s.63 
246 Mustafa Öztürk, Kur’an ve Aşırı Yorum, Kitâbiyât Yay. Ank. 2003, s.15 
247 Kur’an Yolu, III/217 
248 Kur’an Yolu, a.y. 
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“Tefsir, Kur’an-ı Kerim’in Arapça veya başka bir dille yapılan açıklamalarıdır. 

Bu açıklamaların âyet ve hadislerle sahâbe rivâyetlerine dayanan kısmına rivâyet 

tefsiri, başta dil ilmi olmak üzere diğer yardımcı bilgilere, aklî verilere dayanılarak 

yapılan kısmına ise dirâyet tefsiri denir. Te’vil ise geçerli bir sebebe dayanarak sözü, 

ondan anlaşılan açık (zahir) mana yerine, nispeten kapalı veya ikinci derecede 

bulunan başka bir manada anlayıp yorumlamaktır.”249 

Te’vil ıstılahî anlamda ele alındığı zaman te’vil ile tefsir arasındaki fark usul 

kitaplarında şu şekilde açıklanır: “Te’vil bir karineden dolayı lafzın muhtemel 

manalarından birisini tercih anlamı taşıdığı için kesinlik ifade etmez. Fakat tefsir, 

lafızdaki mananın açıklığa kavuşturulmasında kesinlik arz eder. Çünkü tefsir, Hz. 

Peygamber ve vahye şahit olan sahâbîlerden gelen nakle dayanır. Bu yönüyle 

tefsirin tevkifi olduğu söylenebilir. Hâlbuki te’vil içtihada dayalıdır. Kısaca te’vil, 

kastedilen manayı dirâyetle, tefsir ise rivâyetle ortaya çıkarır.”250 

 

B.  NÜZÛL SEBEPLERİ 
Esbâbu’n-Nüzûl terkibi “esbâb” ve “nüzûl” kelimelerinin bir araya gelmesiyle 

oluşmuştur. “esbâb” kelimesi sebep kelimesinin çoğulu olup, sözlükte “yöntem, 

işaret, vasıta, vesile” anlamlarına gelmektedir. Arzu edilen hedefe ulaştıran her şeye 

de sebep denmektedir.251 

Kur’an-ı Kerim toptan indirilmemiş 23 küsür yıl süresince peyderpey bazen bir 

olaya binaen, bazen Hz. Peygamber (s.a.v.)’e sorulan bir soruya cevap olarak, bazen 

ashâba cesaret ve moral olmak üzere indirilmiş olmakla birlikte kimi zaman da 

herhangi bir sebep söz konusu olmaksızın nazil olmuştur.  

Allah Teâla her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Bunların bazısını biz görebilir, 

bazısını da göremeyiz veya izah edemeyiz. İşte Kur’an-ı Kerimin âyetleri de bu 

yönden iki kısma ayrılabilir. Birincisi, Kur’an’ın ekseriyetini teşkil eden ve Cenab-ı 

Hak tarafından bir sebebe bağlayamadığımız veya doğrudan doğruya indirildiğini 

söylediğimiz âyetlerdir. İkincisi ise, bir sebebe bağlıyabildiğimiz âyetlerdir. 

Üzerinde duracağımız konu budur. Hz. Peygambere bir sual veya bir hadise 

dolayısıyla birkaç âyetin veyahut da bir sûrenin tamamının nazil olmasına amil olan 

                                                 
249 Kur’an Yolu, I/38 
250 Muhsin Demirci, Tefsir Usulü ve Tarihi, MÜ İFAV Yay. İst. 2001, s.23 
251 Râgıb el-İsfehânî, el-Müfredât, s.744 
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şeye “sebeb-i nüzûl” demekteyiz. Naslarda ve vesikalarda tarihi hakikatler gizlidir. 

Vakıalara en doğru olarak şahadet eden tarihtir. Tarih ise yalnız başına neticelere 

ulaşamaz. Bir neticeye ulaşabilmek için, tabii sosyal ve edebi ilimler, tarihle 

müştereken çalışırlar. Bu bakımdan tefsir ilmindeki sebeb-i nüzul bahsini sadece 

tarihi yönden mülahaza etmemek gerekir. Hüküm teşrii, hüküm tahsisi, Allah’ın 

Kelamının anlaşılması gibi yönler de düşünülmelidir.252 

Nüzûl sebeplerini dikkate almak, Kur’an’ı anlamada ta ilk dönemlerden beri 

önemini korumuştur. Çünkü bir konuda sebebi bilmek, müsebbebi yani o sebepten 

ötürü meydana gelen durumu ve söylenen sözü bilmeyi gerektirir. Tabi ki, âyetlerin 

inmelerine sebep olan olaylar ve sorulan sorular, bunları yerinde ve iyi kullanmayan 

birçok eski ve yeni araştırıcılar elinde birtakım sakıncalar da doğurmuştur. Allah’ın 

âyetlerindeki engin, çağlar üstü ve evrensel manalar, bu sebeple belli bir dönemin 

kişisel ve toplumsal sorunlarına sıkıştırılmış ve böylece Kur’an âyetlerindeki 

kapsamlılığa gölge düşürülmüştür.253 

Nüzûl sebeplerini bilmek için takip edilecek yegane yol, Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’in sözlerini işitmiş, âyetlerin inişine şahit olmuş ve dolayısıyla onların hangi 

şartlarda ve niçin indiğini bilmiş olan sahâbeden yapılacak sahih nakilden 

ibarettir.254  

Vahidi demiştir ki: “Kur’an’ın nüzul sebepleri hakkında söz söylemek ancak; 

tenzile şahit olmuş, sebeplere vakıf olmuş, bunların ilmini araştırmış ve elde etmek 

için çaba harcamış kimselerden işitmek ve rivâyet etmekle helal olur.”255 İşte bu, 

selef âlimlerinin yoludur. Şüphesiz ki onlar bu konuda tedbirsiz ve ihtiyatsız bir şey 

söylemekten uzak duruyorlardı.256  

Kur’an Yolu tefsirinde de nüzul sebeplerine büyük ehemmiyet verilmiş yeri 

geldikçe nüzûl sebepleri ile alakalı rivâyetler kullanılmıştır. Bazen bu rivâyetler 

eleştirilmiş bazen konu ile alakalı birden çok rivâyetlerden birine bazen de birkaçına 

birden yer verilmiştir. Nüzûl sebepleri ile alakalı rivâyetler çoğu zaman temel hadis 

                                                 
252 İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Usûlü, TDV Yay. Ank. 1997, s.115 
253 Yusuf Işıcık, Kur’an’ı Anlamada Temel İlkeler, Esra Yay. Ank. 1997, s.25 
254 Abdulfettah el-Kâdi, Esbâb-ı Nüzûl, (trc. Salih Akdemir), Fecr Yay. Ank. 1996, s.14  
255 Ebu’l-Hasan el-Vâhidî, Esbâbu’n-Nuzûl, Kahire, 1968, I/4 
256 Menna Halil el- Kattan, Ulûmu’l-Kur’an, (trc. Arif Erkan), Timaş Yay. İst. 1997, s.108 



 60

kaynaklarından verilirken kime zaman ise tefsir kitaplardan alıntı yapılmakla 

yetinilmiştir.257 

Kur’an Yolu müfessirlerinin nüzûl sebeplerine bakış açılarını, kendi dillerinden 

genel olarak şu şekilde olduğunu anlamaktayız;  

“Âyetlerin anlaşılmasında tarihî bilgiler ve nüzul bilgileri önemli bir yardımcı 

role sahip olmakla beraber, yorumu bu bilgiler içine hapsetmeksizin ve öncelikle 

Kur’an’ın içerdiği mesajlar üzerinde dikkatle durulduğu takdirde yorumun ufkunu 

genişletme ve sağlıklı sonuçlara ulaşma ihtimali artar. Tabii ki, bu yorumların da 

kesinlik taşıyan verilerle çatışmamasına özen gösterilmesi gerekir. Buna göre, 

sûrede geçen ifadelerin de kimlere uygun düştüğü noktasının esas alınması, kesinlik 

kazanmamış rivâyet veya ihtimaller dolayısıyla yoruma kesin bir üslûp katılmaması 

uygun olur.”258 

Müelliflerin “âyetin tefsirinin, nüzûl bilgileri içine hapsedilmemesi” gerektiği 

düşüncesinde olduklarını, âyetleri tefsir ederken de yer yer teyit ettiklerini 

görmekteyiz.259 

Kur’an Yolu’nda kullanılan nüzûl sebepleri ile alakalı rivâyetleri genel olarak 

şu başlıklar altında toplayabiliriz: 

 

1. Hakkında Görüş Belirtilmeden Kullanılan Nüzûl Sebebleri  

Sûrelerin nüzûlü ile ya da âyetlerin tefsiri ile alakalı zikredilen nüzûl 

sebeplerinin; âyetlerin anlaşılmasında nasıl bir tesiri olduğu, rivâyetlerin kabul 

edilebilir olup olmadığı hakkında zaman zaman herhangi bir açıklama yapılmadığını 

görüyoruz.260  

 

Örnek: 

ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئيَن َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم  "
 " َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن

 
“Şüphesiz iman edenler; Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sâbiîlerden 

Allah’a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında 
                                                 
257 Kur’an Yolu, II/115, 118, 145, 197, 204, 218, 240, 275, 288, 299, 325, 329, 337, 342, 354, 462, 487, 
659, 682, 739, 742, 760; III/31, 41, 55, 61, 63, 66, 209, 234, 290; IV/52 
258 Kur’an Yolu, I/461 
259 Kur’an Yolu, I/321, 446; II/136, 299; V/273 
260 Kur’an Yolu, I/350, 457, 641, 667; II/25,197, 339; V/469, 552, 636 



 61

mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de 

çekmeyeceklerdir.”261 

 

 “Sahâbeden Selman-ı Fârisî daha önce Hıristiyan olmuş ve bir süre 

Hıristiyanlarla birlikte yaşamıştı. Hz. Peygamber’in hicretini takiben o da 

Medine’ye gelip İslam dinine girmiş ve arkadaşlık etmiş olduğu Hıristiyanları ve 

onların amellerinden gördüklerini Hz. Peygamber’e anlatmış, Hz. Peygamber de 

“Onlar İslam dini üzere ölmediler.” buyurmuştur. Selmân diyor ki: (Hz. Peygamber 

böyle buyurunca) dünyam karardı. Sonra Selmân Hıristiyanların (dinî 

hayatlarındaki) gayretlerini de anlatmış, bunun üzerine “Şüphesiz iman edenler; 

Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sâbiîlerden Allah’a ve ahiret gününe inanıp 

salih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için 

herhangi bir korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyeceklerdir.” mealindeki 

âyet inmiştir. Ardından Hz. Peygamber (s.a.v.) Selmân’ı çağırıp şöyle buyurdu: “Bu 

âyet senin arkadaşların hakkında indi. Kim benim peygamber olarak geldiğimi 

işitmeden önce Îsâ’nın dini ve İslam üzere ölürse o hayırdadır. Ama bugün kim beni 

işitir de bana iman etmezse o da helak olmuştur.” 262 

Âyetin tefsirinde, tefsirlerde yer alan âyet ile alakalı nüzûl sebebi 

zikredilmekle yetinilmiş, nüzûl sebebinin âyetin anlaşılmasında tesirinin olup 

olmadığı veya rivâyet hakkında herhangi bir açıklama yapılmamıştır. 

 

2. Birden Çok Nüzûl Sebebinin Zikri 

Kimi zaman âyetle alakalı birden çok nüzûl sebebi sıralanır ancak aralarından 

bir tercih yapılmaz, sadece rivâyetlerin aktarılması ile yetinilir.263 

 

Örnek: 

 "  َوالّلُه َغُفوٌر رَِّحيٌمُقْل ِإن ُآنُتْم ُتِحبُّوَن الّلَه َفاتَِّبُعوِني ُيْحِبْبُكُم الّلُه َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم "
 

“De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve 

günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”264 

                                                 
261 el-Bakara 2/62 
262 Kur’an Yolu, I/135 
263 Kur’an Yolu, I/443, 510, 532, 614, 706, 734;IV/51-52 
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Bu âyetin,  

a) Sûrenin başında sözü edilen Necran heyetindekilerin “Bizim Îsâ’yı ululayan 

ifadelerimiz onu sevdiğimizi belirtmek içindir.” demeleri.  

b) Bazı Müslümanların, “Ya Rasûlallah! Gerçekten biz rabbimizi seviyoruz.” 

demeleri.  

c) Yahudilerin “Allah’ın evlâtları ve asıl sevdiği kişiler bizleriz.” demeleri.  

d) Müşriklerin putlara secde etme gerekçelerini açıklarken “Biz bunlara sırf 

Allah’a olan sevgimizden ötürü ve bizi Allah’a daha çok yakınlaştırsınlar diye 

tapıyoruz.” demeleri üzerine nâzil olduğuna dair rivâyetler vardır. 265 

 

3. Zikredilen Nüzûl Sebeplerinden Birinin Tercihi 

Bazen de sıralamış oldukları nüzûl sebeplerinden birinin râcih olduğunu 

belirtirler.266 

 
Örnek: 

 الَِّذيَن َقاَل َلُهُم النَّاُس ِإنَّ النَّاَس َقْد َجَمُعوْا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم ِإيَمانًا َوَقاُلوْا َحْسُبَنا الّلُه َوِنْعَم اْلَوِآيُل "
" 
 

“Birtakım insanlar onlara, “İnsanlar size karşı asker toplamışlar, 

onlardan korkun.” dediler de bu, onların imanlarını arttırdı ve “Allah bize 

yeter, O ne güzel vekildir!” diye cevap verdiler.”  267  

 

“Kureyş ordusu kumandanı Ebû Süfyân Revhâ’da bulunduğu sırada 

Müslümanların üzerine tekrar saldırıp onları imha etmek için plan hazırlarken 

Müslümanların kalabalık bir kuvvet halinde Hamrâülesed’e geldiklerini haber 

alınca, planından vazgeçti. Bu esnada oradan geçmekte olan bir kervanın 

adamlarına, “Muhammed’e rastlarsanız ona, kendilerini toptan yok edeceğimizi 

söyleyiniz.” diyerek psikolojik savaş yöntemiyle Müslümanları korkutmak istedi. Bu 

söz Hz. Peygamber’le birlikte Müslümanlara ulaştığında onlar, “Hasbünallahü ve 

ni’me’l-vekil” (Allah bize yeter, o ne güzel vekildir) dediler. İşte bu olay üzerine 
                                                                                                                                               
264 Âl-i İmran 3/31 
265 Kur’an Yolu, I/543 
266 Kur’an Yolu, I/341; II/259, 274, 347-348; III/55, 73, 610-611; IV/514  
267 Âl-i İmran 3/173 
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inen bu âyet her türlü olumsuzluğa rağmen Müslümanların Allah ve Rasûlü’ne olan 

imanlarını, güvenlerini ve kararlılıklarını göstermektedir. Buhârî’nin rivâyetine göre 

ateşe atıldığı gün bu sözü Hz. İbrahim de söylemişti.  

Kureyşliler Uhud’dan ayrılırken yeni bir savaş yapmak için bir panayır yeri 

olan Küçük Bedir’de buluşmak üzere Müslümanlarla sözleşmişlerdi. Panayır 

mevsimi geldiğinde müşrikler buna cesaret edemediler ve itibarlarını korumak için 

Müslümanların morallerini bozup sözleştikleri yere onların da gelmemelerini 

sağlamak üzere Nuaym b. Mes’ûd adında birini Medine’ye gönderdiler. Nuaym 

Müslümanları düşmanla korkutup anlaşma yerine gitmemelerini sağlamaya çalıştı, 

fakat başaramadı. Âyetin bu olayla ilgili olarak indiği de rivâyet edilmiştir. Ancak 

âyetler bir bütün olarak değerlendirildiğinde Uhud olayına daha uygun düşmektedir. 

Çünkü âyette Müslümanların yaralandıktan sonra tekrar savaşa çıktıkları ifade 

edilmektedir. Oysa Müslümanlar Küçük Bedir’e giderken yaralı değillerdi.”268 

 

4. Âyete Verilen Manayı Teyit İçin Kullanılan Nüzûl Sebepleri 

Kimi zaman âyetin nasıl anlaşılabileceği ile alakalı görüşlerini belirtirler, 

ardından da âyetle alakalı rivâyet edilen nüzûl sebebinin bu düşünceyi desteklediği 

ifade edilir.269  

 
Örnek: 

 َأالَّ َباَع َفِإْن ِخْفُتْمَوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ ُتْقِسُطوْا ِفي اْلَيَتاَمى َفانِكُحوْا َما َطاَب َلُكم مَِّن النَِّساء َمْثَنى َوُثَالَث َوُر "
  " َتْعِدُلوْا َفَواِحَدًة َأْو َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوا

 

“Yetimlerin hakkına riâyet edemeyeceğinizden korkarsanız, beğendiğiniz 

kadınlardan ikişer, üçer, dörder nikâhlayın. Haksızlık etmekten korkarsanız 

tek kadın veya mülkiyetinizde bulunan câriye ile yetinin; bu, adaletten 

ayrılmamanız için en uygun olanıdır.”270  

 

“Yetimler çoğu defa velileri tarafından evlendirilmekte, damat adayı ve 

evlilikle ilgili olarak ileri sürülen şartlar konusunda da velilerin isteği belirleyici 

                                                 
268 Kur’an Yolu, I/716 
269 Kur’an Yolu, I/162; II/87, 136; V/87, 263 
270 en-Nisa 4/3 
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olmaktadır. Yetim bir başkasıyla evlendirilirken onun menfaatinin koruyucusu 

velidir. Eğer yetim bir kızı bizzat veli almak, nikâhlamak isterse bu takdirde onun 

koruyucusu yoktur, şartları belirlemek de -aynı zamanda evlenme akdinin diğer 

tarafı olan- veliye kalmaktadır. Bu durumda hakkın kötüye kullanılması, yetimlerin 

hukukunun zayi olması ihtimali artacağından velilere, adaletten sapma riski 

karşısında, himayeleri altında bulunan ve kendileriyle evlenmeleri caiz olacak kadar 

da uzak akrabaları olan yetim kızlarla evlenmek yerine, başka kadınlarla evlenmeleri 

tavsiye edilmekte; “ikişer, üçer, dörder” demek sûretiyle de dünyada evlenilecek 

kadınların tükenmediğine, velâyeti altındaki yetim kızlar dışında birçok kadının 

bulunabileceğine işaret buyrulmaktadır. Hz. Âişe’nin “yetimlerin hakkına riâyet 

edemeyeceğinizden korkarsanız...” mealindeki âyetin geliş sebebi olarak zikrettiği 

yaygın âdet ve sorular, yukarıdaki açıklamanın tarihî bir vakıa olduğunu 

göstermektedir. Buna göre veliler ya mallarına göz koydukları için -istemedikleri, 

sevmedikleri halde- himayeleri altındaki yetimlerle evleniyorlardı yahut da isteyerek 

evleniyor, fakat mehirlerini ve çeyizlerini emsaline göre eksik belirliyorlardı.”271 

Görüldüğü gibi âyetle alakalı izahta bulunduktan sonra âyetle alakalı Hz. 

Âişe’den rivâyet edilen âyetin nüzûl sebebinin bu izahı teyit ettiği ifade edilmiştir. 

 

5. Âyeti İzah İçin Kullanılan Nüzûl Sebepleri 

Nüzûl sebepleri kim zaman da direk âyetin izahı için getirilir. Böylelikle âyet 

daha çok nüzûl sebebiyle izah edilmiş olur.272 

 
Örnek: 

ُهْم َوِإن َتْعُفوا َوَتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا ا ّوًا لَُّكْم َفاْحَذُروَيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْوَلاِدُآْم َعُد "
 " َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم

 

“Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan da size düşman olanlar 

vardır, onlardan sakının. Ama affeder, hoşgörülü ve bağışlayıcı davranırsanız, 

şüphesiz Allah da çok bağışlayıcı ve engin merhamet sahibidir.”273 

 

                                                 
271 Kur’an Yolu, II/15 
272 Kur’an Yolu, I/266, 285, 291, 333, 345, 421; II/69; IV/380; V/353, 485  
273 et-Teğabün 64/14 
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“14. âyetin nüzûl sebebi olarak bazı kaynaklarda yer alan şu rivâyetlerden 

ilki âyetin başlangıç kısmının, diğer ikisi de son kısmının anlaşılmasına ışık 

tutmaktadır:  

a) Avf b. Mâlik el-Eşca’î Rasûlullah ile birlikte savaşa gitmek istemişti. Çoluk 

çocuğu toplanıp onun ayrılığına dayanamayacaklarını söylediler, ağlayıp sızladılar 

ve sonunda onu bu kararından vazgeçirdiler. Ama Avf daha sonra bundan dolayı 

çok pişman oldu.  

b) Mekke’de Müslüman olanlar hicret etmek isteyip çoluk çocukları buna 

razı olmayınca, “Şâyet Allah beni hicret yurdunda sizinle bir araya getirirse görün 

bakın size neler edeceğim!” diye söylenir yeminler ederlerdi.  

c) Bazı Mekkeliler Müslüman olmuş ve Medine’ye hicrete karar vermişlerdi. 

Aileleri buna karşı çıktı. Fakat bir süre sonra onları dinlemeyip Medine’ye geldiler. 

Daha önce Müslüman olanların dinî konularda epeyce mesafe katetmiş ve yetişmiş 

olduklarını görünce, buraya gelmelerine karşı çıkan eş ve çocuklarına kızdılar ve 

onları cezalandırmayı düşündüler.”274 

 
6. Tenkit Edilen Nüzûl Sebepleri 

Kimi zaman âyetle alakalı nüzûl sebebi olarak getirilen rivâyetlerin uydurma 

olduğu, rivâyetin tarihi verilerle uyuşmadığı, rivâyetin içeriği ile nüzûl zamanı 

arasında uyumsuzluğun olduğu belirtilerek rivâyetler tenkit edilmiştir.275  

 
Örnek: 

َوَما َقَدُروْا الّلَه َحقَّ َقْدِرِه ِإْذ َقاُلوْا َما َأنَزَل الّلُه َعَلى َبَشٍر مِّن َشْيٍء ُقْل َمْن َأنَزَل اْلِكَتاَب الَِّذي َجاء ِبِه  "
وَنُه َقَراِطيَس ُتْبُدوَنَها َوُتْخُفوَن َآِثيرًا َوُعلِّْمُتم مَّا َلْم َتْعَلُموْا َأنُتْم َوَال ُموَسى ُنورًا َوُهًدى لِّلنَّاِس َتْجَعُل

 " آَباُؤُآْم ُقِل الّلُه ُثمَّ َذْرُهْم ِفي َخْوِضِهْم َيْلَعُبوَن
 

“Onlar Allah’ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Çünkü “Allah hiçbir 

insana hiçbir şey indirmedi.” dediler. De ki: “Öyleyse Musa’nın insanlara bir 

nur ve hidâyet olarak getirdiği kitabı kim indirdi?” Siz onu kâğıtlara yazıp 

(istediğinizi) açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de, atalarınızın da 

                                                 
274 Kur’an Yolu, V/377 
275 Kur’an Yolu, II/229,739, 742; III/39; IV748; V/269-270 
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bilemediği şeyler (Kur’an’da) size öğretilmiştir. (Rasûlüm!) Sen “Allah” de, 

sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oyalanadursunlar!”276  

 

“Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi.” diyerek bütün peygamberleri ve 

ilâhî kitapları inkâr edenlerin kim veya kimler olduğu hususunda tefsirlerde değişik 

görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüşe göre bu sözü söyleyen kişi bir Yahudi 

hahamıdır. İbn Abbas’a isnat edilen bir rivâyete göre Hz. Peygamber kendisiyle 

tartışmaya kalkışan bu hahama “Tevrat’ı Musa’ya indiren Allah için doğru söyle, 

Tevrat’ta Allah’ın şişman hahamı sevmeyeceği yazılmış mıdır?” diye sormuş; 

kendisi de şişman olan haham, bu söze öfkelenerek “Allah hiçbir insana hiçbir şey 

indirmedi.” demiştir. Bu rivâyetin doğruluğunu kabul eden müfessirlere göre En’âm 

sûresi Mekkî olmakla beraber 91. âyet Medine’de inmiştir. Çünkü Mekke’de Yahudi 

cemaati bulunmadığından böyle bir tartışmadan da söz edilemez.”277 

“Ancak söz konusu rivâyetin sıhhati tartışmalıdır. Öncelikle Rasûlullah’ın bir 

insanı şişmanlığından dolayı küçük düşürmesi onun üstün ahlakıyla bağdaşmaz. 

Çünkü o, insanların dinî ve ahlâkî kusurlarını bile yüzlerine vurmaz; “İçinizde şöyle 

şöyle yapanları görüyorum.” gibi sözlerle uyarılarını isim vermeden yapardı. 

Ayrıca, bir Yahudi din adamının bütün peygamberleri ve kitapları inkâr etmesi 

inanılır gibi görünmüyor. Söz konusu rivâyette hahamın bu inkârı üzerine, 

Yahudilerin kendisini görevinden uzaklaştırarak yerine Kâ’b b. Eşref’i getirdikleri 

belirtiliyor. Ancak Kâ’b’ın Arap asıllı ve bir Arap kabilesinin lideri olması göz 

önüne alınırsa, bu rivâyetin asılsız olma ihtimali daha da artar.”278 

 

C.  NÂSİH-MENSÛH 

Sözlükte “ortadan kaldırmak, nakletmek” manalarına gelen “nesh” kelimesi 

terim olarak şer’î bir hükmün daha sonra gelen şer’î bir hükümle kaldırılması 

anlamına gelmektedir. Nesh edilen hükme “mensûh”, nesh eden hükme ise “nâsih” 

denir.279 

                                                 
276 el-En’am 6/91 
277 Kur’an Yolu, II/438 
278 Kur’an Yolu, II/439 
279 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab,  III/61; Muhammed b. Ebî Bekir b. Abdulkâdir er-Râzî, Muhtâru’s-Sıhâh, 
Kâhire, 2000, s.352 
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Kur’an’da nesh, İslam’ın ilk döneminden günümüze kadar ilgi duyulan ve 

tartışılan bir mesele olmuştur. Hakkında yapılan tartışmalar, Kur’an’da neshin 

bulunup bulunmadığına inhisar etmemiş, neshin ne olduğu da tartışılmıştır. 280 

Yukarıda nesh ile alakalı olarak vermiş olduğumuz tarif daha çok son 

dönemlerde tercih edilen manadır. Sahâbe ve tabiin ise neshi bu ıstılahî manada 

değil, daha çok lügavî manasında kullandıkları anlaşılmaktadır. Onlara göre nesh, 

bir âyetin başka bir âyetteki bazı vasıfları izale etmesidir.281 

Nesh konusunda yazılan kitapların bir kısmı günümüze intikal etmemişse de, 

günümüze intikal edenlerin sayısı da az değildir. Hatta bu konuda yazılmış ilk eser 

olan Katade’nin Kitabu’n-Nasih ve’l-Mensuh fi Kitabillah isimli eseri günümüze 

intikal eden eserler arasındadır. Söz konusu eser, Hatim ed-Dâmin tarafından tahkik 

edilerek ikinci basımı yapılmıştır.282 

Neshin Kur’an’da söz konusu olduğunu düşünen âlimler genel olarak bunun 

üç şekilde gerçekleştiğini kabul etmektedirler: İlki hükmü de lafzı da nesh olmuş 

âyetler, ikincisi lafzı nesh olmuş hükmü devam etmekte olan âyetler, üçüncüsü 

hükmü nesh olmuş lafzı kalmış olan âyetler.283 

Kur’an Yolu müellifleri tefsirin giriş kısmında nâsih-mensuh konusundaki 

kanaatlerini genel olarak ifade etmişlerdir. Buradaki cümlelere ve neshi kabul eden 

müfessirlerin tefsirlerinde neshin söz konusu olduğunu savundukları âyetlerle alakalı 

olarak Kur’an Yolu müelliflerinin izahlarına baktığımız zaman, neshin Kur’an 

âyetleri arasında gerçekleşmediği, Kur’an ile diğer şeriatlar arasında gerçekleştiği 

düşüncesine sahip olduklarını görmekteyiz. 

Müellifler nesh ile alakalı görüşlerini şu şekilde ifade etmektedirler: 

“Sözlükte “değiştirmek ve gidermek” manasına gelen nesh ilk devirlerde 

mutlak olarak bu anlamlarda kullanıldığı halde fıkıh usulünün oluştuğu ve tedvin 

edildiği zamanlardan itibaren şöyle tanımlanmıştır: “Sonra gelen bir nassın, 

öncekinin -ikisi bir arada olmayacak ölçüde karşıt- hükmünü kaldırması.” Bu iki 

anlayış farkı sebebiyle Kur’an-ı Kerim’de nesheden (nâsih) ve neshedilmiş bulunan 

(mensuh) âyetlerin sayısı farklı tespit edilmiş, hükmü tamamen kaldırmayıp 

                                                 
280 Ali b. Ahmet b. Hazm Ebu Muhammed, en-Nâsih ve’l-Mensûh, Beyrut, 1406 h. I/7 
281 Veysel Gülle, Kur’an’da Nesh Edilmiş Âyet Var Mıdır?, EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2006, sy. 
26, s.52 
282 M.Sait Şimşek, Kur’an’ın Anlaşılmasında İki Mesele, Yöneliş Yay. İst. 1997, s.78 
283 Hibetullah b. Abdurrahman b. İbrahim, Nâsihi’l-Kur’an ve Mensûhuhû, Beyrut, 1405 h. I/19 
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kapsamını daraltan, kayıt ve sınır getiren değişiklikleri de nesh sayan ilk devir 

yorumcularına göre sonraki usulcülerin tanımında mensuh âyet sayısı azalmıştır.”284 

“Allah’ın insana ve tabiata hâkim kıldığı kanunlar içinde bir de “değişim 

kanunu” vardır. Buna göre fert ve grup olarak insan bilgisi, becerisi, eseri 

değişiklikler geçirmekte, bir cihette ve bir zaman diliminde terakki ederken bir 

başkasında inişe geçmektedir. Bu kanun (kevnî hüküm) karşısında ilâhî dinlerin 

(şer’î hükümler) uyumsuz kalması düşünülemez; çünkü dini gönderen de tabiat 

kanunlarını koyan da Allah’tır. Biri diğerinden sonra gelen iki din arasına uzunca bir 

zaman dilimi girdiği için evrensel ve ebedî olan hükümler dışında kalan talimat ve 

kuralların değişmesi (sonra gelen dinin, öncekine ait bazı hükümleri yürürlükten 

kaldırması) tabiidir. Ancak bir dinin tebliğ ve tatbikinin ilk yıllarında, muhataplarını 

yeni hükümlere ve uygulamalara alıştırmak maksadıyla, birbirini değiştiren 

hükümlerin arka arkaya gelmesi caiz midir? Bu mesele öteden beri İslam âlimleri 

arasında tartışılmıştır. Sahâbe devrinde anlaşıldığı gibi “özel bir hükmün geneli 

özelleştirmesi, mutlak olan ifadenin sınırlandırılması, bir kayıt veya vasfın ihtirazî 

(bağlayıcı) olmadığının açıklanması, ilk bakışta anlaşılan mananın kastedilmediğinin 

beyan edilmesi...” kabilinden değişikliklerin, açıklamaların caiz ve vâki olduğu 

genellikle benimsenmiştir. A ve B gibi birbirine her yönden zıt iki hükümden, sonra 

gelenin öncekini yürürlükten kaldırması manasındaki değişiklik (nesh) Sünnî 

çoğunluk tarafından caiz görülmüş ve örneklendirilmiş olmakla beraber bazı âlimler 

“Nazarî olarak caizdir, fakat böyle bir örnek yoktur.” tezini savunmuşlar; neshin 

gerçekleşmiş bulunduğuna örnek olarak çoğunluğun gösterdiği âyetleri farklı 

yorumlamışlar, arada çelişki bulunmadığını ileri sürmüşlerdir.”285 

“Neshin gerçekleştiğini iddia edenlerden bir kısmı sayıyı hayli kabartırken Ebû 

Bekir İbnü'l-Arabî, Süyûtî gibi âlimler sayıyı yirmiye, çağdaş âlimlerden Faslı 

Hâcevî on ikiye, Hindistanlı Şah Veliyyullah beşe kadar indirmişlerdir. 

Şah Veliyyullah’ın mensuh olduğunu kabul ettiği beş âyetten üçü Rasûlullah’la 

ilgilidir. Bunlardan birisi ona mahsus evlenme hakkı, diğeri de yine bağlayıcılığı 

kendilerine özgü olan gece namazı (teheccüd) konusundadır; üçüncüsü ise onunla 

gizli bir şey konuşmak isteyenlerin önceden fukaraya sadaka vermelerini isteyen 

                                                 
284 Kur’an Yolu, I/34 
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âyettir.286 Bu üç âyetin mensuh olduğu kabul edilse bile -ki, bu da tartışmaya açıktır- 

ümmeti alıştırarak din kurallarını koyma gerekçesiyle bunların bir ilgisi yoktur; Hz. 

Peygamber’in hayatı ve hayatta olduğu dönemle ilgilidir. Geriye iki âyet 

kalmaktadır: 

a) Bakara sûresinin 180. âyeti. Ana-babaya ve akrabaya mâkul ölçüde bir ma-

lın vasiyet edilmesini isteyen bu âyetin hükmünü miras âyetinin287 kaldırdığı iddia 

edilmektedir. Hâlbuki miras âyetinin kendilerine belirli pay getirdiği akraba dışında 

kalanlara vasiyet mecburiyetini devam ettirdiğini, vasiyet âyetini kapsamını 

daraltarak yürürlükte bıraktığını düşünmek, âyetleri böyle yorumlamak ve 

uzlaştırmak mümkündür. 

b) Enfâl sûresinin 65. âyetinde müminler savaşa teşvik edilmiş, bir Müslümana 

karşı on düşmanla vuruşsalar bile galip gelecekleri bildirilmiş; 66. âyette ise sayı 

azaltılarak bire iki vuruşma halinde bile savaşı kazanacakları ifade edilmiştir. Bu 

âyetlerden ikincisinin birincisini neshettiğini söyleyenlere biz katılmıyoruz. Çünkü 

savaşta asıl olan kazanma ihtimali veya savaşa girme zaruretidir, bunlar da durum ve 

şartlara göre her zaman değişebilir.”288 

Müelliflerin nesh hakkında “neshin bir âyetin hükmünü diğer bir âyetle 

kaldırılması yerine, âyetlerin ikisinin de kendi şartlarında geçerli olduğu” 

düşüncesinde oldukları şu sözleriyle de açıkça görülmektedir: 

“Daha çok son dönem İslam bilginlerinin tercih ettiği ve bizce de isabetli olan 

anlayışa göre bir konuda iki farklı hüküm içeren iki âyetten, sonra gelenin -nihaî bir 

düzenleme getirme amacının açıkça anlaşıldığı durumlar dışında- öncekinin 

hükmünü tamamen ortadan kaldırdığını kabul etmek yerine, her iki âyetin de kendi 

şartlarında geçerli ve yürürlükte olduğunu, hangisinin indiği şartlar mevcutsa onun 

hükmünün uygulanması gerektiğini, böylece duruma göre birinin veya ötekinin 

uygulanabileceğini, eğer birinin şartları artık sonsuz olarak tekrar doğmazsa pratikte 

o hükmü uygulamaya da imkân bulunmayacağını düşünmek daha isabetli 

görülmektedir.”289 
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Müelliflerin ifadelerinden nesh ile alakalı düşüncelerinin bu şekilde olduğunu 

öğrendikten sonra, bu düşüncelerini teyit edecek birçok örneğe de Kur’an Yolu’nda 

şahit olmaktayız.290  

 

Örnek 1: 

Kıblenin Tahvîli 
  "  َعِليٌمَوِلّلِه اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب َفَأْيَنَما ُتَولُّوْا َفَثمَّ َوْجُه الّلِه ِإنَّ الّلَه َواِسٌع "

 
“Doğu da Allah’ındır batı da. Nereye dönerseniz Allah’ın zâtı oradadır. 

