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Kur’ân-ý Kerîm âyetlerini açýklamayý
ve yorumlamayý ifade eden terim;
Kur’an âyetlerini yorumlama ilmi

ve bu alandaki eserlerin
ortak adý.˜ ™

Sözlükte “açýklamak, beyan etmek” an-
lamýndaki fesr kökünden türeyen tefsîr
“açýklamak, ortaya çýkarmak, kelime ve-
ya sözdeki kapalýlýðý gidermek” demektir.
Kur’ân-ý Kerîm’in yorumu için fesr ve ayný
anlamda tefsire kelimeleri kullanýlýrsa da
tefsir yaygýnlýk kazanmýþtýr. Tefsir kelime-
sinin maklûb olduðu ve fesr ile benzer an-
lamlar taþýyan sefr kökünden geldiði de ile-
ri sürülmüþtür. Sefr kelimesinin kadýnýn yü-
zünü açmasý, baþtaki sarýðýn alýnmasýyla
baþýn ortaya çýkmasý ve sabahýn aydýnlýkla
belirmesi gibi “bir þeyin üzerindeki perde-
nin kalkmasý ve belli olmasý, kapalý bir þeyin
aydýnlanmasý” anlamlarýnda kullanýldýðý bi-
linmektedir. Ýnsanýn iç yüzünü, tabiatýný or-
taya çýkaran “sefer” de bu kökten gelmek-
tedir (Cevherî, e½-Øý¼â¼, “sfr” md.; Râgýb
el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “sfr” md.; ayrýca
bk. Hâlid b. Osman es-Sebt, I, 25-29). “Be-
yan etmek” anlamýndaki tefsirin çoðulu
tefsîrât, bu alanda yazýlan eserlere veri-
len isim olarak tefâsîrdir. Tefsiri çeþitli ta-
nýmlarý bir araya getirerek þöylece tarif et-
mek mümkündür: “Sarf, nahiv ve belâgat
gibi dil bilimlerinden; esbâb-ý nüzûl, nâsih-
mensuh, muhkem-müteþâbih gibi Kur’an
ilimlerinden; hadis ve tarih gibi rivayet ilim-
lerinden; mantýk ve fýkýh usulü gibi yön-
tem bilimlerinden yararlanýlarak Kur’an’ýn
mânalarýnýn açýklanmasýný ve ondan hü-
küm çýkarýlmasýný öðreten ilim” (ayrýca bk.
Zerkeþî, I, 104-105). Bu tanýmla baþka eser-
lerin yorumu kapsam dýþýnda tutulmuþ ve
tefsirin mutlaka bir dayanaðýnýn olmasý-
na, tefsir iþini yapacak kiþinin baþta dil ve
Kur’an ilimleri olmak üzere pek çok konu-
da bilgisinin bulunmasýna vurgu yapýlmýþ-
týr. Tefsiri, “Allah’ýn Kur’ân-ý Kerîm’deki mu-
radýný beþerin gücü oranýnda bulmaya yar-
dýmcý olan bir ilim dalý” þeklinde kýsaca ta-
rif etmek de mümkündür. Ebû Hayyân el-
Endelüsî’nin, “Tefsir Kur’an lafýzlarýnýn söy-
leniþ keyfiyetinden, lafýzlarýn müfred ve
terkip halindeki delâletlerinden ve hüküm-
lerinden, terkip halinde iken ortaya çýkan
mânalarýndan bahseden ilim dalýdýr” bi-
çimindeki tanýmý ise (el-Ba¼rü’l-mu¼î¹, I,
121) tefsirin hem dil ilimleriyle iliþkisine
dikkat çekmekte hem de maksadýnýn la-
fýz ve cümlelerdeki anlamý ortaya çýkarmak

olduðunu belirtmektedir. Cürcânî’ye göre
tefsir âyetin mânasýnýn, onunla ilgili kýs-
salarýn ve sebeb-i nüzûlünün anlama çok
açýk biçimde delâlet eden kelimelerle açýk-
lanmasýdýr (et-Ta£rîfât, “et-tefsîr” md.). Mü-
fessir Ýbn Akýle, Ýmam Mâtürîdî’nin, “Tef-
sir Kur’an lafzý ile kastedilenin ne olduðu-
nu kesin olarak bildirmek ve Allah üzerine,
lafýzdan kastettiði anlamýn o olduðu hu-
susunda þahitlikte bulunmaktýr. Bu mâ-
nayý kesinlikle bildiren bir delil ortaya ko-
nursa bu sahih bir tefsirdir, aksi takdirde
yapýlan iþ re’y ile tefsir olur ki bu yasaklan-
mýþtýr” þeklindeki sözlerini uygun bulur.
Burada, tefsirle te’vilin ince bir ayýrýma tâ-
bi tutulduðu ve kendisinde ihtimalin söz
konusu olduðu, te’vilin aksine tefsirde ke-
sinlik bulunduðu düþüncesi kendini gös-
termektedir.

Kur’ân-ý Kerîm’in yorumu hakkýnda tef-
sir dýþýnda “te’vil, tebyin, beyan, tâlim, taf-
sil, tasrif, i‘rab, þerh, tavzih” gibi kelime-
ler de kullanýlmaktadýr. Te’vil kavramýnýn
kökü “evl” olup “bir þeyin dönüp dolaþýp
vardýðý son nokta, sözün neticesi, iþin âký-
beti, rüyanýn yorumu” gibi anlamlara ge-
lir. Terim olarak te’vil “Allah’ýn Kur’an laf-
zýnda açýk olmayan muradýný kelâmýn aký-
þýna, Kitap ve Sünnet’e uygun düþecek
tarzda ilgili lafzýn muhtemel mânalarýndan
çýkararak açýklamak” demektir. Kur’an’ýn
çeþitli yerlerinde geçen kelime (M. F. Ab-
dülbâký, el-Mu£cem, “evl” md.) Âl-i Ýmrân
sûresinde (3/7) terim anlamýna zemin ha-
zýrlayacak biçimde müteþâbih âyetlerin
açýklanmasý kapsamýnda kullanýlmýþtýr.
“Rüyanýn yorumu” anlamýnda daha çok
Yûsuf kýssasýnda geçen te’vil kelimesi (Yû-
suf 12/6, 21, 36, 37, 44, 45, 100, 101) te-
rim mânasýný teyit eder mahiyettedir. Hz.
Mûsâ ile Hýzýr kýssasýnda olaylarýn iç yüzü-
nün açýklanmasýyla ilgili biçimde te’vil keli-
mesi yer almaktadýr (el-Kehf 18/78, 82; ay-
rýca bk. TE’VÝL). Kur’ân-ý Kerîm’de muh-
telif þekillerde ve anlamlarda geçen “be-
yan” kökü bazý yerlerde Kur’an’ýn açýklan-
masý için kullanýlmýþtýr. Kýyâme sûresin-
de Kur’an’ý çabucak ezberlemek için dilini
depreþtiren Hz. Peygamber’e hitap edilir-
ken, “Sonra onun açýklamasý da bize ait-
tir” buyurularak (el-Kýyâme 75/19), beyan
kelimesine yer verilmiþtir. Kur’ân-ý Ke-
rîm’i açýklama (tebyin) görevinin Resûl-i
Ekrem’e ait olduðu yine Kur’an’da bildiril-
mektedir. Nahl sûresinde (16/44, 64; ayrý-
ca bk. el-Mâide 5/15, 19; Ýbrâhîm 14/4; ez-
Zuhruf 43/63) Resûlullah’a, indirilen Kur’an’ý
beyan etme ve ihtilâfa düþülen konularý
çözümleyecek biçimde onu açýklama gö-
revi verilmektedir. Bu kelimeler Kur’an’ýn

yaretleþme vb. hususlarý emreden naslar
gündelik hayatta sevgi ve hoþgörüye da-
yalý bir toplum kurmanýn esaslarýný teþkil
eder. Cuma ve bayram namazlarý gibi bir
kýsým ibadetlerin ancak cemaat halinde
eda edilebilmesi ibadetlerin birleþtirici ro-
lünü vurgulamaktadýr. Ýbadetlerde ve mu-
âmelâtta bazý hükümler cemaatin birliði-
nin korunmasý kuralýna dayandýrýlmýþtýr.
Müslümanlarýn yönetim iþlerini danýþma
ile yürütmesi (eþ-Þûrâ 42/38), birden fazla
halifenin meþrû kabul edilmemesi, meþ-
rû yönetime isyanýn haram oluþu, bir yere
yönetici tayin edilirken veya yeni bir uygu-
lama yapýlýrken o yöredeki insanlar ara-
sýnda tefrika çýkmamasýna özen gösteril-
mesi, bir mahalde oturanlarýn rýza göster-
mediði kiþinin onlara namazda imamlýk
yapmasýnýn mekruh kabul edilmesi, ayný
mescidde ilkiyle ayný anda cemaatle ikinci
bir namaz kýlmanýn yasaklanmasý, bir müs-
lümaný veya müslüman topluluðunu cin-
siyeti, soyu, dili, rengi, maddî eksiklik ve
kusurlarý yönünden küçümsemenin ve kö-
tü lakap takmanýn haram kýlýnmasý, zekât
ve diðer malî tedbirlerle müslümanlar ara-
sýndaki malî dengenin korunmasý gibi me-
seleler hep birliðin korunmasý esasýna da-
yanýr.
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Ahlâkî davranýþlarda
itidal noktasýnýn altýnda kalan
sapmalar için kullanýlan terim

