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ÖZET
Kur'an'ın

korunmuşluğu,

tefsirlerde daha çok lafız bağlaınında değerlenclirilmiştir. Manen
ise geri planda kalmış1ır. Bizce onun lafzen korunmuşluğu kadar mana olarak
korunması da önemlidir. Hz. Peygamber, Kur'an'ın tenzili esnasında korunması için kitılbet, hıfz
ve arza yolunu seçmiştir. Hz. Ebu Bekir döneminde önde gelen 1..-urranın şehid edilmesi sonucu
Kur'an tertip edilmiştir. Hz. Osman döneminde tilavetin korunmasına yönelik yapılan çalışmalar
zamanla kıraat ilmini oluşturmuştur. Bu ilim, daha sonraki asırlarda Müslümanlar tarafindan
Kur'an'ın lafzen muhafazasında etkili olmuştur. Te'vili ise Hz. Peygamber'in sünneti, sahabe
kavilleri, tefsirler, ulfımu'l-Kur'an ve temel İslam bilimleri vasıtasıyla korunmuştur.
Müslümanların, sünneti ve sahabe kavillerini esas alarak Kur'an'ı tefsir etmeleri büyük ölçüde
tefsirde nesnelliği meydana getirmiştir. Diğer yandan, Kur'an'ın manen korunmasında, anlama ve
yorumlamada belli 1..-ural ve usul koyan ulfımu'l-Kur'an'la yine ondan amacına uygun İslam inanç
sistemi oluşturan kelam ilmiyle, ahkılmı ele alan fıkıh ilmi ve zühde değer veren tasavvuf da büyük
hizmetler görmüştür.
korunmuşluğu
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HICR 15/9. VERSE AND CONCERNING THE PROTECTION OF THE
1-IEANING OF QUR'AN
ABSTRACT
Protection of Qur'an has been mostly concemed with respect to verbatim in the Qur'anic
exegesis. Protection by meaning regarded as a secondary issue in the exegesis. From our
perspective, protection by meaning is important as far as the protection by literal. In order to
protect the Qur'an, the Prophet preferred literal composition, memorization and official
recitation methods. Qur'an was compiled in the time period of Ebu Bekr after same prominent
companions of Prophet Muharnmad who memorized the Qur'an by heart martyı:ized. In the
caliph Osman's era, the studies regarding the protection of Qur'anic recitation led to the birth of
Qur'anic qıra'at. This new Qur'anic discipline paved the way for the literal protection of the
Qur'an by the Muslims in fallawing centuries. The interpretation of Qur'an was preserved by the
Sunnah of Prophet Muharnmad, sayings of sahaba, exegis, Qur'anic disciplines and basic Islamic
sciences. The interpretation of Qur'an in the light of Sunnah and the sayings of the Salıaba by
Muslim scholars significantly constituted the objectivity on exegis. In addition to Qur'anic
disciplines; Islamic theology, Islamic Jutisprudence and Sufism which are all Qur'an centered
sciences played crucial role in the protection of the meaning of Qur'an.
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Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'de { 0_,~\.i ~

Gl) ./JJI Gy :-) dl}

"Hiç fiiphe

)'Ok ki o ifk1i, K.Jtr'chı'ı Biz indirdik, 01111 korı!Jacak olan da Biz'i:(' 1 buyurmaktadır.
Müfessirlerin çoğunluğu tarafından bu ayet lafzi ve manevi aynmı yapılmadan
genel olarak Kur'an'ın korunmuşluğu üzerinden ya da özel olarak Kur'an'ın lafzi
korunmuşluğu olarak ele alınmıştır2 . Taberi, (ö. 310/923) bu ayeti ikili bir tasnif
içerisinde yani lafız ve mana olarak "Şüphesiz Biz Kur'an'ı içine onun .aslında
bulunmayan ifadelerin girmesini, emir ve yasaklarında, hadlerinde ve farzlarında
bir eksiklik veya fazlalık olmasını engelleyeceğiz" şeklinde açıklarnıştır3 •
Zemahşeri, (ö. 494/1101) "Allah, diğer kutsal kitapları, rabbaniyyfuı ve alıbar
gibi din adamlannın eline bırakmış fakat kendi aralarındaki çekişmelerinden
dolayı bu kitaplar tahrif olmuştur. Kur'an, diğer semavi kitapların hilafına
ebeciiyen korunacaktır, çünkü Yüce Allah, bizzat onu kendi himayesine almıştır"
demektedi.r". Razi de (ö. 606/1210) Taberi ve Zemahşeri'yle aynı görüşü
paylaştıktan sonra "gerek inkarcılar gerekse yahuili ve hıristiyanlar gibi, Kur'an'ı
tahrif ve tağyir etmek isteyen pek çok düşmana karşı, onurı korunması en büyük
mucizedir. Uzurı süre geçmesine rağmen Allah'ın onu koruyor olması hem
mucize hem de gaybe ait bir haberdir" demektedir5. Aıusi de "Allah hiçbir kitabı
Kur'an gibi himayesine almarnıştır. Diğer kitapların muhafazası rabbaniyyfuı ve
alıbar gibi din adamlarına bırakılırken Kur'an'ın korunmasını bizzat Allah
kendisi üstlenmiştir. Bu yüzden nüzıllünden müntehaya kadar o korunacaktır"
demektecfu6.
Müfessirler ayette geçen "zikr"in (}':;DI ) Kur'an olduğunda mutabakat
halinde iken

J./hıl

zamiri konusurıda ihtilaf etmişlerdir. Müfessirlerin

çoğunluğu ~ /lehıldeki "hıl" zamirinin Kur'an'a7, bazı müfessirler de Hz.

Peygamber'e raci olduğunu söylemişlerdirB. Ayette geçen "hıl" zamirinin Hz.
Hicr 15/9.
Bkz. Tabeô, Muhammed b. Cerir, Cô!llill'l-bl!)•ôn an te'vfli qyi'/-IVir'ôn, Dfu:u'l-fikr, Beyrut 1995,
XIV, 7; Zemahşeô, Mahmud b. Ömer, e/-Kqfôf an hakôikiğavô!llidi't-tenifl, Dfu:u ihyai'l-türasi'lArabi, Beyrut 1997, II, 387; Razi, Fahrudclin, Mejôtfhll'l-ğqyb, Dfu:u'l-fikr, Beyrut 1990, II,
387; Aıusi, Mahmud b. Abdill:llı, Rrihll'l-llleiinf, Dfu:u'l-fikr, Beyrut 1997, XIV, 24.
Tabeô, Cômill'l-bi!)'ÔII, XIV, 7.
Zemahşeô,

ei-Kef{ôf, II, 387.

Razi, Mejôtfhll'l-ğq;•b, II, 387.
Aıusi, Rribll'l-llleiini, XIV, 24.

Bkz. Tabeô, Cô!llill'l-bf!J'ÔII, XIV, 7;
Aıusi, Riihll'l-llleiini, XIV, 24.

Zemahşeô,

ei-Keffôf, II, 387; Razi, lvfejôtfhll'l-ğq;•b, II, 387;

Bkz. Ferd., Yahya b. Ziyad, ıvieôni'l-IVtr'ôn, Aıemü'l-h.iitüb, Beyrut 1983, II, 85; Mukatil b.
Süleyman, Tejrfm M11kôti/ b. Siiii!J'IIIaJJ, Dfu:u ihyai'l-türasi'l-Arabi, Beyrut 2002, II, 425.
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Peygamber'e işaret ettiğini söyleyen müfessirlerin başında Mukatil (ö. 150/767)
ve Ferra (ö. 207 /822) gelmektedir. Mukatil, bu ayeti, "Allab, peygamberini
şeytanlardan ve düşmanlarından koruyacaktır" 9 şeklinde yorumlarken; Ferra, bu
ayeti Hz.
Peygamber'in korunması olarak yorumlarnış ancak kimlerden
korunduğuna dair bir bilgi vermemişitr 10 . Taberi, Zemabşeri, Razi ve Aıusi,
"hu" zamirinin Kur'an'a raci olduğunu savunanların başında gelmektedir. Heyet
tarafından hazırlanan Diyanet tefsirine bakılelığında Kur'an'ın korunmasının
vabyin korunması anlamına geleceği ifade edilmektedir11 • Tabed, Zemabşed,
Razi ve Altisi'nin görüşleri bizce diğerlerine nazaran daba isabetli görülmektedir.
Bu ayette önemli bir nokta da Kur'an yerine "zikr" (~.UI ) kelimesinin
kullanılmasıdır. Sözlükte zikr, "ezberleme, hatırlama, anma, övme ve düşünme
gibi" anlamlara gelmektedir12 • Kur'an'a "zikr" denilmesi; düşünülüp, anlaşılıp,
öğüt alınacak bir kitap olmasındandır13. Öte yandan zikrin, bazı ayetlerde
"kolaylaştırma" anlamına gelen lafızlarla birlikte ifade edilmesi de, onun kendine
özgü ifadelerinin anlaşılması ve ezberlenmesi anlamlarına gelmektedir14.

Hicr 15/9' uncu iyerindeki _f~ı

ifadesi Kur'an'ın lafzının yanında

manen korunmuşluğuna da işaret etmektedir. Çünkü bir metin sadece lafzen
tabrif olmaz. Metinlerio manen tabrif olması imkan dahilindedir ve bu lafzın
tahrifinden daba kolaydır. Ayette lafzın korunmuşluğuna açık bir karinenin
olmaması da manen korunmuşluğuna bir delil olarak gösterilebilir. Aynca bu
konuda Hz. Peygamber (s.a.s)'in Hz. Ali'ye hitaben "Ben Kur'an'ın tenzili için
harbettim, sen de te'vili için harbedeceksin" 15 hadisi de çok önemlidir. Bunun
yanında Tevrat ve İncil'in tahrifi konusunda müfessirlerin görüşleri göz önünde
bulundurulduğunda bir metnin lafzın yanında manen tahrifi de miinık-ündür 16 •
Mesela, Matüridi ve Razi bir ayette geçen
ibaresindeki tabdfin iki

şekilde olabileceğini,

r-!--<Jı 0)j.:/yuharrifüne'l-kelime17
bunun da lafızda olabileceği gibi,

Mulcitil b. Süleyman, Teftir, II, 425; Aynca bkz. İbnü'l-Cevzi, Ebu'l-Ferec, Ziidii'l-mesfr,
Daru'l-kütübi'l-ılrniyye, Beyrut 1994, IV, 384.
ıo
ll

Ferrii, Me!ini'I-Kıtr'!in, II, 85; Aıılsi, Rılhu'l-me!inf, XIV, 25.
Karaman, Hayrettin, ve dğr. Kıtr'!in Yolu, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınlan, Ankara 2007, III,
336,337.

12

Feyrılzabadi,Mecduddin,

13

Bkz.

14

İbn Aşılr, Muhammed Tahir, Teftim't-Tahril; Daru't-Tunılsiyye, Tunus 1984, Th'VII, 187-

Zemahşeri,

ei-Kaf!Jiisu'l-llllthft, Müessesetü'r-risale, Beyrut 1987, s. 508.

ei-Keuiif, IV, 46.

190.
15

Ahmed b. Hanbel, eş-Şeyb:lni, hfiisnedii Ahmed b. Hanbel, Daru sadr, Beyrut t.s., III, 31, 82;
Nesru, Ali b. Şuayb, Siinmii Nes!if, Daru'l-fikr, Beyrut 1930, V, 154.

16

Bkz. Matüridi, Ebu Mansılr, Te'vil!itii ehli's-siimıe, Müessesetü'r-risale, Beyrut 2004, 430; II, 39.

11

Nisa 4/46.

Perruh KAHRAMAN

360

te'vilde de olmasının mümkün olduğunu ifade etrnişlerdir18 • Bu makalede
Kur'an'ın marren korunmasına girmeden önce kısaca lafız olarak muhafazası
hakkında bilgi verilecektir.
A-Kur'fuı'ın

Manen

Korunmasında Lafzın

Muhafaza Edilmesinin

Önemi
lafız ve manasıyla birlikte nüzülünden gunumuze kadar
Onun korunmasını yüce Allah kendi uhdesine almakla .beraber
Müslümanları bu konuda vesile kılmıştır. Bir söz veya kelam lafız ve manasıyla
bir bütündür. Manada olan bir tebdilin lafzı etkilernesi ne kadar mukadderse
lafızdaki tahrifte manay:ı etkilemektedir. Çünkü lafiziarın telaffuzları zamanla
değişiklik gösterdiği gibi anlarnlarında da daralma ve genişlemeler olmaktadır.
Bundan dolayı Müslümanlar onun en az anlamı kadar lafzının da önemli
olduğunu düşünerek onun muhafazasında titizlik göstermişlardir. Kur'an'ın
lafzına yönelik arneliyeleri şu başlıklar altında incelemek mümkündür.

Kur'an,

korunmuştur.

1-Kur'an'ın

Tenzil Sürecinde Korunması

Kur'an, Cebrail vasıtasıyla indirilmiştir ama mahiyeti konusunda İslam
alimleri arasında değişik görüşler serdedilmiştir. Bu görüşlerden birincisine göre
Cebrail, Kur'an vahyini Levh-i mahffız'dan almıştır 19 ; ikinci görüşe göre onu
bazı görevlix:nelekler yirmi gecede Cebrail'e intikal ettirmiştir 20 ; üçüncü görüşe
göre de Cebrail, Kur'an'ı bizzat Allah'tan dinleyerek (semaen) almıştır. Aynı
zamanda Ehl-i sürınet'in kanaari bu son görüş istikametindedir2 ~~
çeşitli

Kur'an, Allah'ın kelam sıfatından Levh-i mahfuz'a, Levh-i mahffız'dan
zaman aralıklarr~rla yirmi küsur y:ılda Hz. Peygamber (s.a.s)'e indirilmiştir.