Şüphesiz Allah (zât ve sıfatlarında) sınırsızdır, çok bilgilidir.”291 

 

“Bakara sûresinin 115. âyetinin 144. âyetle neshedildiğini savunanlar olmuş 

olsa da, bu iki âyet arasında nesihle izahı gerektiren bir uyumsuzluk söz konusu 

değildir. 115. âyet, her yerde ve her yöne yönelerek Allah’a ibadet ve dua 

edilebileceğine, yani konunun özüne işaret etmekte, 144. âyet ise namazla ilgili özel 

uygulamayı belirlemektedir. Bazı rivâyetlerde bu âyetin, kıblenin hangi tarafta 

olduğunun bilinmemesi veya bilinse bile hastalık, yolculuk, savaş gibi özel durumlar 

sebebiyle o yöne dönmenin güç, tehlikeli ya da imkânsız olması gibi hallere ilişkin 

özel bir hüküm belirlediği ifade edilmiştir. Buna göre normal durumlarda namazı 

kıbleye yönelerek kılmak farzdır; 144. âyet bu hükmü koymuştur. Ancak yukarıda 

değinilen mazeretlerin baş göstermesi durumunda mümkün ve elverişli olan her 

yöne doğru yönelerek namaz kılınabilir; konumuz olan 115. âyet de işte bu ruhsatı 

vermektedir.”292 

 

 

Örnek 2: 

Hz. Peygamber (s.a.v)’in Hakemliği  

 َسمَّاُعوَن ِلْلَكِذِب َأآَّاُلوَن ِللسُّْحِت َفِإن َجآُؤوَك َفاْحُكم َبْيَنُهم َأْو َأْعِرضْ َعْنُهْم َوِإن ُتْعِرضْ َعْنُهْم َفَلن"
 " م َبْيَنُهْم ِباْلِقْسِط ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطيَنَيُضرُّوَك َشْيئًا َوِإْن َحَكْمَت َفاْحُك

 

                                                 
290 Kur’an Yolu, I/187, 267, 274, 282, 407,451-452, 542, 642; II/22, 36-37, 118, 225, 276, 356, 649, 662, 
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“Onlar, hep yalana kulak veren ve durmadan haram yiyen kimselerdir. 

Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir. Eğer onlardan 

yüz çevirirsen sana hiçbir zarar veremezler. Eğer hüküm verirsen aralarında 

adaletle hükmet. Şüphesiz Allah âdil olanları sever.”  293  
 

Ehl-i kitap, Hz. Peygamber’i hâkim ve hakem olarak seçip seçmemekte serbest 

oldukları gibi, Hz. Peygamber de bunu kabul edip etmemekte serbest bırakılmıştır. 

Nitekim âyetin “Sana gelirlerse aralarında hüküm ver veya onlardan yüz çevir.” 

mealindeki bölümü bunu ifade eder. “Aralarında Allah’ın indirdiği ile hükmet, 

onların arzularına uyma.” mealindeki 49. âyetin bu âyeti neshettiği ileri 

sürülmüşse de neshe gitmeden âyetlerin uzlaştırılması mümkündür ve muhayyerlik 

devam etmektedir. Zira Hz. Peygamber Ehli kitap arasında hüküm vermeyi tercih 

ederse şu yollardan biri ile de Allah’ın indirdiğine göre hüküm vermiş olur:  

a) Kur’an’la,  

b) Tevrat’ta bulunan ve neshedilmemiş olan âyetlerle,  

c) Evrensel adalet ilkeleriyle,  

d) Yahudilerin inancına göre Allah’ın indirmiş olduğu Tevrat’la.294 

 
Örnek 3: 

100 Kişinin 1000 Kişiye Denk Olması 

 َصاِبُروَن َيْغِلُبوْا ِمَئَتْيِن َوِإن َيُكن َيا َأيَُّها النَِّبيُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنيَن َعَلى اْلِقَتاِل ِإن َيُكن مِّنُكْم ِعْشُروَن "
 مِّنُكم مَِّئٌة َيْغِلُبوْا َأْلفًا مَِّن الَِّذيَن َآَفُروْا ِبَأنَُّهْم َقْوٌم الَّ َيْفَقُهوَن

َئَتْيِن َوِإن َيُكن مِّنُكْم َأْلٌف اآلَن َخفََّف الّلُه َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعفًا َفِإن َيُكن مِّنُكم مَِّئٌة َصاِبَرٌة َيْغِلُبوْا ِم
 " َيْغِلُبوْا َأْلَفْيِن ِبِإْذِن الّلِه َوالّلُه َمَع الصَّاِبِريَن

 
“Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer sizden sabırlı yirmi kişi 

bulunursa, iki yüze (kâfire) galip gelirler. Eğer sizden yüz kişi olursa, kâfir 

olanlardan bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir 

topluluktur.”295 

“Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de şu andan itibaren yükünüzü 

hafifletti. Artık sizden sabırlı yüz kişi olursa Allah'ın izniyle iki yüz kişiyi 

                                                 
293 el-Maide 5/42 
294 Kur’an Yolu, II/276 
295 el-Enfâl 8/65 
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yener, sizden bin kişi olursa iki bin kişiyi yener. Allah sabredenlerle 

beraberdir.”296 

 

“Tefsirlerde bire on savaşma yükümlülüğünün bire iki nispetine indirilmesi 

konusunda Bedir Savaşı gibi bazı olaylara atıf yapılmış ve 66. âyetin bir öncekini 

neshettiğinden söz edilmiştir. İbn Abbas’ın bir yorumuna dayanan Ebû Bekir İbnü’l-

Arabî’ye göre, Bedir dahil hiçbir zaman sahâbe bire on savaşmamıştır. Bu âyet bir 

olaya bağlı olmaksızın bir mümine, on düşmana karşı olsa da savaşmasını, bu şart 

içinde dahi savaştan kaçmamasını farz kılmış, sonra farz olma hükmü kaldırılmıştır. 

Bize göre bu iki âyet ortaklaşa şunu ifade etmektedir: Gerektiği ve kaçınılmaz hale 

geldiği zaman bire on bile savaşılabilir; karşı tarafı savaşa iten sebep ve saiklerle 

müminlerinki farklı olduğu için bu bilinç farkı gücü ve dayanmayı (sabrı) etkiler, 

Allah rızâsı için savaşan ve şehit olduğu takdirde kendisini dünyadakinden daha 

mutlu bir hayatın beklediğine inanan müminlerin gücü on katına çıkar ve Allah’ın 

izniyle zafer kazanılabilir. Bu iman ve bilinç zayıfladıkça güç de azalır. Ancak 

müminlerle kâfirlerin, hak yolunda savaşanlarla ona karşı savaşanların, maddî güce 

eklenen manevî güçleri bire ikiden aşağı düşmez. Müminler güç dengesi hesabını 

yaparken terazinin kefesine bu moral güç farkını da koymalıdırlar.”297 

Neshin söz konusu olduğu iddia edilen daha birçok âyetle alakalı olarak 

müellifler buralarda neshten söz edilemeyeceğini yorumları ile ve yaptıkları 

nakillerle ortaya koymaya çalışmışlardır.298  

 

D.  MUHKEM-MÜTEŞÂBİH 

Muhkem ve müteşâbih ile alakalı görüşlerin odak noktasında Âl-i İmran 

Sûresi’nin 7. âyeti olduğu için müelliflerin konuyla alakalı görüşlerine bu âyetin 

izahından vâkıf olmaktayız. 

 

                                                 
296 el-Enfâl 8/66 
297 Kur’an Yolu, II/708 
298 Kur’an Yolu, I/187, 267, 274, 281, 380, 407, 451, 642; II/118, 225, 356, 649, 662, 692, 705; III/106, 
441, 455; IV/42, 52; V/613, 705   
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اٌت َفَأمَّا الَِّذيَن في ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آَياٌت مُّْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَه "
ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتَِّبُعوَن َما َتَشاَبَه ِمْنُه اْبِتَغاء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه ِإالَّ الّلُه َوالرَّاِسُخوَن ِفي 

  " ذَّآَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَباِباْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّا ِبِه ُآلٌّ مِّْن ِعنِد َربَِّنا َوَما َي
 

“Sana kitabı indiren odur. Onun (Kur’an’ın) bir kısım âyetleri 

muhkemdir, ki bunlar kitabın esasıdır; diğerleri ise müteşâbihtir. Kalplerinde 

eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu (kişisel arzularına göre) te’vil etmek 

için ondaki müteşâbihlerin peşine düşerler. Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah 

bilir; bir de ilimde yüksek payeye erişenler. Derler ki: Ona inandık, hepsi 

rabbimiz katındandır. (Bu inceliği) yalnız aklıselim sahipleri düşünüp 

anlar.”299 

 

Müellifler bu âyetin tefsirinde; muhkem ve müteşâbih konuları ile alakalı 

temel tartışma konularının ne olduğu, âlimlerin bu kavramlar hakkında ne 

düşündükleri, kavramların lügavî ve ıstılahî olarak hangi manalara geldikleri gibi 

konuları ele alarak muhkem ve müteşâbih ile alakalı söylenenleri genel olarak ifade 

etmişlerdir. 

Muhkem sözlükte “engellenmiş, dış etkilere karşı korunmuş, güvenilir, 

sağlam, bozulamaz” gibi anlamlara gelir. Müteşâbih ise sözlükte “aralarında 

birbirinden ayırt edilemeyecek ve zihin karıştıracak derecede benzerlik bulunan iki 

şey” demektir. 

Müellifler muhkem ve müteşâbihin terim anlamları ve bu âyette hangi manada 

kullanıldıkları hakkında âlimler arasında fikir birliği bulunmadığını belirttikten 

sonra, bu iki kelimenin buradaki terim anlamlarının belirlenmesinde âyetin son 

kısmında yer alan müteşâbihâtın kimler tarafından bilindiği ile alakalı kısmın 

tefsirinin temel etken olduğunu ifade ederler.300  

Müellifler, Kur’an’ı Kerim’de Kur’an’ın tamamının muhkem301 olduğunu 

ifade eden âyetler olmakla beraber, tamamının müteşâbih302 olduğunu ifade eden 

âyetler de olduğunu; ancak bu âyetlerde kullanılan muhkem, müteşâbih ifadeleriyle 

                                                 
299 Âl-i İmran 3/7 
300 Kur’an Yolu, I/490 
301 Hûd 11/1 
302 ez-Zümer 39/23 
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tefsiri yapılan âyette kullanılan muhkem, müteşâbih kelimelerinin farklı anlamlar 

ifade ettiklerini belirtmektedirler. 303 

Daha sonra da Kur’an’ın tümünün muhkem olması hususunda genel kabul 

gören görüşün ne olduğunu ifade etmişlerdir. Genel kabul gören görüşe göre 

“Kur’an’ın bütününü kapsayan “muhkem” nitelemesiyle, onun dil özellikleri ve 

anlam derinliği açısından başka sözlerden üstün olduğuna ve benzerinin ortaya 

konamayacağına dikkat çekilmektedir. Bütününü kapsayan “müteşâbih” 

nitelemesiyle de üslûbundaki çeşitliliğe rağmen bir kısmının diğer kısmına tercihini 

imkânsız kılan bir güzelliğe sahip olduğuna, bıkılmadan tekrar tekrar okunduğuna, 

her bir âyetinin iman sahiplerinin gönüllerinde ayrı bir heyecan ve manevî haz 

uyandırdığına ve aynı kaynaktan geldiğini gösteren bir tutarlılık taşıdığına işaret 

edilmektedir.”304  

Muhkem ve müteşâbihin burada hangi anlamlara geldiği hususunda kendi 

görüşlerini net olarak ortaya koymamışlar ancak konu hakkında İslam âlimlerinin 

düşüncelerini belirtmişlerdir:  

“İslam bilginlerinin çoğunluğu “muhkem”le manası açık ifadelerin kastedildiği 

noktasında birleşmekle beraber, “müteşâbih” hakkında başlıca iki gruba 

ayrılmışlardır: Bir gruba göre bu, “manası ancak yüce Allah tarafından bilinebilecek 

ifadelerdir; Allah bunlarla neyi kastettiyse onların gerçek olduğuna inanmak 

gerekir.” Diğer grup ise bunun, “manası kapalı ifadeler” olduğu kanaatindedir. 

Sonuncu anlayışa göre ilmi ehliyet ve dirâyet sahibi kişiler için müteşâbih âyetleri 

veya bir kısmını anlamak ve yorumlamak mümkündür. Diğer âyet ve bilgilerin 

yardımıyla, özellikle ilimdeki gelişmeyle zaman içinde bunların manası 

çözülebilecektir. Bu görüş ayrılığına paralel olarak, âyetin sonundaki “ve’r-

râsihûne...” ifadesinin başında yer alan “ve” (vav) harfi ikinci anlayışı 

benimseyenlerce bağlaç olarak kabul edilmiş ve şu anlam verilmiştir: “...Halbuki 

onun te’vilini ancak Allah ve ilimde yüksek payeye erişenler bilir.” Birinci 

anlayışa göre ise buradaki vav yeni bir cümlenin başladığını göstermektedir ve 

âyetin anlamı şöyledir: “... Halbuki onun te’vilini ancak Allah bilir. İlimde 

yüksek payeye erişenler ise: Ona inandık, hepsi rabbimizin katındandır, 

derler.” Kaynaklarda genellikle, birinci anlayışın sahipleri “selef” (sahâbe ve tabiîn 
                                                 
303 Kur’an Yolu, I/491 
304 Kur’an Yolu, I/491 
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bilginleri) veya “mütekaddimîn” (ilk dönem bilginleri), ikinci anlayışa sahip olanlar 

“halef” veya “müteahhirîn” (ilk dönemden sonra gelen bilginler) şeklinde anılır. 

Bununla birlikte ikinci görüş bazı sahâbe ve tabiîn âlimlerinden de nakledilmektedir. 

Yine bunlardan hangisinin çoğunluğun görüşü olduğu hususunda müfessirlerin farklı 

kanaatlere sahip oldukları görülmektedir.”305 

Söz konusu olan âyette, “te’vil” kelimesine bu lafzın dinî literatürdeki 

terminolojik manası olan “tefsir, açıklama ve yorum” anlamlarının verilmesiyle 

ciddi bir hatanın yapılageldiği düşüncesi de dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bu 

düşünceye göre eğer “te’vil” kelimesine “tefsir, açıklama, yorum” anlamları 

verilecek olursa Kur’an’da tefsiri ve anlaşılması mümkün olmayan, manasını ancak 

Allah’ın bildiği birtakım âyetlerin var olduğu kabul edilmiş olur.306 Bu nedenle 

“müteşâbihin te’vili” ifadesiyle müteşâbih âyetlerin tefsiri yasaklanmamış, tefsirinin 

Allah tarafından bilinebileceği ifade edilmemiş, burada bu âyetlerin te’vilini Allah’ın 

bilebileceği ifade edilmiştir.307 Sonuç olarak buradan, müteşâbih olan âyetlerin 

te’vilini yalnız Allah’ın biliceği, insanların bilemeyeceği; ancak insanların ise bu 

âyetleri tefsir edebilecekleri anlaşılmaktadır.      

Müelliflerin müteşâbihâtın insanlar tarafından bilinip bilinemeyeceği ile 

alakalı görüşleri çok net olmamakla beraber -hatta kimi zaman müteşâbihâttan 

bahsederken “anlamını kesin olarak bilemeyeceğimiz”308 şeklinde ifade etmelerine 

rağmen- genel olarak, müteşâbihâtın ilimde yüksek payeye sahip kişiler tarafından 

da tam olmasa da kısmen bilinebileceği görüşünde oldukları anlaşılmaktadır. 

Aşağıdaki cümlelerden müelliflerin bu düşünce oldukları kanaatindeyiz.   

a) “Meçhulü sezmek, onu bilme ve öğrenmenin ön şartı konumundadır. Yüce 

Allah kullarına önce kendi varlığını diğerlerinden ayırt ettiren muhkem bir bilgi 

sağlayıp sonra müteşâbih halde bulunan meçhulleri sezdirir ve kademe kademe 
                                                 
305 Kur’an Yolu, I/493 
306 Yusuf Işıcık, Kur’an’da Temel İki Kavram: Te’vil ve Müteşâbih, SÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, Konya, 
2002, sy.13, s.26 
307 Işıcık, a.g.m. s.27 Aynı yerde müteşâbihin tefsirinin bilinebileceği ile alakalı olarak şu örnek verilir: 
Meselâ Allah’ın “istiva sıfatını” alacak olursak, İmam Mâlik’in de dediği gibi, istivanın manası malumdur 
yani bilinir; o da: “Allah Teâlâ’nın, arşının üzerinde olduğudur.” Fakat istivanın te’vili yani nasıllık ve 
niceliği, Allah’ın istivasının nasıl bir şey olduğu, Allah’ın, arşının üzerinde ne şekilde bulunduğu gibi, 
nitelik ve niceliğe yani âkıbet ve hakikate ilişkin hususlar bilinemez. “İstiva, yed, vech” gibi müteşâbih 
âyetlerin manalarının, Allah’ın şanına uygun ve layık bir şekilde, fakat hakiki ve reel manalarıyla 
anlaşılması, Kur’an’a göre yasaklanmamış, yukarıda da ifade edildiği gibi bunların sadece te’villeri yani 
insan aklınca, fizik dünyaya bakarak Allah Teâlâ’ya roller biçilmesi ve onun bir şeylere benzetilmesi 
yasaklanmıştır. a.g.m. s.28 
308 Kur’an Yolu, V/576 
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bunları muhkeme dönüştürür. Bir başka anlatımla müteşâbihlerin bu özelliği 

görecelidir. Gerçekte ve sözün sahibi bakımından bunların anlamında hiçbir kuşku 

ve tereddüt bulunmayıp muhataba nispetle kapalılık taşıyan ifadelerdir.”309 

b) “Âyetin Kur’an-ı Kerim âyetlerini muhkem ve müteşâbih şeklinde iki temel 

gruba ayırıp bu konuda bir kriter vermemesi, müteşâbih olanların anlamlarını 

bilmenin kullar için mümkün olup olmadığı hususunu yoruma açık bırakması ve 

mümkün olduğu ihtimalini de ilimde derinleşmiş olma şartıyla sınırlamış olması, bir 

taraftan düşünce hürriyeti diğer taraftan da yüce kudrete teslimiyet konusunda geniş 

ufuklar açmaktadır.”310 

c) “Kur’an-ı Kerim’in bu konuda kesin bir kıstas koymaması, bir zamanda 

veya bir kısım bilginlerce müteşâbih gibi düşünülen ifadelerin başka bir zamanda 

veya başka bilginler tarafından muhkem olarak telakki edilebilmesini ya da bunun 

aksinin meydana gelmesini tabii kılmaktadır. Fakat müteşâbihlerin Manasını 

bilebilmek için ilimde belirli payeye erişmiş olmak şart olduğuna göre, herhangi bir 

âyetin müteşâbihattan olduğuna hükmetmek için bu şart öncelikle gereklidir.”311 

d) “İbn Atıyye de, bu tür kullanımın (olumsuz yükleme sahip bir cümlede 

istisna edatından sonra gelen öğeye bağlaçla atıf yapılması halinde fiilin tam 

anlamıyla bu öğe hakkında düşünülmesine karşılık, atfedilen açısından sınırlı bir 

mananın kastedilmesi) Arap dili kurallarına uygun olduğunu belirtir. Bu sebeple 

mealinde “Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah ve ilimde yüksek payeye erişenler 

bilir.” denmeyip, “Hâlbuki onun te’vilini ancak Allah bilir; bir de ilimde yüksek 

payeye erişenler. Derler ki:...” şeklinde bir ifadeyle bu incelik bir ölçüde 

yansıtılmaya çalışılmıştır.”312 

Müelliflerin müteşâbihât olarak değerlendirdiği konular arasında Allah’ın 

sıfatları,313 hurûf-ı mukattaa,314 kıyâmetin ne zaman kopacağı,315 Allah’ın arşı,316 

şeytanların mele-i a’lâ’da bulunan meleklerden bilgi çalmaya çalışmaları ve 

engellenmeleri,317 siccîn’in ne olduğu318 gibi konuları sayabiliriz.  
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E.  MUKATTAA HARFLERİ 
Harf kelimesinin çoğulu olan hurûf ile “kesilmiş, ayrılmış” anlamındaki 

mukattaa kelimesinden meydana gelen bir tamlamadır. Mukattaa, “kesmek, bir şeyi 

bütününden ayırmak” manasına 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 mukataa” diye 

anılmıştır. Bu harflere aynı sebeple “hurûf-ı teheccî” adı verildiği gibi sûrelerin ilk 

harflerini oluşturduğu için “evâilü’s-süver” de denilmiş, ayrıca ne manaya geldikleri 

veya bu sûrelerin başında hangi amaçla yer aldıkları kesin olarak bilinmediğinden 

“hurûf-ı mübheme” olarak da adlandırılmıştır.319 

Müelliflerin hurûf-ı mukattaa hakkındaki görüşlerine genel olarak Bakara 

sûresinin ilk âyetinden vâkıf olmaktayız. Burada müellifler, genel olarak bu harflerin 

müfessirler tarafından nasıl anlaşıldığını ifade etmeye çalışmışlar ve müteşâbihât 

içerisinde değerlendirildiğini ifade etmişlerdir.  

“Çoğu Mekke’de nazil olan yirmi dokuz sûrenin başında ya bir âyet ya da bir 

âyetin başlangıcı olarak, kelime oluşturmayan bazı harfler yer almakta olup bunlara 

hurûfu mukattaa (ayrı ayrı harfler) denir. Bunlar Arap alfabesinin on dört harfidir ve 

bazı sûrelerin başında tek harf olarak, bazılarının başında ise birden fazla harfin yan 

yana dizilişi şeklinde yer almışlardır. Bu harflerin Kur’an-ı Kerim’den bir âyet veya 

âyet parçası olduğunda şüphe yoktur. Manaları ve hikmetleri üzerinde ise farklı 

görüşler ve yorumlar ileri sürülmüştür. Sıradan insanların bilgi vasıtalarıyla 

manalarını ve kullanılış maksatlarını (hikmet) bilmek ve anlamak mümkün olmayan 

bu harflere, keza lügat manalarında kullanılmamış olup ne manaya geldikleri de 

açıklanmamış bulunan bazı kelimelere müteşâbihât adı verilmektedir. Selef denilen 

ilk devir din bilginleriyle onların yolundan giden sonraki bazı âlimler müteşâbihâtı 

yorumlamazlar, oldukları gibi benimseyip iman ederler. “Kur’an’da bulunmasının 

elbette bir hikmeti vardır, Allah ve Rasûlü bunları açıklamadığına göre aklımıza 

dayanarak açıklamaya kalkışmak bizim işimiz değildir, yetki sınırımızı aşar.” derler. 

Kelâm, felsefe ve tasavvuf ehli bazı âlimler ise tefekkür veya ilham yoluyla 
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müteşâbihâtın manalarının anlaşılabileceğini ileri sürmüş ve her biri için çeşitli 

yorumlar yapmışlardır.”320 

Söz konusu âyetler hakkında müfessirlerin farklı farklı düşündüklerini ancak 

bu düşünceler arasında üçünün daha tutarlı olduğunu ifade etmişlerdir. O üç görüşü 

şu şekilde açıklarlar:  

“Bakara sûresinin ilk âyetini teşkil eden “elif-lâm-mîm”in manasıyla ilgili 

olarak yirmiden fazla yorum vardır. Bunlardan şu üçü nispeten daha tutarlı 

görünmektedir:  

a) Bunlar, manaları olmayan alfabe harfleridir, Kur’an-ı Kerim’in vahiy 

yoluyla Allah’tan geldiğine inanmayanlara meydan okumak ve âciz olduklarını 

ortaya çıkartmak için bazı sûrelerin başına konmuştur ve “Bu Kur’an, şu 

gördüğünüz harflerden yapılan kelime ve cümlelerden oluşmaktadır. Siz harfleri de 

biliyorsunuz. O halde haydi yapabiliyorsanız siz de böyle kelime ve cümlelerden 

oluşan ve Kur’an’a benzeyen bir kitap yazın!” denilmek istenmiştir,  

b) Başında bulundukları sûrelerin muhtevalarına dikkat çekmek için yemin 

olarak gelmiştir,  

c) Başlarında bulunan sûrelerin isimleri olarak indirilmiştir.”321  

Müellifler bu âyetin tefsirinde değil ama Ra’d ve İbrahim sûresinin ilk âyetinin 

tefsirinde bu harflerden sonra genellikle kitaptan, âyetlerden ve vahiyden söz 

edildiğini kendi düşünceleri olarak ifade etmektedirler.322 

Bu konuya tefsirinde özel yer ayıran Esed’in de bu görüşte olduğunu 

görmekteyiz. Esed bu harflerle başlayan tüm sûrelerin ya doğrudan ya da dolaylı 

olarak vahye atıfla başladığını ifade etmektedir. İlk bakışta vahye atıf yokmuş gibi 

göründüğü, gerçekte ise bu âyetlerde de vahye atfın olduğunu şu şekilde izah 

etmektedir:  

“Bu harf-semboller ile başlayan bütün sûreler, doğrudan veya dolaylı olarak, 

ya genel anlamda yahut özel bir tezahürü olarak Kur’an anlamında vahye atıfla 

başlayan sûrelerdir. Üç sûre (29, 30 ve 68), ilk bakışta bu kuralın istisnaları olarak 

görülebilir; ancak bu varsayım yanıltıcıdır. 29. sûrenin (Ankebut) ilk âyetinde, “Biz 

iman ettik.” (amenna) -yani, Allah’a ve onun mesajlarına- ifadesinde vahye açık bir 

                                                 
320 Kur’an Yolu, I/69 
321 Kur’an Yolu, I/69 
322 Kur’an Yolu, III/270, 302 
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imada bulunulmaktadır. 30. sûrede (Rum), 2-4. âyetlerdeki Bizans’ın zaferiyle ilgili 

haberlerde de şüphesiz ilahı vahiy vurgulanmaktadır. 68. sûrenin (Kalem) 1. 

âyetinde, “kalem”in çağrışım yaptırıcı şekilde anılmasıyla açıkça vahiy olgusuna 

işaret edilmektedir. O halde, bir veya daha fazla mukatta’âtile başlayan sûrelerde 

hiçbir “istisna” yoktur, hepsi de ilahi vahye bir atıfta başlarlar.”323 

Müellifler buradaki -Bakara sûresinin ilk âyetinde- konu ile alakalı 

açıklamalara İmâm-ı Rabbani’nin ve Şah Veliyyullah’ın görüşlerine yer vererek sona 

erdirmektedirler.324 

20. ve 36. sûrelerin ilk âyetlerinde geçen “Tâhâ” ve “Yâsîn” ifadelerinin 

mahiyeti hakkında ise iki görüşün olduğunu ifade etmişlerdir: 

a) Bunlar bazı sûrelerin başında yer alan ve teker teker okunduğu için “hurûf-

i mukataa” diye adlandırılan harflerdendir. 

b) Bunlar ayrı iki harf değil, anlamı olan bir kelimedir. Bu eğilim içinde 

kuvvetli bulunan görüşe göre bu kelime Arapça’nın bazı lehçelerinde “ey kişi, ey 

insan!” manasına gelmektedir. Bu görüşün sahipleri, İslam öncesi Arap şiirinden 

bu anlamdaki kullanımı gösteren örnekleri zikrederler. Ayrıca bu kelimenin 

Allah’ın isimlerinden biri olduğu ve bu âyette o isme yemin edildiği görüşü de 

ileri sürülmüştür.325 

Zuhruf sûresinin ilk âyetinde yer alan “Hâ-mîm” ifadesini izah ederken de 

sûreye bu şekilde bir girişin şu şekilde bir hikmetinin olabileceğini ifade 

etmektedirler: 

“Kur’an Arapça’dır, sizin konuştuğunuz Arapça nasıl hâ, mîm gibi harflerden 

oluşuyorsa bu da o harflerden oluşturulmuştur. Onu anlamanız ve üzerinde 

düşünerek, aynı harflerden benzerini yapmayı deneyerek eşsizliğini kabul etmeniz 

için hiçbir engel yoktur.”326 

Müelliflerin bu ayetin tefsirindeki izahlarından ve hurûf-u mukattaa harfleri ile 

alakalı tanımların üçünün daha makul olduğunu ifade etmelerinden, müelliflerin 

daha çok bu harflerin, manaları olmayan alfabe harfleri olduğu, Kur’an-ı Kerim’in 

vahiy yoluyla Allah’tan geldiğine inanmayanlara meydan okumak ve âciz 

olduklarını ortaya çıkartmak için bazı sûrelerin başına konduğu ve “Bu Kur’an, şu 
                                                 
323 Muhammed Esed, Kur’an Mesajı, (trc. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk), İşaret Yay. 2000 s.1062 
324  Kur’an Yolu, I/69 
325 Kur’an Yolu, III/624; IV/475 
326 Kur’an Yolu, IV/765 
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gördüğünüz harflerden yapılan kelime ve cümlelerden oluşmaktadır. Siz harfleri de 

biliyorsunuz. O halde haydi yapabiliyorsanız siz de böyle kelime ve cümlelerden 

oluşan ve Kur’an’a benzeyen bir kitap yazın!” denilmek istendiği, düşüncesinde 

olanlardan oldukları anlaşılmaktadır. 

Bu şekilde bir anlamın, hikmetin söz konusu olabileceğini daha önceleri 

dillendiren başka müfessirlerinde var olduğunu görmekteyiz.327  

Huruf-ı Mukattaa ile başlayan diğer sûrelerde ise ayrı bir izaha gerek 

görülmeyerek Bakara sûresinin birinci âyetindeki açıklamalara gönderme yapmakla 

yetiniliyor.328  

 

F.  YEDİ HARF VE KIRAAT 

Kur’an-ı Kerim’in kıraati ile ilgili en mühim meselelerden biri “yedi harf” 

konusudur. Aynı şekilde Kur’an ilimleri ile uğraşan İslam âlimlerinin üzerinde en 

çok kafa yordukları ve birbirinden farklı bir hayli kabarık fikirler ileri sürdükleri çok 

güç mevzulardan biri de yine bu konudur.329 

Kur’an Yolu müellifleri birçok hadiste Kur’an-ı Kerim’in “yedi harf üzerine” 

indirildiğini ancak bu “yedi harf”le ne kastedildiği üzerinde değişik açıklamaların 

olduğunu belirtmişler, ardından da kendilerine göre gerçeğe en uygun olanın şu 

ikisinin olduğunu ifade etmişlerdir: 

a) Yedi harften maksat yedi Arap kabilesinin lehçeleridir,  

b) Yedi harf aynı manaya gelen kelimelerin birbirinin yerine kullanılmasıdır, 

dedikten sonra bu hususu şöyle açıklamışlardır: 

“Bilindiği üzere Kur’an, Arapça’nın Kureyş lehçesine uygun olarak 

vahyedilmiştir. Allah Kur’an’la yeni karşılaşan ve Kureyş lehçesinden farklı 

lehçeleri bulunan Arap kabilelerine kolaylık olsun diye bazı kelimeleri, aynı manada 

olup onların kullandıkları kelimelerle de ifade buyurmuş yani bu kelimeleri de 

vahyetmiştir. Bu kelimelerin de sayısı yediyi geçmemiştir; yani bir mana 

                                                 
327 M. Said Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, Esra Yay. İst. 1997, s.491-492; Işıcık, Kur’an’da Temel 
İki Kavram: Te’vil ve Müteşâbih, s.28 
328 Kur’an Yolu, I/464, II/499; III/145, 211, 330, 588; IV/182, 215, 252, 289, 331, 348, 565, 640, 685, 
728, 791; V/10, 25, 105, 429 
329 İsmail Karaçam, Kur’an-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraati, MÜ İFAV, İst. 1995, s.40 
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karşılığında en çok yedi farklı kelime kullanılmıştır.”330 

Müellifler “yedi harf” ile ne kastedildiği hususundaki görüşlerini bu şekilde 

izah ettikten sonra “kıraat farklılıkları” hakkındaki düşüncelerini şu şekilde 

açıklamaktadırlar:  

“Arapça gramer özelliklerine ve tecvid (güzel okuma) kurallarına, bu 

konulardaki farklı anlayış ve uygulamalara dayanan kıraat farklılıkları İslam 

âlimlerince ilk asırdan itibaren dikkatli bir incelemeye tâbi tutulmuş, o dönemdeki 

yazının okuma açısından pek çok seçeneğe açık bulunması gerçeği göz önüne 

alınarak sahih okuyuşların sahih olmayanlardan ayırt edilmesine özel bir önem 

atfedilmiştir.”331 

Sonuç olarak da yedi harf ve kıraat farklılıkları hususunda şu iki hususun 

daima göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade ederler: 

a) Bunların tamamında okuyuş şeklinin Hz. Peygamber’e dayanmasının esas 

alınmış olduğu,  

b) İslam inancı, ibadeti, ahlâkı ve değişik alanlara dair düzenlemeleri 

hususunda bu farklı okuyuşların değiştirici bir etkisi ve sonucunun olmadığı.332 

Görüldüğü gibi müellifler “yedi harf” ve “kıraat” tabirlerinin farklı anlamlar 

içerdikleri görüşündedirler. “Yedi harften” maksadın yedi Arap kabilesinin lehçeleri 

ile birlikte, aynı manaya gelen kelimelerin birbirinin yerine kullanılması olduğu; 

“kıraat” ile kastedilen şeyin ise Arapça gramer özelliklerine ve tecvid (güzel okuma) 

kurallarına, bu konulardaki farklı anlayış ve uygulamalara dayanan okuyuş 

farklılıkları olduğunu ifade etmektedirler. 

Kıraat farklılıkları ile kastedilen şeyin “melik-mâlik”,333 “nünşiruhâ-

ninşizühâ”334 gibi kelimenin yapısıyla ilgili olan okuyuşlar ve yorumu etkileyen 

ihtilaflar olduğunu, müfessirlerin tefsire etki eden kıraat farklarını açıklayarak 

âyetlerin bu türlü okunuşlarında mevcut anlam zenginliğini okuyucusuna ulaştırması 

gerektiğini âlimler ifade etmektedir.335 Hatta Suyûtî, müfessirin bilmesi gereken 

ilimleri sayarken sahâbenin kıraat farklılıklarına göre yaptığı tefsirleri bilmesinin 

                                                 
330 Kur’an Yolu, I/24 
331 Kur’an Yolu, I/25 
332 Kur’an Yolu, I/25 
333 el-Fâtiha 1/4 
334 el-Bakara 2/259 
335 Abdülhamit Birışık, Kıraat, DİA, XXV/431 
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zaruret ve önemine işaret etmiş,336 sahâbenin birbirine zıtmış gibi görünen 

tefsirlerinin sebebinin çok defa bu nevi kıraat farklılıkları olduğuna işaret etmiştir.337 

Tefsirin giriş kısmında tefsir yaparken göz önünde bulundurdukları 

kriterlerden bahsederken kıraatler hususundaki düşüncelerinin tefsire nasıl 

yansıdığını şu şekilde ifade etmişlerdir. 

“Her sûrenin giriş bölümünde özetlenen ilgili sûrelerin âyet sayısı, Mekke veya 

Medine döneminde vahyedilmiş olması, nüzul sırası, bazı kelimelerdeki kıraat 

(okuma) farkları gibi konularda tefsir kitaplarında yer alan teknik ayrıntıları ve farklı 

tespitleri, amaç bakımından önemli olmadıkça aynen aktarılmadığı, âyetlerin sayımı 

ve sûrelerin nüzul sıralaması konusunda Hz. Osman’a ait olan listenin tercih edildiği 

ifade edilmiştir.”338 

Kur’an Yolu müelliflerinin, kıraat farklılıklarından kaynaklanan anlam 

farklılıklarına, âyete verdikleri anlamı âyetle alakalı olan diğer kıraat şeklinin 

desteklediğine, söz konusu olan farklı kıraatlerden hangisinin daha tercihe şayan 

olduğuna veya farklı kıraatin kabul edilebilir olmadığına tefsirde zaman zaman yer 

verdiklerini görmekteyiz. 