(bk. FAZÝLET; ÝTÝDAL).
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maz. Bu anlama yöntemleri, Kur’ân-ý Ke-
rîm’in ilâhî kaynaklý bir kitap olduðu ger-
çeði göz ardý edilmeden uygulandýðý tak-
dirde yararlý sonuçlar elde edilebilir.

Kur’an’ýn yorumlanmasý anlamýnda tef-
sir kelimesi ilk dönemlerden itibaren kulla-
nýlmýþtýr. Kur’ân-ý Kerîm’de “açýklama” mâ-
nasýnda Furkan sûresinde (25/33) geçen
tefsir hadis kaynaklarýnda birçok riva-
yette yer alýr (Wensinck, el-Mu£cem, “fsr”
md.). Sahâbe de tefsir kelimesini Kur’an’ýn
ve Tevrat’ýn yorumu için kullanmýþtýr. Hz.
Ömer ribâ âyetinden söz ederken Resûl-i
Ekrem’in bu âyeti tefsir etmeden vefat et-
tiðini bildirir (Ýbn Mâce, “Ticârât”, 58). Ebû
Hüreyre, Ehl-i kitabýn Tevrat’ý Ýbrânîce oku-
duðunu ve müslümanlar için onu Arapça
olarak açýkladýðýný söylerken tefsir kelime-
sine yer verir (Buhârî, “Tefsîr”, 2/11, “Ý.ti-
sâm”, 25, “Tevhîd”, 51). Ýbn Abbas’tan ge-
len bir rivayete göre Resûlullah iman ko-
nularýný yanýna gelen bir topluluða tefsir
etmekteydi (Müslim, “Îmân”, 23; benzer
rivayetler için bk. Nesâî, “Îmân”, 25, “Eþ-
ribe”, 54; Ebû Dâvûd, “Eþribe”, 7). Tefsir
kelimesi, tâbiîn döneminden baþlayarak
Kur’an’ýn yorumu için telif edilen kitaplar
için de kullanýlmýþtýr. Ýmam Mâtürîdî ve
Taberî’nin eserlerinde görüldüðü üzere III.
(IX.) yüzyýlda yazýlan bazý tefsirler için isim
olarak te’vil kelimesi tercih edilmiþtir.

Mahiyeti ve Önemi. Kur’an’ý doðru an-
lamak ve tefsir etmek için en önemli þart,
onun Allah kelâmý olduðunu ve kendisine
özgü bir yapýsýnýn bulunduðunu kabul et-
mektir. Kur’an’a beþer kelâmý gibi yak-
laþma onu anlamanýn ve doðru tefsir et-
menin önündeki en önemli engeldir. Al-
lah Kur’an’ý, vasýflarý yine bizzat Kur’ân-ý
Kerîm’de ortaya konan müttakiler için hi-
dayet rehberi olarak göndermiþtir (mese-
lâ bk. el-Bakara 2/2-4; Âl-i Ýmrân 3/138; el-
Mâide 5/15-16; en-Nahl 16/102; Fussýlet 41/
44). Takvâ ise insanýn kalbinde Allah, me-
lek, kitap, peygamber, kader ve âhiret inan-
cý ile kökleþir. Bunlara ve diðer hususlara
inanmayan kiþinin Kur’an tefsirindeki na-
sibi sýnýrlýdýr. Nitekim bir âyette, “Allah’ýn
âyetlerine iman etmeyenleri Allah hidaye-
te erdirmez; onlar için acýklý bir azap vardýr”
buyurulurken (en-Nahl 16/104) bir baþka
âyette kâfirin Kur’an karþýsýndaki durumu
saðýrlýk ve körlük olarak tasvir edilir: “Eðer
biz Kur’an’ý Arapça dýþýnda bir dille gön-
derseydik derlerdi ki: ‘Keþke onun âyetle-
ri -Araplar’ýn anlayacaðý þekilde- ayrýntýlý
biçimde açýklansaydý! Dil yabancý, muha-
tap Arap! Böyle þey olur mu?’ De ki: Kur’an
iman edenler için hidayet rehberi ve þifa-
dýr. Ýman etmeyenlerin kulaklarýnda aðýr-

lýklar vardýr. Kur’an onlar için bir körlüktür
(onlara kapalý gelir) (Fussýlet 41/44). Süf-
yân b. Uyeyne, “Yeryüzünde haksýz yere
büyüklük taslayanlarý âyetlerimden uzak-
laþtýrýrým. O kibirlenenler her türlü mûci-
zeyi görseler bile yine onlara iman etmez-
ler. Doðru yolu görseler o yolu tutmazlar;
fakat sapýklýk yolunu görseler o yola girer-
ler. Öyle! Çünkü onlar âyetlerimizi yalan
saymayý âdet haline getirmiþ ve onlardan
gafil olagelmiþtir” meâlindeki âyette (el-
A‘râf 7/146) yer alan, “Âyetlerimden uzak-
laþtýrýrým” ifadesini, “Onlardan Kur’an’ý
anlama yeteneðini çeker alýrým” þeklin-
de yorumlamýþtýr. Dolayýsýyla Allah’a ve
Kur’an’a inanmayan kimseler ya da müslü-
man olmasýna raðmen Ýslâm dýþý bir hayat
yaþayanlar Kur’an’ýn derinliðine inemez,
Kur’an’ýn sýrlarýný keþfedemezler (Zerkeþî,
I, 97-99; Süyûtî, II, 1212-1213). Kur’an’ý tef-
sir etme niyeti taþýyan kiþi için öngörülen
ibadet hayatý çaðdaþ müfessirlerden Emîn
Ahsen Islâhî tarafýndan “Allah’a teslimiyet”
baþlýðý altýnda ele alýnmýþ ve inancý haya-
týna yansýmayan kimselerin Kur’an’ý tef-
sir edemeyeceði bildirilmiþtir (Mebâdî, s.
19-21).

Allah’ýn insanla konuþmasý, ona bilgiler
ulaþtýrmasý, isteklerini bildirmesi ancak va-
hiy yoluyla ve diðer bazý yollarla olduðuna
göre (eþ-Þûrâ 42/51) O’nun muradýný bun-
lar dýþýnda bir yöntemle anlamak mümkün
deðildir. Þu halde Kur’an’ýn, mahiyeti iti-
bariyle insanýn nüfuz edebileceði bir nite-
likte olmasý gerekir. Cenâb-ý Hak insanla
iliþkisini insanýn þartlarýna göre oluþturmuþ-
tur. Bu da iki yolla ortaya çýkmýþtýr. Bun-
lardan biri meleklerdir. Allah özellikle Ceb-
râil vasýtasýyla insanla münasebet kurmuþ,
bir yandan vahyini insanlara ulaþtýrmýþ (en-
Nahl 16/102-103), öte yandan bunu nasýl
anlayýp uygulayacaklarý konusunda onla-
ra rehberlik yapmýþtýr. Rivayete göre Ceb-
râil, Kur’an vahyi dýþýndaki maksatlar için
de Resûl-i Ekrem’e geliyor ve ona Kur’an
dýþýnda bilgiler ulaþtýrýyordu. Ayrýca Re-
sûlullah kendisine Kur’an’la birlikte onun
bir mislinin daha verildiðini söylemiþtir
(Ebû Dâvûd, “Sünnet”, 5). Ýkinci teblið va-
sýtasý özel olarak seçilen insanlardýr. Allah,
diðer insanlara göre üstün niteliklere sa-
hip elçileriyle ve genelde vahiy meleði vasý-
tasýyla, bazan da doðrudan bilgiler aktarmýþ
ve onlara isteklerini bildirmiþtir. Kur’an’ýn
anlaþýlmasýný murat eden Cenâb-ý Hak onu
anlaþýlýr kýlmýþ, bazý âyetleri diðerleriyle açýk-
lamýþ, insanlarýn anlamakta zorluk çekecek-
leri hususlarý Cebrâil ve Peygamber vasýta-
sýyla izah etmiþtir. Nitekim Hz. Âiþe’den ge-
len bir rivayete göre Cebrâil, Resûlullah’a

yine Kur’an’la açýklandýðýný bildirir tarzda
da kullanýlmaktadýr (meselâ bk. el-Bakara
2/187, 242, 266; el-Mâide 5/89; el-En‘âm
6/105; en-Nûr 24/58, 61).