Hz. Peygamber (s.a.s)'e indirilirken de Yüce Allah,

{~~

qs, 0~

?}

{~T;.i C}~ ~lib ıS~} {~T;.ij ~

M

qs, 0~}{~

JJ,;L::..J ~ iıj ~}
"Sana vaf?yedileni

mmtmamak için tekrarlarken heJJJen amnda beliemek ~cin dilini kıtmldatma. Çiinkii
vahyi senin kalbinde toplamak ve onu okutmak Bize ait bir iftiJ: O halde Biz
K.!tr'an'ı oktldttğtf!JJIIZda, sen de omm oktlllllflltltt iife. Ayrıca onu açıklamak da Bize
ait bir ifti,ı'22 ayetleriyle Resfılullah'a
ıs
19

2o
2ı

Matüridi, Te'vilatii ehli's-siimıe, I, 430; II, 39; Rı1zi, lviifatihıt'l-ğqyb, X, 121-124.
Zerkeşi, Bedruddin, e/-Burbiin ft u/ii!J;i'!-Kıtr'an, Diiru'l-ma'rife, Beyrut 1990, I, 229; Zürlcini,
Muhammed Abdülazim, Menahi/ii'/-iifiin, Diiru ihyii'l-1.-ütübi'l-Atabiyye, IYiısır h. 1372, I, 36;
Mennau'l-Katt:ln, Mebiihisft u!iillJi'!-Kıtrön, Müessetü'r-ris:lle, Beyrut 1978, s. 35.
Zerkeşi,

Geniş

Burbiin, I, 230; Zürlcini, Menahil, I, 37; Mennau'l-Katt:ln, lvfebiihis, s. 35.

bilgi için bkz.

Zerkeşi, Burhiiıı,

I, 230; Zürk:lni, Mmahil, I, 40; Mennau'l-Katt:ln, Mebiihis,

s. 35.
22

Kıy:lme 75/16-19. Ayette geçen cem kelimesine "ezberleme"nin dışında başılıca "yazma" ve
"oh."U!!la" manası da verilmiştir. Ancak müfessirlerin çoğunluğuna göre mezkU.r kelime
"ezberleme" anlamına gelmektedir. Bkz. Mukatil b. Süleyman, Tif.rfr, IV, 512; Rı1zi, Mifatihu'/-
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yani hıfzedilmesinin, ezberlenmesinin

şekilde okunmasının

Doğru şekilde

beyan ve izahının garantisini vermiştir23.

Bunlardan hıfzı ve okunınası
da manen korunmasına işarettir.

Kur'ılııın

lafzen

korunmasına;

beyan ve

4- Kur'an, ezber ve oh."Ull!D.akla beraber yazı ile kaydedilmesine de önem
verilmiştir.

Yüce Allah ona "Kitap"

adını

vermekle

zınınen

yazılmasını

ernretmiştir24. İlk gelen vahiylerin de kalemden bahsetmesi aynca manidardır25.

1.1

Ezber/Hafızlık

Hz. Peygamber (s.a.s) asli görevinin bir gereği olarak, Allah'ın kendisine
indirilen vahiyleri yani emir ve yasakları insanlara tebliğ etmiş, aynı zamanda
gelecek kuşaklara da intikalini sağlamak amacıyla onları korunabilecek bir hale
getirmiştir. Allah Resillü, bir taraftan tebliğ vazifesini yerine getirirken diğer
taraftan da sahabileri, Kur'an'ı okumaya ve ezberlemeye teşvik etmiştir26. Hz.
Peygamber (s.a.s)'in bu teşvikinin yanısıra, Kur'an'ın cazibesi ve sahabenin yeni
dine karşı olan iştiyakları, onları bu konuda birbiriyle yarışır hale getirmiştir.
Böylece sahabiler de Allah'tan gelen bu mesajları çok önerusemiş ve onları
ezberley:ip gece-gündüz okumuşlardır.
Sahabilerin Kur'an'a ilgi

duymalarının

sebeblerini özetlemek gerekirse

bunların başında

1- Hz. Peygamber (s.a.s)'in bu yöndeki teşvikleri27
2- Hz. Peygamber (s.a.s)'in bizzat kendilerinin Kur'an
ilgilenmesi2S.
3-

Kur'an'ın

4-

Onların

namazlarda

dine

öğretimiyle

okunınası

karşı duydukları

yüksek heyecan gelmektedir29.

ğqJ•b, XXX, 224; Aıusi, Rılhu'l-!lleani, XXIX, 244. Aynca bkz. Şen Ziya, Kıtr'iin'm MetinlepJJe
S iireci, Ensar N eşriyat, İstanbul 2007, s. 159.
23

İbn Kesir, Ebu'l-Fida İsmail, Tefsim'I-Kıtr'iini'I-Aif!ll, Müessesetü h.-ütübi's-sekafiyye, Beyrut

1993, IV, 449.
24

Bakara 2/89; Al-i İrru:an 3/3; A'raf7 /2. Vs.

25

Alak 96/4.

26

Bubiô, Ebu Abdiilah Muhammed b. İsmail, "Fedillü'l-Kur'an" 20, Sahih, el-Mektebetü'lİslirniyye, İstanbul t.s., Ahmed b. Hanbel, 1\!Iiisned, VI, 66.

27

Bubiô, "Fedillü'l-Kur'an" 20; Ahmed b. Hanbel, lviiimed, VI, 66.

28

Nfueddin Itr, el-lvftthiidariitji ttftlmi'I-Kıtr'iin,Dımeşk 1404, s.40.

29

EJ.il.,; Hasan, Kıtr'iin'm Koni/J!llllflllğll Üzerine, İfav Yay., İstanbul2008, s. 161, 162.
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saha.bilerin Kur'an'a ilgileri aynı olsa da onun her ayetini
söylemek mümkün değildir. Çünkü hayat
meşgalelerinin farklı olması ve insanların değişik fıtrat ve kabiliyette yaratılması,
aralarındaki zeka ve anlayış farklılıkları bazılarını öne çıkarmıştır. Onlardan bir
kısmı Kur'an'ın tamamını, bir kısmı da sadece belli sılre ve ayetleri ezbere
bilmekte idiler. Güvenilir kaynaklarda Kur'an'ın tamamını ezbere bilen hafız
sahabenin otuz civarında olduğu nakledilmektedii:30 .
Bunun
ezberlemede

yanında

eşit

olduklarını

Hz. Peygamber (s.a.s)'in bu yöndeki teşvikleri3 1 ve bizzat kendilerinin
Kur'an öğretimiyle ilgilenmesi32 sahabe için önderlik etmiş, sahabe de sonraki
kuşaklar için güzel bir örnek olmuştur. Hz. Peygamber (s.a.s)'le başlayan ve
sahabe ile tabiine, tabiinden daha sonraki kuşaklara tevarus eden bu gelenek
sayesinde Kur'an'ın . muhafazası gerçekleştirilmiştir. Kur'an'ı ezberleme
arneliyesi hafızlık müessesesini ortaya çıkarmıştır. Bu kurumun da öğrencilerini
daha çok küçük yaştaki çocuklar oluşturmuştur. Bu duruma dikkat çeken Şatıbi,
"Allah Kur'an'ın muhafazasını yarattığt hafızlar sayesinde de sağlamıştır. Ona
h.-üçük bir zarar gelecek olsa, mesele bu işin uzmanlarına kalmadan küçük hafız
çocuklar tarafından hertaraf edilir" demektedir33. Çocukların yanında halkın
Kur'an'a olan bu ilgisi ile İslam dininin müntesiplerinin Kur'an'a karşı
duydukları ilgi Daru'l-Huffaz, Dam'I-Kur'an veya Daru'l-Kurra kururnlarını
ortaya çıkarmıştır34. Günümüzde ise bu ameliye ülkemizde Kur'aq Kursları'nda
bazı İslam ülkelerinde de Tahfizu'l-Kur'an adındaki kururnlar vasıtasıyla icra
edilmektedir. Hal böyle olunca her asırcia pek çok insanın hafızasında korunan
bir kitabın, herhangi bir tahrif ve değişikliğe uğraması mümkün
gözüki:ı:ıemektedir.
Hafızlık

müessesi sadece Müslümanlara hastır. Yüce Allah tarihin değişik
dönemlerinde bazı kutsal kitaplar göndermiştir. Fakat onlarda hafızlık
müessesesi oluşamadığt gib~ bilinen hafızları da yoktur. Mesela, Yahudi ve
Hıristiyanlık
tarihinde ne hafızlara ne de hafızlık müesseselerine
rastlanılmaktadır. Bu da başka açıdan Kur'an'ın mu'cizliğinin delillerindendir.
Kur'an'ın

ezberlenmesi çok önemlidir. Arıcak Hz. Peygamber (s.a.s),
nazil olan Kur'an vahyinin sadece ezberlenmesini yeterli bulmarnıştır. O ne
kadar çok ezberlenirse ezberlensin, insanın ·hafızası daima unutkanlık illetiyle
karşı karşıya olduğu için, belli bir zaman sonra, yanılma, unutma, karıştırma ve

30

Bkz. Buhfu:i, ''JYienikibu'l-ensar" 16, 170; Ahmed b. Hanbel, 1\1iisned, VI, 405.

31

Buhfu:i, ''Fedillü'l-Kur'an" 20; Ahmed b. Hanbel, Miisned, VI, 66.

32

Nılreddin

33

Şatıbl, Ebıl İshak, M11viifakiitji Hsiili'/-abka/JJ, Matbaatü'r-rahmaruyye, Beyrut 1341, II, 39.

3-1

Itr, ei-M11bddariit, s.40.

Keskioğlu, Osman, K.IIr'tin Taribi, Nebioğlu Yay., İstanbul1953, s. 165. Elik, Kıtr'iin'm
Korım"'"fl"ğ" Üzerine, s. 163.
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hata söz konusu olabileceği endişesiyle ashabına onun ya2ılmasıru da emretmiş,
bu nüshalan bizzat kendisi tashih etmiştir35,

yazılan

1.2 Kitabet
Kur'an'ın

muhafazasında

en önemli yöntemlerden birisi de onun
Kur'an yazılmış bir kitap olarak gönderilmemesine
rağmen, Allah'ın ona kitap ismini vermesi, Hz. Peygamber (s.a.s) tarafından
yazıya geçirilmesinin bir gereği olarak algılanmıştır. Hz. Peygamber (s.a.s) gelen
vahiyleri, vahiy katipierine yazclırmıştır. Yüce Allah tarafından Bu yazma
arndiyesinin emredilcliğine dair sarili bir rivayet yoksa da uygulama Allah'ın
emrinin olduğunu göstermektedir. Çünkü Allah'ın emri olmasaydı bu işe
kitabeti/yazımıclır36.

girişilmezcli. Hatta {;~ jj ~} {;~ '7'~} "İnce deli iizerıiJe yaijlmış o
kitabd'37 ayetiyle bu iş övülmüştür. Kur'an'ın kitabeti konusunda İbn Hişam,
"Hz. Ömer'in müslüman olma haclisesinde onun kız kardeşinin elinde Taha
sılresinin ilk ayetleri varclır" demektedir38 . Hz. Osman'ın rivayetine göre "Hz.
Peygamber (s.a.s)'e herhangi bir ayet nazil olduğunda katipierden birini çağırır
ona "B11 ijyetleli yaifP falall ijyeti ~cine alan sfir~e kqy" şeklinde buyururdu"39 .
Abdullah b. Ömer, ''Biz düşman eline geçmesinden enelişe ederek üzerimizde
Kur'an yazılı bulunduğu halde düşman memleketine girmezdik" demişti.J:40.
Bera' b. Azib'in rivayetine göre de Nisa sılresi 95. ayeti nazil olduğunda
ResUluilah (s.a.s), ''Bana falanı çağınn" dedi. Çağınlan şahıs (Zeyd b. Sabit)
mürekkep, kalem ve yazı malzemesi ile geldiğinde ResUluilah (s.a.s), ona ~}

{ r§, ~lb rJ'Y\ ~\ J:2 ~ 0_,~~\J ,ı~l ~)?. 02J.U1 0-! 0_,~~1 c.fr "Öifir
sahibi olmakstif11 cihaddan geli kalan miiminlerle, Allah yol11nda mallarıyla ve canlarryla
cihad eden miiminler elbette bir olma:{'41 ayetini yaz" demiştir42. Bunun yanında Hz.
Peygamber ''Benden Kur'an dışında bir şey yazmayınız" buyw:muşlardır43 .
Bütün bu rivayetlerde apaçık görüldüğü gibi ResUluilah (s.a.s), gelen vahiyleri
35 Kur'an'ın

kitabeti ile ilgili bilgiler için bkz. Ahmed b. Hanbel, J.Vliisned, I, 57; II, 6, 10, 55, 63,
76; İbn Mace, Ebıl Alıdiliab Muhammed b. Yezid, "Cihad" 45, Sünen, Dam iliya-i h.-ütübi'lArabi, y.s., 1952; Buh:iô, "Tefsir" 4; Müslim, "Zühd" 16; Aynca bkz. Demirci, Muhsin, Tefsir
Us11lii, İfav Yay., İstanbul 2006, s. 86.