 

 

1. Kıraat Farklılığının Âyetin Manasına Etkisi 

 

Örnek :  

ُسَنا َعِن َحتَّى ِإَذا اْسَتْيَأَس الرُُّسُل َوَظنُّوْا َأنَُّهْم َقْد ُآِذُبوْا َجاءُهْم َنْصُرَنا َفُنجَِّي َمن نََّشاء َوَال ُيَردُّ َبْأ "
 " اْلَقْوِم اْلُمْجِرِميَن

 

“Nihâyet peygamberler ümitlerini yitirip de kendilerinin yalancı 

çıkarıldıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelir ve dilediğimiz kimse 

kurtuluşa erdirilir. Fakat suça gömülmüş olanlardan azabımız geri 

çevrilmez.”339 

 

                                                 
336 Suyûtî, el-İtkân, II/1197 
337 Suyûtî, a.g.e. II/1215 
338 Kur’an Yolu, I/50 
339 Yusuf 12/110 



 83

“Mealinde “yalancı sayıldıklarını” diye çevirdiğimiz “küzibû” fiilindeki kıraat 

farklarına göre, âyetin ilk bölümünden şu manalar anlaşılabilir: 

a) “Küzibû” şeklinde şeddesiz okunduğu takdirde:  

   1. Nihâyet peygamberler insanların, kendilerine inanacağından umudu 

kestikleri, halkın da peygamberlerin kendilerine yalan söylediklerini sandıklan an, 

onlara yardımımız gelir.  

   2. Nihâyet peygamberler, Allah tarafından kendilerine vaad edilen yardımın 

geleceğinden ümitlerini kesip, insanlar karşısında yalancı durumuna düşeceklerini 

sandıkları sırada onlara yardımımız gelir. İnsan olmaları sebebiyle, peygamberlerin 

de bu tür davranışlarının olabileceğine dair İbn Abbas’tan bir rivâyet aktarılmakla 

birlikte, bazı müfessirler, Allah’ın sözünden dönebileceğini, değil peygamberler, 

herhangi bir müminin bile düşünmesi mümkün değildir. Böyle bir düşünce kişiyi 

imandan çıkarır, derler. 

b) “Küzzibû” şeklinde şeddeli okunduğu takdirde: 

   1. Nihâyet peygamberler insanların inanacaklarından umut kestikleri ve 

kendilerinin yalancı çıkarıldıklarını kesin olarak anladıkları zaman onlara 

yardımımız gelir.  

  2. Nihâyet peygamberler, kavimlerinin iman edeceğinden umut kestikleri, 

inanmış olanların da inkârcılar tarafından yalanla itham edildikleri sonucuna 

vardıkları an onlara yardımımız gelir.”340 

Bu şekildeki kıraat ile ilgili örneklerin, tefsirde gerekli görüldükçe yer yer 

kullanıldığına şahit olmaktayız.341 

 

2. Zikredilen Kıraatlerden Birini Tercih 

 
Örnek:  

  " يَن َسَلاٌم َعَلى ِإْل َياِسَوَتَرْآَنا َعَلْيِه ِفي اْلآِخِريَن "
 

“Onun hakkında, “İlyas’a selâm olsun!” ifadesini sonradan gelen 

                                                 
340 Kur’an Yolu, III/264 
341 Kur’an Yolu, I/278, 510, 511, 686, 735; II/148, 224, 428; III/49, 150, 165, 318, 382, 471, 578, 584; 
IV/166, 360, 616-617; V/480  
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kuşaklar arasında devam ettirdik.”342 

 

“130. âyette geçen İlyâsîn’le ilgili olarak “Âl-i Yâsîn” şeklindeki kıraat farkını 

da dikkate alan değişik açıklamalar yapılmıştır. Sonuncu okunuşu tercih eden İbn 

Âşûr, İlyâs’ın bir adının da Yâsîn olduğunu belirten görüşten hareketle Âli Yâsîn’in, 

“Yâsîn’in dinini kabul edip ona tabi olan ve yardım edenler” anlamına geldiğini 

belirtir. Ancak bize göre İlyâsîn şeklindeki kıraati tercih etmek, bununla da Hz. 

İlyâs’ın kastedildiğini düşünmek daha isabetli görünmektedir. Bu durumda İlyâs 

isminin sonundaki “în” eki, ismin aslından olmayıp âyetlerin sonundaki nazma 

uygun düşmesi için getirilmiştir.”343 

Müelliflerin bu şekildeki tercihlerine zaman zaman şahit olmaktayız.344 

 

3. Âyete Verilen Manayı Farklı Kıraat İle Teyit 
 
Örnek:  

 " ُثمَّ َبَعْثَناُهْم ِلَنْعَلَم َأيُّ اْلِحْزَبْيِن َأْحَصى ِلَما َلِبُثوا َأَمدًا "
 

“Sonra da iki gruptan hangisinin, kaldıkları müddeti daha iyi hesap edip 

değerlendireceğini ortaya koyalım diye onları uyandırdık.”345 

 

“Yüce Allah’ın görmesinden veya bilmesinden maksat, insanların anlamaları 

ve bilmeleri için olayı ortaya koymasıdır. Yoksa Allah bütün zamanlarda kâinatta 

olmuş ve olacak şeyleri ezelî ilmiyle bilir. Nitekim “bilinsin diye” anlamına gelen 

“li yu’leme” kıraati bu manayı destekler. Bu kıraate göre mana şöyledir: “Sonra da 

kaldıkları süreyi iki gruptan hangisinin daha iyi hesap edeceği bilinsin diye 

onları uyandırdık.”346 

 
 
 
 
 

                                                 
342 es-Sâffât 37/129-130 
343 Kur’an Yolu, IV/550 
344 Kur’an Yolu, V/48, 86 
345 el-Kehf 18/12 
346 Kur’an Yolu, III/539 
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4. Kıraatin Zayıf Olduğuna İşaret 
 
Örnek:  

ِفي ِبْضِع ِسِنيَن ِللَِّه اْلَأْمُر ِمن َقْبُل َوِمن  ِفي َأْدَنى اْلَأْرِض َوُهم مِّن َبْعِد َغَلِبِهْم َسَيْغِلُبوَنِت الرُّوُم ُغِلَب "
  " َبْعُد َوَيْوَمِئٍذ َيْفَرُح اْلُمْؤِمُنوَن

 
“Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu 

yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önce olduğu gibi sonra 

da Allah’ın dediği olur. O gün müminler sevinecekler.”347 

 
“2. ve 3. âyetlerdeki “gulibe” ve “seyağlibûn” kelimeleri “galebe” ve 

“seyuğlebûn” şeklinde okunduğunda “Rumlar galip geldiler... Ama yakında 

yenilecekler” anlamı çıkmaktadır. Elmalılı bu okunuşun esas alınması halinde de, 

âyetlerin mûcizevî bir haber içerdiğinin görüleceğini, yani burada Bizanslıların 

İranlılara karşı zafer kazanmasından sonra Müslümanlara yenik düşeceklerine işaret 

bulunduğunu belirtir; fakat bu kıraat İslam âlimlerince genellikle zayıf 

bulunmuştur.”348 

 
 

G.  KUR’AN’IN İ’CÂZI 

İ’câz kelimesi “acz” kelimesinden türetilmiştir. “Bir şeyin arkası sonu” 

anlamında olup çoğulu “a’câz” olarak gelir.349  Bununla birlikte “acz” güçsüzlük 

kuvvetsizlik anlamına da gelir.350 Terim olarak genellikle “Kur’an’ın, sahip 

bulunduğu edebî üstünlük ve muhteva zenginliği nedeniyle benzerinin meydana 

getirilememesi özelliği” diye tanımlanır.351   

“İ’câzu’l-Kur’an,” terkibiyle genel olarak “Kur’an’ın, benzerini ortaya 

koymaları için beşeriyete meydan okuması karşısında, insanların bundan çaresiz 

kalmaları,” olarak ifade edilmiştir. Ancak burada asıl maksat; insanların acziyetini 

ispat etmek değildir. Bilakis, hedef bu kitabın hak olduğunun ve gönderilen 

peygamberlerin doğru söylediğinin ispatıdır. Nitekim peygamberlere gönderilen tüm 

mûcizelerden de maksat budur. Yoksa sadece aciz bırakmış olmak için insanları 

                                                 
347 er-Rûm 30/2-4 
348 Kur’an Yolu, IV/292-293 
349 Muhammed b. Yakub el-Firûzâbâdî, el-Kamûsu’l-Muhît, y.y. ts. s.663 
350 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, V/369 
351 Yusuf Şevki Yavuz, “İ’câzü’l-Kur’an”, DİA, XXI/403 
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müşkil duruma düşürmek değildir.352 

Kur’an-ı Kerim’in mu’ciz oluşu, onun anlaşılmaz bir dil ve anlam düzeyinde 

olması ve esrarengiz bir tabiata sahip bulunması demek değildir. Yani “Kur’an’ın 

i’câz özelliği, onu Arap dilinin özelliklerini taşıyan Arapça bir kitap olmaktan 

çıkarmaz; içerisindeki Allah’ın emir ve yasaklarını kolay bir şekilde anlamayı 

engellemez.”353 Tam aksine, Allah’ın Kitabı’nın her düzeydeki insana hidâyet ve 

bilgi sunması, onun bizâtihî i’câz özelliğindendir. Esasen Kur’an, bizzat kendisinin 

kolay anlaşılır bir Kitap olduğunu defalarca belirmiştir.354 

Kur’an’ın benzerini getirmeleri için insanlara meydan okuması, her yönüyle 

Kur’an’a denk bir kitap istemesi değildir. Maksat, üslûbu ve ifade tarzı nasıl olursa 

olsun, belagat ve beyanca hakikati, etkili bir tarzda ifade etmek bakımından 

Kur’an’ın seviyesinde bir kelam getirmeleridir.355 

Kur’an Yolu müellifleri, Kur’an’ın i’câzı ile alakalı olarak öncelikle Kur’an’ın 

bir benzerini veya bir parçasını dahi insanların yapmaktan aciz olduklarını belirterek 

bu yönüyle Kur’an’ın mûcizliğine atıfta bulunmuşlardır.    

“Kur’an-ı Kerim’in Mekke ve Medine dönemlerinde inen sûrelerinde 

inkarcılara meydan okunmuş; bu kitabın Allah’tan geldiğinde şüpheleri varsa, onu 

Hz. Peygamber’in uydurduğu iddialarında samimi iseler benzerini yapıp getirmeleri 

gerektiği bildirilmiştir. Bu cümleden olarak Kur’an’a benzer bir kitap,356 onun 

sûrelerine benzer on sûre,357 sûrelerine benzer bir sûre358 ve onun gibi bir söz359 

oluşturup getirerek iddialarını ispat etmeleri istenmiştir. İnkârcı Araplar bütün 

arzularına ve teşebbüslerine rağmen bunu yapamamışlar bir âyete benzer söz dahi 

söyleyememişler; böylece bu hususta âciz oldukları, yapamayacakları ortaya çıkmış, 

“Asla yapamayacaksınız”360 sözü fiilen gerçekleşmiştir.”361 

Kur’an’ın bu yöndeki mûcizliğine işaret edildikten sonra i’câzın lügâvî ve 

ıstılâhî olarak hangi anlam ifade ettiğini ve bir açıdan da Kur’an’ın mûcizliği ile ne 
                                                 
352 Zürkânî, Menâhilu’l-İrfân,II/238; Sâbûnî, Kur’an İlimleri, s.126 
353 İbrahim b. Musa b. Muhammed eş-Şâtıbî, el-Muvafakat fi Usuli’ş-Şeri’a, (trc: Mehmet Erdoğan), İz 
Yay. İst. 1999 
354 Işıcık, Kur’an’ı Anlamada Temel İlkeler, s.62 
355 Sabri Türkmen, Kur’an’ın Mûcizeliği Meselesi, Diyanet İlmi Dergi, Ank. 2007, c.43, sy.2, s.58 
356 el-Kasas 28/49 
357 Hûd 11/13 
358 Yûnus 10/38 
359 et-Tûr 52/34 
360 el-Bakara 2/24 
361 Kur’an Yolu, I/32 
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kastedildiğini dillendirmişlerdir. 

“Kur’an-ı Kerim’in bir sûresinin, hatta bir âyetinin bile benzerinin 

yapılamaması özelliğine onun i’câzı denir. Sözlükte i’câz “âciz, çaresiz 

bırakmak”tır. Mu’ciz “çaresiz bırakan”, mucize ise “sıradan insanların yapamadığı, 

ancak peygamberlere Allah’ın lûtfettiği, olağan üstü fiiller, etkiler ve haller”dir. 

Kur’an mu’cizdir; çünkü meydan okuduğu halde kimse benzerini yapamamıştır. 

Kur’an mucizedir, çünkü bu eşsiz kitap son peygamber Hz. Muhammed’in 

peygamberliğinin hak ve gerçek olduğunu ispat eden en kalıcı delil olmuştur.”362 

Geçmişten günümüze Kur’an’ın hangi hususta mûcize olduğu âlimler arasında 

ihtilaf konusu olmuştur.363 Kur’an’ın i’câzı ile alakalı bir çok görüş ortaya atılmış 

olsa da hâlâ bu konuda kesin bir şey söylenememektedir. Tabii bu durum konuyla 

ilgilenenlerin metot ve kriterlerine göre değişmektedir.  

İ’câzü’l-Kur’an ile ne kastedildiği, hangi konuları içerdiği üzerinde bir 

birliktelik olmamakla birlikte daha çok üzerinde durulan konuları şu şekilde 

özetlemek mümkündür: Sarfe teorisi, dil ve üslûp, muhteva özelliği, gayp bilgisi, 

ilmî i’câz, sayısal i’câz, sosyolojik deliller.364 

Müelliflerin Kur’an’ın i’câzı ile alakalı üç hususa dikkat çektiklerini ve bunları 

şu şekilde izah ettiklerini görmekteyiz:  

“Burada bir fikir vermek üzere iç ve dış güzelliğin, mükemmelliğin zirvesinde 

olan kutsal kitabımızın i’câzını ortaya koyan üç özelliğinden söz etmek mümkündür: 

1. Söz Sanatı  

Seçilen kelimeler, kelimelerin dizilişi, grameri, uygulanan edebî sanatlar, 

mûsiki ve kelimelere -dilin imkânları sonuna kadar kullanılarak- yüklenen manalar 

taklit edilemez mükemmelliktedir.” 365 

Kur’an Yolu tefsirine baktığımız zaman tefsirde Kur’an’ın i’câzından 

bahsedilen âyetlerin daha çok, müşriklere meydan okumanın söz konusu olduğu 

belirtilen Kur’an’ın veya surelerinin benzerinin getirilmesinin teklif edildiği âyetler 

olduğunu görmekteyiz. Bu âyetlerin tefsirinde Kur’an’ın bu şekilde müşriklere 

meydan okumasıyla, benzerini kimsenin yapamayacağına işaret edildiği ve bunun da 
                                                 
362 Kur’an Yolu, I/32, 88 
363 Suyûtî, el-İtkân, II/1013-1016; Zürkânî, Menâhilu’l-İrfân,II/239 
364 Yavuz, , “İ’câzü’l-Kur’an”, DİA, XXI/404-405 
365 Kur’an Yolu, I/33, 88 
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Kur’an’ın i’câzına delil olduğu belirtilir.366 

Müelliflerin söz konusu düşüncelerini şu ayetlerin tefsirlerinde 

görebilmekteyiz: 

 

ْسَتَطْعُتم مِّن ُدوِن الّلِه ِإن ُآنُتْم َأْم َيُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوْا ِبَعْشِر ُسَوٍر مِّْثِلِه ُمْفَتَرَياٍت َواْدُعوْا َمِن ا "
 َصاِدِقيَن

 " َفِإن لَّْم َيْسَتِجيُبوْا َلُكْم َفاْعَلُموْا َأنََّما ُأنِزِل ِبِعْلِم الّلِه َوَأن الَّ ِإَلـَه ِإالَّ ُهَو َفَهْل َأنُتم مُّْسِلُموَن
 

“Yoksa “Kur’an’ı kendisi uydurdu” mu diyorlar? De ki: “Eğer doğru 

kimseler iseniz Allah’tan başka çağırabildiğiniz herkesi yardıma çağırın da, siz 

de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin!”367  

“Eğer size cevap veremezlerse, biliniz ki Kur’an ancak Allah’ın ilminin 

eseri olarak indirilmiştir ve O’ndan başka tanrı yoktur; artık teslimiyet 

gösterecek misiniz?”368 

 

“14. âyette Hz. Peygamber’in, inkarcılara hitaben “Eğer size cevap 

veremezlerse, biliniz ki Kur’an ancak Allah’ın ilminin eseri olarak indirilmiştir 

ve O’ndan başka tanrı yoktur” demesi emredilerek, Allah’tan başka hiçbir 

kimsenin böyle bir kitabı ortaya koyamayacağına işaret edilmekte ve Kur’an’ın 

Allah’ın ilmiyle indirildiği, ondan başka tanrı olmayıp böyle bir kitabın 

indirilmesinde hiçbir kimsenin katkısı bulunmadığı vurgulanmaktadır. Âyetin 

sonundaki “Artık teslimiyet gösterecek misiniz?” cümlesi de bütün bu olup 

bitenlerden sonra inkârcıların Kur’an’ın Allah kelâmı olduğuna inanmaları ve 

Müslüman olmalarının gerektiğine dikkat çekmekte ve onları gerçeği kabule teşvik 

etmektedir. İnkârcılarsa Kur’an’ın bu meydan okumasına ilim ve fikirleriyle cevap 

vermekten âciz kaldıklarını görünce kılıçlarıyla karşılık vermeye kalkışmışlar, bu 

sebeple Müslümanlarla aralarında birçok savaş meydana gelmiştir.”369 

 

                                                 
366 Kur’an Yolu, I/88; II/102-103; III/104, 155; IV/234 
367 Hûd 11/13 
368 Hûd 11/14 
369 Kur’an Yolu, III/155-156 
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2. Üslûp ve Şekil Özelliği 

“Kur’an-ı Kerim’den önce Araplar’da sözlü edebiyatın iki şekli vardı: Şiir ve 

nesir. Nesir de hitabet ile kâhinlerin kafiyeli sözlerinden ibaretti. Kur’an-ı Kerim şiir 

olmadığı gibi Araplar’ın bildiği nesirden de farklıdır. O, öğüt ve tâlimattan ibaret 

bulunan iki amacını gerçekleştirmek üzere şeklin ve üslûbun en uygunlarını seçmiş, 

yerine göre uygun geçişler yaparak; misaller, kıssalar ve tarihî olaylardan 

yararlanarak vermek istediğini en güzel ve etkili bir şekilde vermiştir.”370 

Kur’an’ın üslûbundaki i’câz ile alakalı müfessirlerin düşünceleri şu ayetin 

izahında da kendini göstermektedir: 

 

"َوَما َعلَّْمَناُه الشِّْعَر َوَما َينَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإلَّا ِذْآٌر َوُقْرآٌن مُِّبيٌن "  
 

“Biz ona şiir öğretmedik; zaten ona yaraşmazdı da. Ona vahyedilen ancak 

bir öğüt ve apaçık Kur’an’dır.”371 

 

“Müfessirler ve i’câzü’l-Kur’an gibi Kur’an ilimleriyle meşgul olanlar 

genellikle, burada Kur’an için, bilinen anlamıyla şiir nitelemesi yapıldığı 

düşüncesinden hareketle bu iddiayı çürütecek açıklamalar üzerinde dururlar. Râzî, 

müşriklerin Hz. Peygamber’i sihirbaz ve kâhin olarak da itham etmelerine rağmen 

Kur’an’da ona sihir ve kehanetin öğretilmediğine dair bir ifade kullanılmayıp sadece 

şair ithamına bu şekilde cevap verilmesini, Rasûlullah’ın da sadece Kur’an’ın 

benzerini getiremeyecekleri konusunda meydan okumuş olmasına bağlar.”372 

 

3. Muhteva Özelliği 

Kur’an-ı Kerim’in muhtevası özetle iman (inanmak), nelere inanılacağı, ibadet 

ve çeşitleri, hükümler ve tâlimat, ahlâk bilgisi ve eğitimi, yaratılış ve oluş, gayb 

âlemi ve buradaki varlıklar, kısmen peygamber ve kavimler tarihi, insan ve kâinatın 

yapısı, gelecekle ilgili bazı haberler ve bilgilerden oluşmaktadır. Hz. Peygamber’in 

çevresi ve yetişme şartları bellidir. Onun ve çevresindekilerin bu bilgilere sahip 

                                                 
370 Kur’an Yolu, I/33, 88 
371 Yâsîn 36/69 
372 Kur’an Yolu, IV/509-510 



 90

olmadıkları, bu bilgilerin bir kısmına o çağda yaşayan başkalarının da sahip 

bulunmadığı bilinmektedir. Peygamberliğinden önce okuma yazma bilmeyen 

(ümmî) bir zatın ağzından çıkan, hepsinin de doğru olduğu ya o anda yahut zamanı 

gelince anlaşılan ve bundan sonra da anlaşılacak olan, yakın çevredeki dinlerin ve 

bu dinlere ait kitapların yanlışlarını düzelten, tahrifleri açıklığa kavuşturan bu 

muhteva (Kur’an-ı Kerim’in içeriği) olağan üstüdür, mûcizedir; ancak doğru bilginin 

kaynağı Allah’tır, başka bir ihtimal mâkul değildir.373 

Müelliflerin Kur’an-ı Kerim’in muhtevası olarak iman (inanmak), nelere 

inanılacağı, ibadet ve çeşitleri, hükümler ve tâlimat, ahlâk bilgisi ve eğitimi, yaratılış 

ve oluş, gayb âlemi ve buradaki varlıklar, kısmen peygamber ve kavimler tarihi, 

insan ve kâinatın yapısı, gelecekle ilgili bazı haberler ve bilgiler gibi konuları 

sıraladıklarını görüyoruz. Bu konularla alakalı olarak ve özellikle bu konulardan 

mûcize olarak zikrettikleri konulardan374 bazı örnekleri burada ifade edebiliriz. 

 

 

Örnek 1: 

 " َن َوُتْحَشُروَن ِإَلى َجَهنََّم َوِبْئَس اْلِمَهاُدُقل لِّلَِّذيَن َآَفُروْا َسُتْغَلُبو "
 

“(Rasûlüm!) İnkâr edenlere de ki: Yakında mağlûp olacaksınız ve 

cehenneme sürükleneceksiniz. Orası ne kötü bir kalacak yerdir!”375 

 

“Yakında mağlûp olacaksınız.” ifadesi yakın gelecekte karşılaşılacak bir 

olayı haber vermekte ve Kur’an-ı Kerim’in mucizevî özelliklerinden birini ortaya 

koymaktadır. Nitekim kısa bir süre sonra İslam mesajının yayılmasına karşı direnen 

inkârcılar kesin bir yenilgiye uğramışlar, bunlardan Mekke müşrikleri ancak 

Mekke’nin fethine kadar mukavemetlerini sürdürebilmişler, Medine’deki Yahudi 

kabileleri ise Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaları ihlâl durumlarına göre değişik 

muamelelere tâbi tutulmuşlar ve Rasûlullah’ın dünya hayatına veda etmesinden önce 

bu kabilelerin Medine ve çevresindeki etkili konumları son bulmuştur.376 

                                                 
373 Kur’an Yolu, I/33 
374 Kur’an Yolu, I/128, 158, 413-414, 555, 576, 577, 666; II/245, 260, 360, 566, 675; III/ 256, 291-293, 
596, 598, 642; IV/553   
375 Âl-i İmrân 3/12 
376 Kur’an Yolu, I/510 
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Örnek 2: 

َوِإْذ َقَتْلُتْم َنْفسًا َفادَّاَرْأُتْم ِفيَها َوالّلُه ُمْخِرٌج مَّا ُآنُتْم َتْكُتُموَن َفُقْلَنا اْضِرُبوُه ِبَبْعِضَها َآَذِلَك ُيْحِيي الّلُه  "
 " ُلوَناْلَمْوَتى َوُيِريُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْعِق

 

“Hani siz bir adam öldürmüştünüz de bu hususta birbirinize 

düşmüştünüz. Hâlbuki Allah sakladığınızı ortaya çıkaracaktı. Sonra “(kesilen 

ineğin) bir parçasıyla ölüye vurun.” dedik. Böylece Allah ölüleri diriltir ve belki 

akıllanırsınız diye size âyetlerini gösterir.”377  

 

“Abdullah b. Abbas, Ubeyde b. Sâmit, Ebü’l-Âliye gibi sahâbîler ve diğer bazı 

ilk dönem müfessirlerinin verdiği birbirine yakın bilgilere göre hayli zengin ve yaşlı 

bir Yahudi, mirasına ve kan bedeline göz diken yeğeni tarafından öldürülüp bir yere 

atılmış, cinâyet bir masumun üstüne yıkılmak istenmişti. Katilin bulunamaması 

yüzünden toplumda neredeyse silâhlı mücadeleye kadar varacak bir gerginlik doğdu 

ve olay Hz. Musa’ya bildirilerek kendisinden bir çözüm bulması istendi. O da 

Allah’tan aldığı vahye uygun olarak bir inek kesmelerini ve bunun bir parçasıyla 

maktulün cesedine vurmalarını emretti. Denilenin yapılması üzerine maktul dirildi 

ve kendisini öldürenin kimliğini açıkladı. Böylece bir mucize olarak ölünün 

dirilmesiyle bir yandan adalet yerini bulup ihtilâf ortadan kalkarken bir yandan da 

yüce Allah’ın ölüleri diriltmeye muktedir olduğu gösterilmişti.”378 

 

III. KUR’AN YOLU’NUN RİVÂYET YÖNÜ 

Kur’an’da veya sünnette veya sahâbenin kelamında Allah Teala’nın muradını 

açıklayıcı olarak gelen tefsire “rivâyet tefsiri” denir. Buna “nakle dayanan tefsir” de 

denir.379 Böyle rivâyet yolu ile yapılan tefsirin kaynakları hadis kitapları, siyer ve 

tarih kitaplarıdır.380  Bu tefsir ya Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri ya Kur’an’ın sünneti 

                                                 
377 el-Bakara 2/72-73 
378 Kur’an Yolu, I/142 
379 Muhammed Ali es-Sâbûnî, Ulûmu’l-Kur’an, (trc. Zeynel Abidin Tatlılıoğlu), İnsan Yay. İst. 1996, 
s.96 
380 Ömer Nasûhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakatu’l-Müfessirin, Bilmen Yay. İst. 1973, I/107 
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nebeviye ile tefsiri veyahut da Kur’an’ın sahâbeden nakledilmiş olanlarla tefsiri 

şeklinde olur.381 

Kur’an’ı Kerim’in müslümanların din ve dünya hayatları için temel bir rehber 

olması, onun nüzûl ortamından kıyamete kadar farklı muhit ve zamanlarda yaşayan 

müminler tarafından anlaşılmasını gerekli kılmaktadır. Müslümanların geleneğinde 

tefsir ilmi, âyetlerin ilk muhatapları ve onları takip eden nesiller tarafından nasıl 

anlaşıldığına dair rivâyetlerin derlenmesi ve İslam ümmetinin bu alandaki 

birikiminin Kur’an lafzının doğrudan ve dolaylı anlatımıyla irtibatlandırılması 

görevini üstlenmiştir.382 Dolayısıyla Kur’an’ı anlamaya yönelik bir çaba içerisinde 

bulunan şahsın söz konusu birikimi göz önünde bulundurmadan yapacağı tefsir 

çalışması oldukça sığ kalacaktır. 

Tefsir zamana ve mekana göre değişiklik arz eder. İlk devirde âyetlerin tefsiri 

basit ve tefsir edilen âyetler sınırlıydı. İnsan tefekkürü geliştikçe ve hâdiseler 

çoğaldıkça, bu hâdiselerin tefsir tarafından ihtiva edilmesine çalışıldığından 

âyetlerin tefsiri genişlemiştir.383 

 Kur’an-ı Kerim tefsirindeki farklılıkların birincisi; Kur’an’ın yapısı, 

muhtevası ve üslubundan; diğeri de müfessirlerin görüş, düşünce ve tavırlarından 

kaynaklanır. Bunlardan birincisi Kur’an’ın, insan hayatının bütün yönlerini ihtiva 

etmesi ve insan bütünlüğüne dair bilgiler vermesiyle alakalıdır. Yani Kur’an’ın 

muhtevasında yer alan bilgilerin çok yönlü ve çok gayeli olması ve bu bilgilerin aynı 

zamanda çok mükemmel şekilde sunulmuş olmasıdır. Hem indiği asrın ve daha 

sonraki asırların realitelerine uygun kavramların seçimi, hem de bu kavramlarla 

ifade edilen bilgilerin koordinasyonundaki mükemmellik Kur’an tefsirinde 

farklılıklar meydana getirmiştir.384 

 İkinci ise insandan ve insanın yapısından, insanın görüş ve düşüncelerinden 

kaynaklanmaktadır. Müfessirin bir insan olarak fıtri yapısı, becerisi, bilgi 

yoğunluğu, siyasi, iktisadi ve sosyal olayların kendisine olan etkisi vs. gibi sebepler, 

müfessirin Kur’an’a yönelişini ve bakış açısını şekillendiren ve bir ölçüde tayin 

                                                 
381 Sâbûnî, a.g.e. s.96 
382 Mehmet Paçacı, “(Kur’an’ın) Açıklanması ve Yorumlanması”, DİA, XXVI/398 
383 İsmail Cerrahoğlu, Kuran Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Amiller, AÜİF Yay. Ank. 1968, s.110 
384 Davut Aydüz, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay. İst. 2000, s.31 
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eden etkenlerdir. Dolayısıyla bu etkenler de, Kur’an tefsirinde farklılıkları ortaya 

çıkarmaktadır.385 

Tefsir, kullandığı malzeme açısından rivâyet ve dirâyet olmak üzere ikiye 

ayrılır.386 Biz de bu bölümde önce Kur’an Yolu’nun rivâyet yönünü ardından da 

dirâyet yönünü ele alacağız.  

Sadrettin Gümüş, tefsirin dirâyet ve rivâyet yönü ile alakalı olarak şunları 

söylemektedir: “Dirâyet ağırlıklı bir tefsir olmakla birlikte, literatürümüzde bulunan 

tefsir, hadis ve diğer güvenilir kaynaklardan da yararlanılarak, Kur’an’ın evrensel 

ruhuna uygun ölçüler içerisinde, zamanımızın sorunlarına çözüm getirmeye gayret 

edilmiştir.”387 

 

A.  KUR’AN’IN KUR’AN’LA TEFSİRİ 

Kur’an’ın Kur’an’la tefsiri denildiğinde; Kur’an’ın müfred lafızlarının, 

terkiplerinin ve ifadelerinin, Kur’an’ın bütünlüğü içinde diğer ilgili Kur’an 

pasajlarının yardımıyla açıklanması; buna ilaveten Kur’an’daki konuların, 

muhataplarının zihinlerine yerleştirmeğe çalıştığı kavramların terkîbî bir yaklaşımla 

Kur’anî bütünlük içerisinde incelenmesi anlaşılmaktadır.388 

İslam, bir kültür ve medeniyet olarak, Kur’an merkezli bir nass (metin) ve 

te’vil (yorum) medeniyetidir. Kur’an metninin bu medeniyetin merkezinde yer 

alması ise hiç kuşkusuz zorunlu bir keyfiyettir. Zira Kur’an, ilahi kelam olma vasfını 

haiz olması hasebiyle tüm Müslümanlar nezdinde mutlak hakikati temsil etmekte ve 

bu temsil gücünden dolayı, İslamîlik iddiası taşıyan her türlü görüş, düşünce ve 

eylemin en güçlü meşruiyet kaynağını oluşturmaktadır.389 Bu nedenledir ki Kur’an’ı 

anlamaya yönelik faaliyetlerin hiçbiri Kur’an’dan müstağni olamaz. 

Bazıları Kur’an’ı anlama işinde, Kur’an’a ve eskilerin görüşlerine dayanmanın 

statik bir hareket olduğunu, bu hareketin dinamikleşmesi gerektiğini daha doğrusu 

onu anlama işine bir dinamizm getirilmesini savunmuşlardır. Aslında Kur’an’ın 

Kur’an’la tefsir edilip anlaşılması statik değil gerçekten dinamik bir olaydır. Çünkü 

                                                 
385 Aydüz, a.g.e. s.32 
386 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s.395 
387 Onay, “Kur’an Yolu” İsimli Türkçe Meal ve Tefsir Üzerine Söyleşi, s.30 
388 Halis Albayrak, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yay. İst. 1996, s.43 
389 Mustafa Öztürk, Kur’an ve Aşırı Yorum, Kitâbiyât Yay. Ank. 2003, s.14 
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o, Allah kelamıdır. Herhangi bir zaman dilimi ile veya zeminle kayıtlı değildir. Bu 

bakımdan Kur’an ifadeleri, ilmî ve fikrî inkişafın sonucu olarak, varlık âleminde 

yeni yeni karşılıklar ve medlullerle buluşacak, dolayısı ile bütünlüğü içinde selefin 

tespit edemediği bazı önemli noktaların çözüme kavuşması mümkün olacaktır.390  

Felsefe ve nazarî eserlerde konu, bir bütün olarak anlatılır ve söylenecek 

sözlerin tümü söylenir. Ancak Kur’an bunun aksine, olaylar üzerine tedricen indiği 

için bir konuyu bir defada anlatmaz. Onun kendine has bir metodu vardır. Bir 

konudan söz ederken onu yarıda kesip, aniden başka bir konuya geçer. Bu sebeple 

herhangi bir âyeti anlamak ancak işlediği konudan söz eden diğer âyetlere bakmakla 

mümkün olabilir. Bunun için Kur’an âyetlerinin izahında ilk günden beri, yine 

Kur’an âyetlerinin kullanıldığını görmekteyiz.391 İlk dönemden itibaren göz önünde 

bulundurulan bu uygulamaya Kur’an Yolu müellifleri de riâyet etmiş, tefsirlerinde 

oldukça yer vermişlerdir. 

1. Âyete Verilen Manayı Âyetle Teyit 

Müelliflerin bu şekildeki uygulamaları çok olmakla beraber392 uygulamaların 

nasıl olduğunu görmek amacıyla birkaç örnekle yetineceğiz. 