Kur’an’da yer alan (el-Bakara 2/129; Âl-i
Ýmrân 3/164; el-Cum‘a 62/2) “yuallimühü-
mü’l-kitâbe” (onlara kitabý öðretiyor) ibare-
sinden Hz. Peygamber’in kendisine indi-
rilen vahyi öðretme görevinin bulunduðu
anlaþýlmaktadýr. Terim anlamýyla “i‘rab”
“cümlenin dil açýsýndan tahlili” mânasýna
gelmekle birlikte ilk dönemlerde bu keli-
meyle “bir þeyi doðru ifade etme, anlama
ve açýklama” gibi mânalar kastedilmektey-
di. Resûl-i Ekrem’in, “Kur’an’ý i‘rab ediniz ve
onun garîb lafýzlarýný araþtýrýnýz” (Hâkim, II,
439; Süyûtî, II, 1194); Hz. Ebû Bekir’in, “Ba-
na Kur’an’dan bir âyet i‘rab etmem bir
âyet ezberlememden daha sevimli gelir”;
Hz. Ömer’in, “Kur’an’ý okuyan ve i‘rab eden
kimseye Allah katýnda bir þehid ecri verilir”
(Kurtubî, I, 23; Süyûtî, II, 1195); Abdullah
b. Ömer’in, “Kur’an’ý okuyan ve okurken
i‘rab edene her bir harf için yirmi hasene
yazýlýr” (Kurtubî, I, 23; Ýbrâhim Abdullah
Rufeyde, I, 99) þeklindeki sözleri Kur’an’ýn
doðru okunmasý ve anlaþýlmasýyla ilgilidir.
“Fussýlet” (geniþ geniþ açýklandý [Hûd 11/1])
ve “nusarrifü” (çeþitli þekillerde ifade edi-
yoruz ve açýklýyoruz [el-En‘âm 6/105]) fiil-
leriyle de Kur’an’ýn tefsirinin kastedildiði
açýktýr. “Þerh” ve “tavzih” kelimeleri genel-
de bilgiyi veya kelimeyi açýklamak için kul-
lanýlsa da gerek Kur’an’da gerekse diðer
dinî kaynaklarda “Kur’ân-ý Kerîm’in yorum-
lanmasý” anlamýnda kullanýldýðýna rast-
lanmamaktadýr. Kur’an’da doðrudan tef-
sirle alâkalý olmasa da tefsirin aþamasý sa-
yýlan anlama ve kavramayla ilgili çok sayý-
da kelime bulunmaktadýr. Bunlarý “tefek-
kür” (meselâ el-Bakara 2/219, 266), “tedeb-
bür” (en-Nisâ 4/82), “taakkul” (el-Bakara
2/44, 75, 242), “tezekkür” (el-Bakara 2/
221) ve “tefekkuh” (el-En‘âm 6/65) baþlýk-
larý altýnda toplamak mümkündür. Kutsal
metinlerin ve özellikle Kur’an’ýn anlaþýlma-
sý ve yorumlanmasý için bazýlarýnca öneri-
len “hermenötik” (Fr. herméneutique) te-
rimi Ýslâm dünyasýnda entelektüel kesim
arasýnda sýnýrlý bir yer edinmiþse de bu-
nun tefsir veya te’vil kavramlarýndan biri-
ni yahut her ikisini karþýladýðý söylenemez.
Batý’da geliþen prensiplere dayanan ve
Türkçe’de “anlam bilimi” diye karþýlanan
“semantik” (Fr. sémantique), günümüzde
özellikle konulu tefsir metodu içerisinde
veya Kur’an kavramlarý çalýþmalarýnda bir
yer tutmakla birlikte Ýslâm ilimlerinde bu-
nun yerine geçen “fýkhü’l-luga” gibi dallarýn
bulunmasý sebebiyle yeni bir yöntem sayýl-
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cüsü anlamýný sadece Allah’ýn bildiði âyet-
lerdir (Taberî, I, 70). Taberî, Kur’an’ý tef-
sir bakýmýndan üç kýsma ayýrýr ve birinci
kýsýmda kýyametin kopuþ vakti, Hz. Îsâ’-
nýn dünyaya iniþi, güneþin batýdan doð-
masý ve sûra üfürülme zamaný gibi Al-
lah’ýn bilgisi dahilinde bulunan hususlar
yer alýrken ikinci kýsýmda Cenâb-ý Hakk’ýn,
tefsirini Hz. Peygamber’e býraktýðý ve öð-
rettiði âyetler gelir; bunlar saðlam riva-
yetler yoluyla bilinebilir. Üçüncü kýsým di-
le ve üslûba hâkim ilim ehlinin bilebilece-
ði ve garîbü’l-Kur’ân, i‘râbü’l-Kur’ân ilim-
lerinin sýnýrlarý içine giren konulardýr.

Süyûtî tefsir ilmini öðrenmenin farz-ý ki-
fâye olduðu konusunda ulemânýn icmâ et-
tiðini bildirmekte ve Ýslâm’daki üç temel
ilimden birini tefsir diye göstermektedir
(el-Ýtšån, II, 1195). Tefsirin konusu Allah’ýn
insanlar için gönderdiði son ilâhî tebliði in-
celemek, amacý ise bu tebliði her seviye-
den insana anlatýp tanýtmak, bununla in-
sanlarýn yolunu aydýnlatmaktýr. Râgýb el-
Ýsfahânî’ye göre tefsir ilmi, gerek konusu
gerek maksadý gerekse insanlarýn ona olan
ihtiyacý sebebiyle ilimlerin en þereflisidir
(Mušaddimetü Câmi£i’t-tefâsîr, s. 91; Süyû-
tî, II, 1195-1196). Kur’an insanlar için hi-
dayet kaynaðý olduðuna göre onu anlama
çabasýnýn önemi tartýþma götürmeyecek
kadar açýktýr. Resûlullah’a âyetleri açýkla-
ma görevi veren Allah, vahyin muhatapla-
rýna da âyetleri üzerinde düþünme ve on-
larý anlama sorumluluðu yüklemekte, bu
çaba içerisine girmeyenleri kýnamaktadýr
(en-Nisâ 4/82; el-Mü’minûn 23/68; Sâd 38/
29; Muhammed 47/24).

Kur’an Tefsirinin Temelleri. Kur’ân-ý Ke-
rîm dili iyi kullanan, lafýzlarýn delâletini ve
sözün söyleniþ biçiminden neyin kastedil-
diðini iyi bilen bir kavme indirilmiþtir. An-
cak Kur’an’ýn ilk muhataplarýnýn her âye-
ti anlayýp kavradýðýný iddia etmek müm-
kün deðildir. Ýbn Haldûn’un ileri sürdüðü,
Kur’an’ýn nâzil olduðu dönemdeki Arap-
lar’ýn tamamýnýn Kur’an’ý anlayýp bildiði
yönündeki görüþ (el-Mušaddime, II, 363)
Ahmed Emîn tarafýndan haklý gerekçe-
lerle eleþtirilmiþtir (Fecrü’l-Ýslâm, s. 195).
Zira Kur’ân-ý Kerîm onlarýn bildiði lafýz-
lar ve konular yanýnda hiç duymadýklarý
konularý hiç duymadýklarý isimlerle birlik-
te ortaya koymakta, yer yer kullandýkla-
rý kelime ve kavramlara yeni anlamlar yük-
lemektedir. Dolayýsýyla Araplar nâzil olan
âyetlerden bir kýsmýný ya hiç kavrayamý-
yorlar ya da kelime bilgilerine dayanarak
ancak yüzeysel biçimde anlýyorlardý. Özel-
likle Mekke döneminin ilk yýllarýnda inen ve
âhiret hayatýna vurgu yapan, yaratýlýþ ko-