36

Kur'an'ın

3i Tılr

kitabetiyle ilgili geniş bilgi için bkz.

Şen,

Kur'iin'm lvletinlepm Siired, s. 57-108.

52/2,3 .

38

İbn Sad, Tabakiitii'/-kiibrii, Beyrut 1960, III, 192; İbn Hişam, es-Sfretii'n-nebev(y)'C, Dam ihyai't-

39

Ahmed b. Hanbel, Miisned, I, 57.

türasi'l-Arabi, Beyrut t.s., I, 368; Şen, Kl1r'iin'm iVIetin/epm Siired, s. 71.
40

İbn Mace "Cihad" 45; Ahmed b. Hanbel, Miisned, II, 6, 10, 55, 63, 76.

4ı

Nisa 4/95.

42

Buh:iô, "Tefsir" 18, sılre 4.

43

Müslim, "Zühd" 16.
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müminlere ezberletmekle de kalmamış aynı zamanda onlan yazıya da
Böylece Kur'an, hem ezber hem de yazım yoluyla ikili bir koruma
· altına alırunıştır44. Aynı zamanda bu, k-utsal bir metnin nüzfılü esnasında
yazımına da bir örnektif45. Diğer kitapların nüzfılü esnasında kayda geçirildiğine
dair bir bilgi yoktur. Onlar asırlar sonra kaleme alınmışlard.J.r46.
geçirtmiştir.

1.3 Arza/Mukabele
Arza lügatte, bir şeyi yüzünden ok-umak, takip etmek ve karşılaştırmak
gibi manruara gelmektedir47• Terim olarak günümüz termirıolojisinde mukabele
olarak da isimlendirilmektedir.
Hz. Peygamber ezberleme ve yazma ile de yetirımemiş, üçüncü olarak
vahyin asliyecini koruması için yazıyı ezberle, ezberi de yazıyla kontrol etmiş ve
ettirmiştir4s. Çünk-ü bir şeyler yazılırken farkında olmadan bazı ilaveler ve
adamalar şeklinde hatalar yapılması her zaman mümkündür. Yine insanın çok
iyi ezberlediği bir şeyi, zamanla unutabiieceği veya elinde olmadan ilaveler,
eksiltıneler ve yer değiştirmeler yapması ilitirnal dahilinde olan beşeri bir zaaftır.
Resillullah (s.a.s), her yıl Kur;an'ı Ramazan ayında Cebrill'le mukabele ei:tikten
sonra49 Mescid-i Nebevi'de halkın huzurunda da okuyarak, herkesin ellerindeki
yazılı nüshalarını ve ezberlerini kontrol ve tasbiliten geçirmelerine imkan
tanımıştır. Ve bu kontrol işi, Hz. Peygamber (s.a.s)'in hayatının son yılında :iki
defa yaprlrnıştır ki buna da arza-i alıire denilmiştirso. Arza-i alıira, Kur'an-ı
Kerim'in asli suretinin korunup kitaplaşması ve bütünlüğünün sağlanmasında
son derece önemli olmuştur. Çünkü bir kısım rivayeder, · Kur'an'ın cemi
esnasında, arza-i ahirada kontrolden geçen yazılı nüshanın esas ·alındığını
bildirmeh.-tedir5ı.

+ı
45

46

47

Dumlu, Ömer, l0tr'dn Teftirinde Yönte111, Anadolu Yay., İzmir 1998, s. 13, 14.
Valıiy katipleri için bkz. Cerrahoğlu, İsmail, Teftir Usri/ii, Diyanet Vakfı Yay., Ankara 2006, s.
68, 69.
Bkz. Tümer, Günay- Küçük, Abdurrahman, Dinler Tarihi, Ankara 1993, s. 193; Yazım
sonrası noktalama için bkz. Ahmed Adil Kemal, U/rilllll'l-Kıtr'dn, Matbaatü'l-fecdleti'l-cedide,
Kalıire t.y. s. 57; Mubanımed Hamidullah, Kıtr'dtr-ı Keri111 Tarihı: (Abdülaziz Hatip-Mahmut
Karuk), Beyan Beyan Yay., İstanbul2000, s. 52, 53.
İbn Manzı1r, Muhanımed b. Muktim Iisdnii'/-Arab, Daru'l-fikr, Beyrut 1990, VII, 167.

48

Şen,

49

Arzanın vub.-uu le ilgili

l0tr'dn'm Metin/epllB Siired, s. 113.

Kur'ıin'ı

hadis şöyledir. "Cibril, her Ramazan ResUlulah (s.a.s) ile buluşur, ona
ders verirdi". Buhfu:i, ''Bedü'l-vahy" S.

50

Buhfu:i, "Fedıillü'l-Kur'ıin" 7; Müslinı, "Fedıillü's-sahabe" 98, 99; İbn Mace "Cenfu" 64;
Ahmed b. Hanbel, Miisned, I, 276, 325, 405; Zerkeşi, B11rhdn, I, 294; Ayrıca bkz. Yıldırrn,
Suat, ve dğr. l0tr'an'mlvl11dzevi Konm111ası, Işık Yay. İzmir 2006, s. 34, 177, 178; Şen, Kıtr'dn'm
iYietiıılqfiJe Siired, s. 121.

sı

Bkz. Suyılti, İtkôır, s. 13-135.

H m; 15/9 Ayeti ve Kttr'an 'm Manen KortmJJıası Üzeline

365

Sahabeye Kur'an'ı bizzat kendisi öğreten Hz. Peygamber, böylece onun
belli kurallara göre ve ehil kimselerin huzurunda yapılmasını fiilen
göstermiş, hem de Kur'an'ı yetkili bazı sahabeden öğrenmelerini salık
vermiştir52 • Bir hadislerinde o, Abdullah b. Mes'ud, Salim, Muaz ve Ubey b.
Ka'b'ın isimlerini saymıştır 53 • Bunların dışında Hz. Osman, Hz. Ali, Ebu'dDerdave Ebu Musa el-Eş'ari gibi sahabiler de ön plana çıkmıştırs4. Resıllullah,
kıraade meşgul olan Ebu'd-Derda ve İbn Mesud gibi sahabilere de bizzat
öğreticilik yapmıştırss. Hz. Peygamberin böylece belli kişileri öne çıkarması
onların Kur'an'a ve onun öğretimine olan ehliyetleridir. Bu ehliyet işi daha
sonraki yüzyıllarda belli kural ve şartlara bağlanmıştır. Buna da icazet
denilmiştir. Bu uygulamalar Kur'an'ın amacına uygun olarak ezberlenmesine ve
okunmasına yönelik faaliyetlerin yanında onun muhafazasının yollarını bize
göstermektedir.
öğretiminin

Müslümanlar Resıllullah'ın bu sünnetini asırlardır titizlikle korumaya
çalışmışlar, senenin her gününde özellikle Ramazan ayında mukabele denilen
arzaya mukabil bir uygulama ile Kur'an'ın korunmasına katkıda bulunmuşlardır.
2.

Kur'an'ın

Tertip

Sürecirıde Korunması

Kur'an'ın yazı

olarak derlenmesi ve tesbit eelilmesi Peygamber (s.a.s)'in
sonra ilk halife seçilen Hz. Ebu Bekir devrinde yapılmıştır. Çünkü
Hz. EbU Bekir'in Hz. Peygamber (s.a.s) gibi Kur'an metnine merci olma konusunda eminu'1-vahy sıfatı yoktur. Bundan dolayı, Hz. Ebu Bekir, müslümanlar
arasında daha sonra ortaya çıkması muhtemel olan birtakım durumları hesaba
katarak tam veya kısmi şahsi Kur'an nüshalarındaki ufak tefek istinsah
hatalarının daha sonra ümmeti ihtilafa sürüklernesinin önüne geçmek için
Kur'an'ı tesbite karar vermiş56 ve dağınık haldeki Kur'an sallifelerini iki kapak
arasında derleyip bir Mushaf haline getirme mecburiyecini hissetmiştir.
Derlenecek bu Mushafın bundan sonra esas otorite ve teminat olması gerekiyordu. Aslında Hz. EbU Bekir, Mushafı, Hz. Peygamber'in vahiy kıltiplerine
yazdırmış olduğu sahifelerden istinsah ettirebilirdi. Ancak bu şekilde hareket
etmenin bir takım sakıncalarını düşünerek az da olsa tilaveten neshedilen
ayetleri herkese ilan etmek, elde mevcut olan metni, ashabın nüshaları ve
hafızaları ile teyid etmek, bir yandan da ferdi hataları tashih ederek, sonuçta
ümmetin icmama mazhar olabilecek "İmam Mushaf'' a resmi bir hüviyet
kazandırmak için bu işi herkesin huzurunda yapmıştır.
vefatından

52

Hamidullah, Kıtr'dn Tanöi, s. 97;

53

Buhfu:i, "Menllibu'l-ensar" 16.

s-ı

Züı:lcini, Meııahil,

I, 238;

Sublıi

Şen, Kıtr'an'm İ\1etıiılep11C

Siireci, s. 116.

Siilih, İ\1eb!ihisflllltimi'I-Kıtr'an, Müessetü'r-risrue, Beyrut 1985,

s. 65
55

Ahmed b. Hanbel, lv!iimed, I, 374, 390.

56

Yıldınm, Suat, Kıtr'an-ı Ken/11 ve Kıtr'dn İlimleriııe Girif, Ensar Neşriyat, İstanbul2005, s. 63, 64.
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Bunların yanında Hz. EbU Bekir'i Kur'an-ı Kerli:n'i tesbit etmesine iten
bir diğer arnil de Yemame savaşında pek çok lm.rra sahabinin şehid
eclitmesidir57. Malum olduğu üzere Hz. Ebu Bekir halife seçilir seçilrnez önce
Medine'de sükuneti sağlamış, ardından da İslam'ı ciddi şekilde tehdit eden yeni
müslüman olmuş bazı kabilderin irtidat hareketlerini bastırmaya yönelik
faaliyetlerde bulunmuştur. Bu irtidat hareketlerinin ortaya çıkmasında, yeni
müslüman olmuş bazı kabilderin İslam'ı içlerine tam sindirememiş olmalarının
yanında kendilerini peygamber ilan eden şahısların da etkisi olmuştur 58 . Bu
yalancı
peygamberlerin en meşhuru ''1viüseylirnetü'l-kezzab" olarak
isimlendirilen Mesleme'dir. İşte Hz. Ebu Bekir bu irtidat hareketlerini bastırmak
ve Mesleme'yi etkisiz hale getirmek için Y emame'ye bir ordu tertip etmiştir.
İslam ordusu ile Mesleme'nin kuvvetleri arasında 12/633 tarihinde yapılan bu
seferde pek çok kurra · sahabi şehid olmuştur. Çünkü bu savaş müslümanlar
açısından çok çetin ve çok şiddetli geçmiştir. Onun için Hz. Ömer bu savaşı
tasvir ederken ''Resfılullah (s.a.s)'ın ashabı Yemame'de, kelebeklerin ateşe koşup
yapışarak düşüp ölmeleri gibi şehit oluyorlardı" ibaresini kullanmıştır5 9 • Hz.
Ömer'in ifadelerinden anlaşıldığı üzere müslümanlar bu savaşta birılerce şehit
vermıştır.
Son dönem tarihçilerinden Corci Zeydan (ö.1322/1914)
Yername'deki şehit sayısını 1200'lere çıkarırken60, kurtanın sayısını da yetmişten
yüze kadar çıkarmaktadır6ı.

Kur'an'ı ezberleyen çok sayıda kurra sahabenin bu savaşta kaybedilmiş
olması

istikbalde Kur'an'a yönelik en büyük tehdidi

oluşturı:I:!aya başlamıştır.

İşte bu muhtemel tehdit ve tehlikeyi sezen Hz. Ömer, Yemame savaşından

sonra

meydana

gelebilecek

benzer hadiselerden, sahabenin · zamanla
olmakla birlikte henüz bir araya toplanmarnış
olan Kur'an metnine ciddi şekilde zarar gelebileceğinden endişelenmiştir. Bu
yüzden hiç vakit kaybetmeden Hz. Ebu Bekir'in yaruna giderek endişesini dile
getirip ona Kur'an'ı derlemesini teklif etmiştir. Resfılullah'ın bu işi
yapmamasından dolayı, önceleri bu işe temkinli yaklaşan Hz. Ebu Bekir, daha
sonra Hz. Ömer'in teklifini yukarıda sayılan birtakım maslahatlara binaen kabul
yaşlanmasından, tamarnı yazılı

57

Zerkeşi, B11rbii11, I, 295; Suyılti, İtk!in, s. 129.

58

Vahidi, Muhammed en-Nisabfu:i, Sire, Daru'l- a'lfu:n, Beyrut 1989, I, 350; Belazfu:i, FiitiiM'JBIIId!in, (çev. Mustafa Fayda), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay.,1987, s. 126; Rifii, Mustafa
Sıdclık, İ'c!iifi'I-Kıtr!in ve'J-bel!iğati'n-nebev!Jye, Matbaatü istikfu:ne, Kahire 1956, s. 33.

59

Belazfu:i, FiifiiM'f-BIIId!in, s. 128, 129.