 

Örnek 1: 

اْسَتِعيُنوْا ِبالصَّْبِر َوالصََّالِة َوِإنََّها َلَكِبيَرٌة ِإالَّ َعَلى اْلَخاِشِعيَن الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهم مَُّالُقوا َربِِّهْم َوَأنَُّهْم َو "
 " ِإَلْيِه َراِجُعوَن

 

“Sabır ve namazla Allah’tan yardım isteyin. Şüphesiz bunlar, Allah’a 

huşu ile boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. Onlar kesinlikle rablerine 

kavuşacaklarını ve ona döneceklerini bilen kimselerdir.”393 

 

“Kur’an bu güçlüğün aşılmasında belirtilen baskılara sabır denilen psikolojik 

ve ahlâkî irade ile direnmeyi, ayrıca bu iradeyi namazla da fiilî olarak destekleyip 

güçlendirmeyi öğütlemektedir. Namaz, Allah ile kul arasındaki ilişkiyi bir ömür 

boyu amelî olarak sürdüren en canlı ve sürekli bir ibadet olduğu için âyette bu 
                                                 
390 İsmail Cerrahoğlu, Kur’an’ı Kerim Nasıl Bir Kitaptır?, Diyânet İlmî Dergi, c.43, sy.2, 2007, s.20 
391 Osman Kayaer, Kur’anî Sesleniş-I, Fecr Yay. Ank. 1997, s.39 
392 Kur’an Yolu, I/63, 76, 105, 106, 117, 136, 197, 295, 327, 395, 406, 538, 555, 577, 704; II/117, 210, 
506, 589, 595; III/166, 212; IV/607 
393 el-Bakara 2/45-46 
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ibadetin, insanın inancını ve inancı doğrultusunda oluşturacağı kararlarını 

güçlendirip eylemlerini dinî ve ahlâkî hükümler çerçevesinde geliştirmesine 

yardımcı olacağına işaret edilmektedir. Nitekim “Kuşkusuz namaz hayâsızlıktan 

ve kötülükten meneder.”394 mealindeki âyette de namazın bu tesiri açıkça ifade 

edilmiştir.”395 

 

Örnek 2: 

 َهْل َينُظُروَن ِإالَّ َأن َيْأِتَيُهُم الّلُه ِفي ُظَلٍل مَِّن اْلَغَماِم َواْلَمآلِئَكُة َوُقِضَي اَألْمُر َوِإَلى الّلِه ُتْرَجُع األُموُر "
" 

 

“Onlar, ille de Allah’ın ve meleklerin, bulutların gölgeleri arasından çıkıp 

gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar! Bütün işler Allah’a dönecektir!”396 

 

“Âyet, “Rasûlüm! Yoksa o inkarcılar, “Allah ve melekler bulutların 

karanlığından çıkıp gelmedikçe, yani bizler Allah’ı ve melekleri apaçık 

görmedikçe sana inanmayacağız.” mı diyorlar?” şeklinde de açıklanmıştır. 

Nitekim Yahudilerin Hz. Musa’dan, putperest Arapların da Hz. Muhammed 

(s.a.v.)’den bu tür isteklerde bulunduklarını bildiren âyetler vardır.397 Bu yorum 

dikkate alındığında “Allah’ın gelmesi”ni yukarıda özetlendiği biçimiyle belli bir 

kelâmî doktrine göre te’vil etmeye gerek kalmaz.”398 

 

2. Kelimelerin Anlamını Âyetle İzah 
 
Örnek 1: 

 "  َوَلمَّا َبَلَغ َأُشدَُّه آَتْيَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا َوَآَذِلَك َنْجِزي اْلُمْحِسِنيَن "
 

“Yusuf erginlik çağına erişince, ona güçlü bir muhâkeme yeteneği ve ilim 

verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükâfatlandırırız.”399 

 

                                                 
394 el-Ankebût 29/45 
395 Kur’an Yolu, I/118 
396 el-Bakara 2/210 
397 el-Bakara 2/55; en-Nisâ 4/153 
398 Kur’an Yolu, I/326 
399 Yusuf 12/22 
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Bu âyet tefsir edilirken, âyette geçen “حكما” ve “علما” kelimelerinin anlamları 

izah edilmiş ardından da aynı sûrenin 101. âyetine işaret edilerek kelimelere 

verdikleri anlam teyid edilmiştir. 

“Hz. Yusuf’a verilen hükümden maksat; muhâkeme, yönetme ve yargılama 

yeteneği; ilimden maksat da peygamberliğin yanı sıra ek olarak ona verilmiş olan 

olayları ve rüyaları yorumlama bilgisidir. Nitekim Hz. Yusuf’un, “Ey Rabbim! 

Bana iktidar verdin ve bana olayların yorumunu da öğrettin.”400  mealindeki 

duasında buna işaret vardır.”401 

 

 

Örnek 2: 

 " ُقْل َأِئنَُّكْم َلَتْكُفُروَن ِبالَِّذي َخَلَق اْلَأْرَض ِفي َيْوَمْيِن َوَتْجَعُلوَن َلُه َأنَدادًا َذِلَك َربُّ اْلَعاَلِميَن "
 

“De ki: Arzı iki devrede yaratanı inkar edip ona başkalarını ortak mı 

koşuyorsunuz? O yaratıcı, âlemlerin rabbi olan Allah’tır.”402 

 

“İki evre” olarak çevirdiğimiz âyet metnindeki “yevmeyn” kelimesinin sözlük 

anlamı “iki gün”dür. Ancak, henüz dünyanın yaratılmadığı bir dönemde, bildiğimiz 

anlamda gün ve geceden de söz edilemeyeceği açıktır. Nitekim Kur’an’da, 

“Bilinmeli ki, rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın binyılı 

gibidir.” buyrularak insanlardaki zaman kavramının göreli olduğuna, ilâhî tasarrufla 

ilgili zaman kavramlarının, binlerce seneyle ifade edilebilecek devirleri gösterdiğine 

işaret eder.403 

Konunun uzamaması için diğer uygulamaları404 burada zikretmeden bu 

örneklerle yetineceğiz. 

 

 

 

 

                                                 
400 Yusuf 12/101 
401 Kur’an Yolu, III/224 
402 Fussilet 41/9 
403 Kur’an Yolu, IV/691 
404 Kur’an Yolu, I/61, 126, 154, 264, 583; II/11, 305, 501; III/604; IV/352; V/110, 570, 579 
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3. Âyeti Âyetle İzah 
 

Örnek 1: 

ي ِفي اْلِمْحَراِب َأنَّ الّلَه ُيَبشُِّرَك ِبَيْحَيـى ُمَصدِّقًا ِبَكِلَمٍة مَِّن الّلِه َوَسيِّدًا َفَناَدْتُه اْلَمآلِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصلِّ "
 " َوَحُصورًا َوَنِبّيًا مَِّن الصَّاِلِحيَن

 

“O mâbedde durmuş namaz kılarken melekler ona şöyle seslendiler: 

Allah’tan bir kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir 

peygamber olarak Yahyâ’yı Allah sana müjdeliyor.”405 

 

Bu âyet-i kerîmede Hz. Yahya şu sıfatlarla nitelendirilmiştir: Allah’tan bir 

kelimeyi tasdik edici, efendi, iffetli ve sâlih kullardan bir peygamber. Meryem 

sûresinin 12-14. âyetlerinde ona henüz küçükken hikmet verildiği ve kendisinden 

kitaba (Tevrat) var gücüyle sarılmasının istendiği, Tanrı’nın lûtfuyla yumuşak 

kalpli, temiz bir insan olduğu, yine takva sahibi ve ebeveynine iyi davranan bir kişi 

olduğu, isyankâr ve zorba olmadığı bildirilir, esenlik dileğiyle anılır. Enbiyâ 

sûresinin 90. âyetinde anası ve babasıyla birlikte hayır işlerinde koşuşan, hem ümit 

hem de korku içinde Allah’a derin saygı besleyen insanlar olarak zikredilir. En’âm 

sûresinin 85. âyetinde de diğer bazı peygamberlerle birlikte adına yer verilerek 

Allah’ın hidâyet verdiklerinden ve sâlih kişilerden olduğu belirtilir.406 

 

Örnek 2: 

 َمن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُلَحتَّى ِإَذا َجاء َأْمُرَنا َوَفاَر التَّنُّوُر ُقْلَنا اْحِمْل ِفيَها ِمن ُآلٍّ َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َوَأْهَلَك ِإالَّ  "
  " َوَمْن آَمَن َوَما آَمَن َمَعُه ِإالَّ َقِليٌل

 
“Nihâyet emrimiz geldi ve sular coşup yükseldi. Nuh’a dedik ki: “(Canlı 

çeşitlerinin) her birinden iki eş ile -daha önce haklarında hüküm verilmiş 

olanlar dışında- aileni ve iman edenleri gemiye bindir!” Zaten onunla birlikte 

pek azı iman etmişti.”407 

 

Hz. Nûh geminin yapımını tamamlayınca beklenen azabın gelmekte olduğuna 

dair belirtiler gözükmeye başladı. Yer ve göklerin kapıları açıldı. Yerden sular 

                                                 
405 Âl-i İmrân 3/39 
406 Kur’an Yolu, I/556 
407 Hûd 11/40 
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fışkırıyor, gökten sular boşalıyordu. Bu durum Kamer sûresinde şöyle tasvir edilir: 

“Derken, göğün kapılarını bardaktan boşanırcasına inen bir yağmura açtık. 

Yerden de sular fışkırttık; derken sular önceden belirlenmiş bir iş için 

birleşti.”408 Allah Nuh’a erkekli dişili olmak üzere hayvanlardan birer çiftini gemiye 

bindirmesini, inkârları sebebiyle boğulmayı hak edenlerin dışında kalan aile efradını 

ve diğer iman edenleri de gemiye almasını buyurdu. 409 

Kur’an Yolu’nda; âyetlerin izahı, âyetlerde yer alan konunun daha iyi 

anlaşılması için yukarıdaki örneklerde olduğu gibi diğer âyetlerden zaman zaman 

istifade edilmiştir.410 

 

B.  KUR’AN’IN SÜNNETLE TEFSİRİ 

Kur’an-ı Kerim’deki hakikatleri bize en iyi öğretecek şahıs, kendisine 

vahyedilen Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizdir. O, Kur’an-ı Kerim tefsirinin aslı ve 

esasıdır. O, mutlak olarak Kur’an’ı insanların en iyi bilenidir. Yine bu bakımdan o 

İslam’ın tebliğcisidir. Ve İslam’ı açıklamakla da görevlidir. Bu husus âyetlerde çok 

açık olarak belirtilmiştir.411 Allah Teala, Hz. Peygamber efendimizin Kur’an-ı 

Kerim’in açıklayıcısı olduğunu şu âyetlerle bizlere bildirmektedir:  

 “Sana bu kitabı indirmemiz de ancak şunun içindir ki, onlara hakkında 

ihtilaf ettikleri şeyi beyan edesin ve (o kitap) iman edeceklere bir hidâyet, bir 

rahmet olsun!”412 

 “Ey (şanlı) Rasûl! Sana rabbinden her indirileni tebliğ et; etmez isen 

onun risâletini eda etmiş olmazsın.”413 

 “İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar 

diye sana da bu Kur’an’ı indirdik.”414 

 Âyetlerde dile getirilen bütün bu hususlarda sadece Peygamber (s.a.v.)’in 

hayatta olduğu dönemin kastedilmiş olduğu düşünülemez. Çünkü Kur’an 

âyetlerinde süreklilik esastır ve Kur’an’ı okuyan bugünkü Müslüman da bu âyetlerin 

                                                 
408 el-Kamer 54/11-12 
409 Kur’an Yolu, III/172 
410 Kur’an Yolu, I/103, 123, 365, 642; II/183, 194, 640, 743; III/164, 188, 496; V/390-391, 433-434, 472 
411 Cerrahoğlu, Kuran Tefsirinin Doğuşu, s. 20 
412 en-Nahl 16/64 
413 el-Maide 5/67 
414 en-Nahl 16/44 
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muhatabıdır. Bugün için Peygamber’e itaat, ona tabi olmak, anlaşmazlıkları 

kendisine götürmek ve kendisini örnek edinmek ancak sünnetine başvurmakla olur. 

Aksi halde bütün bu âyetler işlevsiz kalmış olur.415 

 Hz. Peygamber’in sünnetine baktığımız zaman Hz. Peygamber’in, Kur’an’ı 

açıklamasını genel olarak:  

a) Kur’an’daki mücmellerin beyanı, 

b) Âmm’ın tahsisi, 

c) Mutlakın takyidi şeklinde görmekteyiz.416  

Hz. Peygamber insanları irşad, terğib ve terhib gayesiyle ahlâkî, gaybî ve 

uhrevî hayata ait birçok âyeti de tefsir etmiştir. Temsil yolunu kullanarak ve 

Kur’an’da mücmel bırakılmış kıssalar hakkında tafsilat vererek açıkladığına da 

çokça rastlanır.417  

 Kur’an’ı Kerim’in Hz. Peygamber (s.a.v.)’i tebliğ ve tebyin görevi ile 

görevlendirmesi nedeniyle Hz. Peygamber’in: “Bana kitap ve onunla birlikte onun 

gibisi verilmiştir.”418 hadisiyle ne kastedildiğinin anlaşılması ehemmiyet arz 

etmektedir.  Hattabi der ki: Hz. Peygamber’in: “Bana kitap ve onunla birlikte onun 

gibisi verilmiştir.” buyruğunun iki şekilde anlaşılma ihtimali vardır: 

Birinci ihtimale göre anlamı şudur: Hz. Peygamber’e zahiren tilavet edilen 

vahiy verildiği gibi, ona tilavet edilmeyen batınen vahiyde verilmiştir.  

İkinci anlam, ona Kitabı Kerim okunarak kendisi ile ibadet olunan bir vahiy 

olarak verilmiştir. Ayrıca onun gibi sözlü açıklamada ona verilmiştir. Yani Kitabı 

Kerim’de bulunan ifadeleri açıklamasına, âyetlerin umumi olduğunu belirtmesine 

yahut hükümlerini tahsis etmesine, fazladan hüküm koymasına da inanmak ve 

gereğince amel etmek gerekir.419 

Kur’an Yolu müellifleri, Hz. Peygamber’in Kur’an’ı açıklamadaki fonksiyonu 

hakkındaki düşüncelerini -en-Nahl sûresi 44. ayetin tefsirinde- şu şekilde ifade 

etmektedirler: 

                                                 
415 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s.429 
416 Işıcık, Kur’an’ı Anlamada Temel İlkeler, s.42 
417 Suat Yıldırım, Peygamberimizin Kur’an Tefsiri, Kayıhan Yay. İst, 1998, s.336 
418 Ebû Abdillah eş-Şeybânî Ahmde b. Hanbel, Müsned, Kahire, ts. IV/130; Süleyman b. el-Eş’as Ebu 
Dâvud es-Sicistânî, Sünen, Dâru’l-Fikr, y.y. ts. II/610 
419 Ebû Abdillah Muhammed b.Ahmed el-Kurtûbî, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’an, Kahire, 1967, I/38  
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“Âyette Hz. Peygamber’e Kur’an’ın indirildiği bildirilmekle kalmayıp, ona 

“insanlara indirilenleri yani Allah’ın hükümlerini onlara açıklama” görevi de 

yüklenmiştir. Buna göre Hz. Peygamber sadece bir nakilci değil aynı zamanda 

Allah’ın hükümlerini sözlü veya fiilî olarak açıklama, yorumlama, inananlara 

uygulamada örnek olma işlevine de sahiptir. Bu işlevin tamamına birden sünnet 

denmektedir; sünnet de ilâhî irşadla gerçekleştiği için bir tür vahiy değeri 

taşımaktadır.  Âyetten açıkça anlaşıldığı gibi Peygamber’in aslî görevi Kur’an’ı 

açıklamaktır: şu halde onun Kur’an’a aykırı bir hüküm ve anlayış ortaya koyduğu 

kesinlikle düşünülemez.”420 

Kur’an’ı tebyin görevi ile görevlendirilmiş olması nedeniyle Kur’an’ın ilk 

müfessiri kabul edilen Hz. Peygamber’in Kur’an tefsirinden hiç kimsenin kendini 

soyutlayamayacağı bir gerçektir. Hiçbir Kur’an tefsircisinin Hz. Peygamberin 

tefsirinden uzak kalmadığı gibi Kur’an Yolu müfessirleri de uzak kalmamış, 

tefsirlerinde hadislerden hayli istifade etmişlerdir. İstifade edilen hadisleri genel 

olarak şu başlıklar altında toplayabiliriz:  

 

1. Âyete Verilen Manayı Hadisle Teyit 
 

 Örnek 1: 

"  َهدتُّم مَِّن اْلُمْشِرِآيَنَبَراءٌة مَِّن الّلِه َوَرُسوِلِه ِإَلى الَِّذيَن َعا "  
 

“Allah ve Rasûlünden, antlaşma yapmış olduğunuz müşriklere karşı fesih 

bildirimidir!”421 

 

“Burada şöyle bir anlatım inceliğinin bulunduğu görülmektedir: Müşriklerle 

muahede konusunda “kendileriyle antlaşma yaptığınız” ifadesi kullanılarak yüce 

Allah’ın böyle bir antlaşmaya taraf olamayacağı, sadece belirli şartlarda 

Müslümanların bu tür bir akdin tarafı olabilecekleri ima edilmiş olmaktadır. Hz. 

Peygamber’in bu akde taraf olması ise Allah’ı temsilen değil Müslümanların 

temsilcisi ve yöneticisi sıfatıyladır. Nitekim bu duyurunun ne zaman yapılacağını 

bildiren 3. âyette Allah ve Rasûlü’nün müşriklerle hiçbir bağının bulunmadığı ayrıca 

                                                 
420 Kur’an Yolu, II/402; Benzer ifadeler için bk. III/402 
421 et-Tevbe 9/1 
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ifade edilmiş ve Hz. Peygamber de müşriklerin bulunabileceği 9. yılındaki bu hacda 

bulunmamıştır. 7. âyette de bu ince manayı koruyan bir ifade kullanıldığı 

görülmektedir. Rasûlullah’ın sefere gönderdiği kumandanlara şu mealde bir talimat 

vermesi de bu yorumu güçlendirici niteliktedir: “Bir kaleyi kuşatıp da oranın ahalisi 

senden Allah ve Rasulü adına antlaşma yapmanızı isterse bunu kabul etme, kendin 

ve arkadaşların adına antlaşma yap; zira kendinin veya arkadaşlarının taahhüdünü 

ihlâl etmen Allah ve Rasûlünün taahhüdünü ihlâl edilmiş hâle düşürmekten iyidir. 

Yine, bir kaleyi kuşatıp da oranın ahalisi senden kendileri hakkında Allah’ın 

hükmünü vermeni isterlerse, bunu kabul etme, kendi hükmünü ver; çünkü onlar 

hakkında Allah’ın hükmünü isabet ettirip ettiremeyeceğini bilemezsin.”422  

 

 

Örnek 2: 

ُه َوْهنًا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ َوَوصَّْيَنا اْلِإنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُّ "
 " اْلَمِصيُر

 
“Biz insana ana babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi, güçten kuvvetten 

düşerek onu karnında taşımıştır; çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. 

Bunun için (ey insan), hem bana hem ana babana minnet duymalısın; sonunda 

dönüş yalnız banadır.”423 

 

Âyette annenin fedakârlığına özel bir vurgu yapıldığı görülmekte, dolaylı 

olarak onun daha çok ilgi ve sevgi beklediğine işaret edilmektedir. Nitekim Hz. 

Peygamber de, “Yâ Rasûlallah! Kime iyilik etmeliyim?” şeklindeki bir soruya, 

“annene” diye cevap vermiş; “Sonra kime?” denilince yine “annene” demiş; üçüncü 

defa tekrarlanan soruya da aynı cevabı vermiş; nihâyet dördüncüsünde “babana” 

buyurmuştur.424 

 

Örnek 3: 

"َآلَّا َبْل َراَن َعَلى ُقُلوِبِهم مَّا َآاُنوا َيْكِسُبوَن"  
 

                                                 
422 Kur’an Yolu, II/722 
423 Lokman 31/14 
424 Kur’an Yolu, IV/338 
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“Hayır! Doğrusu şudur ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp 

karartmıştır.”425 

 

14. âyette inkarcıların bu tür davranışlarının kalplerini kaplayıp kararttığı 

bildirilmiştir. “...kaplayıp karartmıştır.” diye çevirdiğimiz râne” fiili, sözlükte 

“galip geldi, kuşattı, istilâ etti” anlamlarına gelir. Bu âyette ise işlenen günahların, 

bir pas tabakası gibi kalbi kaplayıp karartmasını, böylece insanın düşünce ve 

duygularını olumsuz etkilemesini ve onun hakikatleri kavramasına engel olmasını 

ifade eder. Nitekim Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Bir kul günah işlediği 

zaman kalbinde siyah bir leke meydana gelir. Eğer o kul günahı terk edip 

bağışlanmayı dilerse, bu leke kaybolur. Şayet tövbe etmez ve günah işlemeye devam 

ederse, o zaman bu siyah nokta büyüyerek onun bütün kalbini kaplar. İşte Allah 

Teâlâ’nın, “Doğrusu şudur ki, yapıp ettikleri kalplerini kaplayıp karartmıştır.” 

(mealindeki) âyetinde ifade ettiği kararma ve pas tutma budur.”426 

Hadislerin bu şekilde ki kullanımına Kur’an Yolu’nda oldukça fazla 

rastlamaktayız.427 

 

2. Âyeti Hadisle İzah 
 

Örnek 1: 

لِّلَِّه ما ِفي السََّماواِت َوَما ِفي اَألْرِض َوِإن ُتْبُدوْا َما ِفي َأنُفِسُكْم َأْو ُتْخُفوُه ُيَحاِسْبُكم ِبِه الّلُه َفَيْغِفُر ِلَمن " 
   "اُء َوُيَعذُِّب َمن َيَشاُء َوالّلُه َعَلى ُآلِّ َشْيٍء َقِديٌرَيَش

 

“Göklerde ve yerde ne varsa hepsinin mülkiyeti Allah’a aittir. İçinizdekini 

açığa vursanız da gizleseniz de Allah sizi ondan hesaba çeker. Sonra dilediğini 

bağışlar, dilediğine azap eder; Allah her şeye kadirdir.”428 

 
Müslim’in naklettiği bir hadis bu âyet geldiğinde sahâbenin onu nasıl 

anladıklarını ortaya koymak suretiyle âyetin yorumuna ışık tutmaktadır. Rivayet 

                                                 
425 el-Mutaffifîn 83/14 
426 Kur’an Yolu, V/576 
427 Kur’an Yolu, I/63, 143, 189, 212, 264, 290, 361, 364, 385, 506, 643; II/125, 130, 161, 214, 249, 288, 
640, 673; III/34, 216, 254, 305, 316; IV/313, 559, 794, 710; V/30, 52, 113, 349, 509, 597,609, 656, 725 
428 el-Bakara 2/284 
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özetle şöyledir: Bu âyet nazil olunca sahâbeye ondan anladıkları ağır gelmiş, 

Rasûlullah’ın huzuruna gelerek diz çökmüş ve “Ey Allah’ın elçisi! Namaz, oruç, 

cihad, sadaka (zekât) gibi gücümüzün yettiği amellerle yükümlü kılındık (bunlara bir 

diyeceğimiz yok). Şimdi ise size bu âyet geldi; buna uymaya gücümüz yetmez!” 

demişlerdi. Rasûlullah “Sizden önceki iki kitabın tâbileri gibi siz de “Duyduk ve 

uymadık” mı diyeceksiniz? Oysa “Duyduk, itaat ettik. Senin bağışlamanı dileriz ey 

rabbimiz, gidiş sanadır.” demeniz gerekir.” buyurmuş, onlar da aynen böyle 

söylemişler, bu cümleyi tekrarladıkça dilleri de buna alışmıştı.429 

 

 

 

Örnek 2: 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َعَلْيُكْم َأنُفَسُكْم َال َيُضرُُّآم مَّن َضلَّ ِإَذا اْهَتَدْيُتْم ِإَلى الّلِه َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما " 
  "ُآنُتْم َتْعَمُلوَن

 

“Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru 

gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü 

Allah’adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir.”430 

 

Bu âyetin, müminlerin, iman çağrısına olumlu karşılık vermemekte direnen ve 

kötülükler içinde yüzmeye devam eden inkarcıların durumuna üzülmeleri üzerine 

nazil olduğu rivayet edilmiştir. Zamanla bazı Müslümanların bu âyeti, nemelazımcı 

bir anlayışa kapı aralayacak şekilde yorumlamaya başladıklarını görünce Hz. Ebû 

Bekir onları uyarıp özetle şunları söylemiştir: “Siz bu âyeti gayesinin dışına taşırıyor 

ve yanlış yorumluyorsunuz. Ben Rasûlüllah’ın “İnsanlar bir kötülüğü görüp de onu 

engellemezlerse Allah’ın onlara genel bir azap göndermesi yakındır.” buyurduğunu 

duydum.” 

Gerçekten, Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamber’in sünneti incelendiğinde, 

İslam’da katı bir ferdiyetçilik anlayışının asla onaylanmadığı görülür.431 

Bu tarz kullanımların tefsirde zaman zaman kullanıldığına şahit olmaktayız.432 

                                                 
429 Kur’an Yolu, I/450 
430 el-Mâide 5/105 
431 Kur’an Yolu, II/350 
432 Kur’an Yolu, I/70, 80, 161-162; II/550, 709; III/45, 589; IV/367-368; V/660 
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3. Fıkhî Bir Konuyu Hadisle İzah 

Kur’an Yolu müellifleri, Hz. Peygamber’in sadece bir elçi olmadığını, Allah 

Teâlâ tarafından kendisine hüküm koyma yetkisi verilmiş bir peygamber olduğunu 

zaman zaman dile getirmişlerdir: 

“Sadece “elçi” sıfatını taşıyan temsilciyi dahi tanımamanın onu yollayan 

makamı tanımama anlamına geleceği malûmdur. Hz. Muhammed (s.a.v.) ise, dar 

anlamıyla bir elçi olmaktan öteye şâri’ (din sahibi, yüce Allah) tarafından Kur’an’ı 

açıklama ve bu çerçevede Kur’an’da özel düzenlemeye tâbi tutulmamış hususlarda 

bağlayıcı bildirimlerde bulunma yetkisiyle donatılmıştır.”433 

 

Örnek 1: 

ُحرَِّمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َواْلدَُّم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما ُأِهلَّ ِلَغْيِر الّلِه ِبِه َواْلُمْنَخِنَقُة َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردَِّيُة " 
 "…ُبُع ِإالَّ َما َذآَّْيُتْم َوَما ُذِبَح َعَلى النُُّصِب َوَأن َتْسَتْقِسُموْا ِباَألْزَالِمَوالنَِّطيَحُة َوَما َأَآَل السَّ

 

“Murdar hayvan, kan, domuz eti, Allah’tan başkası adına kesilmiş, 

boğulmuş, vurularak öldürülmüş, yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanarak 

öldürülmüş hayvanlarla –henüz canı çıkmadan yetişip kestiklerinizin dışında- 

yırtıcıların yediği hayvanlar, dikili taşlar adına boğazlanmış hayvanlar ve fal 

oklarıyla paylaşmanız size haram kılındı…”434 

 

Kur’an-ı Kerim’de etinin haram olduğu belirtilen tek hayvan domuzdur. Et 

yiyen diğer yırtıcı hayvanlarla ilgili yasak ise sünnet ve içtihada dayanmaktadır. 

Yeme ile ilgili bu yasağın yanı sıra, Hz. Peygamber Allah Teâlâ’nın domuz alım-

satımını da haram kıldığını bildirmiştir.435 

 

Örnek 2: 

ُتْم ِإَلى الصَّالِة فاْغِسُلوْا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى اْلَمَراِفِق َواْمَسُحوْا ِبُرُؤوِسُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإَذا ُقْم" 
  "…َوَأْرُجَلُكْم ِإَلى اْلَكْعَبيِن

 

                                                 
433 Kur’an Yolu, I/542; II/100 
434 el-Mâide 5/3 
435 Kur’an Yolu, II/210 
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“Ey iman edenler! Namaz kılmaya kalkacağınız zaman yüzlerinizi, 

dirseklere kadar ellerinizi yıkayın; başlarınızı meshedin, ayaklarınızı da topuk 

kemiklerine(küçük topuklara) kadar (yıkayın)…”436 

 

Âyetin zahirinden her namazdan önce abdest almanın şart olduğu anlaşılır. 

Ancak Hz. Peygamber Mekke’nin fethine kadar her namazdan önce abdest aldığı 

halde Mekke fethedildiği gün birkaç vakit namazı bir abdestle kılarak, bozulmadığı 

müddetçe bir abdestle birden çok namazın kılınabileceğini göstermiş ve ümmetine 

bu kolaylığı sağlamıştır.437  Diğer örnekler için dipnota bakılabilir.438 

C.  KUR’AN’IN SAHÂBE SÖZÜYLE TEFSİRİ 

Hz. Peygamber’den sonra tefsir sahasında en mühim rolü sahâbe üstlenmiştir. 

Hz. Peygamber’in muhatabı olan bu muhterem şahsiyetleri tefsir sahasında iki şey 

yükseltiyordu. Birincisi, sarsılmaz mutlak imanları, ikincisi ise hâdise ve sebepleri 

müşahede edip, hâdiselerle hükümler arasında münasebet kurabilmeleri. Kısacası 

nüzûl sebeplerine vakıf olmaları idi.439 

 Sahâbenin Kur’an’ı anlamada eşit seviyede olmadıkları görülmektedir. 

Sahâbenin bilgi ve kültür yapısı, Arap dili ve edebiyatına vakıf olma hususundaki 

yetişkinlik dereceleri, ayrıca Hz. Peygamber’in yanında bulunma durumları böyle 

bir anlayış farklılığını zorunlu kılmıştır. Bundan dolayı da en bilgili ve en kültürlü 

olan sahâbiler tefsir ile meşgul olabilmişlerdir. Çünkü bu mühim iş için Arap diline 

iyi hâkim olmak, eski Arap edebiyatını yani eski Arap şiirini de iyi bilmek 

gerekiyordu. Arapların hayatını, adetlerini hatta Yahudi ve Hıristiyanların o zamanki 

vaziyetini bilmek tefsir için çok faydalı idi. Tabiatıyla, bu donanıma sahip 

sahâbilerin sayısı da çok sınırlıydı.440  

 Sahâbenin tefsir yaparken baz aldığı dört ana kriter vardı. Bunlar: 

a. Kur’an-ı Kerim, 

b. Nebi (s.a.v.), 

c. Kapasiteleri nispetinde yaptıkları ictihad, 

                                                 
436 el-Mâide 5/6 
437 Kur’an Yolu, II/225;  
438 Kur’an Yolu, I/228, 282, 288, 308, 312, 347, 353, 355; II/116, 219, 333, 487, 679; V/387 
439 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, I/67 
440 Aydüz, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, s.18 
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d. Ehli Kitaptan Kur’an’a uygun olarak yapılan alıntılar.441 

Sahâbe, Kur’an âyetlerini tefsir ederken evvela Kur’an’ın kendi beyanına ve 

Hz. Peygamber Efendimizin açıklamalarına bakıyorlardı. Hakkında nass mevcut 

olanlar üzerinde konuşmuyorlardı. Hakkında nass bulamadıkları, tefsirine ihtiyaç 

duydukları âyetlerin açıklanması için de rey ve içtihada başvuruyorlardı. Bu arada 

diğer ilahi kitaplara da müracaat ederek onlardan istifade etmişlerdir. Çoğunlukla 

âyetlerin sebebi nüzûllerini anlatmak sûretiyle tefsir yapmışlardır. İçtihatla yaptıkları 

tefsirde dil ve din yönü ağırlık kazanmıştır. Âyetteki anlaşılmayan hususu halletmek 

için farklı metotlar takip ederek farklı görüşler ortaya koymuşlardır.442 

Kur’an Yolu tefsirinde, sahâbe tefsirine yoğun bir şekilde yer verilmemiştir;443  

yer verilmiş olan tefsirin çoğunun da daha çok Abdullah İbn Abbas’a ait olduğunu 

görmekteyiz.444 

 

Örnek 1: 

 " َوَجَعَل ِفيَها َرَواِسَي ِمن َفْوِقَها َوَباَرَك ِفيَها َوَقدََّر ِفيَها َأْقَواَتَها ِفي َأْرَبَعِة َأيَّاٍم َسَواء لِّلسَّاِئِليَن "
 

“Arz üzerinde sarsılmaz dağlar oturttu, orayı bereketli hale getirdi; 

gerekli besinlerini orada -bunlara ihtiyacı olan varlıklar için eşit derecede 

olmak üzere- uygun ölçülerle yarattı. (Bütün bunlar) dört evrede oldu.”445 

 

Âyetin izahı yapılırken İbn Abbas’a atfen şu görüşe yer verilmiştir: 

“Arzın bereketli kılınması”, özetle hayatın devamı için gerekli olan hava, su, 

besin vb. imkânlara elverişli şartların oluşturulmasıdır. İbn Abbas’a nispet edilen bir 

yorumda buradaki bereket, “nehirlerin açılması, dağların, ağaçların, meyvelerin 

yaratılması, çeşitli hayvan türlerinin geliştirilmesi, yaşayanların ihtiyaç duyduğu 

bütün imkânların oluşturulması” şeklinde açıklanmıştır. Esasen âyetin devamı da bu 

anlamı vermektedir.446 

 

 
                                                 
441 Zehebî, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, s.37 
442 Zehebî, a.g.e. s.57-58 
443 Kur’an Yolu, III/263-264, 577; IV/357, 559, 657 
444 Kur’an Yolu, I/612; II/493, 516, 614; III/390; IV/344, 450, 710 
445 Fussilet 41/10 
446 Kur’an Yolu, IV/692 
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Örnek 2: 

ُمُهْم ِإالَّ الّلُه َجاءْتُهْم َأَلْم َيْأِتُكْم َنَبُأ الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َقْوِم ُنوٍح َوَعاٍد َوَثُموَد َوالَِّذيَن ِمن َبْعِدِهْم َال َيْعَل " 
ُرُسُلُهم ِباْلَبيَِّناِت َفَردُّوْا َأْيِدَيُهْم ِفي َأْفَواِهِهْم َوَقاُلوْا ِإنَّا َآَفْرَنا ِبَما ُأْرِسْلُتم ِبِه َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ مِّمَّا َتْدُعوَنَنا 

 " ِإَلْيِه ُمِريٍب
 

“Sizden öncekiler, Nûh kavimi, Âd ve Semûd hakkındaki bilgiler size 

ulaşmadı mı? Bunları ancak Allah bilir. Peygamberleri onlara mucizeler 

getirdi de ellerini ağızlarına götürüp, “Biz size gönderilene inanmıyoruz, bizi 

kendisine çağırdığınız şeye karşı derin bir kuşku içindeyiz.” dediler.”447 

 

Kur’an’da Medyen, Res, Tübba' gibi bazı kavimler hakkında çok kısa bilgi 

verilmekte, bir kısmının adları dahi geçmemektedir. Âyet gelmiş geçmiş kavimler 

hakkında insanların yeterli bilgilerinin bulunmadığına işaret etmekte, nasıl bir hayat 

sergilediklerini Allah’tan başka kimsenin bilmediğini haber vermektedir. Bu durum, 

soy kütüklerini kesintisiz olarak Hz. Nuh’a hatta Hz. Adem’e kadar götürenlerin 

yaptıklarına güvenilemeyeceğini göstermektedir. İbn Mes’ûd’un bu âyeti okuduğu 

zaman “Nesep bilginleri yalan söylemişlerdir.” dediği rivâyet edilmiştir.448 

 

D.  KUR’AN’IN TABİÛN SÖZÜYLE TEFSİRİ 

Gerek Hz. Peygamber gerekse dört halife devrinden itibaren yeni fetihlerle 

İslam devletinin sınırları Arap yarımadasını aşmıştı. Fethedilen her beldeye İslam’ı 

öğretmek için muallimler, asayişi temin etmek için de valiler görevlendiriliyordu. 