nularýný ve fezanýn derinliklerini alýþýlmýþýn
dýþýnda bir üslûpla beyan eden âyet ve sû-
reler Mekkeliler’i hayrete düþürüyordu. Râ-
gýb el-Ýsfahânî’nin de belirttiði gibi özellik-
le müteþâbih âyetleri ancak ana hatlarýyla
(mücmelen) anlayabiliyorlardý (Tefsîrü’r-Râ-
³ýb el-Ý½fahânî, I, 424-425; ayrýca bk. Zerkeþî,
I, 107). Kur’an’ýn muhtevasý, üslûbu ve ke-
lime uyumu incelendiðinde onda hem ko-
nu hem üslûp bakýmýndan nüzûl dönemin-
de yaþayan Araplar’ýn özel durumuna uy-
gun bir anlatýmýn söz konusu olduðu görü-
lür. Buna göre vahyin çeþitli yönlerinden bir
kýsmý ilk muhataplarýn durumuna uygun
düþüyor, bu da onlarýn Kur’ân-ý Kerîm’e ilgi
duymasýný saðlýyordu. Müþriklerin kendi
yandaþlarýný Kur’ân-ý Kerîm’i dinlemekten
uzak tutmaya çalýþmalarý (Fussýlet 41/26)
onun insanlarý etkileyen bu kuþatýcý yapý-
sýyla ilgilidir. Ýlk müslümanlarýn anlayama-
dýklarý konularý Resûl-i Ekrem’e sormalarý
ya da anladýklarýyla yetinip diðer hususla-
rý Allah’ýn kudretine, hikmetine ve irade-
sine baðlamalarý meseleyi büyük oranda
çözmekteydi. Hadis ve tefsir kaynaklarýn-
da Resûlullah’ýn özellikle göklerden, yer-
yüzünün durumundan, daðlardan bahse-
den âyetleri yorumladýðýna dair rivayetler
bir hayli azdýr ve bunlar da genel nitelik-
tedir. Daha sonra tefsirlere giren Ýsrâili-
yat’ta bu hususlara dair rivayetlerin çokça
yer almasý bu görüþü desteklemektedir.
Hz. Peygamber insanlara kevnî âyetleri
açýklasaydý anlayamayacaklarý için Ýslâm’-
dan uzaklaþacaklar veya bu ayrýntýlar içe-
risinde yollarýný þaþýracaklardý.

Hz. Peygamber’in Kur’an’ýn ne kadarýný
tefsir ettiði hususuyla ilgili iki görüþ bu-
lunmaktadýr. Âlimlerden bir kýsmý Resûl-i
Ekrem’in Kur’ân-ý Kerîm’in tamamýný tef-
sir etmediði noktasýnda birleþmektedir.
Bu görüþü savunanlar içerisinde Zerkeþî’-
nin konuya yaklaþýmý oldukça tutarlý gö-
rünmektedir (el-Burhân, I, 108). Süyûtî’nin
el-Ýtšån’da kendilerinden görüþ naklettiði
kiþiler içerisinde yer alan Huveyyî de Resû-
lullah’ýn tefsir ettiði âyetlerin az olduðunu
söylemektedir. Hz. Âiþe’den rivayet edilen,
“Peygamber, Cibrîl’in kendisine öðrettiði sa-
yýlý âyet dýþýnda Allah’ýn kitabýndan herhan-
gi bir þey tefsir etmezdi” þeklindeki rivayet
de (Taberî, I, 79, 83; Ýbn Kesîr, I, 18) bu gö-
rüþü desteklemektedir. Ýbn Teymiyye’nin
dile getirdiði, kaynaðý Taberî’ye (I, 82-83)
ve öncesine kadar giden diðer görüþe gö-
re Resûl-i Ekrem, Kur’ân-ý Kerîm’in tama-
mýný veya tamamýna yakýnýný ashabýna açýk-
lamýþtýr. Eðer böyle olmasaydý Allah’ýn ken-
disine verdiði tebyin görevinin (en-Nahl
16/44, 64) bir anlamý kalmazdý (Mušaddi-

Kur’an’ýn tefsirini de öðretmekteydi (Ta-
berî, I, 79, 83; Ýbn Kesîr, I, 18). Kur’an tef-
sirinde bu yapýyý benimsemeyen bir yak-
laþým daha baþýndan hükümsüzdür. Zira
vahyin ulaþtýrýlmasýnda kendisine güveni-
len kiþiye onun yorumunda ve uygulama-
sýnda da güvenilmesi aklýn gereðidir.

Kur’ân-ý Kerîm deðiþik türlerde bilgiler
içermekte olup bu bilgilerde çeþitlilik bu-
lunduðu gibi nitelik bakýmýndan da fark-
lýlýklar vardýr. Allah Kur’an’ý tanýtýrken on-
dan her þeyi açýklayan (Hûd 11/1; Yûsuf
12/111; Fussýlet 41/3), “yaþ ve kuru” her
þeyi ihtiva eden (el-En‘âm 6/59) bir kitap
diye söz etmektedir. Kur’an’da dünyadan
âhirete, geçmiþten geleceðe, bireyden
topluma, küçük canlýlardan büyük canlý-
lara, en basit konulardan en karmaþýk me-
selelere kadar hemen her þeye kýsa veya
geniþ biçimde yer verilmektedir. Böyle-
sine zengin bir konu yelpazesine sahip
Kur’ân-ý Kerîm’de bulunanlar iki temel baþ-
lýk altýnda toplanabilir: Muhkem ve müte-
þâbih âyetler. Bu taksime bir yerde çok açýk
ifadelerle iþaret edilirken (Âl-i Ýmrân 3/7)
muhkem ve müteþâbih kavramlarýndan
baþka âyetlerde de söz edilir. Kur’an’la il-
gili bilinmesi gereken bir baþka husus ne-
sihtir. Âyetler içerisinde hükmü deðiþme-
yenler çoðunlukta olmakla birlikte hük-
mü kaldýrýlanlar da (mensuh) vardýr (el-
Bakara 2/106; en-Nahl 16/101). Ayrýca ba-
zý Kur’an âyetlerinde mevcut çok anlam-
lýlýk ve mecazî / temsilî anlatým muhatabý
yanýltabileceðinden dikkatli olunmasý ge-
rekir. Tefsir yapýlýrken bu durumlarýn en
ince ayrýntýlarýna kadar bilinmesi þarttýr.

Asýl itibariyle hidayet kaynaðý olmakla
birlikte bazý insanlarýn Kur’an’la hidayet
bulacaðý, bazýlarýnýn da ona yaklaþýmý se-
bebiyle sapkýnlýða düþeceði bildirilmiþtir
(ez-Zümer 39/23). Kur’ân-ý Kerîm’de mev-
cut müteþâbihler müfessirin önüne büyük
fýrsatlar açacaðý gibi onun için tehlikeler
de arzedebilir. Tefsire yönelen kiþi bir yan-
dan Kur’an’da çeliþki ve yanlýþlýk olmaya-
caðýný kabul ederken öte yandan gücünün
sýnýrlarýný unutmadan Kur’an’ýn müteþâ-
bihlerini çözmeye çalýþýr. Müteþâbihler ko-
nusunda gösterilecek zaaf tefsir ve te’vil-
deki baþarýyý etkilerken kiþiyi Âl-i Ýmrân
sûresinde (3/7) iþaret edilen tehlikelere
düþürebilir. Ýbn Abbas’a göre Kur’ân-ý Ke-
rîm’i anlaþýlmasý bakýmýndan dört aþama-
da ele almak mümkündür. Bunlardan ilki
Araplar’ýn dil sayesinde anladýklarý âyetler,
ikincisi insanlarýn anlamamakta mâzur gö-
rülemeyeceði derecede açýk olanlar, üçün-
cüsü Kur’an’ý anlama hususunda derinle-
þen âlimlerin bilebileceði âyetler, dördün-
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emrediliyorsa o takdirde bu düþünme iþi
her dönemdeki insanýn görevi olmaktadýr.
Düþünme Kitap ve Sünnet’in geneline ters
düþmeyen bir mahiyet arzediyorsa böyle
serbest bir düþünmede Hz. Peygamber’-
den ve ashaptan gelmeyen birtakým bilgi-
lerin ileri sürülmesi ve yeni fikirlerin üre-
tilmesi kaçýnýlmazdýr. Kur’an’ýn tamamý-
nýn Resûl-i Ekrem tarafýndan tefsir edil-
diði görüþü bir faraziyeden ibarettir. Re-
sûlullah’ýn, ashabýn ve tâbiîn neslinin koy-
duðu prensipler çerçevesinde hareket edip
bazý yeni metotlar geliþtiren müslüman
ilim adamlarýnýn Kur’an’ý yorumlama ça-
basý, onun evrenselliðinin ve kýyamete ka-
dar insanlarýn problemlerini çözecek bir
nitelik ve içerikte bulunduðunun kabul
edildiðini göstermektedir.