60

Corci Zeydan, İslam U)>gariiğı Tarihi, (çev. Necdet Gök), İletişim Yay., İstanbul2004, I, 644.

61

Rifii, İ'c!iift'f-Kıtr!in, s. 33; Corci Zeydan, İslam Uj>garlığı Tarihi, I, 644; Çetin, Abdurrahman,
Kıtr'!in İlim/eri ve Kıtr'!in-ı Kerim Tarihi, Dergah Yay., İstanbul 1981, s. 94; Füneysan, Suud b.
Abdillili, İhtil!ijii'I-!Jii!ftssirin, Dam işbiliye Riyad 1997, s. 75.
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ve Kur'an'ı cem etme işi için seçilecek en uygun sahabinin Zeyd b. Sabit
fikrini benimsemişJ:ir62.

olduğu

Zeyd b. Sabit'in yaptığı bu cem işinde bazı kıstaslara özenle dikkat
Mesela, sadece sadırlarda olanlarla ve sadece satırlarda olanlarla
yetinilmemiş ikisinin birden olması şart koşulmuştur. Diğer bir ifadeyle ezber ve
yazının kontrol ve tashihi anlamına gelen arza-i ahıraya da çok önem verilmiştir.
Zeyd b. Sabit, kendisine getirilen her Kur'an nüshasını, Resill.ullah'ın huzurunda
yazılıp yazılmadığını tesbit ettikten sonra, bunun insanlar tarafindan aynı şekilde
ezberlenip ezberlenmemesine de dikkat etmiştir. Bununla da yetinilmemiş her
nüshanın Hz. Peygamberin huzurunda yazıldığına da dair iki şahit şartı
aranmıştır. Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer, Zeyd'e "Mescid'in kapısında oturun,
size kim iki şahicle Allah'ın kitabından bir şey getirirse, onu yazınız" demiştir63.
edilmiştir.

Getirilen her metin için en az iki sahabi şahitlik ediyor, Kur'an'dan
kesinlik kazanan her yazı mushafa dahil edilirken, kesiriliğinde şüphe
edilen metinler ise reddediliyordu. Bu kadar hassasiyet ve titizlik gösterilmesinin
sebebi, Allah'ın son mesajının hiçbir şüphe ve tereddüde ihtimal vermeden
gelecek nesillere intikalini sağlamaktı.
olduğu

Kısaca ifade etmek gerekirse Kur'an Hz. Peygamber (s.a.s) döneminde
sahifelere veya o gün sahife kabul edilen bazı malzemelere yazılmış, fakat iki
kapak arasında toplanmarnıştı. Bu dağınık sahifelerin toplanılması Hz. Ebu
Bekir döneminde, çoğaltılıp değişik mernleketlere gönderilmesi de Hz. Osman
döneminde gerçekleşmiştir.

3- Kur'an'ın Tilavetiyle Korunması
Kur'an'ın korunmasını sağlayan beşeri faaliyetlerinin en önemlilerinden
birisi de, onun çoğaltılıp değişik merkeziere gönderilmesidir. Bu söz konusu
faaliyet, Hz. Ömer' den sonra üçüncü halife seçilen Hz. Osman tarafindan
gerçekleştirilmiştir64.

Hz. Ebu Bekir zamanında Kur'an'ın cem ve tespit işinden sonra, Hz.
Ömer döneminde daha çok Kur'an'ın okunınası ve ezberlenmesi arneliyesine
önem verilmiştir. Hz. Osman'ın hilafetinin ilk yıllarına gelindiğinde ise
müslümanlar arasında bu imam Mushafinın çoğaltılması zaruriyyeti kendisini
hissettirmeye başlamıştır. Çünk-ü zamanla nesiller değişmiş, değişik millet ve
kültürlerle karşılaşılmış ve bunun sonucu olarak başta Medine olmak üzere diğer
beldelerde pek çok kıraat ve tilavet ihtilaflan zuhur etmiştir.
62

63
lH

Buhfui, "Fedillü'l-Kur'an" 3; Zerkeşi, B11rhii11, I, 295; Suyılti, İtkli11, s. 129.
Zürlcirıi,

J\lfelllihil, I, 252; Şen, Kıtr'!i11'111 Meti11/epJJe Siireci, s. 163-164.

Suyuti, Celaluddin, TôrihH'I-hHiejô, (iVIuhy:iddin Abdüllıarnid), ei-Mektebetü'l-asr:iyye, iYiısır
1952, s. 169-188; Füneysan, İhtilôfli'l-mi!ftssirill, s. 60; Bkz. Durnlu, Kıtr'ô11 Tejsiri11de Yôiıtem, s.
19.
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EbU Kılabe'den rivayet edilen bir habere göre "Hz. Osman'ın bilafeti
döneminde Kur'an muallimleri birbirlerinden farklı kıraatler öğretiyordu. Bu
yüzden talebeler arasında bazı ayetlerin nasıl okunacağı konusunda
anlaşmazlıklar zuhur ediyor, birtakım ihtilaflar ortaya çıkıyordu. Hatta bu durum
hacalarma kadar aksecliyordu. Hocalar arasında da bu anlaşmazlık sürüp gidiyor
ve bir hocanın eliğerinin kıraatini inkar etmesine kadar mesele büyüyordu. Hz.
Osman bu durumu haber alınca hutbede "Siz benim yanımda bile ihtilaf
ediyorsunuz, uzak beldelerde yaşayanlar elbette daha fazla ihtilafa düşeceklerdir.
Ey Muhammed ashabı! Bir araya gelip insanlara bir imam (Mushaf) yazınız"
demişt:ir6 5 .

Kur'an'ın çoğaltılmasıyla alakalı olarak rivayet edilen başka bir habere
göre "Ermenistan ve Azerbaycan'ın fethinde Suriyeli ve Iraklı askerlerle birlikte
bulunan Huzeyfe b. el-Yeman, onların Kur'an'ı değişik şekillerde okumalarından çok rahatsız olup Hz. Osman'a gelerek " Ya emira'l-mü'minin! Kalk!
Şu ümmet Yahueli ve Nasara'nın durumuna düşmeden önce bu işin çaresine
bak" deyip meselenin ehemmiyetini ona anlatmıştır. Kur'an'ın istinsah edilip
çoğaltılmasına etki eden bir eliğer sebep de Hz. Ebu Bekir dönemiı:lde cem
edilen mushafın yedi harf içermesi ve bazı sahabll.erin ayetlerin değişik yerlerine
şerh ve tefsir kabilinden bazı şeyleri ilave etmeleridir. Hz. Peygamberin (s.a.s)
kıraat vecihlerine müsade etmesi, zamanın geçmesi ve nesillerin başkalaşmasıyla
bu okumafarklılıkları ihtilaf konusu olmaya başlamıştır. Özellikle de Hz. Ömer
döneminde değişik beldelere gönderilen muallim sahabll.er66 gittikleri yerlerde
Hz. Peygamber (s.a.s)'den öğrendikleri tarzda öğretim yapıyörlardı. Tabiatıyla
bu durum söz konusu memleketlerde yaşayan insanlar arasırida kıraat
farklılıklarını ortaya çıkarmıştır. Bu kıraat farklılıkları da bazı insanlar arasında
münakaşa konusu olmuştur. Özellikle de yeni müslüman olan acemlere, kıraat
farklılıkları aniatılsa da onların kalplerdeki bazı
şüpheler tamamen
giderilememişt:iJ:67.

Kıraatıerin yanında bazı

notlar da

Kur'an'ın

özel nüshalara tefsir amacına yönelik düşülen
istinsah edilip çoğaltılmasında etkili olmuştur. Mesela,

Bakara 238. ayetininde geçen { ~~Jı ~':>~IJ s-ı~.l!JI

hele

salat-ı

vustqya dikkat edin"

"salat-ı

JS:. ~l>-}

vusta/ orta namaz için Hz.

namazı" ilavesini koyarken6B; İbn Mes'ud da ıX ~ ~.i=;;

65
66

67

6s

"NatJıaifara1
Aişe

01 t_G.

"ikindi

r-~ ~}

İbn Ebi Davud, Kitdbii'l-mesahif,Vezfı.r.atü'l-evkif, Katar 1995, I, 212.

Züdcini, lvfe11ahil, I, 255; Şen, Kıtra11'111 Meti11lep11e Siireci, s. 230.
Buhfı.r.i, "Fediilü-Kur'in" 3; Tirmizi, EbU İsa Muhammed b. İsi, "Tefsiru'l-Kur'in" 10,
Sünen, el-Mektebetü'l-İslfı.r.niyye, İstanbul t.s,; Zerkeşi, Burhd11, I, 302, 302; Suyılti, İtka11, s.
132, 133; Rafii, İ'caifi'I-Kıtr'all, s. 39; Şen, Kıtr'a11'111 Meli11lqme Siireci, s. 232-234.
Suyılti, İtka11 I, 228.
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{r-~,J "ticaretyaparak, Rabbinizden size gelecek kar veyarar taleb etJJJenizde size bir vebal
yoktıtr'69

ayetine açıklama mahiyetinde "hac mevsimi" ilavesini yapmıştır7o. Hz.
Peygambere yakın olan bu sahabileri örnek alanlar onlann notlarını da
Kur'an'dan zannetmişler ve falancanın okuma tarzı şu şekildedir demeye
başlamışlardır. Bu durumun vehametini Hz. Huzeyme, Hz. Osman'a anlatmış
ve onu ikna etmiştir. Bunun üzerine Hz. Osman, Hz. Hafsa'ya haber
göndererek onun elinde bulunan imam Mushafını kendisine göndermesini
emretmiştir. Mushaf gelir gelmez, Hz. Osman, Zeyd b. Sabit, Abdullah b.
Zübeyr, Said b. el-As ve Abdurrahman b. Hans'ten teşekkül eden bir
koruisyana bu mushafın çoğaltılması görevi verilmiştir. Yazım konusunda ise
herhangi bir ihtilaf olduğunda da Kur'an'ın Kureyş lehçesiyle nazil olmasından
dolayı Kureyş lehçesini tercih etmelerini emretmiştir71.

B- Kur'an'ın Marren Korunması
Kıraat ilmi hıfz, kitabet ve arzadan sonra Kur'an'ın lafzen muhafazasında
ne kadar büyük hizmetler yapmışsa tefsir ve ulfunu'l-Kur'an da onun marren
korunmasında büyük fonksiyonlar görmüştür. Hz. Peygamber (s.a.s) bir
hadislerinde Hz. Ali'ye hitaben "Ben Kur'an'ın tenzili için harbettirn, sen de te'vili
için harbedeceksin" buyurmuşlardır72 • Hariciler ve bazı Emevi taraftarları,
karşılannda Hz. Ali ve Ehl-i beyti gördükleri için pekçoğu kendilerini
muhasebeye çekmişler, Kur'an yorumlarını gözden geçirmek zorunda
kalmışlardır. Hz. Ali'nin İslamdaki konumundan dolayı pek çok sahabi çekingen
davranmış, aşırı yorumlarını devam ettirenlere karşı Hz. Ali, büyük mücadeleler
vermiştir. Yine bu dönemde Hz. Ali'den Kur'an'ın hakem kılınması istendiğinde
O, "Kur'an, iki kapak arasında yazılı olan bir Mushaf olup insanlar aracılığıyla

69

Bakara 2/198.

70

Suyuti, Celaluddin, İtkiin ft rtlrimi'I-KJir'iin, Daru't-türab, Kahire 1985, I, 228.

71

n

Buhfu:i, "Fediülü'l-Kur'an" 3; İbn Ebi Davud, ei-Mesiihif, I, 204, 206; Füneysan, İhtil4fli'l
miiftssirfn, s. 76; Kur'an'ın cemi ve kıraari için bkz. İsfeharu, R.ağıb, Miifrediitii e!fiiif'I-KIIT•'iin,
(Muhammed Seyyid Keylani), Daru'l-ma'rife, Beyrut ts. s. 402; Feyrılzabadi, ei-Kamrim'i-tJmbft,
s, 62; Gazzili, Ebu Hamid, İf?J•iiuulrimidin, Beyrut ts. s. 17; Zebidi, Mulubbiddin, Tacu'l-arıis,
Daru'l-fikr, Beyrut 1994, rtl maddesi.; İbnü'l-Cezeri, m-Nefrft krriiati'l-a[r, (thk. Muhammed
Seli Muhaysın), Kahire ts. I, 209; Cessas, Ebu Bekr, Ahkiimll'f-KJ,r'iin, Daru'l-fikr, Beyrut ts.,
m, 468; İbnü'l-Arabi, Ebu Bekr, Ahkiimu'J-KJ,r'iin, Dam ihyru'l-kütübi'l-Arabiyye, y.s. 1957,
IV, 1863; İbn Auyye, ei-Muharram'l-vecı~ Kataru'd-devleh, Katar 1977, V, 359, 360; Ebu
Hayyan ei-Endelüsi, ei-Bahm'l-llluhft, Daru'l-fikr, Beyrut 1983, IV, 229, 230; Bilmen, Ömer
Nasubi, Bi!J'iik Tejsfr Tarihi, Bilmen Yay., İstanbul 1973, I, 130; Zürkaru, lvieniihil, I, 257-260;
Karaçam, İsmail, KI1r'iin-r Kerim'in NiiiJilii ve KJriiati, İfav Yay., İstanbul 1995, s. 191, 192;
Karaçam, İsmail, Kiraat İlmiııiıı KI1r'iin Tefsbindeki Yeri, İfav Yay., İstanbul 1996, s. 89; Çetin,
KI1r'iin İ/im/eri, s. 106, 107; Şen, KI1r'iin 'm Metinlep1ıe S iireci, s. 57-108.
Ahmed b. Hanbel, Miisned,

m, 31, 82; Nesru, Siinmii Nesiif,

V, 154.
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konuşur" cevabını vermiştir73.