Rasûlullah zamanında Muaz b. Cebel’in Yemen’e, Hz. Ömer döneminde de 

Abdullah b. Mesud’un Irak’a muallim olarak gönderilişini burada misal olarak 

zikredebiliriz. Bu şekilde muhtelif şehirlere dağıtılan sahâbe, oralarda ilmî 

hareketlere başlamıştı.449 

Sahâbe tefsirinin, kendilerine manası kapalı gelen âyetlerle sınırlı kalmışken, 

tabiin döneminde Kur’an’ın tümü tefsir edilmeye başlanmıştır. Yine sahâbenin 

yaptığının aksine, âyetlerin toplu manalarıyla yetinilmeyip gerektiğinde kelimelerin 

de tefsiri yapılmıştır. Kur’an’daki garip lafızlar, baştan sonuna kadar âyet âyet tefsir 

                                                 
447 İbrahim 14/9 
448 Kur’an Yolu, III/307 
449 Aydüz, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, s.21 
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edilirken, istinbat ve istidlal yoluyla âyetlerden hükümler çıkartılması sebebiyle, 

âyetlerde geçen bazı kelime ve tabirlerin açıklanmasına geniş yer verilmiştir. Lügat 

müfredatının yanında tarihi bilgiler, fıkhî şerhler ve gayp âlemini tasvir mahiyetinde 

açıklamaların yapılması da sahâbe döneminde fazlaca görülmeyen, tabiine ait 

tefsirin özelliklerindendir. Tabiûn arasındaki anlayış farklılığının çokluğuna bağlı 

olarak tefsirdeki ihtilafları da çok olmuştur. Bu ihtilaflar neticesinde mezhebi 

ihtilafların tohumları da bu dönemde atılmış olmaktadır.450 

Tabiûn döneminde tefsir faaliyetlerinin bazı özelliklerini şöyle sıralamamız 

mümkündür; 

a. Ehli kitaptan Müslüman olanların İslam’a girmesiyle birçok isrâilî rivâyet 

 tefsire bulaşmıştır.  

b. Bu dönemde tefsir daha çok telakki ve rivâyet yoluyla aktarılmıştır. 

c. Mezhebi ihtilaflar ortaya çıkmaya başlamış ve bunlar tefsiri olumsuz yönde 

etkilemiştir.  

d. Bunun sonucunda tabiiler arasında ortaya çıkan tefsir farklılıkları, sahâbe 

 arasındaki farklılıklardan daha çok olmuştur.451 

Kur’an Yolu müellifleri tabiin tefsirine çok fazla yer vermemişlerdir.452 Yer 

verilen yerlerde de daha çok âyette geçen kelimelerin anlamları ile alakalı 

rivâyetlere verilmiştir. 

  

Örnek 1: 

 َوَأَخْذَنا الَِّذيَن َظَلُموْا ِبَعَذاٍب َبِئيٍس ِبَما َآاُنواْ َفَلمَّا َنُسوْا َما ُذآُِّروْا ِبِه َأنَجْيَنا الَِّذيَن َيْنَهْوَن َعِن السُّوِء"
"َيْفُسُقوَن  

 
“İşte böylece onlar kendilerine yapılan uyarıları göz ardı edince biz de 

kötülüğü önlemeye çalışanları kurtardık, haksızlığa sapanları da yapmakta 

oldukları kötülüklerden ötürü dehşetli bir azap ile cezalandırdık.”453 

 

Hasan-ı Basrî’nin de katıldığı söylenen ve bize göre daha mâkul olan diğer bir 

görüşe göre, “Allah’ın helak edeceği yahut şiddetli bir azapla cezalandıracağı 

                                                 
450 Aydüz, a.g.e. s.22  
451 Enver Arpa, İbn Teymiyye’nin Kuran Anlayışı, Fecr Yay. Ank. 2002, s. 197 
452 Kur’an Yolu, III/505, 727-728; IV/300, 344, 623; V/506 
453 el-A’râf 7/165 
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kimselere ne diye öğüt veriyorsunuz sanki!” diyerek diğerlerinin işlediklerinin 

kötülük olduğuna inandıkları için onlar da kurtuluşa ereceklerdir.454 

 

Örnek 2: 

َفَال ُتْعِجْبَك َأْمَواُلُهْم َوَال َأْوَالُدُهْم ِإنََّما ُيِريُد الّلُه ِلُيَعذَِّبُهم ِبَها ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَتْزَهَق َأنُفُسُهْم َوُهْم  "
 " َآاِفُروَن

 

“O halde onların malları da evlâtları da seni imrendirmesin; çünkü Allah 

onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kâfir 

olarak çıkmasını murat ediyor.”455 

 

55. âyet bu noktayla ilgili bir ikaz içermektedir. Âyetin sonundaki “çünkü 

Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi (...) murad ediyor” 

ifadesi ise değişik şekillerde açıklanmıştır. Tabiîn müfessirlerinden Katâde’ye göre 

burada şöyle bir mana kastedilmektedir: “O halde dünya hayatında onların malları 

da evlâtları da seni imrendirmesin; çünkü Allah onlara âhîrette bunlar sebebiyle 

eziyet çektirmeyi murat ediyor.”456 

 

Örnek 3: 

 " َوَذِلُكْم َظنُُّكُم الَِّذي َظَننُتم ِبَربُِّكْم َأْرَداُآْم َفَأْصَبْحُتم مِّْن اْلَخاِسِريَن "
 

“İşte rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi mahvetti, sonunda 

kaybedenlerden oldunuz.”457 

 

Hasan-ı Basrî, “İşte Rabbiniz hakkında taşıdığınız bu kanaatiniz sizi 

mahvetti, sonunda kaybedenlerden oldunuz.” mealindeki 23. âyeti açıklarken 

şöyle demiştir: “İnsanların amellerinin değeri Allah hakkındaki kanaatlerine 

bağlıdır. Mümin, Allah hakkında hüsnü zanda bulunur, bu sayede işini de 

güzelleştirir. İnkarcı ve münafık ise Allah hakkında sûizanna sahip olduğu için ameli 

                                                 
454 Kur’an Yolu, II/614 
455 et-Tevbe 9/55 
456 Kur’an Yolu, III/20 
457 Fussilet 41/23 
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de kötü olur.” Aynı âyet dolayısıyla Katâde, Kur’an’da biri “kurtarıcı zan”, diğeri 

“mahvedici zan” olmak üzere iki çeşit zandan söz edildiğini belirtmiştir.458 

 

IV. KUR’AN YOLU’NUN DİRÂYET YÖNÜ  

Bu metot ile yazılmış olan tefsir çeşidine “rey” tefsiri veya “akli” tefsir de 

denir.459 Lügatte “dirâyet” ilim manasındadır. Kur’an-ı Kerim’de de bu kelime bu 

manada kullanılmaktadır. “Vemâ edrâke melhutameh”460 âyeti “vemâ eğlemuke 

melhutameh” demektir.461 Rey ise lügatte görmek, bilmek, itikat, ictihad ve kıyas 

anlamlarına gelir. 462 

Dirâyet tefsirini rivâyet tefsirinden ayıran en belirgin özellik, müfessirin 

herhangi bir meselede kendi görüşüne yer vermesidir. Ancak bu, onun rivâyet tefsir 

kaynaklarını hiç kullanmayacağı anlamına gelmez. Burada takip edilecek en sağlıklı 

yöntem öncelikle rivâyet tefsiri için söz konusu edilen kaynaklara başvurmak ve o 

kaynaklardan elde edilen bilgileri akıl süzgecinden geçirmektir. İşte bu da ictihatta 

bulunmak demektir. Ancak bu, müfessirin tefsir ettiği nass hakkında söz konusu 

kaynaklarda bilgi bulamadığı, ya da kendisine ulaşan rivâyetlerdeki ihtilaf veya 

tutarsızlıkları ortadan kaldırmak istediği zaman müracaat edeceği bir yoldur.  Bu da 

demektir ki, herhangi bir âyetin tefsiri esnasında yorum yapacak müfessirin bir 

taraftan rivâyet tefsir kaynaklarını kullanabilecek bir alt yapıya, diğer taraftan da bu 

kaynaklardaki çelişki ve tutarsızlıkları Kur’an ve sahih sünnetin ruhuna uygun bir 

sonuca kavuşturma hususunda ictihad edebilecek bir bilgi birikimine, sentez 

kabiliyetine ve yorum gücüne sahip olması gerekmektedir. Ancak böyle bir yeteneğe 

ve güce sahip olup, Kur’an’ı söz konusu tarzda tefsir edecek müfessirin yapacağı 

yorum da, bir taraftan lafızların zahiri manalarına, Kur’an ve sahih sünnete ters 

düşmemeli, diğer taraftan da yapılacak o yorumu destekleyici nitelikte bir nass 

bulunmalıdır. Aksi takdirde ortaya konulan görüş salt reye dayanacağı için 

reddedilmiş ve haram sayılmıştır.463 

                                                 
458 Kur’an Yolu, IV/701 
459 Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, II/210 
460 el-Hümeze 104/5 
461 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, XIX/254 
462 İbn Manzûr, a.g.e. XIV/291 
463 Demirci, Tefsir Tarihi, s.160 
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Kur’an Yolu müellifleri, tefsirlerinin dirâyet yöntemine bakış açılarını, dirâyet 

yönteminin tefsirlerinde ne şekilde yer bulduğunu: 

“Bizi tatmin eden bilgileri ve yorumları tefsir literatüründe bulduğumuz 

durumlarda bu birikimden yararlanmanın hem ilmin gereği hem de kültürümüze 

karşı borcumuz olduğunu düşünerek bu bilgi ve yorumları tefsirimize yansıtmaya 

çalıştık. Bizi tatmin eden veya hedef kitlemiz için uygun ve doğru bulduğumuz 

anlayış ve yorumu çoğunlukla birden fazla tefsirin ihtiva etmesi yanında, bazen de 

bunun hiçbir tefsirde bulunmadığına şahit olduk. Böyle durumlarda Kur’an’ın 

ruhunu ve bu ruha uygun genel İslamî ölçüleri, ilmin gereklerini ve çağın 

ihtiyaçlarını birlikte göz önüne alarak kendi yorumumuzu ortaya koymaya 

çalıştık.”464 cümleleriyle ifade etmektedirler. 

 

A.  FIKIH YÖNÜ 

1. USÛLE DAİR KONULAR 

(Usûliyyûn) ünvanını alan bir kısım İslam âlimleri, Usûl-i Fıkıh denilen ilmin 

kaidelerini tanzim, bâblarını, fasıllarını tertib, hükümlerini tebyin hususunda 

Kur’an-ı Kerim’den pek çok ilhâm almışlardır.465 Fıkıh usûlü, mevcut nasları ilkten 

veya yeniden anlamanın metodu olarak değil, ilk nesillerce büyük ölçüde 

gerçekleştirilmiş bulunan bir anlamanın ve bununla oluşturulan dinî tecrübenin 

naslarla irtibatının gösterilmesi işlevini üstlenmiş, aynı zamanda sonra ki nesillere 

de Kur’an ibarelerinin anlamlarını ve Kur’an’ın değerlerini belirleme ve bunları 

hayata aksettirme işlemini nasıl yerine getireceklerine dair bir yöntem 

göstermiştir.466   

Kur’an Yolu tefsirinde de zaman zaman fıkıh usulü ile alakalı kavramlar, 

konular hakkında açıklamalar yapıldığını,467 bazen âyetlerin fıkhî kaidelere temel 

teşkil ettiğine işaret edildiğini,468 bazen kaidelere atıflar yapılarak âyetin fıkhî 

yönünün izah edildiğini görmekteyiz. 

 
                                                 
464 Kur’an Yolu, I/48 
465 Bilmen,  Büyük Tefsir Tarihi,I/49 
466 Paçacı, “(Kur’an’ın) Açıklanması ve Yorumlanması)”, s.398 
467 Kur’an Yolu, I/598; II/280 
468 Kur’an Yolu, I/447; II/145, 330, 463, 605; IV/584; V/286 
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a)  Âyetin Usûl Kâidesine Temel Teşkil Etmesi 
 
Örnek1: 

"َفَلَنْسَأَلنَّ الَِّذيَن ُأْرِسَل ِإَلْيِهْم َوَلَنْسَأَلنَّ اْلُمْرَسِلين "  
 

“Elbette kendilerine peygamber gönderilen kimseleri de, gönderilen 

peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz.”469 

 

“Yüce Allah’ın, peygamberlerin elçilik görevleriyle ilgili yükümlülüklerini 

eksiksiz yerine getirdiklerini, ümmetlerin de kendilerine tebliğ edilen dini ve kitabı 

tanıyıp hükmüne uyuduklarını yahut reddedip âsi olduklarını kesin olarak bildiği, 

ayrıca inkarcılar da kendilerinin zalim olduklarını itiraf ettikleri halde yine de 

âhirette ümmetleri ve resulleri sorguya çekmesi onun adalet düzeninin bir 

sonucudur. Ayrıca burada önemli bir hukuk kuralına da işaret bulunduğu 

düşünülebilir: Hiçbir kimse, yargılanarak suçu sabit görülüp hüküm giymedikçe 

cezalandırılamaz.”470 

 

Örnek 2: 

َآْيَف َيُكوُن ِلْلُمْشِرِآيَن َعْهٌد ِعنَد الّلِه َوِعنَد َرُسوِلِه ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهدتُّْم ِعنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َفَما " 
  "اْسَتَقاُموْا َلُكْم َفاْسَتِقيُموْا َلُهْم ِإنَّ الّلَه ُيِحبُّ اْلُمتَِّقيَن

 

“Müşriklerin Allah’ın yanında, peygamberinin yanında geçerli ahdi nasıl 

olabilir? Ancak Mescid-i Harâm yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız 

müstesnadır. Onlar size verdikleri söze sadık kaldıkları sürece siz de onlara 

verdiğiniz sözde durun. Şüphesiz Allah sakınanları sever.”471 

 

“Âyette bu kapsamda bulunanların sözlerine sadık kaldıkları sürece onlara 

verilen söze de sadık kalınacağı belirtilmiştir. Kur’an’ın bu yaklaşımı yüksek bir 

hukuk prensibini içermektedir ve Müslüman hukukçular da bu anlayış 

doğrultusunda olmak üzere uluslararası ilişkiler çerçevesinde şöyle bir kural 

                                                 
469 el-Â’raf 7/6 
470 Kur’an Yolu, II/502 
471 et-Tevbe 9/7 
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geliştirmişlerdir: “Şüphe-i emân emandır.” Bu kural, güvence verildiği ihtimali 

varsa, güvence verilmiş gibi davranılması gerektiğini ifade etmektedir.”472 

 

b)  Kaideler Etrafında Âyetin Fıkhî İzahı 
 

Örnek 1: 

ن َآَفَر ِبالّلِه ِمن َبْعِد إيَماِنِه ِإالَّ َمْن ُأْآِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباِإليَماِن َوَلـِكن مَّن َشَرَح ِباْلُكْفِر َصْدرًا َم" 
 "َفَعَلْيِهْم َغَضٌب مَِّن الّلِه َوَلُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم 

 
“Kim iman ettikten sonra inkâra saparsa, kalbi imanla dolu olduğu halde 

baskı altında kalanın durumu müstesna olmak üzere, kim kalbini inkâra 

açarsa işte Allah’ın gazabı bunlaradır; bunlar için çok büyük bir azap 

vardır.”473 

 

“Kalbi imanla dolu olduğu halde” ağır baskı altında kalan (mükreh) bir 

mümin, bu baskı (ikrah) yüzünden görünüşte inancının aksine beyanda veya 

davranışta bulunursa âyete göre bundan dolayı mümin olmaktan çıkmaz. 

Karşılaşılan baskı veya sıkıntıya “zaruret”, böyle bir durumda inancının aksini ifade 

etmeye veya yapmaya “ruhsat”, baskıya rağmen inandığı gibi konuşmaya veya 

davranmaya da “azimet” denir. Genel bir kurala göre “Zaruretler memnu olan 

şeyleri mubah kılar.”474 

 

Örnek 2: 

لَُّهْم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّكْم َوَطَعاُمُكْم ِحلُّ " 
اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم ِإَذا آَتْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ُمْحِصِنيَن َغْيَر 

  " َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِريَنُمَساِفِحيَن َوَال ُمتَِّخِذي َأْخَداٍن َوَمن َيْكُفْر ِباِإليَماِن َفَقْد َحِبَط َعَمُلُه
 

“Tevrat’ta İsrâiloğulları’na, “Cana can, göze göz, buruna burun, kulağa 

kulak, dişe diş... ve yaralamalara da birbirine kısas vardır. Kim kısası 

bağışlarsa bu kendisi için bir kefaret olur. Ve her kim Allah’ın indirdiği île 

hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” diye yazdık.”475 

                                                 
472 Kur’an Yolu, II/734-735 
473 en-Nahl 16/106 
474 Kur’an Yolu, III/444 
475 el-Mâide 5/45 
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“Yaşama hakkına kasten tecavüz edilip haksız yere öldürülen insanın canının 

bedeli, katilin canıdır, yani kısas yapılarak katilin de öldürülmesidir. Bir can yerine 

birden fazla can almak veya noksan vermek haksızlıktır. Ancak hak sahibi 

(maktulün velisi) noksanı kabul ederse bu caiz olur. Âyette sayılan organlar da 

böyledir: Göz gözün, kulak kulağın, burun burunun, diş dişin dengidir; yaralarda da 

dengi ile kısas yapılır. Âyette zikredilmeyen fakat dengiyle kısas yapılabilen diğer 

organlar da böyledir. Telef edilen bir hak ancak misliyle ödenir. Kısas, “kasten ve 

haksız yere birini öldüren kimsenin ceza olarak öldürülmesi” veya “birini yaralayan 

kimsenin misilleme yoluyla yaralanarak cezalandırılması” anlamına geldiği için 

dengi bulunmayan veya dengini koruyamama ihtimali bulunan yaralamalarda kısas 

yapılmaz. Bu tür suçlan işleyenler tazminat öderler; ayrıca gerekirse ta’zir yoluyla 

cezalandırılırlar.”476 

 

Örnek 3: 

اِقِق الرَُّسوَل ِمن َبْعِد َما َتَبيََّن َلُه اْلُهَدى َوَيتَِّبْع َغْيَر َسِبيِل اْلُمْؤِمِنيَن ُنَولِِّه َما َتَولَّى َوُنْصِلِه َوَمن ُيَش" 
  "َجَهنََّم َوَساءْت َمِصيرًا

 
“Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra Rasûlullah’a karşı 

çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız 

ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir!”477 

 
“Müminlerin yolundan başka bir yolun izlenmesi”nin yasaklanmasını bazı 

âlimler icmâ deliline dayanak kılmışlardır. İmam Şâfıî Risâle adlı eserinde icmâın 

dayanağı konusunu özel olarak ele almakla beraber herhangi bir âyet zikretmediği 

halde bazı eserlerde Şafiî’nin bu âyeti icmâın Kur’an’daki dayanağı olarak 

gösterdiği nakledilir. Böyle düşünenlere göre “müminlerin yolu” maddî olamaz; 

çünkü bütün müminlerin üzerinde bulundukları fizikî bir yol yoktur. Bundan maksat 

onların dinî hayatlarında ittifakla (icmâ) benimsedikleri ve takip ettikleri yoldur. Bu 

yoldan başkasına sapmak yasaklandığına göre icmâ dinde bir hüccettir; yani 

                                                 
476 Kur’an Yolu, II/280 
477 en-Nisa 4/115 
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bağlayıcı delildir, hüküm kaynağıdır. Âyeti icmâa delil kılmaya karşı çıkan âlimlere 

göre bağlam göz önüne alınmalıdır.”478 

 

c) Fıkıh Usûlü İle Alakalı Bazı Kavramların İzahı  
 
Örnek 1: 

اَألْمِر ِمنُكْم َفِإن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َأِطيُعوْا الّلَه َوَأِطيُعوْا الرَُّسوَل َوُأْوِلي " 
 ..."ِإن ُآنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبالّلِه َواْلَيْوِم اآلِخِر ِإَلى الّلِه َوالرَُّسول

 

“Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin, sizden olan 

ülü’l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah’a ve âhirete 

gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah’a ve Peygamber’e götürün…”479 

 

“Kıyamete kadar ortaya çıkacak bütün anlaşmazlıkların konu konu, parça 

parça çözümü Kitap ve Sünnet’te bulunmaz. Ancak bütün anlaşmazlıkların 

çözümüne ışık tutan ilkeler, işaretler, delâletler, örnek ve emsal çözümler vardır. 

Bunlardan yararlanarak çözüm ve hüküm bulma işine ictihad denir. İctihad 

bilinmeyenleri, açıkça belli olmayanları, anlaşmazlıkları Kitaba ve Sünnet’e 

başvurarak (götürerek) çözme metodunun ve çabasının adıdır; Rasûlullah tarafından 

sahabeye öğretilmiş, daha sonraki nesiller de bunu, onlardan alarak kullanmış ve 

geliştirmişlerdir.”480 

 

Örnek 2: 

ِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِفيالَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزُقْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة الّلِه  "   
" اْلَحَياِة الدُّْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة َآَذِلَك ُنَفصُِّل اآلَياِت ِلَقْوٍم َيْعَلُمون  

 

“De ki: “Allah’ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram 

kıldı?” De ki: “Onlar dünya hayatında müminlere yaraşır; kıyamet gününde 

ise yalnız onlara mahsus olacaktır.” İşte bilen bir topluluk için âyetleri böyle 

açıklıyoruz.”481 

                                                 
478 Kur’an Yolu, II/145 
479 en-Nisa 4/59 
480 Kur’an Yolu, II/88 
481 elA’raf 7/32 
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“Haram, dinî bir terim olarak, “Açık, kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslûpla 

yapılması şer’an yasaklanmış olan tutum ve davranış” anlamına gelir. Eğer bir işin 

yapılmamasını isteyen bir ifade bulunmakla birlikte, bunun anlamı yeterince açık 

veya kaynağı kesin değilse buna haram değil mekruh denir. Hakkında yasaklayıcı 

hiçbir delil bulunmayan fiiller ise mubah ve helâl kabul edilir. Bir fiilîn helâl kabul 

edilmesi için dinî kaynaklarda bu yönde bir açıklama bulunması gerekli değildir; 

çünkü “Eşyada asıl olan mubah olmasıdır.”482 

 

2. FURÛ’A DAİR KONULAR 

Kur’an-ı Kerim’in İslam’ın kanunsallığının temeli olarak en önemli, en şer’i ve 

en bilimsel etkisi onun fıkhî etkisidir.483 İbadetlere, hukuka, cezâ işlerine, İslam 

siyasetine aid meselelerin birinci kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir.484 

Kur’an Yolu müfessirlerinin tefsirlerinin giriş kısmında “Günümüz insanların 

problemlerine çözümler bulmak amacıyla bu tefsir kaleme alınmıştır.” 485 demelerine 

rağmen Kur’an Yolu’na yönelik eleştiri kaleme alanlar tarafından, tefsirin günümüzü 

ilgilendiren konulara çok sınırlı olarak temas ettiği savunulmuştur. Kur’an’ın yalnız 

dilsel, bağlamsal, tarihsel ve anlambilimsel analizlerine yer vermek sûretiyle tefsirin 

oluşturulduğu ifade edilmiştir. 

Bu düşünce -genel olarak- kanaatimizce de doğru olmakla birlikte, 

incelemelerimiz esnasındaki tespitlerimize göre, günümüzü ilgilendirdiğini ve 

oldukça revaçta olduğunu düşündüğümüz ve daha çok fıkhı ilgilendiren “resmî 

nikâh,486 faiz,487 enflasyon farkı,488 dinler arası diyalog,489 medyanın duyarlılığı,490 

hâkimlerin ve avukatların tutumu,491 estetik ameliyatı,492 organ nakli,493 camilerin 

                                                 
482 Kur’an Yolu, II/519 
483 Bahauddin Hürremşahi, Kur’an Bilimi, (trc. Hasan Almas), İhtar Yay. İst. 1998, s.22  
484 Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi, I/48 
485 Onay, “Kur’an Yolu” İsimli Türkçe Meal ve Tefsir Üzerine Söyleşi, s.29-30 
486 Kur’an Yolu, I/369 
487 Kur’an Yolu, I/429-441 
488 Kur’an Yolu, I/433 
489 Kur’an Yolu, I/200, 201, 527, 660  
490 Kur’an Yolu, II/104 
491 Kur’an Yolu, II/138 
492 Kur’an Yolu, II/149 
493 Kur’an Yolu, II/258 
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süslenmesi,494 kurban etlerinin dağıtımı,495 başörtüsü,496 müzik dinleme,497 nazar498 

gibi güncel konulara değinildiği görülmektedir. 

Kur’an Yolu tefsirinde, fıkhî konular ile alakalı âyetler genellikle birden çok 

mezheb imamının görüşlerine yer verilerek işlenmiştir.499 Bazen bir mezhebin 

görüşüyle yetinilirken, bazen de konu ile alakalı hiçbir mezhebe mâl etmeden kendi 

görüşleri ile konu izah edilmiştir.500 Zaman zaman fıkıh ile ilgili konuların uzun 

uzadıya anlatıldığıda görülmektedir.501  

 

a)  Birden Çok Mezhebin Görüşünü Belirterek Âyetin Fıkhî 
İzâhı 

 
Örnek 1: 

 
 "ا الَِّذيَن َتاُبوا ِمن َبْعِد َذِلَك َوَأْصَلُحوا َفِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَِّحيٌم ِإلَّ " 
 

“Bundan sonra tövbe edip hallerini düzeltenler müstesna; Allah çok 

bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir.”502 

 

“Kazf suçunu işlemiş olanlar pişman olur, tövbe eder, bu kötü huylarını 

düzeltirlerse tövbeleri neyi etkiler, onlara ne kazandırır? Bu konuda farklı yorumlar 

vardır. Mâlik, Ahmed, Şâfî gibi müctehidlere göre tövbe edenlerin sabıka kaydı 

silinir ve şahitlikleri de kabul edilir. Ebû Hanîfe’ye göre tövbe yalnızca fâsık olma 

niteliğini ortadan kaldırır, ancak tanıklık ehliyetini yeniden kazandırmaz.”503 

 

Örnek 2: 

َوِإن ُآنُتم مَّْرَضى َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مَّنُكم مَِّن اْلَغاِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء " ...
 " ...بًا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكم مِّْنُهَفَتَيمَُّموْا َصِعيدًا َطيِّ

                                                 
494 Kur’an Yolu, II/740 
495 Kur’an Yolu, III/728 
496 Kur’an Yolu, IV/75 
497 Kur’an Yolu, IV/333-334 
498 Kur’an Yolu, V/439 
499 Kur’an Yolu, I/56, 58, 257, 278, 342, 347, 361, 351, 367, 377, 432, 446, 449, 463; II/42, 57, 70, 198, 
204, 219, 224, 269, 334, 335, 345, 356, 463, 655, 679, 754; III/27, 379; V/290, 350 
500 Kur’an Yolu, I/278, 304, 361, 362, 369, 447, 497;II/25, 50, 116, 133, 159, 211, 212, 213, 220, 225, 
254, 462, 519, 673; III/25, 266, 512, 730; IV/52, 54, 74 
501 Kur’an Yolu, I/304-312 
502 en-Nur 24/5 
503 Kur’an Yolu, IV/55 
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“…Şayet hasta veya yolculuk halinde bulunursanız veya içinizden biri 

ayakyolundan gelirse yahut kadınlarla cinsel ilişkide bulunursanız, bu hallerde 

su bulamadığınız takdirde temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin), 

yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin…”504 

 

“Mealinde “cinsel ilişki” diye tercüme ettiğimiz kısmın sözlük anlamı “kadına 

dokunmak”tır. Mezhep imamları bu ifadeyi farklı şekillerde yorumlamış ve farklı 

sonuçlara varmışlardır. Ebû Hanîfe’ye göre burada kadınlara dokunmak “cinsel 

ilişki”den kinaye olup maksat onlarla cinsel ilişkide bulunmaktır. Ona göre şehvetle 

veya şehvetsiz olarak erkeğin teni kadının tenine dokunmakla abdest bozulmaz. 

Şâfî’ye göre bu ifade kinaye değil hakikattir. Maksat, erkeğin teninin kadının tenine 

dokunmasıdır. İster şehvetle, isterse şehvetsiz olsun erkeğin teni aralarında evlenme 

engeli oluşturacak düzeyde yakınlık bulunmayan bir kadının tenine dokunduğu 

takdirde her ikisinin de abdesti bozulur. İmam Mâlik’e göre ise erkek veya kadın 

karşı cinse şehvetle dokunduğu takdirde abdesti bozulur.”505 

 

b)  Hiçbir Mezheb Belirtmeden Âyetin Fıkhî İzâhı 
 

Örnek 1: 

ا َما َظَهَر ِمْنَها َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَلا ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإلَّ" 
 "…َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ 

 
“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini 

korusunlar. Açıkta kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini 

yakalarının üzerinden bağlasınlar…”506 

 

“30. ve 31. âyetlerde geçen buyrukların bağlayıcı olup olmadığı, burada 

söylenenlerin bir tavsiye mi, yoksa emir mi, dolayısıyla ilâhî talimata göre 

kapanmanın farz mı, edep mi olduğu konusu son zamanlarda bazı çevrelerce 

tartışmaya açılmıştır. Yalnızca âyetlerde kullanılan emir kipi değil, açıklanan 
                                                 
504 el Mâide 5/6 
505 Kur’an Yolu, II/227 
506 en-Nur 24/31 
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gerekçe, verilen detay ve 31. âyetin “Ey müminler! Hepiniz Allah’a tövbe edin...” 

uyarısıyla bitirilmesi, asırlar boyu ittifakla benimsenmiş bulunan yorumun; yani 

emrin bağlayıcı, örtünmenin farz olduğu anlayışının isabetli olduğunu açıkça 

göstermektedir. Dinî emirlerin uygulanması için yükümlülük şartlarının 

gerçekleşmesi ve engellerin bulunmaması gerekir. Bu sebeple zorunlu hallerde 

ruhsatlar devreye girebilir, ancak genel hüküm değişmez, engel ve zaruret ortadan 

kalkınca uygulama da normale döner.”507 

 

Örnek 2: 

 َوَال َتْقُتُلوْا َأْوَالَدُآم مِّْن إْمَالٍق نَّْحُن َنْرُزُقُكْم َوِإيَّاُهْم َوَال َتْقَرُبوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َبَطَن …"
  "الَّ ِباْلَحقِّ َذِلُكْم َوصَّاُآْم ِبِه َلَعلَُّكْم َتْعِقُلوَنَوَال َتْقُتُلوْا النَّْفَس الَِّتي َحرََّم الّلُه ِإ

 

“…Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin; biz, sizin de onların da 

rızkını veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Haklı bir 

sebep olmadıkça Allah’ın yasakladığı cana kıymayın. İşte düşünüp anlayasınız 

diye Allah bunları size emretti. Umulur ki anlarsınız.”508 

 

“Azlin mubah olması, gebe kalmamak için -başka bir yasak çiğnenmedikçe ve 

zararlı olmamak kaydıyla- daha başka tıbbî önlemlere başvurmanın da caiz 

olduğunu gösterir. Çünkü Kur’an’da gebe kalmamak değil, çocuk öldürmek 

yasaklanmıştır. Bununla birlikte evlenmenin asıl amacı, neslin devamı ve gelişmesi 

için çocuk yapmaktır. Bu sebeple kadının güzelliğinin bozulması, çocuğun bir ayak 

bağı telakki edilmesi gibi keyfî sebeplerle fıtratın tabii akışına müdahale etmek, 

özellikle Müslüman nüfusun artmasının gerekli olduğu hal ve şartlarda çocuk 

yapmaktan kaçınmak doğru değildir.”509 

 

Örnek 3: 
 " َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر" 

 
“Şimdi sen rabbin için namaz kıl ve kurban kes.”510 

 

                                                 
507 Kur’an Yolu, I/75 
508 el-En’âm 6/151 
509 Kur’an Yolu, II/487 
510 el-Kevser 108/2 
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“Bu âyette geçen namazın beş vakit namaz mı, bayram namazı mı olduğu 

konusunda farklı tespit ve değerlendirmeler vardır. Âyetteki kurbanın da vâcib veya 

sünnet kurban mı yoksa nafile de dahil mutlak kurban mı olduğu tartışmalıdır. Bize 

göre âyette vurgulanan husus, belli bir namaz ve kurban olmayıp bütün namaz, 

kurban ibadetlerinin yalnızca Allah’a, bütün nimetlerin sahibine özgü kılınması, 

yalnızca rabbe ibadet edilmesidir.”511 

 

c) Farklı Görüşlerden Birini Tercih 
 
Örnek 1: 

 َأْو َعَلى َسَفٍر َأْو َجاء َأَحٌد مِّنُكم مِّن اْلَغآِئِط َأْو َالَمْسُتُم النَِّساء َفَلْم َتِجُدوْا َماء َوِإن ُآنُتم مَّْرَضى…"
  " َفَتَيمَُّموْا َصِعيدًا َطيِّبًا َفاْمَسُحوْا ِبُوُجوِهُكْم َوَأْيِديُكْم ِإنَّ الّلَه َآاَن َعُفّوًا َغُفورًا

 

“...Eğer hasta olur veya bir yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden 

biriniz ayakyolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da -bu durumlarda- su 

bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin (teyemmüm edin); 

yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır.”512 

 

Hz. Ali, İbn Abbas, Mücâhid, Ebû Hanîfe, Şafiî’, Evzâî, Mâlik vd. âlimlerin 

“kadına dokunma” ile ne kastedildiği hakkındaki görüşleri sıraladıktan sonra şu 

ifadelere yer verirler: “Şevkânî bu görüşleri naklettikten sonra bizce de doğru olan şu 

açıklamada bulunmuştur: Kur’an-ı Kerim’in burada kullandığı kelime her iki mana 

için de uygundur, birini diğerine tercih mümkün değildir, böyle ihtimalli durumlarda 

kelimeden bir hükme varılamaz. Burada Hz. Peygamber ve sahabenin uygulamasına 

bakmak gerekir; buraya bakıldığında ulaşılan sahih sonuç ise yalnızca deri ile 

dokunmanın abdesti bozmadığı, âyette kastedilen dokunmanın “cinsî temasta 

bulunmaktan ibaret” olduğudur.”513 

 

 

 

                                                 
511 Kur’an Yolu, V/701 
512 en-Nisâ 4/43 
513 Kur’an Yolu, II/72 
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Örnek 2: 

ا َأْثَخنُتُموُهْم َفُشدُّوا اْلَوَثاَق َفِإمَّا َمّنًا َبْعُد َوِإمَّا ِفَداء َفِإذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َآَفُروا َفَضْرَب الرَِّقاِب َحتَّى ِإَذ" 
  ... "َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب َأْوَزاَرَها

 

“Kâfirlerle savaşa girdiğinizde hemen öldürücü darbeyi vurunuz, nihayet 

onları çökertince esirleri sağlam bağlayınız. Sonra ya karşılıksız bırakırsınız 

yahut bedel alarak; ta ki savaş ağır yüklerini indirsin (sona ersin)…”514 

 

“Âyette esirlere yapılacak başka bir muameleden söz edilmiyor. Bu sebeple 

büyük hukukçulardan Atâ ve Hasan-ı Basrî, “Esirin öldürülmesi caiz değildir, 

devlet başkanına böyle bir yetki verilmemiştir.” demişlerdir; biz de bu görüşe 

katılıyoruz. Müctehidlerin çoğunluğu ise esirlerin öldürülmesinin de caiz olduğu 

kanaatine, âyetin başını (yani kâfirleri öldürün ifadesini) ve bazı uygulamaları delil 

gösteriyorlar. Bize göre bu deliller de zayıftır. Âyetin başı savaş hali ile ilgilidir, 

burada ise savaş bitmiş ve düşman esir alınarak etkisiz hale getirilmiştir, ona ne 

yapılacağı da açıkça anlatılmıştır. Örnek gösterilen uygulamalarda bazı esirlerin 

öldürülmeleri özel sebeplere ve suçlara dayanmaktadır.”515 

 

B.  KELAM YÖNÜ 

“Kelam”; Allah’ın zatından, sıfatlarından, -başlangıç ve son itibariyle- İslam 

kanuna göre yaratıklarının durumlarından bahseden bir ilimdir.516 

Kur’an’ın içeriğinde yer alan inanç esaslarıyla bazı ahlâk ve siyaset 

konularının değişik zamanlarda yorumlanması ve dolayısıyla değişik zamanlara 

taşınması işlemi genellikle kelâm disiplini tarafından yerine getirilmiştir.517 

Kelam ile alakalı konular da âyetler genellikle itikadî mezheblerin görüşleri 

verilmekle izah edilmiştir. Bununla birlikte müelliflerin kendileri de uygun 

gördükleri zaman kelamî konularla alakalı izahlarda bulunmuşlardır. 