Tarihsel Geliþimi ve Ýlim Haline Gelme-
si. Kur’an’ýn ilk müfessirinin Hz. Peygam-
ber olduðu noktasýnda bir ihtilâf yoktur.
Bunu Ehl-i Kur’an ekolü mensuplarý da ka-
bul etmektedir. Tefsiri ondan ashabý al-
mýþ, ashap da bu bilgileri tâbiîne aktar-
mýþtýr. Muteber hadis kaynaklarý Resûlul-
lah’a, ashaba ve tâbiînin önde gelenleri-
ne ait Kur’an tefsirlerini bir araya getir-
miþtir. Bu kaynaklara bakýldýðýnda Resûl-i
Ekrem’in Kur’an tefsirinin muhtelif þekil-
lerde ortaya çýktýðý görülür. Resûlullah yer
yer ashabýn yanlýþ anlama ve yorumlama-
larýný tashih etmekte, yer yer doðrudan
bir âyeti veya sûreyi yorumlamakta veya
kapalý bir noktasýný açýklamakta, bazan da
sorulara cevap mahiyetinde Kur’an’ý tef-
sir etmektedir. Âyetteki kapalýlýðýn gideril-
mesi, bilinmeyen bir kelimenin izahý, âye-
tin âyetle tefsir edilmesi, âyette anlatýlan
bir olaya dair ayrýntý verilmesi bu tefsir þe-
killerindendir. Böylece Resûlullah yaptýðý
yorumlarla Kur’an’ýn mücmelini beyan,
mutlakýný takyid, müþkilini tavzih, müp-
hemini beyan, umumunu tahsis ve nes-
hini beyan etmiþ, yer yer baþka açýklama-
lar da yapmýþtýr (Resûlullah’ýn Kur’an’ý yo-
rum þekilleri için bk. Yýldýrým, I, 99-233).
Hadis kaynaklarýnda nakledilen sahâbe ri-
vayetlerinde esbâb-ý nüzûl ve nâsih-men-
suh konularýnda bilgi bulunduðu gibi âyet-
teki kapalýlýðýn giderildiði, kelimelerin açýk-
landýðý, Ýsrâiloðullarý’ndan gelen haberle-
rin aktarýldýðý hususlar da göze çarpmak-
tadýr. Ancak sahâbîlerin tefsir yaparken
çok ihtiyatlý davrandýklarý, bilmedikleri ko-
nularda fazla konuþmadýklarý görülmek-
tedir (Taberî, I, 72). Sadece Abdullah b.
Mes‘ûd ve Abdullah b. Abbas gibi önde
gelen müfessir sahâbîlerin Resûl-i Ek-
rem’den intikal eden yorumlarý kullanarak
Kur’an’ýn tamamýna yakýnýný tefsir ettik-

leri bilinmektedir (a.g.e., I, 75). Sahâbe
tefsirinde kelimelerin tahlili için Arap þii-
rinden ve nesrinden yararlanýldýðý, müþkil
konularýn halli için Arap tarihinden fayda-
lanýldýðý dikkat çekmektedir. Ancak sahâ-
be tefsirinde göze çarpan en önemli husus
Ehl-i kitap’tan intikal eden bilgilerin (Ýsrâi-
liyat) kullanýlmaya baþlanmasýdýr. Kur’ân-ý
Kerîm’de tarihî olaylara atýfta bulunan bir-
çok âyetin yorumu için yardýmcý bilgile-
re ihtiyaç duyulacaðýný bilen Hz. Peygam-
ber’in Ehl-i kitap’tan gelebilecek bilgilere
karþý bir tavýr ortaya koymamasý (Buhârî,
“Tefsîr”, 2/11; “Ý.tisâm”; 25, “Tevhîd”, 42,
51) Kur’an ile çeliþmeyen Ýsrâiliyat’ýn tef-
sirlere giriþini kolaylaþtýrmýþtýr. Sahâbe
döneminde ilk örnekleri görülen bu riva-
yetler tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn devrinde te-
lif edilen tefsirlerde önemli bir yer iþgal et-
miþtir (Ýbn Teymiyye, Mušaddime, s. 87).
Ýlk tam Kur’an tefsirini kaleme alan Mu-
katil b. Süleyman’ýn eseri ikinci ve üçün-
cü nesildeki bu deðiþimi açýkça ortaya koy-
maktadýr. Öte yandan Ýslâm toplumunda
Ýsrâiliyat’ýn sakýncalý görülmeyen kýsmýný
kabullenme eðilimi tefsirin geniþlemesini
saðlayan önemli unsurlardan biri olmuþ-
tur.

Ýlk dönem tefsir okullarý arasýnda en
güçlü olaný Mekke tefsir okuludur; çünkü
Resûl-i Ekrem’in kendisi için, “Allahým! Onu
dinde derin anlayýþlý kýl ve ona te’vili öðret”
þeklinde dua ettiði (Müsned, I, 214, 269,
314; Buhârî, “.Ýlim”, 17, “Vudû,”, 10; Müs-
lim, “Feçâ,ilü’s-sahâbe”, 138) Ýbn Abbas’a
dayanmaktaydý. Onun arkadaþlarý ve öð-
rencileri arasýnda Saîd b. Cübeyr, Mücâ-
hid b. Cebr, Ýkrime el-Berberî, Tâvûs b.
Keysân ve Atâ b. Ebû Rebâh gibi tefsirde
görüþlerine önem verilen kiþiler vardýr. Ýbn
Abbas’ýn tefsir rivayetleri muhtelif kol-
lardan gelmektedir. Bunlarýn içinde güve-
nilir olanlar bulunduðu gibi rivayet tekniði
bakýmýndan güvenilemeyecek olanlar da
vardýr (Süyûtî, II, 1228-1233). Tefsirde bir
diðer önemli okul Medine okuludur. As-
haptan Übey b. Kâ‘b’a dayanan Medine
okulunun temsilcileri arasýnda Ebü’l-Âliye
er-Riyâhî, Muhammed b. Kâ‘b el-Kurazî,
Zeyd b. Eslem, Abdurrahman b. Abdullah
ve Abdullah b. Vehb gibi âlimler mevcut-
tur. Ýlk müslümanlar arasýnda yer alan ve
tefsire dair geniþ bilgisi olduðu kendisi ta-
rafýndan ifade edilen Abdullah b. Mes‘ûd’un
öðrencileri ve arkadaþlarýnýn temsil ettiði
Irak okulu da Mekke okulu kadar güçlü-
dür. Onun takipçileri arasýnda Alkame b.
Kays, Mesrûk b. Ecda‘, Esved b. Yezîd,
Mürre el-Hemedânî, Hasan-ý Basrî, Katâ-
de b. Diâme ve Ýbrâhim en-Nehaî gibi þah-

me, s. 63). Sahâbîlerin bir kýsmýndan gelen,
Kur’an’ýn on âyetini Hz. Peygamber’den öð-
renmedikçe diðer on âyete geçmedikleri
yolundaki rivayetler ve onlarýn, “Biz Kur’an’ý
ilim ve amel olarak birlikte öðrendik” þek-
lindeki ifadeleri (Müsned, V, 410; Hâkim,
I, 557; Taberî, I, 74-75) bunun delilini oluþ-
turmaktadýr. Bu yaklaþým ilk anda kuþatý-
cý bir bakýþ gibi algýlansa da tefsirin mik-
tarýný gösterme bakýmýndan somut bir
delile dayanmadýðý için teorik bir görüþ
niteliðinde kalmaktadýr. Zira gerek bu fik-
re meylettiði hissedilen Taberî’nin gerek-
se bu görüþü açýk biçimde ileri süren Ýbn
Teymiyye’nin eserleri üzerinde yapýlan ça-
lýþmalar, Kur’an’ýn her âyetiyle ilgili en az
bir hadisin bulunduðunu ortaya koyacak
nitelikte deðildir. Ayrýca hadis kaynakla-
rý ve bunlardan faydalanýlarak yazýlan ri-
vayet tefsirleri isnadý Resûlullah’a ulaþan
fazla rivayet kaydedememiþtir. Ashabýn
önde gelenlerinden birçok kiþinin kendile-
rine anlamý sorulan bir âyet veya kelimeyi
bilmediðini söylemesi, ayrýca Hz. Ömer’-
den nakledilen ribâ âyetiyle ilgili rivayet
(Müsned, I, 312; Ýbn Mâce, “Ticârât”, 58)
teorik anlamda Kur’ân-ý Kerîm’in tamamý-
nýn Hz. Peygamber tarafýndan tefsir edil-
mediðini ispat etmeye yeter durumdadýr.