bırakıldığının yanı sıra

Bu cevap Kur'an'ın te'vilinin beşer
onun manasının önemine de işaret etmektedir.

anlayışına

1. Hz. Peygamberin Sünnetiyle Korunması
Kur'an-ı

Kerim'de Hz. Peygamber (s.a.s)'in

Kur'an'ı tebliğinin. dışında

açıklamak ve yorumlamakla görevli olduğu da ifade edilmektedir. ~l 8)b }

{0_,;..~ 1~;\j ~l J} \; '-!'OJ ~ /.uı

"Sana da ry Res11/iim btt !{jk1i indirdik ki

kendile1ine indiiiieni insanlara açıklqpsm. Umulur ki diifiiniip anlarlar"74• Bu ayette
geçen j'.UI ifkir kelimesi Kur'an ve Sünnet şeklinde iki türlü tefsir edilmektedir.
Tefsirde daha çok birinci görüş tercih edilmekle birlikte ikincisi de oldukça
isabetlidir. Çünh.'ii Hz. Peygamber (s.a.s) bir hadislerinde ''Bana kitapla beraber,
bir misli de verildi" buyurı:naktadır75. Hz. Peygamber (s.a.s)'in Kur'an'ı
açıklaması,

yine ona indirilen bu j'.UI/zikir sayesinde olmaktadır. Mezkfu: ayet,

Kur'an'ın

Sünnetle açıklanmasına işaret etmektedir. Son dönem bazı
"Dinin tek kaynağı Kur'an'dır" deyip delillerini; a)
Peygamber(s.a.s)'in görevi sadece tebliğdir. b) Peygamber (s.a.s)'in açıklamaları
gerekliliğini yitirdiği için bugün sadece Kitap gereklidir. c) Peygamber (s.a.s)'e
isnat edilen bilgiler güvenilir yolla ulaşmarnıştır, demektedirler 76 . Son dönem
bu araştiimacıların başında Seyyid Ahmed Han (ö.1898) ve Muhammed Abdülı
(ö.1905) gelmektedir77. Bunlar Batı ile yüzleşmenin bir bir ifadesi niteliğini
taşıyan klasik İslam modernizminin ilk temsilcileri olmanın yanında akla aşırı
derecede önem vermişler pek çok konuda sünnet ve gelenekten ayrılmişlardır7 8 •
araştırmacılar,

Hz. Peygamber'(s.a.s)in sünnetine vurgu yapan alimler ise, bu delillerin
hiçbirisine katılınayıp a) Allah'ın maksadı sadece bir mesajı ulaştırmak değildir.
İnsanlardan bir resili ile gönderilmesi onun örnek alınması içindir. b) Hz.
Peygamber'(s.a.s)in görevi sadece Kur'an'ı tebliğ değil; bunun yanında teby:in
(açıklama) ve tatbik görevi de vardır. c) Kur'an'ın pek çok hükmünü hatta

73

74

75

76

77
78

Taberi, İbn Cerir, T!ırih11't-Taberi, (thk. Ebu'l-Fadl İbrahim), Daru'l-ma'rife, Kahire t.s., V. 66;
Sadr, Muhammed Bakır, Kı1r'a11 Ok11f11, (tre. Mehmed Yolcu) Bir Yay., İstanbul1987, s. 20
Nahl16/44; Yakın anlamlı ayetler için Bkz. İsrı1. 17/ 93, 94; Kehf 18/110;Enbiyı1. 21/8;
Futlcin25/20.
Ahmed b. Hanbe~ Miis11ed, IV, 131; Ebu Davıld, "Sünnet" 6; İbn Teymiyye, M11kaddime fi
1/S/lfi't-fejsfr, S. 93.
Sünnetin tefsirdeki değeri için bkz. Cerrahoğlu, İsm~ TefsirTan'hi, Fecr Yay., Ankara 2005, s.
40, 41, 53-56; Yıldırun, Suat, Kı1r'a11-ı Hakftll ve Apklamal!lvfeali, Feza Gazetecilik, İstanbul
296, s. 271; Demirci, Muhsin, TejsfrTarihi, İfav Yay, İstanbul2006, s. 69-74.
Demir, Şehmus, Kı1r'all'm Ymidm Yommlatwıasl, İnsan Yay., İstanbul2005, s. 46.
Abdüh ve Ahmed Han'ın Kur'ı1.n'a akıla yaklaşllllllla örnekler için bkz. Demir,
Kı1r'!ı11'm Ye11idm Yommla!l/lJasl, s. 47-73.
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narnaz79 hac80 ve zekat gibi en kesin emirlerini Sünnetin açıklaması olmaksızın
uygulamak müml,._'iin değildir. d) Hz. Peygamber (s.a.s)'den sahih yolla rivayet
edilen pek çok hadis vardır 81 . Yani sünnet, Kur'an'ı mücmeli beyan ve Kitap'ta
olmayan bir konuda hüh.--ürn koyma olmak üzere iki şekilde beyan eder.
Hz. Peygamber (s.a.s), Kur'an'ın tamarnını veya bir kısmını açıkladığına
dair tefsir ilminde bazı ihtilaflar olsa da8 2 O'nun hal, tav-ır ve sözlerinin Kur'an'la
çelişınesi mümkün değildir. Çünkü Hz. Peygamber (s.a.s) Kur'an'ın ahlakıyla
ahlakianmış ve ilahi bir terbiye altında yetişmiş ri. Nitekim bu durum ,:)- ~ I..Aj}

{_;..~ (j-3 ~l _9. 0l}{tS).ı "OJ kötii arzplamıa göre komtplıav

OJ kensine

komtpJıaz''B 3

vai?J,adilenden baJka bir f~)'le
iyetiyle beyan edilmiştir. Dolayısıyla Hz.
Peygamber (s.a.s)'in Kur'an'a ters düşmesi, düşünce ve beyaruarıyla kısaca
sünnetiyle ona aykırı davranması mümkün değildir84 . Mesela, İslam ilimlerinin
çoğunluğu sünnetin kısmen vahye kısmen de ResUluilah (s.a.s)'ın ictihadına
dayandığını kabul ederken, İbn Hibban, (ö. 354/ 965)85, İbn Hazm (ö. 456/
1063)86, Afzalur Rahman, Muhanımed Taki87 ve Muhanımed HarnidullahSS gibi
ilimler de sünnetin tamamen vahye dayandığını kabul etmektedirler.
Hz. Peygamber,

cf'ÔJ ~ ./JJI .!l;Jl d)b "Sana da ~ ReslliiiJJJ b11 ;;jkli

indirdik ki kendife1i1Je indilifeni insan/ara açıkfq)'aSZII" 89 ayetinin bir gereği olarak
Kur'an, mücmeli beyan, manayı te'kit, umfunu tahsis, mutlili tah.;rit,
müşkili tavzih, mübhemi, neshi beyan, arneli olarak, lügavi izahlarda bulunarak,
Kur'an'ı,

ıvftlsned,

79

Ahmed b. Hanbel,

80

Ebu Davı'ıd, ''Menasik" 27; İbn Mace, ":Menasik" 16; Tirı::ıı.izi, "Hac" 14.

IV, 161;

8ı

Şafii, Muhammed b. İdris, Rislile, (thk. Muhammed Seyyid Geylfuıi), Mustafa'l-babeyi'l-halebi,
:Mısır 1940, s. 52; İbn Hazm, ei-İbkômft rmlli'l-abkalll, D:lıu'l-hadis, Kahire 1992, I, 114; İbn

Teymiyye,Ebu'l-Abbas Takiyyuddin, Mukaddill/e ft rmlli't-tefsir, D:lıu's-sahabeti't-türas, Batanta
1998, s. 65-67; Zehebi, Muhammed Hüseyin, et-Tefsir-u ve'l-llli!fessinin, D:lıu'l-hadis, Kahire
2005, I, 43.
82

83

8.J

İbn Teymiyye, Mukaddiille fi rmili't-tefsir, s. 65-67; Zehebi, et-Tefsir-u ı~'l-llli!fessinin, I, 44-52.

Necm 53/3, 4; Buhaô "Bed'u'l-halk" 6; Müslim "Hayz" 34; ''İman" 264; İbn Mace,
i\iukaddi111e 2; Ebu Davud, Süleyman b. Eş'as, ''Menasik" 94, Siinen, el-Mektebetü'l-İslimiyye,
t.s.; "Salar" 2; Sünnet" 9; Tirmizi "Hac" 14. .
Bu konuda geniş bilgi ve

tamşmalar

için bkz. Koç, l\'fehmet Akif, "53/Necm Sılresinin

Tefsiı:inde Bazı Tarihi Sorunlar Üzerine" İsllilllfpt, VI, I, Ankara 2003, s. 166.

85

İbn Hibban, E/-İbslin fi takribi sabıbi İbn Hibblin (mür. Ali b. Belban), Müessetü'r-risa!e, Beyrut

86

İbn Hazm, Ali b. Muhammed, ei-İhkli111fi usrili'l-abkatll, Daru'l-hadis, Kahiı:e 1992, I, 189.

87

Kırbaşoğlu, M. Hayri, İsliilli Viişiincesinde Siirmet, Ankara Ol-ulu Yay., Ankara 1993, s. 263.

1988, I, 189.

88
89

Harnidullah, Muhammed, "Sünnet" İA, :MEB Basımevi, İstanbul1979, XI, 243.
Nahl16/44; Yakın anlamlı ayetler için Bkz. İsra 17/ 93, 94; Kehf 18/110; Enbiya 21/8;
Furkin 25/20.
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tavsif ederek ve temsillerle açıklama şeklinde tefsirler yapmıştır9°.
Hz.
Peygamber (s.a.s), tefsir konusundaki açıklamalan değişik vesilerle olmuştur.
·Mesela, onu tefsirleri ya tebliğ amacıyla okuyarak ya kıraat esnasında ya da hutbe
iradı esnasında olmuştur. Bazen kendisin dikkat çekmek için soru sorarak, bazen
kel:lını delillendirmek gayesiyle bazen de sahabilerin soruları veya aralarında
vuku bulan ibtil:Hları gidermek ve onlara yol göstemek için olmuştur91.
Hz. Peygamber (s.a.s)'in vefatının akabinde tefsirde meydana gelen
farklılıklarla Hz. Peygamber (s.a.s)'in tefsir metodu arasında paralellik
arzetmiştir. Yani tefsirdeki müfessirlerin karşılaştıklan müşkiller, mücmelmübeyyen, umum-husus, mutlak-takyit, müşkil-tavzif, mübhem-beyan, nasihmensfıh, kıraatler, ir'ab ve bir kelimenin manası konusunda dilcilerin ihtilaflan
gibi konularda olmuştur. Hz. Peygamber, Kur'an'ın tamamını tefsir etmese bile
ümmetine tefsirde örnek olmuştur. Müfessirler de Hz. Peygamber (s.a.s)'in
usulünü takip ederek ondan Kur'an'ın muhafazasını öğrendikten sonra hem
tefsir usfılünü, hem tezad ve inhirfıf ihtilaflannı çürüterek tefsiri de her türlü
tahrif, tahrip ve tebdilden korumuşlardır.
2. Sahabe Kavilleriyle Korunması

Hz. Peygamberden sonra sahabiler, Kur'an'ı arılama noktasında sonraki
nesillerin·- karşılaştıklan problemlerle karşılaşmamışlardır. Çünkü onlar
ResUluilahın yanında bulunmuşlar ve vahye şahitlik etmişlerdir. Kişisel beceri
konusunda onlar bribirinden farklı olsa da Arapça onların dili, mekan onların
mekanı ve beyan da onların beyanı idi92. Bunun yanında Arap yanmadasının
tarih boyunca kadim medeniyet ve felsefenin etkisinden uzak olması bir hayli
önemlidir. Sahabilerin Kur'an'ı arılamadaki aşırı titizlikleri ve öğrendiklerini
pratikte uygulama istekleri, onların çoğunu Resülullah'tan sonra en yetkili
konuma getirmiş, onlar Hz. Peygamberden sonra Kur'an'ı onlar tefsir etmeye
başlarnışlardır93.

Onların tefsire hizmetleri çok büyük olmuştur. Mesela, onlar ayetlerin
sebeb-i nüzUllerini sonraki nesillere aktarmışlar, ictihadi konularda da daha çok
din ve dil yönüne ağırlık vermişlerdir. Ayetler arasında görülen müşkiller
konusunda birbirinden farklı metotlar izlemişlerdir94. Onlar, başlıca Kur'an'ı,
Kur'fın'la, sünnetle, kendi rey ve ictihatlanyla tefsir etmişlerdir. Kısaca ifade
edilmesi gerekirse Kur'an'ın yorumu konusunda en yetkili kişiler sahabilerdir.

90

Zehebi, et-Tefsim tJe'l-flliijessinin, I, 33-53.

9t

Bkz. Yıldınm, Suat, Pf!yga!llberilliiifn Kıtr'dn~ Tefsiri, Yeni Akademi Yay., İzmir 2009, I, 99-140.