 

                                                 
514 Muhammed 47/4 
515 Kur’an Yolu, V/47 
516 Şerif Ali ibn Muhammed el-Cürcânî, et-Ta’rîfât, Beyrut, 2000, s.185 
517 Paçacı, “(Kur’an’ın) Açıklanması ve Yorumlanması)”, s.398 
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1. Hiçbir İtikadî Mezheb Belirtmeden Âyeti İzah  
 

Örnek 1:  

Mugayyebât-I Hams (Beş Bilinmeyen) 

 

سَّاَعِة َوُيَنزُِّل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِفي اْلَأْرَحاِم َوَما َتْدِري َنْفٌس مَّاَذا َتْكِسُب َغدًا َوَما ِإنَّ اللََّه ِعنَدُه ِعْلُم ال" 
  "َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيٌر

 
“Kıyamet saati hakkındaki bilgi yalnız Allah’ın katındadır; O, yağmuru 

yağdırmakta; rahimlerdekini bilmektedir. Hiç kimse yarın ne elde edeceğini 

bilemez; hiç kimse nerede öleceğini bilemez; ama Allah her şeyi bilir, her 

şeyden haberdardır.”518 

 

Lokman sûresi 34. âyete dayanarak âyette söz konusu olan hususların 

Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceği gayb bilgileri olarak ifade edilmesini Kur’an 

Yolu müellifleri kabul etmemiş ve şu şekilde itiraz etmişlerdir:  

   “Âyette kıyametin ne zaman kopacağı bilgisinin sadece Allah’a ait olduğu, 

keza hiç kimsenin yarın ne elde edeceğini ve nerede öleceğini bilemeyeceği, 

dolayısıyla bu bilgilerin de sadece Allah’a ait olduğu belirtilmekte; fakat yağmurun 

yağma zamanı ve rahimdeki bebek hakkında “Bunları da yalnız Allah bilir” gibi bir 

sınırlama bulunmamakta; sadece yağmuru Allah’ın yağdırdığı, dolayısıyla zamanını 

da bildiği; keza O’nun rahimlerdekini de bildiği ifade edilmektedir. Bu ifadeden 

kesinlikle bu iki konuda Allah’tan başkasının önceden bilgi sahibi olamayacağı 

anlamı çıkmaz; diğer bir ifadeyle âyette diğer üç konudaki bilginin yalnız Allah’a 

mahsus olduğu açıkça belirtilirken yağmurun vakti ve henüz doğmamış olan bebeğin 

cinsiyeti ve özellikleri hakkında böyle bir sınırlamaya yer verilmemiştir; bu da -eski 

tefsircilerin iddiasının aksine- belirtilen iki konuda insanların önceden bilgi sahibi 

olabileceklerini gösterir. Nitekim çağımızda bilim bu noktaya gelmiştir.”519 

 

 

 

                                                 
518 Lokman 31/34 
519 Kur’an Yolu, IV/345 
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Örnek 2: 

Ehl-İ Kitabın Durumu 

 

َلُهْم ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئيَن َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َف" 
 "َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن 

 

“Şüphesiz, iman edenler; Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sabi-îler’den 

de Allah’a ve âhiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için rableri katında 

mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü de 

çekmeyecekler.”520 

 

Âyette geçen “Şüphesiz, iman edenler; Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve 

Sâbiîlerden de Allah’a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için rableri 

katında mükafatlar vardır.” kısma istinâden ayette zikredilen dine mensup 

insanların da cennete girebileceği düşüncesinde olan müfessirler vardır. 

 Kur’an Yolu müellifleri tefsirin I. baskısında bu görüşleri zikrettikten sonra 

Nisâ sûresi 123-124 âyetlerin bu görüşü destekler mahiyette olduğunu dile 

getirmişlerdir.521 Ancak II. baskıda bu düşüncede olan şahısların düşüncelerine yer 

verilmemiş, sadece bu konuda farklı düşüncelerin olduğunu belirttikten sonra I. 

baskıda da yer vermiş oldukları şu sözleri dile getirmişlerdir:  

“Uhrevî kurtuluş konusunda Kur’an-ı Ker’im’in ısrarla üzerinde durup 

vazgeçilmez gördüğü şartlar, Allah’ın varlık ve birliği ile âhirete inanmak, Hz. 

Muhammed’in peygamberliğini ve öğretisini tanımak, Allah’ın razı olduğu güzel 

işler yapmaktır. Geçmişteki peygamberlerin tebliğ ettiği bütün ilâhî dinler gibi 

İslamiyet’in de özü budur.”522 

Hem buradaki izahlarından hem konu ile alakalı diğer âyetlerin izahından,523 

müelliflerin “Allah’a, âhirete, Hz. Peygambere ve Kur’an’a imanın” kurtuluş için 

şart olduğu düşüncesinde oldukları anlaşılmaktadır. 

 

 

                                                 
520 el-Bakara 2/62 
521 Kur’an Yolu, I. baskı, I/67-70 
522 Kur’an Yolu,I/136 
523 Kur’an Yolu,II/147, 172-173 
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Örnek 3:  

Mi’rac Hâdisesi 

 

ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْيًال مَِّن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اَألْقَصى الَِّذي َباَرْآَنا َحْوَلُه ِلُنِرَيُه ِمْن " 
  "آَياِتَنا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَبِصيُر

 

“Bir gece, kendisine bazı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i 

Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah 

eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten işitendir, görendir.”524 

 

İsrâ sûresinin 1. âyetine istinaden “isrâ” ve “mi’rac” hâdisesinin nasıllığı, 

müfessirler arasında ihtilafa neden olmuş, tartışılmış bir konudur. Müfessirlerin bir 

kısmı mi’rac hâdisesinin rûhen gerçekleştiğini savunurken, bir kısmı da bu hâdisenin 

hem rûhen hem de bedenen gerçekleştiğini savunmuştur. 

Kur’an Yolu müellifleri de konuyla alakalı hadisleri, görüşleri verdikten sonra 

kendi düşüncelerini şu şekilde açıklamışlardır: 

“Müfessirlerin çoğunluğu mi’racı Hz. Peygamber’in hem bedeniyle hem de 

ruhuyla uyanıkken yaşadığı bir olay olarak kabul etmişlerdir. Miracın uykudayken 

veya uyanık iken ruhen vuku bulduğunu söyleyenler olmuştur. Doğru olsa bile bu 

iddia miraç mucizesinin değerini ve önemini azaltmaz. Çünkü genel bir ilke olarak 

vahiy yollarından birinin de rüya olduğu kabul edilir. Nitekim bu sûrenin 60. 

âyetinde mi’rac olayı kastedilerek “sana gösterdiğimiz rüya ...” şeklinde bir ifade yer 

almaktadır. Buradaki rüya kelimesinin uyanıkken görme anlamına gelebileceği gibi 

bundan uykuda görülen rüyanın kastedilmiş olabileceği de belirtilmektedir. 

Ancak, mi’rac Hz. Peygamber’in tamamen mucizevî bir tecrübesi olduğundan 

onu illâ da aklın kalıpları içinde açıklamanın gerekli olmadığı muhakkaktır. 

Taberî’ye göre Allah, kulunun ruhunu değil, mutlak bir ifadeyle kulunu geceleyin 

götürdüğünü ifade buyurduğuna göre “Peygamber sadece ruhuyla mi’raca çıkmıştır” 

diyerek âyetin anlamını sınırlamaya hakkımız yoktur.”525 

Görüldüğü gibi müfessirlerin, mi’rac hâdisesinin nasıl gerçekleştiği ile alakalı 

kesin bir görüşleri yoktur. Söylemlerinden olayın her iki şekilde de gerçekleşmiş 

                                                 
524 el-İsrâ 17/1 
525 Kur’an Yolu, III/460 
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olabileceği anlaşılmaktadır. 

 

Örnek 4: 

Musibetlerin Allah’tan Olmasının Manası 

   "َما َأَصاَب ِمن مُِّصيَبٍة ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه َوَمن ُيْؤِمن ِباللَِّه َيْهِد َقْلَبُه َواللَُّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليٌم" 
 

“Allah’ın izni olmadan başa gelen bir musibet yoktur. Kim Allah’a iman 

ederse Allah onun gönlünü doğruya yöneltir. Allah her şeyi bilmektedir.”526 

 

İnsanların başlarına gelen müsibetlerin Allah’ın izniyle olması hususu müellifler 

tarafından şu şekilde izah edilmektedir: 

“Genel olarak hayrın ve şerrin var edilmesinin hikmetleri konusu bir yana, başa 

gelen her musibetin Allah’ın izniyle olması ifadesini Kur’an ve sünnetteki ilke ve 

bilgilere göre şöyle açıklamak uygun olur: Cenâb-ı Hak kullarına zulmetmez; dolayısıyla 

“kulların kendi fiilleri sebebiyle hak ettikleri bir karşılık” anlamındaki musibetin bu açıdan 

izahında zorluk bulunmamaktadır. Kusuru ve günahı olmadığı halde bazı kullara verilen 

sıkıntı ve felâketler ise kişinin ebedî mutluluğuna zarar veren yani gerçek manada kötü ve 

insanın kendi fiili yüzünden başına gelen musibet olarak değerlendirilmez.”527  

“Doğru ve sağlam İslam inancına göre bütün varlık ve olayların yegâne 

yaratıcısı Allah Teâlâ’dır; Allah, irade gücü verdiği, hem iyilik hem kötülük 

işlemeye müsait yarattığı şuurlu varlıklara kötüyü tercih etmemelerini buyurmuş 

ama -dünya hayatının imtihan alanı olması sebebiyle- kötülüğü istediklerinde ve 

işlemeye koyulduklarında bu eylemlerin yine kendisinin yaratma düzeni içinde 

varlık kazanacağını, sorumluluğunun da onlara ait olacağını bildirmiştir. Bu düzen 

içinde şeytanın kötülüğü teşvik görevini üstlendiği ama asla ona fiillerin yaratıcısı 

olarak bakılmaması gerektiği de hatırlatılmıştır.”528 

 

 

 

 

                                                 
526 et-Tegâbün 64/11 
527 Kur’an Yolu, V/374 
528 Kur’an Yolu, V/375 
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2. Ehl-i Sünnetin Görüşü İle Âyeti İzah 
 

Örnek 1: 

  " لََّمْحُجوُبوَنَآلَّا ِإنَُّهْم َعن رَّبِِّهْم َيْوَمِئٍذ" 
 

“Ve gerçek şu ki onlar, o gün elbette rablerinden mahrum 

kalacaklardır.”529 

 

“Ehl-i sünnet müfessirleri, “...onlar (inkarcılar) o gün elbette rablerinden 

mahrum kalacaklardır.” mealindeki 15. âyetten, “Şu halde müminler rablerinden 

mahrum kalmayacaklar” şeklinde bir sonuç çıkarmışlar ve âyeti, âhirette Allah 

Teâlâ’nın müminlere görüneceği (ru’yetullah) konusunda delil olarak 

değerlendirmişlerdir. Bu yoruma göre âyette inkarcıların âhirette bütün hazları 

unutturacak kadar yüksek seviyede bir mutluluk verecek olan “rablerini görme” 

nimetinden mahrum bırakılacakları ifade edilmiş olmaktadır.”530 

 

Örnek 2: 

 "ِإنَُّه َمن ُيْشِرْك ِبالّلِه َفَقْد َحرََّم الّلُه َعَليِه اْلَجنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِميَن ِمْن َأنَصاٍر " 
 

“…Bilinmeli ki her kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cennet yüzü 

göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zâlimlerin 

yardımcıları da olmayacaktır.”531 

 

“72. âyetin “Bilinmeli ki her kim Allah’a ortak koşarsa Allah ona cennet 

yüzü göstermeyecek ve onun varacağı yer cehennem olacaktır. Zalimlerin 

yardımcıları da olmayacaktır.” şeklinde çevrilen kısmını ve başka delilleri dikkate 

alan Ehl-i sünnet âlimleri, mümin olup da günah işleyen kişinin (fâsık) çekeceği 

azabın ebedî olmayacağı sonucuna ulaşmışlardır.” 532 

 

 

                                                 
529 el-Mutaffifîn 83/15 
530 Kur’an Yolu, V/577 
531 el-Mâide 5/72 
532 Kur’an Yolu, II/319; Diğer örnekler için bk. I/76, 505; II/184, 663 
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3. Ehl-i Sünnet’in ve Mu’tezile’nin Görüşleri İle Âyeti İzah 
 

Örnek 1: 

 َواتََّبُعوْا َما َتْتُلوْا الشََّياِطيُن َعَلى ُمْلِك ُسَلْيَماَن َوَما َآَفَر ُسَلْيَماُن َوَلـِكنَّ الشَّْياِطيَن َآَفُروْا ُيَعلُِّموَن النَّاَس" 
  "…َلى اْلَمَلَكْيِن ِبَباِبَل َهاُروَت َوَماُروَتالسِّْحَر َوَما ُأنِزَل َع

 
“Onlar, Süleyman’ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurup 

söylediklerine uydular. Gerçek şu ki Süleyman kâfir olmadı, fakat şeytanlar 

kâfir oldular; çünkü insanlara sihri, Bâbil’de iki meleğe, Hârût’la Mârut’a 

indirileni öğretiyorlardı…”533 

 

“Mu’tezile âlimleri, sihir adı altında ileri sürülen, fakat gerçekte doğal 

sebeplere dayalı doğal olaylardan ibaret olan gösterilerin sihir olmadığını 

belirtmişler; bunun dışında kalan ve olağan üstü güçler yardımıyla gerçekleştirildiği 

öne sürülen bütün sihir çeşitlerini asılsız, imkânsız olan sahte gösterilerden ibaret 

saymışlardır. Ehl-i sünnet âlimlerinin önemli bir kısmı, sihir diye ortaya konan 

işlemlerin büyük bölümünün gerçekte hünerli bazı kimselerin sergilediği el 

çabukluğu, algı yanıltması, halkın bilgisizliğinden yararlanarak bazı fizik 

kanunlarını istismar etme; esrar, morfin vb. uyuşturucu veya sarhoş edici maddeler 

veya ilâçlar içirerek bir kısım insanları etkileme, umulmadık yöntemlere başvurarak 

insanları birbirine düşürme gibi gerçekte normal olan bir olayın olağan üstü bir yanı 

varmış gibi gösterilmesinden ibaret olduğunu belirtmişlerdir. Bunlar mümkündür, 

fakat gerçek anlamda sihir değildir.”534 

 

Örnek 2: 

  "َواللَُّه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن" 
 

“Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı.” 

 

“Hz. İbrahim’in, putperestlerin inançlarındaki mantıksızlığı açıkça ortaya 

koymak üzere 96. âyette geçen “Oysa sizi de yaptıklarınızı da Allah yarattı.” 

şeklindeki sözü iki şekilde açıklanmıştır:  

                                                 
533 el-Bakara 2/102 
534 Kur’an Yolu, I/159 
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a) “Sizi de sizin yaptığınız putları da Allah yarattı.” Böylece yaratılmış olanın 

yaratılana ortak koşulmasındaki mantıksızlık dile getirilmektedir. 

b) “Sizi de sizin amellerinizi, işlerinizi de Allah yarattı.” Şu halde Allah 

dilemese ve insanlara iş yapma gücü ve imkânını vermeseydi hiç kimsenin hiçbir 

eylemde bulunması mümkün değildi. Kader inancına bağlı olan Ehl-i sünnet bu 

açıklamayı, Mu’tezile ise ilk açıklamayı benimsemişlerdir.”535 

 

4. Birden Çok Mezhebin Görüşleri İle Âyeti İzah 
 

Örnek 1: 

ُنوْا َوالَِّذيَن َهاُدوْا َوالنََّصاَرى َوالصَّاِبِئيَن َمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَعِمَل َصاِلحًا َفَلُهْم ِإنَّ الَِّذيَن آَم" 
 "َأْجُرُهْم ِعنَد َربِِّهْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َيْحَزُنوَن 

 

“Şüphesiz, iman edenler; Yahudilerden, Hıristiyanlardan ve Sabiîler’den 

de Allah’a ve âhiret gününe inanıp sâlih amel işleyenler için rableri katında 

mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku yoktur; onlar üzüntü de 

çekmeyecekler.”536 

 

“İman edenler”den maksat Müslümanlardır. Haricîler ve Mu’tezile dışındaki 

bütün İslam mezhepleri, amelî bakımdan kusurları, günahları ne kadar çok olursa 

olsun, iman esaslarına içtenlikle inanan bütün Müslümanların, amelî durumlarına 

göre, doğrudan veya bir süre cehennemde kaldıktan sonra mutlaka cennete 

gireceklerini kabul ederler. Haricîler’le Mu’tezile âlimleri ise büyük günahlardan 

birini veya birkaçını işleyip de tövbe etmeden ölenlerin cehennemde ebedî olarak 

kalacaklarını savunmuşlardır.”537 

 

 

Örnek 2: 

  "ْم َيْوَمِئٍذ َثَماِنَيٌةَواْلَمَلُك َعَلى َأْرَجاِئَها َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّك َفْوَقُه" 
 

                                                 
535 Kur’an Yolu, IV/544; Diğer örnekler için bk. I/119; II/331, 390, 408, 449, 586; III/107; IV/557; V/509 
536 el-Bakara 2/62 
537 Kur’an Yolu, I/133-134 
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“Melekler göklerin etrafındadır. O gün rabbinin arşını bunların da 

üstünde olan sekiz (melek) yüklenir.”538 

 

“O gün rabbinin arşını, bunların da üstünde olan sekiz (melek) taşır.” diye 

çevirdiğimiz bölümde arşı taşıyan “sekiz”den maksadın ne olduğu Kur’an 

tarafından açıklanmamıştır. Müfessirler âyetin bağlamını dikkate alarak bu ifadeyi 

yukarıda anlatılan meleklerin üstünde, kendilerine “Hamele-i Arş (arşın taşıyıcıları)” 

denilen sekiz melek veya sekiz taşıyıcı olarak yorumlamışlardır. Biz, mealde “sekiz 

melek” yorumunu tercih ettik; Râzî ise “sekiz şahıs” ifadesini tercih etmiştir. Ayrıca 

Cehmiye ve Mu’tezile âlimleriyle Sünnî ulemânın önemli bir kısmı, arş kelimesini 

“mülk” yani bütünüyle âlem olarak yorumlamışlardır. Bununla birlikte İmam Ebû 

Hanîfe, Eş’ar'î ve Mâtüridî gibi âlimler âyetin müteşâbihattan olduğunu düşünerek 

ifadeyi aynen kabul etmemiz gerektiğini, bunun ne anlama geldiğini 

bilemeyeceğimizi itiraf etmenin en doğru tutum olduğunu düşünmüşlerdir.”539 

 

C.  HADİS YÖNÜ 

Kur’an Yolu müellifleri “Zayıf rivâyetlere ve makul olmayan yorumlara yer 

verilmemiştir.”540 sözüyle tefsirde ne tür hadislere yer verdiklerini ifade etmişlerdir. 

Tefsire baktığımız zaman müelliflerin, yer yer konular ile alakalı hadisleri metin 

yönünden ve senet yönünden tenkit ettiklerini ve hadisler hakkında değerlendirmeler 

yaptıklarını görmekteyiz. Bazen de hadis usûlü sahasına giren kavramlar hakkında 

açıklamalarda bulunduklarını görmekteyiz.541  

Uydurma ve zayıf rivâyetlere yer verilmeyip sadece sahih rivâyetlere yer 

verildiğini belirterek rivâyet konusuna büyük önem verdiklerini beyan eden 

müelliflerin, kullandıkları rivâyetleri zaman zaman temel hadis kaynakları dışındaki 

kaynaklara isnat ederek verdikleri görülmektedir.542 Zaman zaman da rivâyetleri 

kaynak belirtmeden kullandıkları görülmektedir.543 Müelliflerin rivâyet kullanımı 

                                                 
538 el-Hâkka 69/17 
539 Kur’an Yolu, V/445; Diğer örnekler için bk. I/164, 445; II/52, 79, 117, 624; III/516  
540 Onay, “Kur’an Yolu” İsimli Türkçe Meal ve Tefsir Üzerine Söyleşi, s.30 
541 Kur’an Yolu, III/402 
542 Kur’an Yolu, I/91, 162; II/404, 424, 760; III/577; IV/300, 362, 412, 422; V/436, 600, 704 
543 Kur’an Yolu, I/71, 148, 312, 386; II/595; III/548, 687, 694; IV/387 
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hususundaki belirttikleri özene istinaden söz konusu yerlerde temel hadis 

kitaplarının kaynak olarak gösterilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz. 

Bununla beraber hadis kullanımı ile alakalı olarak dikkatimizi çeken ve hatalı 

davranıldığını düşündüğümüz bir hususa daha burada işaret etmek istiyoruz. Bazı 

ayetlerin tefsirinde konunun izahı için konuyla alakalı bir hadise uzun uzadıya yer 

verildiğini, ayetin bu hadis çerçevesinde izah edildiğini görmekteyiz; fakat daha 

sonra bu hadisin kabul edilebilir bir niteliği sahip olmadığı ifade edilerek rivâyetin 

eleştirildiğini görmekteyiz. Örneğin ikinci ciltin 532-533. sayfalarında Kehf sûresi 

ile alakalı nüzûl sebebi verilmiş, ardından da hadisin değerlendirmesi ile alakalı 

Elmalı’nın “hadisin zayıf olduğu ve bu hadise dayanarak sûrenin tefsir edilmesinin 

doğru olmayacağı” ifade edilmiş ve hadis hakkında burada herhangi bir görüş 

belirtmeden Elmalı’nın görüşüyle yetinilmiştir. Ancak, 539. sayfaya bakıldığında 

müelliflerin, Elmalı’nın zayıf demesine, sûrenin bu hadise dayanarak tefsir 

edilmesinin doğru olmayacağını söylemesine ve müelliflerin de bu eleştiriden başka 

herhangi bir görüş belirtmeyerek, sükût ederek bir bakıma kabul etmiş olduklarının 

anlaşılmasına rağmen bu hadisi kullandıklarını, ayetin izahında bu hadise yer 

verdiklerini görmekteyiz. 

Yine Ye’cuc ve Me’cuc ile alakalı olarak müelliflerin, Hz. Peygamber’den 

birçok hadis rivayet edildiğini söylediklerini ve ardından da bu hadislerin bazılarını 

burada uzun uzun verdiklerini görmekteyiz. Rivâyetlerin ardından da İbn Kesir’in 

“bu hadisin Hz. Peygamber’e isnat edilemeyeceğini” belirttiğini ifade etmişlerdir. 

Ancak baktığımız zaman müellifler ne hadisler hakkında kendileri bir şey söylemiş 

ne de İbn Kesir’in kanaati hakkında herhangi bir değerlendirmede bulunmuşlardır.544    

İşaret ettiğimiz bu hususlarla beraber müelliflerin, bazen hadislerin senet ve 

metinlerin içerikleriyle alakalı olarak yorumlar, değerlendirmeler yapmakta 

oldukları görülür. 

 

 

Örnek 1:  

ٌ"َوَلُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف َوِللرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َوالّلُه َعِزيٌز َحُكيم"...  

 

                                                 
544 Kur’an Yolu, III/580 
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“…Kadınların, mâkul ve meşru ölçülerde ödevlerine denk hakları vardır; 

erkeklerin ise onların üzerinde bir dereceleri mevcuttur. Allah izzet ve hikmet 

sahibidir.”545 

 

Âyetin tefsirini yaparken âyetin içeriği ile alakalı olarak kadının erkek 

karşısındaki konumu ve ilgili hadisler ele alınmış. Böylelikle hadislerin ve konunun 

nasıl anlaşılması gerektiği ifade edilmeye çalışılmıştır.  

“Erkeğin aklının daha fazla olduğu iddiası “Aklı ve dini eksik olanlar içinden, 

sizden fazla, akıl sahiplerine hâkim (galip) olanları görmedim!..” mealindeki hadise 

dayandırılmıştır. Hâlbuki bu hadisin söyleniş amacı kadınlarla erkekler arasındaki 

akıl farkını açıklamak değildir. Ayrıca burada geçen “akıl eksikliği”nden maksadın 

ne olduğu hanımlar tarafından Hz. Peygamber’e sorulmuş; akıl eksikliği, “şahitlikle 

bir erkeğe karşılık iki kadın şahit istenmesi”; din eksikliği ise “hayız halinde namaz 

kılmamak ve oruç tutmamak” olarak tanımlanmıştır. Buradaki “din”le bu kelimenin 

“yükümlülük” anlamının kastedildiği, dolayısıyla din eksikliğinin de 

“yükümlülükten muaf tutulma” anlamında kullanıldığı açıktır. Hadisin mana ve 

maksadı bir vakıayı dile getirdikten sonra buna dayanarak “Böyle olduğunuz, böyle 

yaptığınız halde yine de erkekleri etkiliyor ve kandırabiliyorsunuz. Bu özellik ve 

kabiliyetinizi kötüye kullanmayın” şeklinde bir uyarıda bulunmaktan ibarettir.”546 

 

Örnek 2: 

وْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجاًال َآِثيرًا َيا َأيَُّها النَّاُس اتَُّق "
 " ...َوِنَساء

 

“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, 

ikisinden birçok erkek ve kadın üretip yayan rabbinize itaatsizlikten 

sakının…”547 

 

Âyetin izahında konu ile alakalı olarak veren hadis, belki konunun çok 

gündemde olması ve tartışılması nedeniyle şu şekilde izah edilmiştir: 

                                                 
545 el-Bakara 2/228 
546 Kur’an Yolu, I/365 
547 en-Nisâ 4/1 
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“Havva’nın veya kadınların eğri kaburgadan yaratıldığını ifade eden hadisler, 

kadınla erkeğin tabii (fıtrî) olan ve değişmemesi gereken farklılıklarını ve 

özelliklerini anlatmak üzere yapılmış bir benzetmedir, mecazî bir anlatımdır. 

Nitekim bazı rivayetlerde açıkça “Kadın kaburga gibidir” buyrulmuştur. Hadîslere 

göre kadınları erkeklere benzetmeye, tabii özelliklerini yok etmeye kalkışmak, 

eğimli yaratılmış kaburga kemiğini düz hale getirmeye uğraşmak gibidir. Kaburga 

ancak kavisli olduğunda uygun, sağlam ve kâmildir, fonksiyonunu yerine getirir; 

düz olsaydı akciğerin şekline uymaz ve onu koruyamazdı. Şu halde onu düzeltmeye 

çalışmak bozmaya ve kırmaya çalışmak demektir.” 548 

Müellifler, zaman zaman da konuyla alakalı rivâyet edilen hadislerin uydurma 

veya zayıf olduğunu belirtirler: 

 

Örnek 1: 

                     َوَال َتَمسُّوَهاِفي َأْرِض الّلِه ـِذِه َناَقُة الّلِه َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتْأُآلَقْد َجاءْتُكم َبيَِّنٌة مِّن رَّبُِّكْم َه" 
   " ِبُسَوٍء َفَيْأُخَذُآْم َعَذاٌب َأِليٌم

 
“…Size rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da, size bir işaret olarak 

Allah’ın şu devesidir. Onu bırakın, Allah’ın arzında otlasın. Ona kötülük 

etmeyin; sonra sizi elem verici bir azap yakalar.”549 

 

“…Salih de “Size rabbinizden açık bir delil gelmiştir. O da size bir mucize 

olarak Allah’ın şu devesidir.” dedi. Kur’an-ı Kerim’de fazla bilgi bulunmayan bu 

mucize hakkında tefsirlerde ayrıntılı bilgi veren uzun rivayetler kaydedilirse de 

Kur’an-ı Kerim’e, sahih hadislere ve güvenilir vesikalara dayanmayan bu 

rivayetlerin doğruluğu şüphelidir.”550 

 

Örnek 2: 

َن ِمْن َأْبَصاِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َوَلا ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإلَّا َما َظَهَر ِمْنَها َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْض" 
  ..."َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمِرِهنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ

 

                                                 
548 Kur’an Yolu; II/11; Diğer örnekler için bk. I/101-102, 501; II/125; IV/71 
549 el-Â’râf 7/73 
550 Kur’an Yolu; II/549 
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“Mümin kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini 

korusunlar. Dışarda kalanlardan başka süslerini göstermesinler. Başörtülerini 

yakalarının üzerinden bağlasınlar….”551 

 

“Dışarıda kalan süs”ün neyi ifade ettiğini belirleyebilmek için tefsirciler nakil 

(hadis) ve akıl (örf, âdet ve ihtiyaç) delillerine başvurmuşlardır. Rivayet edilen 

hadisler içinde konumuz bakımından en belirleyici olanı, Hz. Peygamber’in, içini 

gösteren ince bir elbise giymiş olan baldızı Esmâ’ya hitaben “Esma! Bir kız ergenlik 

çağına gelince onun -ellerini ve yüzünü göstererek- şuralarından başka yerlerinin 

görülmesi caiz değildir.” buyurmasıdır. Ancak bu hadis sened ve metin 

bakımlarından tenkit edilmiş, sağlam bulunmamıştır.”552 

 

D.  TASAVVUF YÖNÜ 

İslam’da tasavvuf hareketleri çok erken dönemlerde başlamıştır. Hz. 

Peygamber ve ashâbın yaşayışlarındaki zühd ve takvâ yönü, özellikle fitne 

devirlerinde daha bir özenle ele alınarak yaşanmış; Emeviler devrinde bu zühd ve 

takvâ hareketi, süratle inkişaf ederek tasavvuf adıyla bir ilim olarak ortaya 

çıkmıştır.553  

I. ve II. yüzyıllarda yaşayan âbid ve zâhideler Kur’an’ı derin bir dikkat ve 

duyarlılıkla okumaya büyük önem veriyorlardı. Kur’an’ın bu şekilde okunmaya 

çalışılmasıyla giderek zühd, takvâ, ihlâs, niyet, korku ve ümit gibi ahlâkî ve mânevî 

konulara ağırlık veren yorumlar yapılmaya başlandı. Bu yorumlar ayrıca insanlarda 

dünyayı ve nefsi kötüleme, âhirete yönelme, bunun için de ibâdet ve kulluk 

görevlerini mümkün olduğu ölçüde en iyi şekilde yerine getirme sorumluluğunu 

güçlendirmeyi hedefliyordu.554 Başlangıç döneminde az sayıdaki âyetlerin batınî 

yorumlarının yerini, giderek Kur’an’ın tamamının tasavvufî tefsiri aldı.555 

Tasavvufun hareket noktası, Kur’an âyetlerinin gerçek manalarının, 

lafızlarının ötesindeki derin anlam ve düşünceler olduğudur. Onlara göre gerçek 

                                                 
551 en-Nur 24/31 
552 Kur’an Yolu; IV/71; Diğer örnekler için bk. I/171; II/662; IV/386; V/281 
553 Süleyman Ateş, İşârî Tefsir Okulu, AÜİF Yay. Ank. 1974, s.16 
554 Süleyman Uludağ, “İşârî Tefsir”, DİA, XXIII/425 
555 Kayaer, Kur’anî Sesleniş-I, s.45 
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mana, lafızların zâhir manalarıyla sınırlı değil, bilakis bunun çok ötesindedir.556 

Kısacası tasavvuf ehli, elde ettikleri farklı bilgilerin, ilimleriyle amel etmeleri 

sayesinde Allah’ın kendilerine gaybden verdiği bilgilerden kaynaklandığını ileri 

sürmektedirler.557 Onlara göre Kur’an’ın dış anlamını Arapça bilenler, iç anlamını 

ise yakîn ehli olan ârifler bilir.558 

Kur’an Yolu müelliflerinin bu tarz bir bakış açılarının ve böyle bir 

yönelişlerinin tefsirlerinde olmadığını görmekle birlikte zaman zaman tasavvufî 

yönleriyle temâyüz etmiş şahıslara atıflar yaparak onların sözlerine yer verdiklerini 

görmekteyiz.559 Bazen ayetlerin tefsirinde, genel olarak tasavvuf sahası içerisinde 

değerlendirilen konulara560 ve terimlere561 -değerlendirme yapmadan olduğu gibi- 

yer verilmekte bazen de mutasavvıfların düşünceleri eleştirilmektedir.562 Ayrıca 

tefsirin giriş kısmında tasavvufî tefsir hakkında bilgiler verilmiş, bu tarz tefsir 

yapanların kimi zaman Kur’an’ın zahirine aykırı izahlarda bulunduklarını ifade 

etmişlerdir.563 

 

Örnek 1: 

اْسَتَوى ِإَلى السََّماء َفَسوَّاُهنَّ َسْبَع َسَماَواٍت َوُهَو ِبُكلِّ ُهَو الَِّذي َخَلَق َلُكم مَّا ِفي اَألْرِض َجِميعًا ُثمَّ " 
  "َشْيٍء َعِليٌم

 
“Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek 

onları, yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O’dur ve O, her şeyi 

hakkıyla bilmektedir.”564 

 

Âyetin tefsirinde, mutasavvıfların konuya olan bakış açıları -herhangi bir 

değerlendirme yapılmadan- şu şekilde verilmiştir: 

“Keşif ve ilham kaynağı ile zenginleştirilmiş bulunan tasavvuf ve irfan 

kolunda, “yedi gök”le ilgili farklı ve ilgi çekici açıklamalar vardır. Bunlardan biri 

şöyledir: Allah Teâlâ’nın yarattıkları (mâsivallah, mâ-halakallah), “halk ve emir 
                                                 
556 Şimşek, Günümüz Tefsir Problemleri, s.207 
557 Şimşek, a.g.e. s.209 
558 Uludağ, a.y. 
559 Kur’an Yolu, I/305, 621; II/10 
560 Kur’an Yolu, I/127, 252, 284, 412; V/451, 481 
561 Kur’an Yolu, I/518; II/520; III/118, 354, 626; IV/84, 306 
562 Kur’an Yolu, I/45, 237, 309; II/675; III/417 
563 Kur’an Yolu, I/45-46 
564 el-Bakara 2/29 
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âlemleri” olarak ikiye ayrılır. Halk âlemi maddîdir, cisimlidir; emir âlemi 

cisimsizdir, latiftir. Bu iki âlemi birbirinden “arş” ayırır. Halk âlemindeki maddîlik, 

aşağıdan yukarıya doğru azalıp incelerek maddesizliğe dönüşür. Halk âleminin en 

alt katında, bütün büyüklük ve sonsuzluk görüntüsü içinde, bir yukarısına göre çok 

küçük olan evren vardır. Bu evren maddîdir. Kur’an’da geçen yedi semaya dahil 

değildir. Bundan sonra birinci sema başlar, bu semanın -bütün galaksileriyle birlikte- 

evrenden büyüklüğü, damlaya nispetle deniz gibidir. Bu oran yukarıya doğru aynı 

ölçülerde büyüyerek devam eder. Yedinci semadan sonra kürsî, ondan sonra da arş 

vardır. Arşın üstünden itibaren emir âlemi başlar. Burada insanın hakikatini ve 

manevî mahiyetini teşkil eden ve “latîfeler” diye bilinen, bir yukarıdakinin -

kendisine nispetle çok küçük kalan- bir aşağıdakini kuşattığı “kalp, ruh, sır, hafî ve 

ahfâ” vardır. Bazı hadislerde geçen ve çok geniş olduğundan söz edilen “mümin 

kalbi” işte bu latîfe olan kalptir. Bu anlayışa göre yedi kat sema, bilinen ve henüz 

keşfedilmemiş bulunan evrenin ötesindedir, madde-yoğun değildir. Bu semalarda 

ruhlar, melekler, cennetler vb. varlıkların yer aldığı, mi’rac hadisi vb. hadislerde 

geçmektedir. Bütün bunlar, her şeyi hakkıyla bilen ve her şeye kadir olan Allah 

Teâlâ tarafından yaratılmıştır, O’nun izni ve iradesi dahilinde hareket ederler.”565 

 

Örnek 2: 

َأَرَأْيُتْم ِإن ُآنُت َعَلَى َبيَِّنٍة مِّن رَّبِّي َوَرَزَقِني ِمْنُه ِرْزقًا َحَسنًا َوَما ُأِريُد َأْن ُأَخاِلَفُكْم ِإَلى َما َقاَل َيا َقْوِم " 
  "َلْيِه ُأِنيُبَأْنَهاُآْم َعْنُه ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اِإلْصَالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالّلِه َعَلْيِه َتَوآَّْلُت َوِإ

 

“Şuayb de şöyle dedi: “Ey Kavmim! Bir de şöyle düşünün: Ya benim, 

rabbimden açık bir delilim varsa ve O bana tarafından güzel bir nasip 

vermişse! Size yasakladığımı kendim yapmak niyetinde değilim. Ben sadece 

gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam Allah’ın 

yardımına bağlıdır. Yalnız O’na dayanıyor ve O’na yöneliyorum.”566 

 

Müellifler âyeti tefsir ederken herhangi bir kaynağa veya şahsa atıf yapmadan, 

âyetin mürşid-i kâmilde bulunması gereken özelliklere işaret ettiğini ifade 

etmektedirler: 

                                                 
565 Kur’an Yolu, I/98 
566 Hûd 11/88 
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“Şuayb bu ifadeleriyle -aynı zamanda- mürşid-i kâmilde bulunması gereken 

vasıfları da özetlemiş bulunmaktadır; bunlar:  

a) Mürşidin her şeyden önce bir delile yani Allah’tan gönderilmiş bir kitaba 

dayanması. 

b) İnsanlara söylediklerini öncelikle kendi nefsinde yaşaması. 

c) Başkalarına ettiği nasihatlere kendisi aykırı davranmaması.  

d) Sözü ile özü, kalbi ile ameli birbirine uyması.  

e) Islahatçı, yapıcı ve düzeltici olması; iyiliğin hâkim olması için elinden 

geldiğince çaba göstermesi.  

f) Başarının yalnız Allah’tan geldiğine inanması, sadece O’na güvenip 

dayanması, sıkıntı ve başarısızlıklar karşısında ümitsizliğe kapılmamasıdır.” 567 

 

 

Örnek 3: 

 "  َوَلا ُأْقِسُم ِبالنَّْفِس اللَّوَّاَمِةْقِسُم ِبَيْوِم اْلِقَياَمِةَلا ُأ" 
 

“Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim! Öyle değil, kendini 

kınayan nefse yemin ederim!”568 

 

2. Âyeti tefsir ederken “nefs” ile alakalı olarak -herhangi bir değerlendirme 

yapmaksızın- mutasavvıfların görüşlerine yer vermişlerdir: 

“Mutasavvıflar, nefsin mertebelerini ve nefsin hallerini şu şekilde 

açıklamışlardır:  

a) Nefs-i emmâre: Şeytana uyarak şehevi isteklerin yerine getirilmesini 

emreden ve kalbi süflî yönlere çeken kuvvet demektir.  

b) Nefs-i levvâme: Şehevî arzulara karşı mücadele eden ve işlediği 

günahlardan dolayı üzülüp kendini kınayan, yargılayan ve kendisini düzeltmeye 

çalışan nefis basamağıdır.  

c) Nefs-i mülheme: İlham ve keşfe mazhar, hayır ve şerri idrak edebilme 

melekesine sahip olan ve şehevî isteklere karşı direnen nefistir.  