Resûl-i Ekrem, Kur’an’ýn tamamýný as-
habýna açýklamýþsa bu takdirde iki mese-
le ortaya çýkmaktadýr. Resûlullah’ýn bu
tefsirinin bir alternatifi bulunmayan bir
tefsir olduðu ileri sürülürse gerek sahâ-
bîler gerek sonra gelenler için bu tefsi-
ri sadece nakledip bunun üzerine bir þey
söylememek gerekir. Halbuki ashabýn ve
ardýndan gelen nesillerin kendi görüþle-
rini ileri sürdüðü ve Kur’an’ý kendi sözle-
riyle tefsir ettiði bilinmektedir. Diðer
ihtimale göre ise Hz. Peygamber Kur’an’ý
ashabýna açýklamýþ, ancak âyetlerin alter-
natif yorumu için ashabý serbest býrak-
mýþtýr. Bu durumda da ashaba tanýnan
bu serbestliðin sonraki nesillere tanýnma-
dýðý yolunda bir delilin bulunmasý gerekir.
Taberî’nin Kur’an üzerinde düþünmeyi em-
reden âyetleri açýklarken benimsediði olum-
lu bakýþ açýsýnýn (Câmi£u’l-beyân, I, 76-77)
ve Selef âlimlerinin Kur’an’ý tefsir etme ko-
nusunda yetkili olduklarý, Kur’an’ý tefsir
etmekten menedilmedikleri (a.g.e., I, 84)
yolundaki beyanýnýn yukarýda zikredilen gö-
rüþüyle çeliþtiðini belirtmek gerekir. Resû-
lullah’ýn Kur’an’ýn tamamýný yorumlama-
dýðý farzedildiðinde de bazý meseleler or-
taya çýkmaktadýr. Sadece Peygamber dö-
nemindeki muhataplara deðil kýyamete
kadar gelecek bütün insanlýða gönderilen
bir kitapta o kitap üzerine düþünülmesi
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farklý bir tefsiri gibi kabul görürken öte
yandan Kur’an’ý yorumlayacak olanlar için
kelimelerin ve âyetlerin anlam sýnýrlarýný
belirleyen kaynaklar olarak görülmüþtür.
Tefsir tarihinin bu aþamasýnda rivayetle-
re dayanan tefsirle dil tahlilleri ve anlam
geniþletmelerini içine alan re’y tefsiri bir-
likte devam etmiþtir.

Ýlk dönem Kur’an tefsiri için belki de
son söz niteliðindeki çalýþmayý Ýbn Cerîr
et-Taberî gerçekleþtirmiþtir. Taberî, bir yan-
dan bu noktada öncülük yaparken öte yan-
dan daðýnýk halde bulunan tefsir rivayet-
lerini bir araya getirmiþ ve tefsirin tedvini
için önemli bir hizmet görmüþtür. Câ-
mi£u’l-beyân £an teßvîli âyi’l-Æurßân adý-
ný verdiði eseri genellikle bir rivayet tef-
siri olarak kabul edilse de iyi bir inceleme
onun ayný zamanda dirâyet tefsirine ait
pek çok unsur içerdiðini ortaya koyar. Ni-
tekim son zamanlarda Taberî’nin tefsiri-
nin dirâyet yönüne dikkat eden çalýþma-
lar yapýlmaktadýr. Taberî’den sonra hacim-
li ve derli toplu bir çalýþma yapýlmamýþsa
da farklý metotlarla onun eseri kadar þöh-
ret kazanan tefsirler yazýlmýþtýr. Bunlarýn
içinde Zemahþerî’nin el-Keþþâf’ýný ve Fah-
reddin er-Râzî’nin Mefâtî¼u’l-³ayb’ýný
özellikle anmak gerekir. Ýslâm’ýn dünyanýn
küçük yerinde yayýlmasý ile Ýranlýlar’ýn, Türk-
ler’in, Türkistanlýlar’ýn, Kafkas kavimlerinin,
Hintli müslümanlarýn, Malaylar’ýn, Endo-
nezyalýlar’ýn, Afrikalýlar’ýn, Endülüslüler’in
yazdýðý çok sayýda tefsir meydana getiril-
miþtir.

Tefsir Çeþitleri. Birçok ilim dalýnda ol-
duðu gibi tefsirde de metodik ve tema-
tik çeþitlenmelerin ve farklýlaþmanýn ger-
çekleþtiði görülmektedir. Bu farklýlaþma
Resûl-i Ekrem zamanýnda olmakla birlik-
te esas itibariyle II. (VIII.) yüzyýlýn sonlarýn-
da dikkat çekmeye baþlamýþtýr. Tedvin dö-
nemine kadar ortaya çýkan bazý eserler bu-
lunduðu gibi tedvin döneminden sonra
farklý baþlýklar altýnda deðerlendirilebile-
cek çeþitlerin ortaya çýktýðý görülmektedir.
Tefsirler, Kur’an âyetlerini yorumlamada-
ki yönteme ve yaklaþým biçimine göre tak-
sime tâbi tutabileceði gibi iþledikleri ko-
nulara göre de bölümlenebilir. Bunlarýn
bir kýsmý birden fazla baþlýk altýna girebi-
lir. Meselâ bir tefsire bir yandan mezhebî
(meselâ Þiî) denirken öte yandan dirâyet
tefsiri demek mümkündür. Sosyal tefsir
kategorisi içinde yer alan bir tefsirin hem
dirâyet hem rivayet yöntemlerini birlikte
kullanmasý da mümkündür. Esasen konu-
ya eleþtirel biçimde bakýldýðýnda tefsiri bö-
lümlemenin teorik anlamda bazý sakýnca-
larý olduðu görülür. Zira Kur’an bir gaye

için gelmiþtir, asýl gayesine göre anlaþýl-
malý ve o yolda tefsir edilmeye çalýþýlma-
lýdýr. Aksi takdirde tercih edilecek tefsir
yöntemlerinin Kur’an’ýn bu yönünü gölge-
de býrakmasý, onun amacý dýþýnda bir so-
nuca ulaþýlmasý söz konusu olabilir. Kur’an
tefsirindeki en önemli prensip Kur’an’a ön
yargýsýz yaklaþýlmasý ve onun götürdüðü
istikametin takip edilmesidir.