92

Ebıl

93

Bkz. Buhiô, Fed:illü'l- Kur' an, 21; Tirmizi, Fed:illü'l- Kur'an, 15.

94

Zehebi, et-Tefsim tJe'l-flliijessinin, I, 54-57.

Hayyan, ei-Bahm'l-llmhit, Daru'l-fik.r, y.s. 1983, I, 13.
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Bu yüzden İslam alimlerinin çoğu esbab-ı nüzill, nasih-mensılh, mübhemat ve
gayb konusunda onlann görüşlerinin bağlayıcı olduğunu söylemişlerdir9 5. Bunun
yanında sahabiler tefsirde israiliyyat denilen kadim kültür ve dinlere de belli
ölçüler çerçevesinde müracaat etmişlerdir.
Sahabiler, Kur'an'ı tefsir ederken önce Kur'an'a sonra Hz. Peygamberden
bu konuda bir şeyin varid olup olmadıklanna bakar, hakkında nass mevcut olan
ve manası açık olanlar konusunda konuşmazlardı. Reye ibityaç duyulan
durumlarda ise sahabiler kendi görüşlerini ızhar etmekten çekinmezlerdi. Bunu
da her sahabi yapmayıp bazı sahabiler öne çıkmıştı. Bunlar arasında başta dört
halife olmak üzere İbn Abbas, İbn Mesıld ve Ubeyy b. Ka'b bu konuda önde
gelen isirnlerdir.
Netice olarak bir kelamın (tefsire dair bir bilginin) ilk dönemlerden
itibaren cumhurun veya müfessirlerin ortak görüşlerinin olması gerekmektedir.
Çünkü tefsire dair bir sözün çoğunluk tarafından benimsenmesi onun kabul
edilmesini gerektirir96 • Bu konuda da sahabeden sonra tabiilere bakmak
gerekecektir. Diğer müfessirler onlardan sonra gelmektedir. Çünh.-ü tabillerin
Hz. Peygambere yakınlıkları ve tefsirde takip ettikleri metotlardan dolayı birçok
alim onlann tefsirinin sahabe tefsiri gibi kaynak değeri taşıdığını ifade
etmektedirler. Çünkü onlara göre tabiller her ne kadar Resülullahı görmemiş
olsalar ve vahye şahitlik etmemiş olsalar dahi öncelikle onlann ilk hocaları
sahabe efendilerirnizdir. Mesala, Mücahid (ö.104/722) Kur'an'ı başından
sonuna kadar üç defa; hatta otuz defa Abdullah b. Abbas'a arzetrniştir97. Otuz
kere zaptının tamamı, tecvid ve onun okunuşu, üç defa ise tefsir, sırlarının
inceliği ve gizli manalar olabilir. İkrime (ö.l 07 /725) tefsire dair yaptığı nakillerin
hepsini Abdullah b. Abbas'tan almış, Katade b. Diame (ö.118/736) de
Kur'an'da birçok ayet hakkındaki rivayetlerin tamamına yakınını sahabeden
yapmıştır9B. Bu durum daha sonraki dönemler için de geçerlidir.

3. Te'viliyle ya da Tefsir İlmiyle Korunması
Kur'an-ı Kerim'in nüzillünün hemen ardından başta sahabiler olmak
üzere müslümanlar, Kur'an- Kerlm'i anlayıp hayatıarına tatbik etmek
istemişlerdir. Resillullah (s.a.s) hayatta iken Hz. EbU Bekir ve Hz. Ömer gibi
peygambere çok yakın sahabiler bile nadir de olsa Kur'an'ın manasını anlamah.1:a
zorlanmışlardır. Sahabiler, Kur'an'ın zahiri manalarını ve ondan çıkan hükümleri
Arapça bilgileri ile çözmeye çalışmışlardır. Sahabilerin Hz. Peygambere
yakınlıkları, kabiliyetleri, idrak ve anlayışları muhtelif olduğu için, onlann bazı

95
96

97
98

Mennau'l- Katcin, Mebahis, s. 337.
İbn Cüzeyy el-Kelbi, et-Teshfl li ultlmi't-tetıifl, Daru'l-l-ütübi'l-haclise, Kahlre 1973, s. 15.
Zehebi, et-Teftim ve'l-mi!ftssinhı, I, 91-96;.
Zehebi, et-Teftim ve'/- mi!ftssinlll, I, 98-115.
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ayetlerin tafsili durumundaki gizli mana ve hakikatleri her zaman mücerret
Arapça bilgileriyle anlamalan mümkün olmamıştır. Bu durumda onlar Hz .
. Peygamber (s.a.s)'e müracaat edip manası kapalı olan yerleri hemen
öğrenmişlerclir. Yani, Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber tarafından açıklanması
gereken muhkem ve muteşabihleri bizzat efendilerinden öğrenmişlerclir. Hz.
Peygamber (s.a.s) de sahabenin her türlü müşkil ve problemlerini halletmiştir99,
İslam fütühatı sonucu sınırlar genişlerniş, Arap olmayan unsurlar

bunun sonucunda da Kur'an-ı Kerim'i anlama
Bu minvalde Garibü'l-Kur'an ve Arap diliyle uğraşılmıştır.
Özellikle Emevi ve Abbasiler döneminde çok ciddi dil çalışmaları yapılmış, Arap
dili tedvin edilmiş hatta lugat, nahiv, bedii ve beyan gibi Arap dil ilimleri ortaya
çıkmış ve bunlar sistemleştirilmiştir. Bu anlama ve yorumlama çalışmasında da
birtakım anlaşmazlıklar ve ihtilaflar ortaya çıkmıştır. Bu ihtilaflar da fıkhl, lügavi,
tasavvufi ve felsefi konulara ağırlık verilen tefsirlerin yanında Mu'tezile, Şia ve
Harici tefsirleri gibi mezhebi eğilimleri doğurmuştur. Son dönmelerde ise revaç
bulan ilmi ve ictimai tefsirler de bunlara ilave edilebilir.
müslüman olmaya

başlamış,

çalışmaları artmıştır.

Diğer

yandan Müslümanlar arasında yaşanan ve hatta akabinde kanlı
bile neden olan bu çatışma ve ihtilaflar esnasında sorumluluk sahibi
bazı müslümanlar hadisleri toplamaya başlamış, bazıları da itikadi ve fıkhl
problemt~re cevap niteliğinde camilerde ders halkaları ve sohbetler
düzenlernişlerclir. Bu ders halkaları, cami sohbetlerinde işleneı:;ı dersler, verilen
sohbet ve fetvalar, tezad ve inhiraf ihtilaflarının giderilmesinde amacına ulaşsa
da tenevvü ihtilafları devam edip gitmiştir. Dolayısıyla bu farklılıklar zaman
içerisinde değişik itikadi ve fıkhl mezheplerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.
İşte bu tartışma ve çatışma ortarnında tefsirin tedvinine acilen ihtiyaç duyulmuş
ve tefsir ilmi müstakil bir ilim olarak h.'Urulllsallaşmaya başlamıştır.
Kurumsaliaşmaya başlarken de tefsir, eliğer İslarru ilimler gibi müslüman toplum
bünyesinde zuhur eden sosyal-siyasal çekişmelerin etkisinden kendisini
h.-urtaramamıştır. Sosyal, siyasal, itikadi ve fıkhl problemler ister istemez tefsir
gündemine taşınmış ve tefsirde birtakım ayrılıklar ve ihtilaflar zuhur etmiştir.
savaşlara

Tefsirde

(batıl)

te'vil meselesine ilk defa Ca'd b. Dirhem (ö.118/736)

girmiş, onu da Cehm b. Safvan (ö.128/745) takip etmiştir. Ca'd b. Dirhem, bu

konudaYahudi, Sahil ve müşriklerin görüşlerinden; Cehm b. Safvan da bu şahsın
Sümeniyye ve Hind @ozoflarından ciddi şekilde etkilenmiştir. Zamanın
geçmesiyle hicri ikinci asrın sonlarında Bişr b. Gıyas el-Merisi (ö. 219/834)
önderliğinde Kur'an ayetlerinin te'vili üzerine bir akım oluşmuştur. Bu akımın da
görüşleri daha sonra Mu'tezile tarafından benimsenmiştir. Mu'tezile, İsıarn
akılcılığı ve te'v:ilciliğinin sembolü olmuştur. Mu'tezile, akidevi ayetleri tefsir
yanında

99

Zehebi, et-Tefsim t'e'/-miifessinill, I, 33-36 ; Duman, M. Zeki, UJıulamalı Teftir US11/ii t'e Teftir
Tarihi, Erciyes Üniversitesi Yay., Kayseri 1992, s. 181.
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ederken nassı kabul etse de akla daba çok değer vermiş, akıl kaideleriyle çelişkili
gördükleri nasslan te'vil etme yolunu seçmişlerdir. Oysa Selefi.yye özellikle
akidev:i konulardan bahseden ayetleri te'vil etmeyi asla caiz görmemiştir. Böylece
Mu'tezile, selefi.n yolundan aynlıruş, kaderi, bazı sıfatları reddetmiş ve mürtekib-i
kebireyi de fasık addetmiştir.
Hz. Peygamber (s.a.s)'in İbn Abbas için "Allabnn O'nu dinde fakili
ve O'na te'vili öğret"lOO şeklinde yapmış olduğu duada geçen te'vil,
olumlu anlamdadır. Gazzill (ö. 505/1111), bu hadisten yola çıkarak rey ile tefsir
yapmanın caiz olduğunu ancak tefsir yaparken kişisel görüş, arzu ve isteklerden
uzak durulması gerektiğini ifade etmiştirıoı. Ancak kim Kur'an'ı te'vil ediyorum
derken o ayetten murad olunmayan şeyler söylüyorsa hadislerde geçen "Kim
kendi görüşüne göre Kur'an'ı tefsir ederse cehennemdeki yerine hazırlansın"l02
veya "Kim kendi görüşüne göre Kur'an'ı tefsir ederse, isabet etse de hata
yapmıştır"103
tehditlerine maruz kalacağını söylemiştir104. İbn Atiyye (ö.
546/1151) de, hadislerde ifade edilen rey ile tefsir konusundaki yasağı, alimlerin
görüşlerini gözardı ederek ve gerekli ilimlerden yoksun bir şekilde kendi
görüşüne göre tefsir yapanlara hamletmiştirıos. Dolayısıyla tarihi rivayetleri ve
tefsir için bilinmesi gereken ilimleri öğrendikten sonra rey ile tefsir yapmanın
hiçbir mabzuru olmadığını ifade etmiştir. Bunun dışında Kur'an'ın lügat, nahiv
ve fıkhi yönlerden değişik tefsirlerinin de yapılabileceğini söylemiştirıo6.
(anlayışlı) kıl

Kur'an'ı anlama ve yorumlama arneliyesi teknik olarak tefsir ve te'vil
kelimeleriyle ifade edilmiştir. Bunlardan tefsir, rivayeri ifade ederken 107; te'vil,
elirayeti ifade etmektedir. Te'vilin de müsbet ve fasit olmak üzere başlıca iki
çeşidi vardır. Müsbet te'vilde herhangi bir problem yoktur. Asıl problem
tefsirde ihtilafa yol açan anlaşmazlıkların ve inhirafların kaynağı olan fasit
te'villerdir ki Kur'an'ın yasakladığı te'vil de budur. Bunların da en masumundan
en şiddetlisine kadar çeşitli dereceleri vardır. Mesela; Mu'tezile ve Cehmiyye,

100

Ahmed b. Hanbel, 1\1iisned, I, 269; Buhfu:i, "Ashabü'n-Nebi", 24; Askaliini, İbn Hacer, İsôbe fl
ICII()'ff(j's-sahôbe, Matbaatü's-saade, Bağdat, 1328, II, 331; İbn Kesir, Tifsir, I, 4.

101

Gazzili, İI?)'ÔIIIIItillli'd-din, I, 292.

102

Tirmizi, "Kitiibü't-tefsir" 1.

103

Ebıl Davıld, "Kitiibü'l-ılm"

5.

1().1

Gazzili, İI?J•allulrimi'd-din, I, 294.

105

İbn Atiyye, Ebıl Muhammed Abdulhak, ei-J\tiuharram'l-vecizfi tifsirii-Kitôbi'I-AifZJ y.s. Katar

106

İbn Atiyye, ei-J\111harram'l-vecfiJ I, 28, 29.

1977, I, 28, 29.
107

Tefsirin tanımlan için bkz. Matüridi, Te'vflôtii ehli's-siimıe, 13; İsfehiini, Mi!fredôt, s. 380; İbn
Manzılr, Lisôım'I-Arab, IV, 369; Zerkeşi, Burhan, II, 284, 285; Suyılti, İtkôıı, IV, 189-191;
Zebidi, Tôc'rii-Anis, VII, 349; Zürkiini, Menôhilii'l-iifôn, I, 471; Zehebi, et-Tifsim ve'l-miiftssinin,
I, 17-19; Cerral3oğlu, Tifsir Usulii, s. 213, 214; Aydüz, Davut, Tifsir Tarih~ Çqitleri ve Komi/11
Tefsir, Işık Y ayınlan, İstanbul 2004, s. 17-19.
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Kıyame sfu:esindeki g~u ~,) Jl ~.f:OU ~Y- ~Y,.j} "Yii;der vardır k~ o giin ıpl ıpl
parlqyacaktır. (Onlm) Rablerine bakacaklardır (O'nu göreceklerdir)''~ 08 ayetini te'vil
ederek, Jl "ila" lafzı, harf-i cer değil de "alai" ~':IT lafzının müfredi olduğunu ve
"nimet" maniliarına geldiğini ifade etmişlerdir 109 • Yine aynı ayetlerde geçen ~u
"nazire" (bakan) kelimesi de ~)>.8 "muntazire" (bekleyen) anlarnındadır. Buna
göre söz konusu ayetlerin tefsiri "Yii;der vardır k~ o giin ıpl ıpl parıldqyacaktı1:
(Onlm) Rablerinin nimetini (yah11t mnini) hekleyeceklerdir" şeklinde olmaktadır.