                                                 
567 Kur’an Yolu, III/194 
568 el-Kıyâmet 75/1-2 
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d) Nefs-i mutmainne: İman nuruyla tam aydınlanmış, kötü sıfatlardan kurtulup 

yüce ahlâk ile bezenmiş olan nefistir. Bu dereceye ulaşan nefsin çatışmaları 

yatışmış, sıkıntı ve gerilimleri son bulmuştur. Bu nefis hem Allah ile hem kullar ile 

hem de kendisiyle barışık olduğu için huzur ve tatmin içerisindedir.  

e) Nefs-i zekiye: Nefsi kirletecek inkâr, cehâlet, kötü hisler, yanlış inançlar ve 

kötü huylardan temizlenmiş; iman, ilim, irfan, iyi hisler, güzel huy ve ilâhî ahlâk 

gibi takva özellikleriyle terbiye edilip ilâhî tecellîlere mazhar olan nefis demektir.  

f) Nefs-i râzîye: Kendisi ve başkaları hakkında –hayır ve şer olarak- tecelli 

eden ilâhî hükümlere tereddütsüz rıza gösterip teslim olan nefsin makamıdır.  

g) Nefs-i marziyye: Allah ile kul arasında rızanın müşterek bir vasıf olduğu, 

kulun Allah’tan, Allah’ın da kuldan razı olduğu makamdır.  

h) Nefs-i kâmile: Kişinin marifet sıfatlarını kazanarak irşad mevkiine 

yükseldiği makamdır.”569 

 

E.  DİL YÖNÜ 

Kur’an-ı Kerim, kendisi iyi anlaşılsın, inanç ve amel konusunda insanların 

mazeretleri kalmasın ve kötü niyetliler onu amaçlarına alet etmek için yanlış te’vile 

imkan bulmasınlar diye Arapça570 hem de açık, anlaşılır ve yanlışlara çekilemeyecek 

şekilde sağlam ve düzgün bir Arapça571 ile indirilmiştir. Dolayısıyla onu anlamada 

Arap dili ve üslûbunun önemi baş sırada yer alır.572 

Bilindiği gibi Kur’an-ı Kerim, Arap nesir edebiyatının ilk ve edebî bir 

şaheseri olup, stil ve üslûp bakımından taklit edilemez bir mükemmeliyettedir. Bu 

bakımdan Kur’an-ı Kerim, yalnız bir din kitabı olmakla kalmamıştır. Muhtelif 

sahalarda olduğu gibi bu mukaddes kitabın, Arap dili üzerindeki tesiri de çok büyük 

olmuştur.573  

Âyetin Arapça dil yapısının ve üslûbunun desteklemediği manalar, genellikle 

yanlıştır.574 İmam Şatıbî bu konuda, “âyetten çıkarılacak mana, Arap dilinin icabına 

                                                 
569 Kur’an Yolu, V/505 
570 Fussilet 41/3,44; Yûsuf 12/2 
571 el-Hicr15/22; el-A’râf 7/57 
572 Işıcık, Kur’an’ı Anlamada Temel İlkeler, s.97 
573 Hüseyin Küçükkalay, Kur’an Dili Arapça, Denizkuşları Mat. Konya, 1969, s.161 
574 Işıcık, a.g.e. s.101 
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uygun olmalı ve bu manayı şer’i bir delil, çelişkisiz desteklemelidir” der.575 İbn 

Abbas’ın Arapçanın ve Arap şiirinin, Kur’an’ın anlaşılmasındaki ehemmiyetine 

işaret için söylediği şu söz de oldukça dikkat çekicidir:  

  “Bana, bilmediğiniz bir kelimeyi soracağınızda, onu önce şiirde arayın. 

Çünkü şiir Arabın divanıdır. Biz, Arabın diliyle indirilmiş olan Kur’an’dan bir 

kelimeyi bilemediğimizde, Arabın divanına bakar ve onu orada ararız.”576 

Kur’an Yolu tefsirine baktığımız zaman âyetlerin izahında kelimelerin lügavi 

ve ıstılahi anlamlarının tespitine önem verilmiş bu doğrultuda izahlar yapılmıştır. 

Bununla birlikte âyette geçen edatların âyete kattığı anlamlar vurgulanmış, 

kelimelerin semantik tahlilleri yapılmıştır. Âyeti izah için yer yer şiirler, deyimler de 

kullanılmıştır. Dikkat çekici bir husus da kelimelerin lügavî ve ıstılâhî anlamları 

çoğu zaman her hangi bir kaynağa dayandırılmadan açıklanmıştır.577 

Genel olarak Arap dilinin Kur’an Yolu’na yansımasını şu başlıklar altında 

inceleyebiliriz:  

1. Kelimelerin Anlamını İzah 
 

Kur’an Yolu’na bakıldığı zaman âyetlerin tefsirine geçmeden önce çoğu zaman 

âyette izahı gerekli görülen kelimelerin çeşitli şekillerde izah edildiği görülür. 

 

a) Kelimelerin Lügat ve Istılah Anlamlarını İzah 
 

Örnek : 

 "...َقْد َأَخَذ الّلُه ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َوَبَعْثَنا ِمنُهُم اْثَنْي َعَشَر َنِقيبًاَوَل "
 

“Andolsun ki Allah İsrâiloğulları’ndan söz almıştı. Onlardan on iki de 

nakîb (temsilci) göndermiştik...”578 

 

Âyet tefsir edilirken öncelikle âyette geçen nakîb kelimesinin lügâvî ve ıstılâhî 

anlamı izah edilmiştir: 

                                                 
575 Şâtıbî, Muvâfakât, III/381 
576 Işıcık, a.g.e. s.98 
577 Kur’an Yolu, I/75, 116, 134, 167, 172, 178, 303, 306-307, 547; II/332, 459; V/444, 504, 724-725 
578 el-Mâide 5/12 
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“Nakîb kelimesi sözlükte “koruyan, nöbet tutup gözetleyen, bir şeyi araştıran 

müfettiş, tecrübe olunmuş ve kendisine güvenilir kimse” anlamlarına gelir. Terim 

olarak “kavmin yönetimi kendisine verilen, toplumun hal ve hareketiyle ilgilenen 

temsilci” demektir. Bu anlamda başkana ve ordu komutanına da nakîb 

denilmiştir.”579 

Uzatmamak için tek örnekle yetineceğiz, diğer örnekler için dipnottaki 

sayfalara bakılabilir.580  

 

b) Kelimelerin Kur’an’da Hangi Manalarda Kullanıldığı 
 

Örnek 1: 

ِإالَّ الَِّذيَن َيِصُلوَن ِإَلَى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم مِّيَثاٌق َأْو َجآُؤوُآْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم َأن ُيَقاِتُلوُآْم َأْو ُيَقاِتُلوْا  "
 "...َقْوَمُهْم

 

“Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde 

olanlar yahut sizinle de kendi kavimleri ile de savaşmayı içlerine sindiremeyip 

size sığınanlar müstesna...”581 

 

“Kur’an dilinde kavim kelimesi “hısım, akraba, kabile, kabileler topluluğu 

birlik ve mutlak anlamda topluluk” manalarında kullanılmaktadır. O dönemde gayri 

müslimler arasında kendi kavim ve kabilelerine karşı savaşmak istemedikleri gibi 

onların düşman ilân ettikleri ve savaştıkları diğer topluluklara karşı da savaşmak 

istemeyen gruplar vardı.”582 

 

 

 

 

 

                                                 
579 Kur’an Yolu, II/232 
580 Kur’an Yolu , I/59, 93, 125, 167, 335, 418, 501, 520, 523, 703; II/204, 223, 536, 587, 649, 721; 
III/167, 261; V/724 
581 en-Nisâ 4/90 
582 Kur’an Yolu, II/112-113; Diğer örnekler için bk. I/263, 350; II/43-44, 106-107, 202, 251, 479, 561, 
534, 629, 636; III/150; IV/313 
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c) Asılları Arapça Olmayan Kelimeleri İzah 
 

Örnek 1: 

ِإْذ َقاَلِت اْلَمآلِئَكُة َيا َمْرَيُم ِإنَّ الّلَه ُيَبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة مِّْنُه اْسُمُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم َوِجيهًا ِفي " 
  "الدُّْنَيا َواآلِخَرِة َوِمَن اْلُمَقرَِّبيَن

 
“Melekler demişti ki: Ey Meryem! Allah seni kendisinden bir kelime ile 

müjdeliyor. Adı Meryem oğlu Îsâ Mesih’tir, dünyada da âhirette de itibarlı ve 

(Allah’a) yakın kılınanlardandır.”583 

 

“Âyet-i kerîmede Hz. Îsâ’nın lakabı olarak anılan mesîh kelimesini birçok 

müfessir Arapça mesh kökünden türemiş kabul ederek buna değişik Manalar 

vermişlerdir. Kelimenin Ârâmîce aslı olan meşîhâ ve İbrânîce aslı olan mâşiah, 

“sıvazlanmış” anlamına gelmekte olup, İsrâiloğulları’nda hükümdarlık görevine 

başlarken kâhin (üst düzey din adamı) tarafından kutsal yağ sürülmesi geleneğine 

bağlı olarak krala mesih unvanı verilir olmuştur. Muhammed Abduh, Mesîh 

lakabının bu gelenek içinde taşıdığı anlamın Hz. Îsâ’ya uygun düştüğünü şöyle 

açıklar: Hükümdar, adaleti gerçekleştirmesi ve halkın uğradığı haksızlıkları 

gidermesi için başa geçirilir. Îsâ Mesîh de bunu yapmıştır.”584 

 

d) Kelimeleri Hadislerle İzah  
 
Örnek : 

 "...لَّْيَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب "
 
“Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir...”585 

 
“Birr, ahlâk güzelliğidir.” hadisindeki kullanımı da dikkate alarak “erdemlilik” 

diye tercüme ettiğimiz birr (el-birru) kelimesi, bu âyetteki kullanımından da 

anlaşılacağı üzere, Kur’an-ı Kerim’in en kapsamlı kavramlarından biridir.”586 

 
                                                 
583 Âl-i İmrân 3/45 
584 Kur’an Yolu, I//574; Diğer örnekler için bk. I/134, 139, 161-162, 388, 473, 565, 616; II/77, 429, 564, 
757; III/213; IV/12, 352 
585 el-Bakara 2/177 
586 Kur’an Yolu, I/263; Diğer örnekler için bk. I/183, 188 
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2. Âyete Verilen Manayı Şiirle Teyit 
 
Örnek : 

ِجَدنَُّهْم َأْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة َوِمَن الَِّذيَن َأْشَرُآوْا َيَودُّ َأَحُدُهْم َلْو ُيَعمَُّر َأْلَف َسَنٍة َوَما ُهَو َوَلَت" 
  "ِبُمَزْحِزِحِه ِمَن اْلَعَذاِب َأن ُيَعمََّر َوالّلُه َبِصيٌر ِبَما َيْعَمُلوَن

 

“Yemin olsun ki, onları insanların yaşamaya en düşkünü olarak 

bulursun; müşriklerden de çok; her biri ister ki bin sene yaşasın. Oysa 

yaşatılması hiç kimseyi azaptan kurtaramaz. Allah onların yapmakta ol-

duklarını eksiksiz görür.”587 

 

Müşriklerin âhireti inkâr ettikleri yönündeki açıklamadan sonra onların bu 

inkârlarının câhiliye şiirinde de yer bulduğunu ifade ederler. 

“Kur’an-ı Kerim’de de müşriklerin ba’s, haşir, cennet ve cehennem gibi âhiret 

hallerine inandıklarına dair hiçbir bilgi bulunmamaktadır. Aksine birçok âyette 

onların âhireti inkâr ettikleri bildirilmektedir. Onlar yeniden dirilmeyi “eskilerin 

masalları” sayarlardı. Câhiliye şiirinde de âhireti inkâr eden ifadelere rastlanır. 

Meselâ Şeddâd b. Esved’e isnat edilen bir kıtada, “İbn Kebeşe (yani Hz. 

Muhammed), beni yeniden diriltileceğimi söyleyerek mi korkutuyor?” denildikten 

sonra, insan ruhu bir kuşa dönüşerek bedenden ayrıldıktan sonra yeniden 

canlanmanın imkânsız olacağı savunulmakta; Tarafe’nin ünlü Muallaka’sında da 

ebedîlikten söz edilemeyeceğine göre insan için yapılacak en iyi şeyin elden 

geldiğince dünya zevklerinden yararlanmak olduğu belirtilmektedir.”588 

 

3. Tefsirin Nahiv Yönü 

Kur’an Yolu müellifleri, âyetlerin tefsirinde nahvi ilgilendiren -harfi cerler, atıf 

harfleri, çeşitli edatlar, terkipler gibi- bazı konulara işaret ederek bunların manaya 

kattıkları anlama vurgu yapmışlardır.   

 
Örnek : 

  "َوِإْذ ُقْلَنا ِلْلَمَالِئَكِة اْسُجُدوْا آلَدَم َفَسَجُدوْا ِإالَّ ِإْبِليَس َأَبى َواْسَتْكَبَر َوَآاَن ِمَن اْلَكاِفِريَن" 
 

                                                 
587 el-Bakara 2/96 
588 Kur’an Yolu, I/160; Diğer örnekler için bk. I/519; IV/134, 305, 338; V/684 
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“Meleklere, “Âdem’e secde edin” dediğimizde İblîs dışındakiler derhal 

secde ettiler; o direndi, büyüklendi ve kâfirlerden oldu.”589 

 

“...İblîs’in “melek mi, cin mi” olduğu konusu tartışılmıştır... Her ne kadar 

“İblîs hariç” şeklindeki istisna, İblîs’in meleklerden olduğu kanaatini veriyorsa da, 

bir toplulukla beraber bulunan, fakat onların cinsinden, türünden olmayan varlıklar 

için de istisna ifadesi kullanıldığı (istisnâ-i munkatı’), meselâ “Koyun sürüsü geldi 

ancak çoban gelmedi” denilebildiği, ayrıca meleklerin yaratılış özellikleri arasında 

“Allah’ın emrine karşı çıkmamak ve buyrulanı yerine getirmek” vasfının da 

bulunduğu göz önüne alındığında İblîs’in melek türünden olmadığı tespiti ve 

yorumu ağır basmaktadır.”590 

 

4. Tefsirin Sarf Yönü 

Âyetleri izahına geçmeden, zaman zaman âyette geçen kelimelerin aslının ne 

olduğuna, özelliklerine, kullanıldıkları bablara işaret edilmektedir.  

 

 

Örnek 1: 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا َال َتتَِّخُذوْا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْوِلَياء َبْعُضُهْم َأْوِلَياء َبْعٍض َوَمن َيَتَولَُّهم مِّنُكْم َفِإنَُّه " 
  "َه َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَنِمْنُهْم ِإنَّ الّل

 

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları veli edinmeyin. Onlar 

birbirlerinin velileridir. Sizden kim onları dost edinirse şüphesiz o da 

onlardandır. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez.”591 

 

“İki şeyin -aralarına yabancının giremeyeceği kadar- birbirine yakınlığını ifade 

eden velâ (veya vely) kökünden türemiş olan velî (çoğulu evliyâ) terimi “dost, 

arkadaş, yardımcı, destekçi ve yakın” anlamlarında kullanılmaktadır. Aynı kökten 

olup “sevgi, dostluk, yetki ve yardım” anlamlarına gelen velayet (veya vilâyet) 

                                                 
589 el-Bakara 2/34 
590 Kur’an Yolu, I/105-106; Diğer örnekler için bk. I/106, 180, 216, 342, 472, 501, 503, 540, 548, 574, 
602; II/239, 295, 419, 434, 471-472, 556; III/27, 132, 134, 407; IV/248, 411, 569, 694; V/301, 617 
591 el-Mâide 5/51 
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terimi ise, başkaları adına onların rızâları alınmaksızın hukukî işlemde bulunma 

yetkisini ifade eder. Bu yetkiyi taşıyan kimseye de velî denir. Velî terimi Kur’an’da 

tekil ve çoğul (evliya) olarak seksen yedi âyette yer almıştır.”592 

 

Örnek 2: 

 "...َيْوَم َيْجَمُعُكْم ِلَيْوِم اْلَجْمِع َذِلَك َيْوُم التََّغاُبِن" 
 

“Toplanma günü için sizi bir araya getireceği gün;...”593 

 

Âyet tefsir edilmeden âyette geçen “tegâbün” kelimesinin kökünün ne olduğu, 

hangi anlama geldiği ifade edilmiştir.  

“9. âyette geçen yevmü’t-tegâbün tamlaması “kayıp ve kazancın ortaya 

çıkacağı gün” şeklinde tercüme edilmiş olup buradaki tegâbün kelimesi hakkında 

geniş açıklamalar yapılmıştır. Bu kelimenin kökü olan gabn (gabn, gaben) masdarı 

sözlükte “gizlemek, unutmak, hata etmek, zayıf olmak ve aldatmak” gibi Manalara 

gelir.”594  

 

5. Tefsirin Belâgât Yönü 

Tefsirde, zaman zaman ayetteki inceliklere ve edebî sanatlara işaretlerde 

bulunulur. 

 

Örnek : 

 َوَيْقُتُلوَن النَِّبيِّيَن ِبَغْيِر َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الِِّذيَن َيْأُمُروَن ِباْلِقْسِط ِمَن النَّاِس ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن ِبآَياِت الّلِه" 
  "َفَبشِّْرُهم ِبَعَذاٍب َأِليٍم

 

“Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, haksız yere peygamberlerin canlarına 

kıyanlar ve adalet isteyen insanları öldürenler var ya, onlara can yakan bir 

azabı müjdele.”595 

 

                                                 
592 Kur’an Yolu, II/291 
593 et-Tegâbün 64/9 
594 Kur’an Yolu, V/372; Diğer örnekler için bk. I/131, 170, 176, 189, 210, 248, 313, 423, 504, 589, 685, 
700; II/163, 205, 288, 291, 393, 576, 599, 601; III/55, 152; IV/298; V/348 
595 Âl-i İmrân 3/21 
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“Sözlükte tebşîr kelimesi “müjdelemek, sevindirici bir haber vermek”tir. Fakat 

burada sözlük anlamının zıddı yönünde kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’de iman 

sahibi olup iyi işler yapanlar için bu fiille birlikte hep güzel nimetler ve ödüllerden 

söz edilirken, inkarcıların çarptırılacağı elem verici azabın müjde ifade eden fiil ile 

bildirilmesi, bunca cinayet ve haksızlıktan sonra kendilerine verilebilecek müjdenin 

ancak bu kadar olacağını ima eden bir istiare türü, edebî bir üslûptur.”596 

 

F. İSRÂİLİYYÂT 

İsrâiliyyât “isrâiliyye” kelimesinin çoğuludur. Kelime İsrâilî bir kaynaktan 

aktarılan kıssa veya hâdise manasına gelmektedir. İsrail, rivâyetlere göre Hz. Yakup 

(a.s.)’ın ismi veya lakabıdır. Yakup (a.s.) da, Kur’an’da zikredilen meşhur on iki 

Yahudi boyunun atasıdır. Kur’an-ı Kerim, Yahudilerden çoğu zaman “Benû İsrâil” 

şeklinde bahseder. İbranice olan İsrâil kelimesi, “kul” manasına gelen “isrâ” ile 

“Allah” manasına gelen “il”den mürekkeptir ve “Allah kulu” anlamındadır.597 

İsrâiliyyât kelimesi her ne kadar zahiri itibariyle Yahudi kaynaklarından 

rivâyet edilen hikâyeleri ifade ediyorsa da, tefsir ve hadis âlimleri bu kelimeyi 

kullanırken Yahudi kıssalarından daha kapsamlı bir manayı kastetmektedirler. 

Onların terminolojisinde “İsrâilî” kelimesi tefsir ve hadise katışan, aslı Yahudi, 

Hıristiyan veya başka bir kaynağa dayanan efsanelerdir. Bazı müfessirler ve 

tefsirciler çerçeveyi daha da genişletmişler ve Yahudiler ile diğer İslam 

düşmanlarınca tefsir ve hadise karıştırılan ve eski bir kaynakta aslı bulunmayan 

haberleri İsrâiliyyât diye isimlendirmişlerdir.598  

İslam’a yabancı olan her şeyi ifade için bu kelimenin seçilmesi ise ilmî 

ifadesiyle “tağlib”den dolayıdır. Yani Yahudilere ait haberlerin Hıristiyanlar ve 

diğer milletlerin kültürüne tercihinden ötürüdür. Bu ifadeyi kullanmak bir manada 

mecburiyet ifade ediyor. Çünkü Yahudilerden yapılan nakiller, diğerlerine nispetle 

daha çoktur; ayrıca Yahudi menşeli haberler daha yaygın ve meşhurdur. Yahudilerin 

Müslümanlarla geniş ölçüde karışmaları, ticaret ve kültür alış-verişi yapmalarının da 

bunda müessir olduğu muhakkaktır. Yahudi ve Hıristiyan kültürünün, tefsirde 
                                                 
596 Kur’an Yolu, I/528 
597 Abdullah Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, DİB Yay. tsz. s.6 
598 Muhammed es-Seyyid Hüseyin ez-Zehebî, Tefsir ve Hadiste İsrâiliyyât, (trc. Enbiya Yıldırım; Asiye 
Yıldırım), Rağbet Yay. İst. 2003, s.23 
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müessir oluşunun diğer bir nedeni de, mukaddes kitabımız Kur’an’ın bu milletlere 

ve mensup oldukları dinin kitaplarına sık sık atıfta bulunmasıdır.599 

İsrâiliyyât hakkındaki tartışmalar, büyük oranda tabiin âlimlerinden Kâ’b el-

Ahbâr ile Vehb b. Münebbih’in rivâyetleri ve onların güvenilirliği üzerinde 

yoğunlaşmıştır.600 

Kur’an-ı Kerim’in naklettiği kıssaların pek çoğu Tevrat’ta da geçmektedir. 

Hem Kur’an-ı Kerim, kıssaların ayrıntıları üzerinde durmazken Tevrat ayrıntılara 

girmektedir. Çünkü Kur’an-ı Kerim bu kıssaları aktarırken ibret alınacak yönlerine 

dikkat etmekte, ibret alınmaya konu olmayacak hususlara temas etmemektedir. 

Okuyucuların bir kesimi özellikle de halk tabakası, alınacak ibretten çok 

kıssalardaki olaylara takılırlar. Kur’an’da olayların ayrıntılarını bulamayınca bu 

isteklerini karşılamak için Ehl-i Kitaba müracaat ederler. 601 

İsrâiliyyâtın İslam kültürüne karışmasının sebepleri konusunda İbnu Haldun 

şöyle demektedir: “Araplar ne kitap ehli, ne de ilim ehli idiler. Bedevilik ve ümmilik 

onlara hâkim idi. İnsan nefsinin arzu duyduğu kâinatın yaratılış sebebi, yaratılışın 

başlangıcı, varlığın sırları gibi hususlarda bilgi sahibi olmayı arzu ettiklerinde onu 

önce kitap ehli olanlara sorar ve onlardan istifade ederlerdi. Bu kitap ehli ise, Tevrat 

ehli olan Yahudilerle onların dinine tabi olan Hıristiyanlar idi. O gün Araplar 

arasında yaşayan Tevrat ehli de haddizatında onlar gibi bedevi idiler. Tevrat’tan 

bildikleri Kitap Ehli’nden avamın bildikleri şeylerdi.”602 

Ayrıca Yahudiler İslam’ın en azılı düşmanlarıdır. Sırf İslam’ın safiyetini 

bozmak için de yalan yanlış şeylerin İslam kültürüne girmesine çalışmışlardır. 

İnsanların yapı olarak hikâye ve masal türünden şeyler dinlemeğe meyyal 

olmaları, abartılmış şeylere düşkünlükleri de, İsrâiliyyâtın İslam kültürüne 

karışmasına yardımcı olmuştur. 

İsrâiliyyâtın İslam kültürüne karışmasının diğer bir sebebi de, Ehl-i Kitap’tan 

bazı âlimlerin İslam dinine girmiş olmalarıdır. Bu bilginler ya diğer Müslümanların 

kendilerine müracaat etmeleri sonucunda ya da kendiliklerinden İsrâiliyyâtı 

anlatıyorlardı. 

                                                 
599 Aydemir, Tefsirde İsrâiliyyât, s.7 
600 İbrahim Hatipoğlu, “İsrâiliyyât”, DİA, XXIII/196 
601 M.Sait Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, Yöneliş Yay. İst. 1998, s.133 
602 Şimşek, Kur’an Kıssalarına Giriş, s.134 
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İsrâiliyyâtın İslam kültürüne girmesinin sosyolojik sebeplerinden biri de, 

İslam’ın evrensel bir din oluşudur. İslam, Ehl-i Kitab’ı da kendisine davet etmiştir. 

Bunun bir sonucu olarak Müslümanlar Ehl-i Kitab’a da İslam dinini tebliğ 

ediyorlardı. Bu arada Müslümanlarla Ehl-i Kitap arasında zaman zaman tartışmalar 

oluyor, sohbetler yapılıyordu. Böyle bir ortamda kültürel etkileşimin olması 

tabiidir.603 

İsrâiliyyâtın tefsirlerde kullanımını mazur göstermeye çalışan âlimlere karşı 

Hüseyin ez-Zehebî’nin şu yorumunun kayda değer olduğu kanaatindeyiz: “Bütün 

müfessirler naklettikleri İsrâiliyyâtı isnadlarıyla nakletseydiler ve bunlara bakan 

herkes değerlendirmeye, sahihini zayıfından ayırmaya muktedir olsaydı, bütün bu 

mazeretlerin anlamı ve faydası olabilirdi. Ancak İsrâiliyyâtı nakledenlerin çoğu 

münekkid değildi, rivâyetleri ayıklayacak kudretleri yoktu. Durum böyle olunca, 

ben, tefsirlerini İsrâiliyyât ile dolduran müfessirleri, Kur’an’ın tefsiri ile uğraşan, 

onun manalarını anlamaya çalışan insanların yoluna diken serpmiş olarak 

görüyorum.”604 

Kur’an Yolu tefsirini incelediğimiz zaman azımsanmayacak oranda İsrâilî 

rivâyetlere yer verildiğine şahit olmaktayız. Bu bilgiler daha çok İslam ile 

çelişmeyen bilgiler olmakla birlikte, zaman zaman İslam’a uygun olmadığı ifade 

edilen veya uygun olup olmadığı hakkında herhangi bir beyanda bulunulmamış olan 

İsrâilî bilgiler şeklinde olmaktadır.  

Müellifler tefsirlerinin giriş kısmında İsrâiliyyâtın tefsirlerinde ne şekilde yer 

bulduğunu şu şekilde ifade etmektedirler: “Daha çok geçmiş dinler, peygamberler ve 

kavimlerle ilgili âyetler bağlamında gerektikçe mukayese imkânı sağlamak ve 

ihtiyaç halinde İslamî inançlarla ve ilkelerle çelişmeyen ek bilgiler vermek 

maksadıyla Kitâb-ı Mukaddes’ten de bilgiler aktardık.”605 

Kur’an Yolu’nda yer bulan İsrâilî bilgileri şu başlıklar altında toplayabiliriz:  

 
 
 
 
 

                                                 
603 Şimşek, a.g.e. s.134 
604 Zehebi, Tefsir ve Hadiste İsrâiliyyât, s.182 
605 Kur’an Yolu, I/50 
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1. İslam’a Uygunluğu Beyan Edilen İsrâiliyyât 

 
Örnek 1: 
 
Hz. Îsâ’nın Allah Teala tarafında göğe yükseltilip yükseltilmediği, vefat edip 

etmediği hususu ile alakalı olarak Kur’an âyetlerinin nasıl anlaşılabileceği izah 

edilmiş, ardından da yorumlarının doğru olduğunu destekler mahiyette İncil’den 

nakillerde bulunulmuştur. Şöyle ki: 

 “Nisa Sûresi’nin 158. âyetinde “kendisine yükseltti, kaldırdı”, Âl-i İmran 

Sûresi’nin 55. âyetinde ise “Seni vefat ettireceğim ve seni nezdime yükselteceğim.” 

buyrulmuştur. Bu iki âyete bir arada mana verildiği zaman ortaya çıkacak sonuç, 

“onun önce vefat ettirildiği, sonra Allah’a götürüldüğüdür ve bunun, asırlarca sonra 

değil, öldürme teşebbüsü sırasında veya kısa bir müddet sonra vuku bulduğudur.” 

Bu gerçekler, bilgiyi -bütün diğer peygamberlerin aldığı- tek kaynaktan, vahiy 

yoluyla Allah’tan alan son peygamberin gelmesiyle ortaya çıkmış ve insanlığa ilân 

edilmiştir. Nitekim Hz. Îsâ da bugün elde bulunan İnciller’de yer alan şu 

cümleleriyle buna işaret etmiştir: “... benim gitmem sizin için hayırlıdır; çünkü 

gitmezsem tesellici size gelmez... Size söyleyecek daha çok şeylerim var, fakat 

şimdi dayanamazsınız. Fakat o hakikat ruhu gelince size, her hakikate yol 

gösterecek; zira kendiliğinden söylemeyecek, fakat her ne işitirse söyleyecek... 

Benimkinden alacak ve size bildirecektir.”606 

Örnekten de anlaşılacağı gibi İncil’de geçen ifadelerin Kur’an âyetlerini ve 

âyetlere verilen anlamı desteklediği ifade edilmiştir. 

 

Örnek 2: 

 
Saffât Sûresi’nin Yunus (a.s.) ile alakalı olan 139-148. âyetlerinin izahını 

yaparken Kitab-ı Mukaddes’ten alıntı yapılmış ve bilgilerin İslam ile çelişmediği 

ifade edilmiştir. 

“Kitab-ı Mukaddes’te Hz. Yûnus hakkında genel hatlarıyla Kur’an’da 

verilenlerle de uyuşan daha ayrıntılı bilgi bulunmaktadır. Buna göre MÖ VIII. 

yüzyılda Asur devletinin başşehri Ninova’nın halkını Allah yoluna davet etmesi için 

                                                 
606 Kur’an Yolu, II/179 
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Rab tarafından görevlendirilen Yûnus, bu emri dinlemeyip ülkesinden kaçmak üzere 

Yafa’dan Tarşiş’e (Tarsus) gidecek olan bir gemiye biner. Fırtınaya yakalanan 

geminin batmaması için bütün yükü denize bırakıldığı gibi çekilen kurra sonucu 

Yûnus da atılır ve onu Rabbin gönderdiği bir balık yutar. Balığın karnında hatasını 

anlayıp dua eder; bunun üzerine balık onu karaya kusar. Tekrar Ninova’ya gitmekle 

görevlendirilir. Halkı tevbe edip kendisine inanır ve cezalandırılmaktan 

kurtulurlar.”607 

Görüldüğü gibi Kur’an’da geçen bir konu hakkında Kur’an’la çelişmediği 

ifade edildikten sonra ayrıntılı bilgi vermek için Kitab-ı Mukaddes’ten alıntı 

yapılmıştır. 

 Bu örneklere benzer örnekler çok olmakla beraber hepsini burada sıralamaya 

gerek olmadığını düşünerek dipnotta belirtmekle yetineceğiz.608 

 

2. İslamla Çeliştiği Beyan Edilen İsrâiliyyât 

 
Örnek 1: 

  " َأْصَنامًا آِلَهًة ِإنِّي َأَراَك َوَقْوَمَك ِفي َضَالٍل مُِّبيٍنَوِإْذ َقاَل ِإْبَراِهيُم َألِبيِه آَزَر َأَتتَِّخُذ" 
 

“İbrahim, babası Âzer’e, “Putları tanrılar mı ediniyorsun? Doğrusu ben 

seni de kavmini de apaçık bir sapıklık içinde görüyorum.” demişti.”609 

 

Âyetin tefsirinde İbrahim (a.s.)’ın babası Âzer’in hayatı hakkında bilgi 

verilirken konunun Tevrat tefsirlerinde Kur’an’la uyuşmayan bir şekilde geçtiği 

ifade edilmiş ve bu yorumların kabul edilebilir olmadıkları ifade edilmiştir.  