Kaynaklarý ve Yöntemleri Bakýmýndan
Tefsirler. Âyetlerin tefsiri esnasýnda baþ-
vurulan kaynaklara göre yapýlan bir tak-
simde aðýrlýklý olarak rivayet bilgilerini kul-
lanan yaklaþýmla aklî muhakemeye daya-
nan þahsî deðerlendirmeleri ve re’y ile tef-
siri önceleyen yaklaþým belirleyicidir. Bu iki
yaklaþým göz ardý edilmemekle birlikte
bunlarýn yanýnda sezgiyi de iþin içine ka-
tan ve Kur’an’ý tefsir ederken bazý iþaret-
leri önemseyen bir yaklaþým biçimi de var-
dýr. Ayrýca geniþ ölçüde dil tahlillerine yer
veren ve filolojik bir amaç güden tefsirler
mevcuttur. Müfessirlerden bu dört yön-
temi karma biçimde kullananlar da var-
dýr. 1. Rivayet Tefsiri. Tefsir için kaynak
olarak sadece Kur’ân-ý Kerîm’in, Resûl-i
Ekrem’in sünnetini, sahâbeyi ve sahâbe-
den faydalanan nesli esas alan ve “me’sûr
tefsir” diye de adlandýrýlan rivayet tefsiri
yaklaþýmýna göre müfessir bu yollarla ge-
len bilgiyle yetinir ve Kur’an’ý bu kaynakla-
ra dayanarak yorumlar. Þüphesiz Kur’an’ýn
en iyi müfessiri Kur’an’ýn kendisi ve Allah
resulüdür. Sahâbe ise vahiy döneminde
yaþadýðý, âyetlerin kimler hakkýnda ne za-
man indiðini gözlemlediði, Resûl-i Ek-
rem’in Kur’an tefsirini iþittiði ve Kur’an’ýn
getirdiði hükümlerin uygulamasýný gördü-
ðü için tefsirde önemli bir kaynaktýr. Tâ-
biîn ise sahâbenin aktarmadýðý pek çok
uygulamayý onlardan görerek sonraki ne-
sillere taþýmýþtýr. Burada en önemli sorun
anýlan dört kaynaðýn Kur’ân-ý Kerîm’in tef-
siri için yeterli olup olmadýðýdýr. Rivayet
tefsirini ideal yöntem kabul edenlere göre
bunun ötesine geçmek doðru deðildir. An-
cak Ýslâm toplumunun geniþlemesi, prob-
lemlerin artmasý ve þartlarýn deðiþmesi
gibi sebeplerin âyetlerin yeni bakýþ açýla-
rýyla tefsirini gerekli kýldýðý bir gerçektir.
Bizzat Kur’ân-ý Kerîm’in, Resûl-i Ekrem’-
den ve Selef’ten gelen bilgilerin Kur’an’ý
insanlarýn ihtiyacýný karþýlayacak bir kitap
olarak takdim ettiði, ayrýca Kur’an’ýn ken-
disinin muhataplarýný üzerinde düþünme-
ye teþvik ettiði göz önüne alýnýrsa sadece
nakle dayanan tefsirin yeterli olamayacaðý
düþüncesi öne çýkar. Ancak aradan geçen
uzun zamana raðmen rivayet tefsiri (tefsî-
rü’s-Selef) dýþýndaki yöntemleri reddeden in-

siyetler vardýr (M. Hüseyin ez-Zehebî, I,
49-95; Cerrahoðlu, Tefsir Tarihi, I, 103-112,
140-167).

Tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn devrinde tefsir
bir hayli geniþlemiþtir. Bu geniþlemede
bir âyetle ilgili rivayetlerin farklý isnad çe-
þitlerinin anýlmasý, dil ilimlerinin geliþme-
si ve tedvin faaliyetlerinin artmasý ile olu-
þan dil bilgilerinin, þiir, nesir, deyim ve ata-
sözlerinin delil olarak kullanýlmasý, Ýsrâili-
yat’ýn daha da artmasý ve ulemâ arasýn-
daki tartýþmalarýn nakledilmesi etkili ol-
muþtur. Bu dönemde dirâyet tefsiri ka-
tegorisine giren yorumlarýn dikkate deðer
biçimde çoðaldýðý görülmektedir. Tâbiîn
devrinde bizzat müfessirler tarafýndan
kaleme alýnan tefsirler bir hayli azdýr; yi-
ne de tefsirin kitap olarak tedvini hadis
mecmualarýndan öncedir. 150 (767) yýlýn-
da muhtemelen 100 yaþýnda vefat eden
Mukatil b. Süleyman’ýn günümüze ulaþan
Kur’an tefsiri (et-Tefsîrü’l-Kebîr: Tefsîru Mu-
šåtil b. Süleymân) ve tefsire dair diðer
eserleri tefsirlerin ilklerindendir. Ancak
gerek Hasan-ý Basrî gibi ilk dönem mü-
fessirlerinin yorumlarý ve halka açýk tefsir
dersleri, gerek Katâde b. Diâme’nin tefsir
tartýþmalarý, gerekse kendilerine çokça baþ-
vurulan I (VII) ve II. (VIII.) yüzyýl tefsir âlim-
lerinin deðerlendirmeleri bunlarýn talebe-
leri tarafýndan çok iyi korunmuþ ve nakle-
dilmiþtir; hatta bunlar tedvin edilmiþ eser-
ler gibi görülebilir. Belki de bu sebeple Ýb-
nü’n-Nedîm el-Fihrist’inde (s. 36-37) tâ-
biînden ve tebeu’t-tâbiînden çok sayýda
müfessirin tefsir rivayetlerini “Kitâbü tef-
sîri …” gibi baþlýklar altýnda vermiþtir. Bu
durumda tefsirlerin tedvinini II. (VIII.) yüz-
yýlýn baþlarýna kadar götürmek mümkün
görünmektedir.

Ayný dönemlerde rivayet tefsirlerinin ya-
nýnda baþlayan lugavî (filolojik) tefsir eði-
limi tefsir çalýþmalarýna ayrý bir hareket-
lilik kazandýrmýþ, böylece tefsirde yeni bir
dal ortaya çýkmýþtýr. Bunda Ýslâm toplu-
mundaki fikrî geliþimin ve deðiþimin bü-
yük payý vardýr. Önceleri Resûl-i Ekrem’in
ve ashabýn açýklamalarý ile yetinen müs-
lümanlar, Ýslâm’ý kabul eden ve büyük ço-
ðunluðu Arap olmayan unsurlar dolayýsýy-
la yeni problemlerle karþýlaþmaya baþla-
mýþtýr. Kur’an’ýn nüzûlüne þahit olmayan
ve onun mânalarýna ilk muhataplarý kadar
nüfuz edemeyen müslümanlar, Kur’an ke-
limeleri ve ibarelerini yer yer konulduðu
anlam dýþýnda kullanmaya baþlayýnca dil
âlimleri i‘râbü’l-Kur’ân, garîbü’l-Kur’ân,
meâni’l-Kur’ân, mecâzü’l-Kur’ân, müþki-
lü’l-Kur’ân, vücûh ve nezâir gibi çalýþma-
lar yapmýþtýr. Bunlar, bir yandan Kur’an’ýn
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âyeti (el-Bakara 2/187) yanlýþ anladýðýný
gördüðünde bu ifadedeki beyaz iplik ve
siyah iplikle gecenin karanlýðýnýn ve gün-
düzün aydýnlýðýnýn kastedildiðini söylemiþ-
tir (Buhârî, “Tefsîr”, 2/28). Sahâbeden ve
tâbiînden birçok kimse Kur’an’ý anlamaya
çalýþýrken kendilerine ulaþan bilgilerin ya-
nýnda re’y tefsirine de baþvurmuþtur. Nasr
sûresinin tefsirini arkadaþlarýna soran Hz.
Ömer sohbete genç sahâbî Ýbn Abbas’ý
dahil etmiþ ve onun yaptýðý aklî yorumu be-
ðenerek ona iltifat etmiþtir (Buhârî, “Tef-
sîr”, 110/3-4; Taberî, XXIV, 708).

Dirâyet tefsiri konusu çok tartýþýlmýþ-
týr. Zira Resûl-i Ekrem, “Kur’an’ý kendi gö-
rüþüyle tefsir eden kimse cehennemde-
ki yerine hazýrlansýn” buyurarak (Tirmizî,
“Tefsîr”, 1) re’y ile tefsiri kesinlikle yasak-
lamýþtýr. Bazý kimseler, müfessirin sahâbe
veya tâbiînden bir kimsenin adýný anma-
dan yaptýðý yorumlarý -bu yorumlar naklî,
aklî veya hissî bir delile dayansa bile- re’y
ile tefsir kategorisine dahil etmiþtir. Hal-
buki yasaklanan re’y ile tefsir bir asla da-
yanmayan ve tamamen kiþinin indî deðer-
lendirmesiyle ortaya konan tefsirdir. Bu
kiþiler çok defa saðlam bir rivayeti veya
aklî delili hesaba katmaz ya da isabetsiz ol-
duðunu iddia ederek kendi görüþlerini ile-
ri sürer. Kur’an üzerinde düþünmeyi em-
retmesi yanýnda akla büyük deðer veren
bir dinin aklý kullanarak yapýlan yorumla-
rý yasaklamasý düþünülemez. Ayrýca riva-
yet tefsirlerinde de aklî yorumlarýn bulun-
duðu inkâr edilemez. Çünkü âyetlerin tef-
siri esnasýnda hadislerin seçiminden on-
larýn âyetlere göre tasnifine, illetlerini ve
güçlü yanlarýný tayinden uydurma ve za-
yýf hadislerin ayýklanmasýna kadar pek çok
hususta aklî muhakemeye ihtiyaç vardýr.
Taberî tefsirinde rivayet malzemesinin akýl-
cý bir yolla tasnifinin yanýnda yer yer derin
tahlillere ve deðerlendirmelere rastlan-
maktadýr. Þu halde dirâyet tefsiri dinen
makbul bir tefsir yöntemidir ve mutlaka
kullanýlmasý gerekir. Nitekim Ýslâm top-
lumlarýnda sorunlarýn ortaya çýkmaya baþ-
lamasýna paralel þekilde meselelerin aklî
perspektiften deðerlendirildiði görülmek-
tedir. Gerek ilk lugavî tefsirlerde yer alan
dil tahlilleri gerekse Hasan-ý Basrî ve öð-
rencilerinin aklî yöneliþleri dirâyet tefsiri-
nin yeni bir dal olarak ortaya çýkýþýný sað-
lamýþtýr. Özellikle kelâm konularýnýn tartý-
þýlmaya baþlanmasýyla ana yapýdan kopan
ve kendisine yeni bir çizgi belirleyen ilim
adamlarý Mu‘tezile çatýsý altýnda toplan-
mýþtýr. Bunlar Hz. Peygamber’den, sahâbe
ve tâbiînden gelen rivayetlere önem ver-