Diğer yandan Mu'tezile ve Cehmiyye bu görüşlerini, ~\
~

:ı

:::; ....

Jl ;Wı .,;r::<lj ~1) V Jli}

....

- Y'' ?J
•-.- ~ili.;. .~
ı-~11 ~1~ Lili ':?_'.r'
.·,ı-~ J~ ~LS::; ~
•<~' 1 .:.ıli
"A"a''
'Tedla
{ 11..::.:,
- lS"
u LS'""
~
tl<
fi!Jle cevap verdı:· ':5'en BenigbirJJJJeijin. Ama Jim di pt dağa bak, eğeryeniıde dtmma sen de
Beni giiliirsiin!" Derken Rabbi dağa tecelli eder etmez 01111 mı tifak ediverdi. Mt1sd da diijiip
J

-

{J

J_ 1

bqyıldı"tto ayeti ile {Jj.ı ~·-?iıı .9>3 _;L:;a.i\ıı lı,~~ .9>3 .JL:;a,i\ıı ~.11 ':l} "Gö';der O'n11
idrilk edemeiı Fakat O gii;deri idrilk eder''~ 11 ayetleriyle

delillendirmişlerdirıız.

Oysa ki, Ehl-i sünnet uleması, yukarıdaki ayetlerde geçen _;l.:;a.i\11 ~.11

':l

ibaresini "Allah'ın görülemeyeceği" tarzında değil de başta insanlar olmak üzere
bütün varlıklar tarafından biçbir zaman ve tam anlamıyla "idrak edilemeyeceği"
şeklinde;

~1)

V

ibaresini de Allah'ın sadece bu dünyada ş;örülemeyeceği

ahirette .ise görülmesine mani

olmadığı şeklinde yorumlarnışlardır 113 • ~<ıyame

suresindeki ~)?li ~J Jı ibaresinin "Allah'ın ahirette görülebileceğine" işaret
ettiğini savunmuşlar ve görüşlerini, "Şüphe yok ki siz şu dolunay1 gördüğünüz
gibi, Rabbinizi de göreceksiniz" 114 had1si başta olmak üzere pekçok had1sle
desteklemişlerdir. Zaten Hz. Musa'nın da Allah'ı görmek istemesi ru'yetullah'ın
müml-ün olduğunu göstermektecliİ. Şayet Allah, görülmesi münlkün olmayan
bir varlık olsaydı, Hz. Musa'nın söz konusu isteği, inlkansızı talep anlamına
gelirdi ki, bu da peygamberlik sıfatlarıyla asla bağdaşmamaktadır.

ıos I<ıyame

75/ 22, 23.

109

Şarkılvi, Ahmed Muhammed,

ııo

kiiii!JJ•e rmlliddin ve'd-de've,
A'raf7 /143.

ııı

En'am 6/103.

ıı2

Bkz. Nisa 4/153; I0.-1,

sayı

Çıkış

"İhtili.fü'l-müfessirin esbabühü ve davabitühü", Havi!JJ•etii'l-

17 Kahi.re 2004, s. 6.

33/18-20; Tebin 32/31; Yuhanna 1/18; I. Korintos 13/12.

m Elmalılı, Harndi Yazır, Hak Dini K11r'ôn Dili, Azim Dağıtım, İstanbul ts., III, 129, 130; Ateş,
Süleyman, Yiice Kı1r'iin'm Çağdaf Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İstanbul 1989, X, 180.
ı 14 Buh:iri, "Tevhld" 24; Müslim, "Zihd" 16; Tirmizi, "Cennet" 16; İbn Mace, Mukaddime, 13.
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Zemahşeri'nin

Mezhep taassubuyla ilgili ihtilaflara zaman zaman

de

düştüğü görülmektedir. O, ~ ~' §1~ ~\] t4J1 );~ ~~~ _9. ~1 :01 ~ ili iiı1 ~}
{~<il _Y-)1 _9. ~1
gerçeğe,

:01 "Biittlnmelekler, hak ve adaletten qyrılmqyan i!iJJJ adamları da bu

ai!·Z ve hakim {tlltttlak galip, taJJJ hiikiim ve hikmet sahibi) Allah'tan baJka tann

o!JJJadığma .Jahittirlel'115 ayetini tefsir ederken t4JI
tevhid" yani Mu'tezile olarak

),b terkibini "ehl-i adl ve't-

açık:larruştır116. Zemahşeri,

mezhebine

sıkı sıkıya

bağlı kalarak Hz. Musa'nın Allah'la konuşmasıru redderek, ~~~'a'ai .ll ~~jj}

{ ~<:; Li-'Y. iiı1 r-İSJ ~ 1;g'a' a~i ~ ~~jj ~ ~ ~ "Dm7tJJJ!amıı sana daha öiıce
anlattığımız nice e~ciler göiıderdik. Anlatmadığınıız nice

dahitab ederek

konttf!ll' 117

ayetincieki ~

kudret pençesiyle yaraladı"

elçiler de göiıderdik. Allah Mtlsa)a

Li-'Y. iiıl r-İSJ

ifadesi için "Allah onu

derniştirllS.

!...!>w .ı;;;
Zl1•}
. . · :..,. .:..DC(f
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u ...

{.S~ ~;! tl .S&~ ~1 "Eğer anlapJJadan sonrayeminfelini bozar/m; bir de dininize
hiiciiJJJ ederlerse, arttk kijirgiimhtmtm o ö'nciile1i ile savapn!" ayetincieki öncüleri Talha
.J

"
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~

ve Zübeyr olduğunu; ~ ~ 2S).i ~ ~ ~ .y.:}JI

{&-.r:-ıil
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J13
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J

~1 (f";Ji jjjj}

Vr~J "Halbuki sana da, senden önceki pr:ygamberlere de pt gerçek

vaf?yo!ttnJJJIIf!ttr ki: "fyi dikkat et! Şirke diiJersen yaptığm biitiin JJJakbul i.Jier bo.Ja gider ve
sen ahirette kqybedenlerden o!ttrsmı!" ayetincieki kaybedenierin hilafette Hz. Ali'ye
ortak olmaya çalışanlar olduğunu ifade etmişlerdir. Gulat-1 Şia'nın Beyyani;rye

ko1u 1se
· r:;:-.r
'- ,! ,.&1 J'l,
''\ıl
!.' _,.

· ~- ~s:J~\.J1-~ cwi1 ~
- ı..rıiL ~·• iiı1

~J .ı.:ı,

''--l

~.

Zıt~~~ .SA:~
''"}
~~ ı..r

{.Jy~l "Şrytamn pe.Jinden gidenler ne beklfyorlar? Onlar akıllan sıra, buluttan gölgelikler
içinde Allah'm ve melekle~in gelip, Haklarmdaki hiikmiin velilmesitı~ iJ!eJini11
bitililivemıesini mi beklryorlar? Biitiin i.Jier ve hiikiimler A/lah'a aittil' 119 ayetincieki
b11ltttta11 gölgelikler ~cinde Allah 'm ve meleklelin gelmesini Hz. Ali olarak tefsir
etrnişlerdirızo. Sebeiyye'nin öncülerinden Beyan b. Sem'an da .s.li.j

<./OJ 0Y. 1.lı.}

{~ ~yj "İ.Jte bu, biitiin insanlara yöne/tileli bir açıklamadu; Haramlardan
m Aı-i İmran 3/18.
116

Zemahşeri,

e/-KeHiif, I, 373.

m Nisa 4/164.
118

Zemahşeri,

119

Bakara 2/210.

ızo Şehristılııi,

e/-Ke!fiif, I, 624, 625.

Ebu Bekir Ahmed, el-lvii/e/ ve'n-niba/, (thk. Emir Ali Hasan),
2001, I, 150.

D:iı:u'l-ma'rife,

Beyrut
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kon/Ilacak Illiitfaki/er için bir hidqyet ve ôg,iittii11' 121 ayetindeki beyan, hidayet ve
mev'ızamn Hz. Ali olduğunu ifade etmiştirı22.
Şiilerden

Mutedil

olan Tabersi ve Tabatabru, mezheplerine

muta nikahını savunmuşlar ve ~\

kalarak

LA ~l sL:Jll ~ ~~..J~}

yl:f r-<tl(l .;_<:h
?ı "
~~ 'NI._;l.ı

bağlı

0

~ ?ı'
.:ıı 'N~~~-i'""' , 7CJ)

?1
{ ?o!.LA i'""'
' N ·ı~ı- '~
r..r;; ~ i'""' •
"Kocası olan kadmlarla da evlenllleniz haramdt1; ancak hmp esiri olarak eliniz altında
b11lmıan canjıeler btmdan miistesnadu: İşte biitt/n btmlar Allah'm kesıiı ht'ikt'imle'ridir. B11
sqyılanlardan başka/amu, iffetliyaşamak, ifna etmemek şartıyla, JJJal harcqyıp JJJehirlerini
vererek nikahlamamz helaldır' 123 ayetinin tefsirinde mut'a nikiil:unın "Allah'ın
kullanna vermış olduğu büyük bir kolaylık ve masiahat olarak
{
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yorumlamışlardır 12 4 •.

Ahd-i acik ve Ahd-i cedid'in tahrifi konusunda müfessirlerin görüşleri göz
önünde bulundumlduğunda bir metnin lafzın yanında manen tebdilinin de daha
iyi anlaşılacağı düşünülmektedir. Mesela, Matüridi, (}-

f!-<il .S)j.: ~Su. &-~1 ~}

{ ~lj.' "Yah11dilerden bir kısll1ı, baif söifeli asli şeklinden ve JJJanasmdatl saptım1 '125

ayetini

?1

işlerken

r-J-<-ıl

...

J

J

.:ıJ.J~/yuharrifüne'l-kelime

ibaresinin iki anlama

gelebileceğini

söylemektedir. Bunlardan birincisi tahrifin dolayısıyla da
kelimeden maksadın mana, kelimenin anlamının değişmesinin de te'ville

olabileceğini ifade etmektedir. Buna da delil olarak
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J.ç

0)~3 "Ehl-i kitaptan bir kısmı da, asimda kitaptan

halde, sizin kitaptan zamıetmeniz için, okilrken ağı;dmım dillerini eğip biikerle!:
Bıi· şryler sifylryip "Bu Allah tarafindandır" derler. Halbuki o, Allah tarafindan değildıi:
Bile bile Allah adma yalan '!J'dumrlm1' 126 ayetini gösterirken ikinci olarak lafızda da
- ı<'i .:ı-'.J~/yuharrifüne'lolabileceğini savunmaktadır127. Razi de, Matüridi gibi 1'7'~1
olmadığı

J

121

J

Aı-i İınran 37138.

122 Bağdadi,

123
124

Abdülkahir, el-Fark bl!)'lle'l:ftriik, el-Mektebetü'l-asriyye, Beyrut 1990, s. 237.
Nisa 4/24.

Tabersi, Ebıl Ali, Mec!IJeu'f-bi!)'ÔII, Dam ihyru't-türasi'l-Arabi, Beyrut 1992, II, 45; Tabatabii,
Seyyid Muhammed Hüseyin, el-Miziiu fi tejsfri'f-Kıtr'iiu, Müessesetü a'la li'l-ınatbuat, Beyrut
1997, N, 278,279.

1ıs

Nisa 4/46.
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Aı-i İınran 3/78.

127

Matüridi, Te'viliitii ehli's-siimıe, I, 430; II, 39.
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kelime ibaresindeki tahrifin iki şekilde olabileceğini bunun da lafızda
gibi, te'v:üde de olmasının mümkün olduğunu ifade etmiştirızs.

olabileceği

Allah'ın kelamının doğru anlamaya çalışan müfessirler, başta Kur'an
olmak üzere hadis ve sahabe kavillerine daha sonra da kendilerinden önceki
müfessirlerin görüşlerine müracaat etmişlerdir. Müfessirlerin tefsirlerinde önce
Kur'an bütünlüğüne, daha sonra da sahabe kavillerine bağlılıkları, Kur'an'ı
amacına uygun olarak yorumlamalarını sağlamıştır.
Amacına uygun olarak
yapılan bu yorumlar üzerinde daha ilk dönmelerden itibaren icma oluşmuş bu
da tefsirde nesnelliği meydana getirmiştir. Bu nesnelliğin dışında müfessirin
yaşadığı zaman ve h.'Ültür ortamına göre Kur'an'ın ruhuna uygun olan öznel
yorumlar görülse de bunlar makbul karşılanıp takdir edilmiştir. Kur'an'ın
ruhuna uygun olmayan görüşler ise ciddi bir eleştiriye tabi tutularak reddedilmiş,
böylece Kur'an'ın manen korunması sağlanmıştır.