“Âzer’in hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Ahd-i Atîk’te Nahor’un oğlu 

olduğu, putlara taptığı, 205 yaşında Harran’da öldüğü söylenir. Tevrat tefsirlerinde 

put ustası olduğu, sonraları tövbe ettiği ileri sürülmüşse de Kur’an-ı Kerim’e göre610 

o, oğlu İbrahim’in bütün ısrar ve ikazlarına rağmen putperestlikten vazgeçmemiş ve 

bu yüzden İbrahim’in, onun affedilmesi için yaptığı dua kabul edilmemiştir.”611 

                                                 
607 Kur’an Yolu, IV/553 
608 Kur’an Yolu, I/123, 171, 556, 595-596; II/80, 210-211, 280, 284, 308, 581, 583, 598  
609 el-En’am 6/74 
610 Meryem 19/41-49 
611 Kur’an Yolu, I/430 
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Örnek 2: 

 َواتََّخَذ َقْوُم ُموَسى ِمن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِِّهْم ِعْجًال َجَسدًا لَُّه ُخَواٌر َأَلْم َيَرْوْا َأنَُّه َال ُيَكلُِّمُهْم َوَال َيْهِديِهْم
  " َوَآاُنوْا َظاِلِميَنَسِبيًال اتََّخُذوُه

 

“(Tûr’a giden) Musa’nın arkasından kavmi, zinet takımlarından, 

böğürebilen bir buzağı heykelini (tanrı) edindiler. Görmediler mi ki o, onlarla 

ne konuşuyor ne de onlara yol gösteriyor? Onu (tanrı olarak) benimsediler ve 

zalimler oldular.”612 

 

Âyetin tefsirinde buzağıyı heykel olarak kimin yaptığı ile alakalı olarak 

Tevrat’ta geçen Hz. Harun ifadesine karşı çıkılmış ve durum izah edilmiştir. 

 “İsrâiloğulları daha önce Hz. Musa’dan, kendilerine, tapmaları için bir put 

temin etmesini istemişler, bu yüzden Hz. Musa onları şiddetle eleştirmiş ve 

uyarmıştı. Bu defa da, Hz. Musa’nın kırk gün süren Tûr’da bulunuşu sırasında, Hz. 

Harun’un ısrarla karşı koymasına rağmen, böğürme şeklinde sesler de çıkarabilen 

bir buzağı heykelini tanrı edinerek ona tapmaya başladılar. Bugünkü Tevrat 

nüshasında bu buzağı heykelini yapanın Hz. Harun olduğu ileri sürülür. Tevrat’a 

göre, Hz. Musa’nın gecikmesi üzerine kavmi Hz. Harun’un yanında toplanarak 

ondan kendileri için bir tanrı yapmasını istemişler; o da herkesin evindeki altın 

küpeleri getirterek bunlardan bir buzağı heykeli yapmıştır.613 Bir peygamberin, put 

yaparak şirk inancına hizmet ettiğini ileri süren böyle bir iddia büyük bir iftira olup 

Tevrat’taki bu ifadelerin bir tahrif eseri olduğunda kuşku yoktur. Nitekim Kur’an-ı 

Kerim, altın buzağıyı yapanın Sâmirî adında biri olduğunu açıkça bildirerek614 

Harun (a.s.)’ı böyle bir bühtandan kurtarmıştır.”615 

 

Örnek 3: 

  "َنا ِمن لُُّغوٍبَوَلَقْد َخَلْقَنا السََّماَواِت َواْلَأْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم َوَما َمسَّ" 
 

                                                 
612 el-A’râf 7/148 
613 Çıkış 32/1-2 
614 Tâhâ 20/85-97 
615 Kur’an Yolu, II/594 
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“Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde 

yarattık. Bize hiçbir yorgunluk çökmedi.”616 

 

Evrenin kaç günde yaratıldığı ve bunun nasıl gerçekleştiği ile alakalı 

Tevrat’taki bilgilerin kabul edilebilir olmadığı ifade edilmiştir. 

“Eldeki Tevrat nüshalarında Allah’ın evreni altı günde yarattığı, yedinci gün -

yaratmayı bitirmiş olduğu için- istirahat ettiği ve o günü kutsal kıldığı yazılmıştır.617 

Konumuz olan âyette ise göklerin ve yerin altı günde yaratıldığı gerçeği teyit 

edilmekte, fakat yedinci gün dinlenme haberi ve inancı reddedilmektedir; çünkü 

yorulma ve dinlenme kavramları Allah’ın bildirdiği yüce sıfatlarına ters 

düşmektedir. Yerin ve göklerin altı günde yaratılması da yoruma açık bir ifadedir. 

Bu sözü lügat manasıyla alıp dünyevî zaman ölçülerine göre yirmi dörder saatten 

oluşan altı gün şeklinde değerlendirmek de doğru olmaz.”618 

Kur’an Yolu’na baktığımız zaman bu tarz itirazların ve izahların hayli yer 

tuttuğunu görmekteyiz.619 

 
 

3. İslama Uygun Olup Olmadığı Beyan Edilmemiş Olan İsrâiliyyat 

 
Örnek 1: 

 
Âl-i İmran Sûresi’nin 38-41. âyetleri tefsir edilirken Hz. Yahya hakkında 

İncil’den nakillerde bulunulmuş ve bu anlatılanların İslam’a uygun olup olmadığı, 

kabul edilip edilemeyeceği belirtilmemiştir. 

“İnciller’de ise Hz. Yahya hakkında şu bilgiler yer alır: Yahya ruhta 

kuvvetlenerek büyümüş, İsrâil’e (İsrâil kavmi) görüneceği güne kadar çöllerde 

kalmıştır. Kısa ömrünü ölü denizin batısında, doğduğu yere fazla uzak olmayan 

bölgede geçiren Yahya, milâttan sonra 26 yılında “Tövbe edin, çünkü göklerin 

melekûtu yakındır” diyerek Yahudiye çölünde tebliğ faaliyetine başlamıştır.620  Deve 

                                                 
616 Kâf 50/38 
617 Tekvin 1-2 
618 Kur’an Yolu, V/112 
619 Kur’an Yolu, I/112, 127, 166, 171, 345, 355, 386, 387, 388, 430, 565, 566, 582; II/189, 430, 511, 551, 
570, 578; III/188, 647, 648; IV/352, 575, 576, 580   
620 Matta 3/1-2 
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tüyünden esvabı, belinde deri kuşağı ile Hz. Yahya çekirge ve yaban balı ile 

besleniyor, halkı tövbe ederek vaftiz olmaya çağırıyordu, Yeruşalim (Kudüs), bütün 

Yahudiye ve Erden çevresi günahlarını itiraf ederek Erden ırmağında Hz. Yahya 

tarafından vaftiz ediliyordu. Bu arada Hz. Îsâ da vaftiz olmak için Galile’den 

Erden’e, Hz. Yahya’nın yanına gelmiş, Hz. Yahya’nın itiraz etmesine rağmen 

ısrarına binaen onun tarafından vaftiz edilmiştir.621 

İnciller’e göre Hz. Yahya, kendisinin Mesîh veya İlyâ olmadığını belirterek, 

“Gerçi ben sizi su ile vaftiz ediyorum; fakat benden kudretlisi geliyor kî onun 

çarıklarının tasmasını çözmeye lâyık değilim. O sizi Rûhulkudüs’le ve ateşle vaftiz 

edecektir.”622 diyerek Hz. Îsâ’yı müjdelemiştir.” 623 

 

Örmek 2: 

 
Sâd Sûresinin 41-44. âyetlerinin tefsirini yaparken Eyyûb (a.s.) ile alakalı 

Kitab-ı Mukaddes’ten alıntılar yapılmış doğruluğu ya da yanlışlığı ile alakalı 

herhangi bir bilgi verilmemiştir. 

Hz. Eyyûb’un sabrı Hz. Muhammed’e ve ümmetine örnek gösterilmektedir. 

Kitab-ı Mukaddes’te anlatıldığına göre Hz. Eyyûb’un yedi oğlu üç kızı vardı; ayrıca 

çok büyük bir servete sahipti. Fakat Allah onu büyük bir imtihana tabi tuttu, Hz. 

Eyyûb çocuklarını ve servetini kaybetti, ağır bir hastalığa tutuldu, bütün bedenini 

çıban sardı. Nihâyet Hz. Eyyûb sabrıyla imtihanı başardığını ispatlayınca Allah da 

onun hastalığını iyileştirdiği gibi kaybettiklerinin yerine iki mislini verdi; böylece 

Hz. Eyyûb yeni evlatlara ve büyük servete sahip oldu. “Ve bundan sonra yüz kırk yıl 

daha yaşadı ve oğullarını ve torunlarını gördü, dört göbek.”624 

Örneklerdeki gibi İsrâilî bilgilerden istifade edilip kabul edilebilirliği hakkında 

herhangi bir şey söylenmeyen birçok örnek söz konusudur.625  

 

 

 

                                                 
621 Matta, 3/1-15; Markos, f/4-9; Luka, 1 /80,3/1 -2 l;Yuhanna 1/6-36 
622 Luka 3/16 
623 Kur’an Yolu, I/557 
624 Kur’an Yolu, IV/583 
625 Kur’an Yolu, I/124, 125, 142, 166, 171, 190, 205, 245, 269-270, 277, 386, 388, 390, 527, 557; II/246, 
247, 482, 555, 582, 588, 626; III/186, 187, 635; IV/404 



 152

 

 

 

SONUÇ 
 
 

Kur’an’ı anlama ve anladığını anlatma çabası Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile 

başlamış, XIV asır boyunca devam etmiştir. Ve Allah’ın izniyle kıyamete kadar da 

devam edecektir. Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın öncülüğünde oluşturulmuş 

olan komisyonun telif etmiş olduğu “Kur’an Yolu” adlı tefsir de -müelliflerin 

tabiriyle- Kur’an’ın günümüz insanı için ne ifade ettiğini, onlardan ne istediğini 

anlatma amacıyla kaleme alınmış bir tefsirdir. 

Çalışmamızın giriş kısmında sunulan tefsir ile alakalı olarak yapılmış 

çalışmalara bakıldığı zaman bunlardan üçünün tefsiri tenkit amacıyla kaleme alınmış 

olduğu, diğer çalışmalardan birinin tefsiri tanıtım amacıyla yapıldığı, diğerinde de 

bazı âyetlerin izahında müelliflerin bakış açılarının ne olduğuna değinildiği 

görülmektedir. 

 Tefsirin klasik ve muasır tefsirlerdeki yorumları süzerek okuyucuya vermeye 

çalışan, aynı zamanda tefsirin bilgi ve yorum yığını hâline getirmekten uzak duran 

bir anlayışla kaleme alınma gibi bir özelliğe sahip olduğunu ifade eden müelliflerin 

bu sözlerin genel olarak tefsire yansıdığı görülmektedir. Ancak müelliflerin zaman 

zaman bir konu hakkında farklı görüşleri zikretmekle yetindikleri ve bir tercihte, 

yorumda bulunmadıkları da görülmektedir. 

Tefsirin en temel, en çok istifade edilen kaynakları Râzî, Taberî ve İbn Âşûr’un 

tefsirleri olmuştur. Bununla beraber başta tarihi konular olmak üzere birçok konuda 

Diyânet İslam Ansiklopedisi’nden oldukça fazla istifade edilmiş, hatta eleştiri 

kaleme alanlar tarafından bu husus eleştiri konusu olmuştur. 

Kur’an Yolu’nun Kur’an tarihini ilgilendiren konular ve kavramalar 

hakkındaki düşüncelerini daha çok tefsirin girişinde, daha sonra da yeri geldikçe 

âyetlerin tefsirlerinde görmekteyiz. Bu bilgilere baktığımız zaman müelliflerin 

Ramazan ayında Kur’an’ın indirilmesinden maksadın onun tamamının değil ilk 

âyetlerinin indirilmesi anlamında olduğu kanaatinde oldukları anlaşılmaktadır. 
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Kur’an’ın günümüze ulaşmasında önemli bir yeri olan ezber faaliyeti ile 

alakalı olarak, sahabe arasında kimler tarafından gerçekleştiği ve sayılarının kaç 

olduğu ile alakalı tartışmalar bir yana, Kur’an Yolu müellifleri birçok sahâbînin 

Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş olduklarını ifade etmektedirler. 

Ezberleme faaliyeti gibi Kur’an’ın günümüze ulaşmasında önemli bir yeri 

olan Kur’an’ın yazıya geçirilmesi faaliyetinin, ilk inen ayetlerden başlamak üzere 

Hz. Peygamber’in huzurunda vahiy kâtipleri tarafından gerçekleştirildiği ve Hz. 

Peygamber hayatta iken Kur’an’ın tamamının yazıya geçirildiği; ancak bir mushaf 

içerisinde bir araya getirilmediğini ifade etmişlerdir. Hz. Ebu Bekir zamanında ise 

Hz. Ömer’in teklifiyle Kur’an’ın Hz. Peygamberin belirttiği sıraya göre ve yedi 

harfi içerecek şekilde bir mushafta toplandığı ifade edilmiştir.  

Müellifler, âlimler arasında sayısı hususunda tartışma olan Hz. Osman 

döneminde mushaf’tan kaç tane çoğaltıldığı ile alakalı olarak istinsah edilen 

mushafların sayısının yedi olduğunu ve bu istinsah edilen mushafların en az üçünün 

günümüze kadar geldiği düşüncesinde oldukları anlaşılmaktadır. Ancak bu 

mushaflarla alakalı uzun yıllar araştırma yapan Tayyar Altıkulaç’a göre Hz. Osman 

tarafından yazdırılan, İslam tarihinin ilk kopya mushafları kayıptır. İlk kopya 

mushaflar olarak bilinip muhafaza edilen mushaflar ise onların kopyalarıdır. 

Müelliflerin “Kur’an ilimleri” (ulûmü’l-Kur’an) tamlamasıyla; Kur’an’ın 

tarihi, yazılma şekli ve yazı problemleri, okunması, anlaşılması gibi konularda 

yapılan araştırma, inceleme, düzenleme ve açıklamaların anlaşılması gerektiği 

düşüncesinde oldukları anlaşılmaktadır. Ancak müellifler kendi görüşleri olarak 

Kur’an ilimleri altında hangi konuların ele alınabileceğini ve bu ilimlerin sayısının 

kaç olduğunu veya olabileceğini belirtmemişlerdir. 

Hangi manaya geldiği hususunda görüş birliği olmayan “te’vil” kelimsinin 

usulcülerden önce ve sonra farklı anlamda kullanıldığını ifade etmişlerdir. 

Öncekilere göre te’vilin iki anlamından ilkinin “sözü açıklamak, manasını 

belirlemeye çalışmak” olduğu, ikincinin ise “açıklanan sözden kastedilen olayın, 

onunla anlatılmak istenen şeyin kendisi, yani gerçekleşmesi” anlamında 

kullanıldığını belirtmişlerdir. Kur’an-ı Kerim’de de te’vil kelimesinin daha ziyade 

bu ikinci manada kullanıldığını ifade etmişlerdir. 
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Nüzûl sebeplerinin Kur’an tefsirinde önemli bir yere sahip olduğunu 

belirtmekle beraber tefsirin yalnız bu bilgilere hapsedilmemesi gerektiğini 

düşünmektedirler. Tefsire baktığımız zaman da müelliflerin bu düşüncelerini 

tefsirlerine yansıtmış olduklarını görmekteyiz. 

Kur’an Yolu müelliflerinin izahlarına baktığımız zaman, neshin Kur’an 

âyetleri arasında gerçekleşmediği, Kur’an ile diğer şeriatlar arasında gerçekleştiği 

düşüncesine sahip olduklarını görmekteyiz. Neshin söz konusu olduğu iddia edilen 

âyetlerle alakalı olarak, müellifler buralarda neshten söz edilemeyeceğini, bir âyetin 

hükmünün diğer bir âyetle kaldırılması yerine, âyetlerin ikisinin de kendi şartlarında 

geçerli olduğunu ifade etmişlerdir. 

Müelliflerin müteşâbihâtın insanlar tarafından bilinip bilinemeyeceği ile 

alakalı görüşleri çok net olmamakla beraber genel olarak, müteşâbihâtın ilimde 

yüksek payeye sahip kişiler tarafından da kısmen bilinebileceğini düşündükleri 

anlaşılmaktadır.  

Hurûf-u mukattaa harfleri ile alakalı söylediklerine bakarak müelliflerin daha 

çok, bu harflerin manaları olmayan alfabe harfleri olduğu, Kur’an-ı Kerim’in vahiy 

yoluyla Allah’tan geldiğine inanmayanlara meydan okumak ve âciz olduklarını 

ortaya çıkartmak için bazı sûrelerin başına konduğu düşüncesinde oldukları 

anlaşılmaktadır. 

“Yedi harf” ve “kıraat” tabirlerinin farklı anlamlar içerdikleri görüşündedirler. 

“Yedi harften” maksadın yedi Arap kabilesinin lehçeleri ile birlikte, aynı manaya 

gelen kelimelerin birbirinin yerine kullanılması olduğu; “kıraat” ile kastedilen şeyin 

ise Arapça gramer özelliklerine ve tecvid (güzel okuma) kurallarına, bu konulardaki 

farklı anlayış ve uygulamalara dayanan okuyuş farklılıkları olduğunu ifade 

etmektedirler. Müelliflerinin, kıraat farklılıklarından kaynaklanan anlam 

farklılıklarına, farklı kıraatin kabul edilebilir olup olmadığına tefsirde çok olmasa da 

zaman zaman yer verdiklerini görmekteyiz. 

Kur’an Yolu müellifleri, Kur’an’ın i’câzı ile alakalı olarak öncelikle Kur’an’ın 

bir benzerini veya bir parçasını dahi insanların yapmaktan aciz olduklarını belirterek 

bu yönüyle Kur’an’ın mûcizliğine atıfta bulunmuşlardır. Kur’an’ın i’câzı ile alakalı 

olarak da; söz sanatı, üslûp ve şekil özelliği, muhteva özelliği olmak üzere üç husus 

üzerinde durmuşlar.  
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Kur’an âyetlerinin izahında ilk günden beri, Kur’an âyetlerine, Hz. 

Peygamberin, sahabenin ve tabiinin sözlerine büyük önem verilmiş ve bu uygulama 

kendini Kur’an Yolu’nda da göstermiştir. Ancak sahabe ve tabiin sözleri ile izah 

tefsirde çok fazla yer bulmamıştır. 

Müellifler âyetlerin tefsrinde fıkhî, kelâmî konularla alakalı konularda uygun 

gördükleri düşünceleri tefsirlerde buldukları zaman istifade yolunu tuttukları, izahı 

yeterli görmedikleri zaman da ayetleri kendilerinin izah ettikleri görülmektedir. 

Tefsire baktığımız zaman müelliflerin, yer yer konular ile alakalı hadisleri 

metin yönünden ve senet yönünden tenkit ettiklerini ve hadisler hakkında 

değerlendirmeler yaptıklarını görmekteyiz. Bununla birlikte müelliflerin, 

kullandıkları rivâyetleri zaman zaman temel hadis kaynakları dışındaki kaynaklara 

isnat ederek verdikleri görülmektedir. Zaman zaman da rivâyetleri kaynak 

belirtmeden kullandıkları görülmektedir. 

Müelliflerinin zaman zaman tasavvufî yönleriyle temâyüz etmiş şahıslara 

atıflar yaparak onların sözlerine yer verdiklerini; bazen ayetlerin tefsirinde, genel 

olarak tasavvuf sahası içerisinde değerlendirilen konulara ve terimlere -

değerlendirme yapmadan- yer vermekte olduklarını, bazen de mutasavvıfların 

düşüncelerini eleştirdiklerini görmekteyiz.  

Kur’an Yolu tefsirine baktığımız zaman âyetlerin izahında kelimelerin lügavi 

ve ıstılahi anlamlarının tespitine önem verildiği ve bu doğrultuda izahlar yapıldığı 

görülmektedir. Bununla birlikte âyette geçen edatların âyete kattığı anlamlar 

vurgulanmış, kelimelerin semantik tahlilleri yapılmıştır. Âyeti izah için yer yer 

şiirler, deyimler de kullanılmıştır. Dikkat çekici bir husus da kelimelerin lügavî ve 

ıstılâhî anlamları çoğu zaman her hangi bir kaynağa dayandırılmadan açıklanmıştır. 

Tefsire bakıldığı zaman azımsanmayacak oranda İsrâilî rivâyetlere yer 

verildiğine şahit olmaktayız. Bu bilgiler daha çok İslam ile çelişmeyen bilgiler 

olmakla birlikte, zaman zaman İslam’a uygun olmadığı ifade edilen veya uygun olup 

olmadığı hakkında herhangi bir beyanda bulunulmamış olan İsrâilî bilgiler şeklinde 

olmaktadır.  

 

 

 



 156

 

 
 

BİBLİYOGRAFYA 
 
 
- Albayrak, Halis, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, Şule Yay. İst. 1996 
  
- Arpa, Enver, İbn Teymiyye’nin Kuran Anlayışı, Fecr Yay. Ank. 2002 
 
- Asım Efendi, Kâmus Tercümesi, Cemal Efendi Mat. İst. h. 1305 
 
- Askalânî, Ahmed b. Ali b. Cafer Ebu’l-Fadl, Lisânu’l-Mîzân, Beyrut, 1986 
 
- Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Yay. 
 
- _________ , İşârî Tefsir Okulu, AÜİF. Yay. Ank. 1974 
 
- Aydemir, Abdullah, Tefsirde İsrâiliyyât, DİB Yay. tsz. 
 
- Aydüz, Davut, Tefsir Çeşitleri ve Konulu Tefsir, Işık Yay. İst. 2000 
 
- A’zamî, M. Mustafa, “Buhârî”, DİA, VI 
 
- Bilmen, Ömer Nasuhi, Büyük Tefsir Tarihi ve Tabakatu’l-Müfessirin, Bilmen Yay. 
İst. 1973 
 
- Birışık, Abdulhamit, “Kur’an İlimleri”, DİA, Ank. 2002 
 
- _________ , “Kur’an Tarihi”, DİA, XXVI 
 
- _________ , “İbn Atıyye el-Endelusî”, DİA, XIX 
 
- _________ , “Kıraat”, DİA, XXV 
 
- Buhârî, Muhammed b. İsmail, el-Câmiu’s-Sahih, Beyrut, 1988 
 
- Cerrahoğlu, İsmail, Kuran Tefsirinin Doğuşu ve Buna Hız Veren Amiller, AÜİF 
Yay. Ank. 1968 
 
- _________ , Tefsir Tarihi, Fecr Yay. Ank. 1996 
 
- _________ , Tefsir Usûlü, TDV Yay. Ank. 1997 
 
- _________ , Kur’an’ı Kerim Nasıl Bir Kitaptır?, Diyânet İlmî Dergi, c.43, sy.2, 2007 
 
- Coşkun, Ahmet, “İbn Âşûr, Muhammed b. Tâhir”, DİA, XIX 
 



 157

- Cürcânî, Şerif Ali b. Muhammed, et-Ta’rîfât, Beyrut, 2000 
 
- Çağrıcı, Mustafa, İslam Düşüncesinde Ahlak, Birleşik Yay. İst. 2000 
 
- _________ , Anahatlarıyla İslam Ahlakı, Ensar Yay. İst. 1991 
 
- Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Edebiyatı, MÜ İFAV Yay. İst. 1997, 
 
- _________ , Anahatlarıyla Hadis, Ensar Neşriyat, İst. 1985 
 
- Çantay, Hasan Basri, Kur’an-ı Hakîm ve Meali Kerim, Risale Yay. İst. 1993 
 
- Demirci, Muhsin, Tefsir Tarihi, MÜ İFAV Yay. İst. 2003 
 
-  _________ , Tefsir Usûlü ve Tarihi, MÜ İFAV Yay. İst. 2001 
 
- Draz, Abdullah, Kur’an’a Giriş, (trc. Salih Akdemir), Kitâbiyât Yay. Ank. 2000 
 
- Duman, M.Zeki, Nüzûlünden Günümüze Kur’an ve Müslümanlar, Fecr Yay. Ank. 
1996 
 
- _________ , Mustafa Altundağ, Hurûf-ı Mukattaa, DİA XVIII 
 
- Ebu Dâvud, Süleyman b. el-Eş’as es-Sicistânî, es-Sünen, Dâru’l-Fikr, ts. 
 
- Ebu Hayyan, el-Endelusî, el-Bahru’l-Muhit, Mısır, 1328 
 
- Ersöz, İsmet, Kur’an Tarihi, İst. 1996 
 
- _________ , Elmalılı Hamdi Yazır ve Tefsirinin Özellikleri, Elmalılı Muhammed 
Hamdi Yazır, TDV Yay. Ank. 1993 
 
- Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı, (trc. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk), İşaret Yay. 
2000 
 
- Fîrûzâbâdî, Muhammed b. Yakub, el-Kamûsu’l-Muhît, y.y. ts. 
 
- Gazâlî, Muhammed, Kur’an’ı Anlamada Yöntem, (trc.Emrullah İşler), Şûle Yay. 
İst. 1998 
 
- Gülle, Sıtkı, Rivâyet ve Dirâyet Yöntemleri Açısından Taberî Tefsiri Hakkında Bir 
Değerlendirme, EKEV Akademi Dergisi, Erzurum, 2004 
 
- Güllüce, Veysel, Kur’an’da Nesh Edilmiş Ayet Var Mıdır?, EKEV Akademi 
Dergisi, Erzurum, 2006 
 
- Güngör, Mevlüt, Cassâs ve Ahkâmu’l-Kur’an’ı, Ank. 1989 
 



 158

- Gümüş, Sadreddin, Seyyid Şerif Cürcani ve Arap Dilindeki Yeri, İslami İlimler 
Araştırma Vakfı Yay. İst. 1984 
 
- _________ , Suat Yıldırım, Ali Bardakoğlu, Kur'an ve Tefsir Araştırmaları-I, 
Ensar Yay. İst. 2000 
 
- _________ , Kur’an Tefsirinin Kaynakları, Kayıhan Yay. İst. 1990 
 
- Hamidullâh, Muhammed, Kur’an-ı Kerim Tarihi, (trc. Salih Tuğ),  İFAV Yay. İst. 
1993 
 
- _________ , İslam Peygamberi, (trc. Salih Tuğ),  İrfan Yay. İst. 2001 
 
- Hatipoğlu, İbrahim, “İsrâiliyyât”, DİA, XXIII 
 
- Hibetullah, Abdurrahman b. İbrahim, Nâsihi’l-Kur’an ve Mensûhuhû, Beyrut, 
1405 h. 
 
- Hürremşahi, Bahauddin, Kur’an Bilimi, (trc. Hasan Almas), İhtar Yay. İst. 1998 
 
- Işıcık, Yusuf, Kur’an’ı Anlamada Temel İlkeler, Esra Yay. Ank. 1997 
 
- _________ , Kur’an’ı Anlamada Temel Bir Problem Te’vil, Esra Yay. İst. 1997 
 
- _________ , Kur’an’da Temel İki Kavram: Te’vil ve Müteşâbih, SÜ İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, Konya, 2002, sy.13 
 
- İsfehânî, Râgıb, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, Kahraman Yay. İst. 1986 
 
- İbn Âşûr, Muhammed b. Muhammed b. Tâhir, et-Tahrîr ve’t-Tenvîr, Tunus, 1984 
 
- İbn Atıyye, Ebu Muhammed Abdülhak b. Gâlib el-Endelusî,  el-Muharrerü’l-
Vecîz fî Tefsîri’l-Kitâbi’l-Azîz, Beyrut, 1993 
 
- İbn Hanbel, Ebû Abdillâh, el-Müsned, Kahire, ts. 
 
- İbn Hazm, Ebu Muhammed, en-Nâsih ve’l-Mensûh, Beyrut, 1406 h. 
 
- İbn Manzûr, Muhammed b. Mükrim, Lisânü’l-Arab, Beyrut, tsz. 
 
- İbn Teymiye, Ahmed b. Abdi’l-Halim b. Muhammed el-Harrânî, Tefsire Giriş, 
(trc. Yusuf Işıcık), Esra Yay. İst. 1997 
 
- İbrahim, Musa İbrahim, Buhûsun Menheciyyetün fi’l-Kur’an, Amman, 1996 
 
- Kâdi, Abdulfettah, Esbâb-ı Nüzûl, (trc. Salih Akdemir), Fecr Yay. Ank. 1996 
 
- Karaçam, İsmail, Kur’an-ı Kerim’in Nüzûlü ve Kıraati, MÜ İFAV, İst. 1995 



 159

 
- Karaman, Hayrettin; Çağrıcı, Mustafa; Dönmez, İbrahim Kâfi; Gümüş, Sadrettin, 
Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, DİB Yay. Ank. 2006 
 
- _________ , Bir Varmış Bir Yokmuş, İz Yay. İst. 2008 
 
- Kâsımî, Muhammed Cemâlüddin, Mehâsinü’t-Te’vîl, Beyrut, 1994 
 
- Kandemir, Yaşar, “Müslim b. Haccâc”, DİA, XXXII 
 
- Kattân, Mennâ Halîl, Ulûmu’l-Kur’an, (trc. Arif Erkan), Taimaş Yay. İst. 1997 
 
- Kayaer, Osman, Kur’anî Sesleniş-I, Fecr Yay. Ank. 1997 
 
- Keleş, Ahmet, Kur’an’ın Cem’i ve Tertibi, İslamî Araştırmalar Dergisi, c.XIV, 
sy.1, 2001 
 
- Keskioğlu, Osman, Kur’an-ı Kerim Bilgileri, TDV Yay. Ank. 1993 
 
- Kılavuz, Ahmet Saim, Prof. Dr. Hayrettin Karaman, İslam Hukuku Araştırmaları 
Dergisi, Konya,  Haziran 2004, sy.3 
 
- Kırbaşoğlu, M. Hayri, Kur’an Yolu Müslümanları Tarihe Gömmek İçin Mi 
Yazıldı? yy. tsz. 
 
- Köse, Saffet, Harmancı Mehmet, Uysal Halil, Hayrettin Karaman İle Söyleşi, 
Makâlât Dergisi 1999-Kasım Sayısı 
 
- Kuntman, Orhan, Diyanet’in Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir Kitabı Üzerinde 
Yapılan İncelemeler ve Eleştirel Yaklaşım, yy. Ank. 2006 
 
- Kurtubî, Ebû Abdillah Muhammed b. Ahmed, el-Câmi’ li Ahkâmi’l-Kur’an, 
Kahire, 1967 
 
- Küçükkalay, Hüseyin, Kur’an Dili Arapça, Denizkuşları Mat. Konya, 1969 
 
- Mevdûdî, Ebu’l-Ala, Tefhîmu’l-Kur’an, (trc. Muhammed Han, Yusuf Koca), İnsan 
Yay. İst. 1991 
 
- Müslim, Ebu’l-Huseyn Muslim b. Haccâc, el-Câmiu’s-Sahîh, Beyrut, tsz. 
 
- Onay, Ahmet, “Kur’an Yolu” İsimli Türkçe Meal ve Tefsir Üzerine Söyleşi, 
Diyanet Aylık Dergi, Temmuz- 2004 
 
- Özdamar, Yunus, Hasan Basri Çantay’ın “Kur’an-ı Hakim ve Meal-i Kerim” 
Adlı Meali İle “Kur’an Yolu” Tefsirinde Sosyal Meselelere Yaklaşımlar (Yüksek 
Lisans), Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ank. 2006 
 



 160

- Özek, Ali, Hayrettin Karaman, Ali Turgut, Mustafa Çağrıcı, İbrahim Kâfi 
Dönmez, Sadrettin Gümüş, Kur’an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali, TDV Yay. Ank. 
1993 
 
- Öztürk, Mustafa, Kur’an ve Aşırı Yorum, Kitâbiyât Yay. Ank. 2003 
 
- _________ ,“Çağdaşlık ve Çağdaş Dönem Kur’an Yorumlarına Genel Bir Bakış”, 
İslâmiyât, c.7, sy.4, 2004 
 
- Paçacı, Mehmet, Kur’an’a Giriş, İSAM Yay. İst. 2006 
 
- _________ ,“(Kur’an’ın) Açıklanması ve Yorumlanması”, DİA, XXVI 
 
- Râzî, Fahreddin Ebu Abdillah Muhammed b. Ömer, et-Tefsîru’l-Kebîr, Beyrut, 
1997 
 
- Râzî, Muhammed b. Ebî Bekir b. Abdulkâdir, Muhtâru’s-Sıhâh, Kâhire, 2000, 
 
- Rıza, Muhammed Reşid, Tefsîru’l-Menâr, Mısır, h.1373 
 
- Sâbûnî, Muhammed Ali, Ulumu’l-Kur’an, (trc. Zeynel Abidin Tatlılıoğlu), İnsan 
Yay. İst. 1996 
 
- Sâlih, Subhî, Ulûmu’l-Kur’an, (trc. M. Said Şimşek), Esra Yay. İst. 1994 
 
- Suyûtî, Celâlüddîn, el-İtkân fî Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, 1996 
 
- Şaban, Zekiyyüddîn, İslam Hukuk İlminin Esasları, (trc. İbrahim Kâfi Dönmez), 
TDV Yay. Ank. 1999 
 
- Şâtıbî, İbrahim b. Mûsâ b. Muhammed, el-Muvâfakât fi Usûli’ş-Şeri’a, (trc: 
Mehmet Erdoğan), İz Yay. İst. 1999 
 
- Şevkânî, Muhammed b. Ali, Fethu’l-Kadîr, Beyrut, tsz. 
 
- Şimşek, M.Sait, Kur’an’ın Anlaşılmasında İki Mesele, Yöneliş Yay. İst. 1997 
 
- _________ , Kur’an Kıssalarına Giriş, Yöneliş Yay. İst. 1998 
 
- _________ , Günümüz Tefsir Problemleri, Esra Yay. İst. 1997 
 
- Taberî, Muhammed b. Cerîr, Câmiu’l-Beyân fî Te’vili’l-Kur’an, Beyrut, h.1405 
 
- Tekin, Ahmet, Kur’an Yolu’nda Kalem Oynatanlar, Kelam Yay. Ank. 2006 
 
- Turan, Abdülbaki, “Arza”, DİA, III 
 



 161

- Türkmen, Sabri, Kur’an’ın Mûcizeliği Meselesi, Diyanet İlmi Dergi, Ank. 2007, 
c.43, sy.2 
 
- Uludağ, Süleyman, “İşârî Tefsir”, DİA, XXIII/425 
 
- Vâhidî, Ebu’l-Hasan, Esbâbu’n-Nuzûl, Kahire, 1968 
 
- Vural, Faruk, “Tâhir İbn Âşûr ve et-Tahrîr ve’t-Tenvîr İsimli Tefsiri” (Doktora), 
MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İst. 2002 
 
- Yavuz, Yusuf Şevki, “İ’câzü’l-Kur’an”, DİA, XXI 
 
- Yazır, M.Hamdi, Hak Dini Kur’an Dili, Eser Yay. 1971 
 
- Yeni Şafak Gazetesi, Antalya Baskı Merkezi, 23.03.2008  
 
- Yıldırım, Suat, Peygamberimizin Kur’an Tefsiri, Kayıhan Yay. İst, 1998 
 
-Zehebî, Muhammed Hüseyin, et-Tefsîr ve’l-Müfessirûn, Beyrut, tsz. 
 
- Zehebi, Muhammed Hüseyin, Tefsir ve Hadiste İsrâiliyyât, (trc. Enbiya Yıldırım; 
Asiye Yıldırım), Rağbet Yay. İst. 2003 
 
- Zehebi, Ebu Abdillah Muhammed b. Ahmed, Ma’rifetü’l-Kurrâi’l-Kibâr, Beyrut, 
1404 
 
- Zemahşerî, Ebu’l-Kasım Mahmud b. Ömer, el-Keşşâf, Kahire, 1953 
 
- Zerkeşî, Bedruddîn Muhammed b. Abdillah, el-Burhân fi Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, 
1391 
 
- Zirikli, Hayreddin, el-A’lâm Kâmûs-u Terâcîm li Eşheri’r-Ricâl ve’n-Nisâ, 
Beyrut, 1984 
 
- Zühaylî, Vehbe, et-Tefsirü’l-Münir, Beyrut, 1991 
 
- Zürkânî, Muhammed Abdülazim, Menâhilü’l-İrfân fi Ulûmi’l-Kur’an, Beyrut, 
1996 
 

 