4. Kur'an İlimleri ile Korunması
Kur'an İlimleri yani Ulfunu'l-Kur'an kavramı bir izafet terkibidir. Bu
terkipte yer alan ulfun, ilm'in cernidir. Sözlükte "bilmek ve anlamak" 129; ıstılahta
ise "bir konuyu delilleriyle tam olarak anlama" manasma gelmektedir130J(ur'an
ilimleri "Kur'an'ın inişi, tertibi, toplanması, kitabeti, okunması, tefsiri, i'cazı,
nasih-menslıh
açısından
olası
istifharnları
gideren ilirnler" olarak
adlandırılmıştır13t. Tanımdaki " ..... tefsiri, i'cazı, nasih-menslıh açısından olası
şüphe ve istifharnları gideren ilirnler" ibaresi çok önemlidir ki bunlar da
mananın korunması ile çok yakından alakalı ifadelerdir.
Kur'an bütün dini ilirnlerin ana kaynağı olmakla birlikte, onun bazı
özelliklerini ele alan çalışmalar, Ulfunu'l-Kur'an olarak isirnlendirilmiştir.
Esb:ibü'n-nüzıll,

Nasih-Menslıh,

Müteşabihu'l-Kur'an,

İ'cazü'l-Kur'an,

Müşkilü'l-Kur'an, Kısasu'l-Kur'an,

Emsruü'l-Kur'an bunlardan bazılarıdır. Bu
ilirnlerin bir kısmı müstakil çalışmalar halinde ele alırurkent32 önemli görülenler
de ansiklopedik şekilde cem edilmiştir.
Tefsir usUlcilleri yukarıda zikredilen her bir konu etrafinda değişik
kaideler ortaya koymuşlardır. Bunlar da Kur'an'ın anlaşılına ve
yorumlanmasında büyük fonksiyonlar icra etmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır:
1- Metin merkezli ihtilaflarcia Kur'an'ın bazısının bazısını tefsir ettiğinin
çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Kur'an'dan bir yer başka bir yere delalet edip
128

129

Razi, lviifalihll'l-ğqyb, X, 121-124; Bkz. Öztürk, Mustafa, Tefsirde Ebi-i Siimıet ve Şia Po/emik/eıi,
Ankara Olmlu Yay., Ankara 2003, 177-209 ..
İbn Manzılı,

Lisdnii'I-Arab, XII, 417.

130 Talıanevi, Kqşij,

II, 1055.

131

Zürkini, Meııdhil, I, 28.

132

Bkz. Demirci, Muhsin, Tt!ftir Usrl/ii, İfav Yay., İstanbul2006, s. 145.
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onu açıklıyorsa öncelikle buranın esas alınması gerekmektedir.
ayetlerin muhkeme dayandırılması bu guruba girmektedir.
2- Bir sözün önce ve

sonrasına

Müteşabih

uygunluk arzetmesi gerekmektedir.

3- Bir kelılmın zihne ilk gelen manası zahiri anlam ifade etmektedir. Bu
da onun tercih edilebilirliği için bir delildir133.

4- Hakikat-mecaz durumunda hakikat tercih edilir çünh.-ü usUlciller lafzı
hakiki manaya tercih etmenin -bazı durumlarda bunun istisnaları olsa ciamecazdan daha evla olduğunu söylemişlerdir.
5- Tahsisi gereh.iiren bir delil
edilmelidir.

olmadıkça

umfunilik üzerine tercih

6- Itlak da takyid üzerine mukayyedi gerektiren bir delil olmadıkÇa tercih
edilmelidir. Bu durum istiklalin izmar üzerine tercih edilme konusunda da
geçerlidir.
7- Takdim ve te'hlr dururnlarında da
hamledilmesi gerekmektedirt34.

kelarnın

mevcut tertipiete göre

8- Çok anlama gelen kelimelerde ise bağlama uygun mana tercih
edilmelidir. Ya da lafzın müşterek olmasından dolayı her iki mananın .da aynı
anda kasdedildiği kabul edilir. Veyahut da lafız mutavatı olur, hususu gerektiren
bir delil omadığı için de umUın üzere bırakılırBS. Bu kaideler Kur'an'ın amacına
uygun olarak anlaşılına ve yorumlanmasında büyük fonksiyonlar icra etmiştir.

5. Temel İslam Bilimleri ile Korunması
Kur' an, tefsir ilminin ana kaynağı olduğu gibi kelam, fıkıh ve tasavvuf gibi
ilimlerin de temel kaynağıdır. Kelam ilmi, bu ayetlerin açıklanmasından ziyade
İslam inanç sistemini belli temellere oturtmaya, akılidi dahili ve harici taarruzlara
karşı korumaya çalışmaktadır. Kelam ilmi Allah'ın zat ve sıfatlarından, iman
esaslarından, var olması ellietiyle mevclıddan ve bilgi olarak malumdan, mebde
ve meadden bahseden bir ilirndir. Gayesi ise insanı taklid derecesinden tahkike
yükseltmek, muannidleri ilzarn, irikattaki şüpheleri izale etmektir. Bunu yaparken
İslam kanunundan ayrılınarnaya çalışır. Dolayısıyla Kur'an, onların vaz geçilmez
kaynağıdır. Bir tefsirci gibi mütekellim de aynı ayetleri tefsir eder, ancak kelamcı
ayetleri yukarıda bahsedilen konular etrafında ele alırken tefsirci ise birtakım
kurallara uyarak Kur'an'ı amacına uygun olarak yorumlar. Ayetleri yorumlarnaları
noktasında aynı usUlleri kullanırlar. Kelamcı meseleye bir konu üzerinden
m İbn Cüzeyy el-Kelbi, et-Tesbil li ul!illli't-tmifl, s. 15; Suyuti, İtkdn II, 251.
n-ı İbn Cüzeyy el-Kelbi, et-Tesbit li ul!illli't-tmifl, s. 15; Bkz. Zerkeşi, Burhan, II, 167; Suyuti, İtkdn

IV, 190.
135

İbn Teymiyye, Mukaddiilleflımıti't-teftir, Dfuu's-sahabeti't-türas, Batanta 1988, s. 73.
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sona veya belli ayetileri

sırf

Kur'an

Fıkıh, kelime olarak söz ve fiilierin arnacırıı kavrayacak şekilde keskin ve
derin anlayış demektir. Fakili de derin anlayış ahibi olan kişi anlamlarına
gelmektedir. Derin anlayış sahibi olan bir kişinin birtakım usul ve kaidelere
uyarak Kur'an ve sünnetten hüküm çıkarması fıkhın konusudur. Nasıl ki Kelam
ilmi, tefsir ilminden farklı olarak ayetlerin açıklanmasından ziyade İslam inanç
sistemini belli temellere oturtmaya, akaidi dahili ve harici taarruzlara karşı
korumaya çalışıyorsa, fıkıh ilmi de Kur'an'dan yine onun amacına uygun
hükümler çıkarmaya çalışır. Fılkihlerin Kur'an'ın amacına uygun hül.iimler
çıkarma arneliyeleri, anlam olarak kitabın tahrifini önlemiş, alıkarn ayetleri
maksadına uygun olarak anlaşılmış ve uygulanmaya çalışılmıştır.

Tasavvuf ise esasta ahlak

konularırıı

ele alan ve

insanın

rabbini

görüyormuş gibi hareket etmesini sağlayan bir ilim dalıdır. İnsandaki ruh, kalp,

gönül gibi manevi duyguların diri tutulması ve bu yönde yapılan arneliyelerin
tümünü kapsar. Bunu sağlarken de Kur'an'ı merkezine koyar. Şatıbi'nin de
dediği gibi "elinin esasları Kur'an'dan oluşur. Kur'an dışında Allaha giden başka
yol olmadığı gibi onsuz kurtuluş da mümkün değildir. Onun dışında bir şeye
sarılmak da doğru değildir. Dinin esaslarına vakıf olmak isteyen bir kimsenin
tamamen kur'an'a sarılması gerekir" 136. Şatıbi'nin bu görüşüne katılan Hasan
Elik, "evet Kur'an, islılmi ilimlere kaynaklık ettiği gibi, mezkılr ilimlerin de
Kur'an'ın manasırıı hayata taşıyarak Müslümanların onu benimsernelerini ve
içselleştirmelerini dolayısyla onu hayatın her alanında yaşatmalarırıı sağlamıştır"
demektedir137 • Elik'in görüşüne katılmamak mümkün değildir. Gerçekten de
Kur'an, tefu ilmi sayesinde doğru ve amacına uygun olarak açıklandı ise kelam,
fıkıh ve tasavvuf sayesinde de itikadi, arneli ve zühd yönünden beninsenmiş ve
içselleştirilmiştir. Böylece Kur' an, bu ilimler sayesinde tefsirden farklı fakat tefsiri
destekler mahiyette açıklanarak her türlü tebdil ve tahriften korunmuştur.

SONUÇ

{.S~li ri dlJ }.iJı Gy :-j. dl} "Hiç şiiphe)'Ok ki o ifkri K11r'iin 'ı Biz indirdik
1

1

kOri!Jacak olan da Biz'iz' 138 ayetinde ifade edildiği gibi Kur'an'ın muhafazası
ilahi teminat altındadır. Ancak Yüce Allah, icraatlarını sebeplere göre yürütür.
Hz. Peygamber (s.a.s)'in ve O'nun ahirete ittihalinin ardından Müslümanların
vahyi koruma yönündeki çabaları, ilahi teminatın madde alemindeki
tezahürüdür. Kur'an'ı muhafazası için Hz. Peygamber'in yapmış olduğu
. "kıraat", "kidbet" ve "hıfz" nebevi bir sünnet ve tedbirdir. Hz. Ebu Bekir'in
01111

m, 200.

136

Şatıbi,

137

Elik, Kıtr'd11'111 Konmllltiflllğll Üzerine, s. 183-184.

138

Hicr 15/9.

M11v4fakdt,
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Kur'an'ı tesbiti ve Hz. Osman'ın da teksiri onun korunmasında çok önemlidir.
Buna Hz. Ali'nin te'vili konusunda verdiği mücadeleleri de unutmamak
gerekmektedir.

Sahabe devrinin sonlarına doğru durum biraz değişmiş, Müslümaruar
zuhur etmiştir. Şia, (Mu'tedil) Harici ve Mu'tezile gibi fırkalarla
Ehl-i sünnet arasında Kur'an'ın lafzi korunmuşluğu nok-tasında herhangi bir
ihtilaf yok iken Kur'an'ın te'vilinde ihtilafın varlığı ortaya çıkmaktadır. Her fırka
görüşlerinin doğruluğunu Kur'an'ı Kerim'de aramış, farklı yorumlara· gitmiş,
fırkaların hata, fasid ve batıl te'villeri oluşmuştur.
Kur'an'da delaleti kat'i
olmayan pek çok ayetin varlığı, bu anlama ve yorumlama farklarının baş
amillerindenclir. Bütün bunlara rağmen Kur'an'ın lafzen ve manen
korunmuşluğu sayesinde İslam'ın ruhuna aykırı te'viller tesbit edilip doğrusu
ortaya konmuş; doğrular üzerinde icma-ı ümmet oluşup, diğer görüşler tali ve
batıl olarak kalmıştır.
arasında fırkalar

Asırlar sonrası halen Hz. Peygamber'e indirildiği şekliyle duran Kur'an'ın
emir ve yasaklarının uygulahışında birlik söz konusudur. Tüm İslam
beldelerinde okunan Kur'an'ın aynı olmasının yanında; Kur'an'ın uygulanış
şeklinde de büyük farklılıklar görülmemekteclir. Ulılhiyet, nübüvvet ve ahiret
gibi temel itikadi konuların yanında muamelatta da temel noktalar birelir ve
hacda yapılan ibadetlerin problemsiz bir şekilde yerine getirilmesi, asırlar
öncesiyle mutabık olması, Kur'an'ın manen korunmuşluğunun diğer bir deliliclir.

Yüce Allah, her millete bir resUl ve özellikle Yahudi ve Hırisitiy~ gibi
din müntesiplerine semavi kitaplar gönderdiğini, tüm vahiylerde de temelde aynı
hakikati inclirdiğini bildirmekteclir. Ancak günümüzde yaşayan ehl-i kitapla
İslamiyet arasında müşterek noktalar sınırlı olduğu gibi; ehl-i kitabın kendi
aralarında da durum farksızdır. Başta namaz, oruç, zekat gibi ibadetler onların
dini hayatından tamamen silinmiş; dinin özü malıiyerindeki itikadi argümanlar
oldukça değişmiştir. Kendi içlerindeki pek çok mezhep itikadi ve arneli farklı yol
çizerek varlığını devam ettirmekteclir. Ehli kitaptaki bu farklılıklar lafzen ve
manen korunamayan bir vahyin sonucudur. İslam alemine bakıldığında
Müslüman fırkalar arasında bazı farklılıklar olsa da bu farklılıklar vahyin özüne
ve müntesiplerinin birliğine zarar vermeyecek mahiyetteelir ve ilelebet bu şekilde
kalacaktır. Asırlar geçmesine rağmen vahyin manen korunması gelecek asırlarda
da korunacağının bir garantisiclir. Güncel yorumlar ve te'viller özünü bozmadan
süregelecek ve yine batıl ve fasid yorumlar ümmetin icmasıyla kabul
görmeyecektir. Bütün bu söylenilenlerden Hicr 15/9 ayetinden Kur'an'ın lafzen
olduğu kadar manen de korunduğu manasının çıktığı görülmektedir.
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