mekle birlikte özellikle inanç konularý üze-
rinde aklî yorumlar yapmýþ, Kur’an âyet-
lerini yine Kur’an’dan çýkardýklarýný söy-
ledikleri prensiplere göre tefsir etmiþtir.
Ehl-i sünnet içerisinde öncülüðünü Ebû
Hanîfe’nin ve ilk nesil talebelerinin yap-
týðý hareket de akla büyük deðer vermiþ,
Kur’an tefsirinde ve fýkhî meselelerde ri-
vayetin yanýnda dirâyet yöntemini de güç-
lü biçimde kullanmýþtýr. Dirâyet tefsirinin
kuvvetlenmesinde tefsir rivayetlerindeki
zafiyet, Ýsrâiliyat’ýn, mevzû hadislerin art-
masý ve rivayetlerin sorunlarý çözmede ye-
tersiz kalmasý gibi sebepler de etkili ol-
muþtur (M. Hüseyin ez-Zehebî, I, 156-203;
dirâyet tefsiri ve önemi için bk. a.g.e., I,
255-287).

Hasan-ý Basrî ve Katâde b. Diâme’nin
sonradan derlenip kitap haline getirilen
tefsir görüþlerini ilk dirâyet tefsirlerinden
kabul etmek mümkündür. Çünkü Mu‘tezi-
le’nin önde gelen âlimleri özellikle Hasan-ý
Basrî’nin tefsirlerini kendi adlarýyla anýlan
eserlerde nakletmiþtir. Bununla birlikte
Mukatil b. Süleyman’ýn ciddi dirâyet un-
surlarý ihtiva eden et-Tefsîrü’l-kebîr’ini
tam dirâyet tefsirlerinin ilki saymak da
mümkündür (Mukatil b. Süleyman, Tefsî-
ru Mušåtil b. Süleymân, I, neþredenin gi-
riþi, s. he). Mu‘tezile âlimlerinin kaleme
aldýðý çok sayýda eser dirâyet tefsiri nite-
liðindeki çalýþmalardandýr (Mu‘tezile tef-
sirinin ilk örnekleri için bk. Bilgin, s. 54-
88). IV (X), V (XI) ve VI. (XII.) yüzyýllarda
Mu‘tezile âlimleri Kur’an’ýn tamamýný tef-
sir eden eserler meydana getirmiþtir. Dirâ-
yet tefsirlerinin en meþhuru Mu‘tezilî Ze-
mahþerî’nin el-Keþþâf adýyla bilinen tef-
siridir. Zemahþerî’den sonra kaleme alýnan
tefsir kitaplarý içerisinde Fahreddin er-Râ-
zî’nin Mefâtî¼u’l-³ayb’ý, Kadî Beyzâvî’nin
Envârü’t-tenzîl’i ve Ebü’l-Berekât en-Ne-
sefî’nin Medârikü’t-tenzîl’i bir bakýma el-
Keþþâf tefsirinin Mu‘tezilî görüþleri çýka-
rýlýp geniþletilmiþ veya özetlenmiþ þekli-
dir (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1481). Ýbnü’n-Na-
kýb el-Makdisî’nin 100 cilt kadar olduðu
bilinen ve mukaddimesi neþredilen et-
Ta¼rîr ve’t-ta¼bîr’i, Ali b. Muhammed
el-Hâzin’in Lübâbü’t-teßvîl’i, Ebû Hayyân
el-Endelüsî’nin el-Ba¼rü’l-mu¼î¹’i ve en-
Nehrü’l-mâd’ý, Ebüssuûd Efendi’nin Ýr-
þâdü’l-£ašli’s-selîm’i dirâyet tefsirinin di-
ðer örneklerindendir. Kurtubî’nin ayný za-
manda ahkâm tefsiri olarak da kabul edi-
len el-Câmi£ li-a¼kâmi’l-Æurßân adlý ge-
niþ tefsiri dirâyet tefsirinin baþarýlý örnek-
lerinden sayýlýr (önemli dirâyet tefsirleri-
nin tanýtýmý için bk. M. Hüseyin ez-Zehe-
bî, I, 288-368).

ce fakat güçlü bir çizgi bir þekilde varlýðýný
sürdürmüþ, hatta Arabistan merkezli Se-
lefî anlayýþ ile Hint alt kýtasýnda XIX. yüz-
yýlda ortaya çýkan Ehl-i hadîs ekolü bu ko-
nudaki sert tutumlarýný ileri noktalara var-
dýrmýþtýr (Selefîlik ve tefsir konusu için bk.
Öztürk, IX/3 [2009], s. 85-110; Erbaþ, IX/3
[2009], s. 125-139). Rivayet tefsirinin en
temel kaynaðý hadis mecmualarýdýr. Bun-
larýn dýþýnda anýlan usule göre Kur’an’ý tef-
sir eden kitaplar da kaleme alýnmýþtýr. Ab-
dürrezzâk es-San‘ânî’nin dört cüz halin-
de neþredilen Tefsîrü’l-Æurßân, Taberî’nin
Câmi£u’l-beyân £an teßvîli âyi’l-Æurßân,
Ýbnü’l-Münzir en-Nîsâbûrî’nin bir kýsmý gü-
nümüze ulaþan on cildi aþkýn et-Tefsîr, Ýbn
Ebû Hâtim’in Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm,
Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin Tefsîrü’l-
Æurßâni’l-Kerîm (Tefsîru Ebi’l-Ley¦ es-Se-
meršandî), Ebû Ýshak es-Sa‘lebî’nin el-Keþf
ve’l-beyân £an tefsîri’l-Æurßân, Begavî’-
nin Me£âlimü’t-tenzîl, Ýbn Atýyye el-En-
delüsî’nin el-Mu¼arrerü’l-vecîz, Ýbn Tey-
miyye’nin et-Tefsîrü’l-kebîr ve Dešåßi-
šu’t-tefsîr, Ýbn Kesîr’in Tefsîrü’l-Æurßâ-
ni’l-£a¾îm, Süyûtî’nin ed-Dürrü’l-men¦ûr
fi’t-tefsîr bi’l-meß¦ûr ve Ýbn Akýle’nin el-
Cevherü’l-man¾ûm fi’t-tefsîr bi’l-mer-
fû£ min kelâmi Seyyidi’l-mürselîn ve’l-
ma¼kûm adlý çalýþmalarý rivayet tefsiri-
nin önde gelen örnekleri arasýndadýr. Bun-
larýn dýþýnda günümüze kadar çok sayýda
çalýþma yapýlmýþ, Þevkânî’nin Fet¼u’l-
šadîr: el-Câmi£ beyne fenneyi’r-rivâye
ve’d-dirâye min £ilmi’t-tefsîr adlý eseri
gibi rivayet ve dirâyet yöntemlerini kendi
sýnýrlarý içinde kullanan eserler de meyda-
na getirilmiþtir.

2. Dirâyet Tefsiri. Re’y tefsiri ve aklî tef-
sir de denilen bu yönteme göre müfessir
rivayet tefsirinin kaynaklarýný ve yöntemi-
ni kullanmakla yetinmez; yer yer bu kay-
naklarýn verilerini eleþtirir, rivayetin orta-
ya koyduðu bilginin yetersiz kalacaðý dü-
þüncesiyle ilgili âyeti veya sûreyi yorumla-
maya çalýþýr. Bu tefsir tarzýnda müfessir
daha aktiftir; elinde bulunan kaynaklarý
akýl süzgecinden geçirir, bir bakýma icti-
had yapar. Dirâyet tefsiri, ulemânýn sonra-
dan ihdas ettiði bir yöntem olmayýp kay-
naðýný bizzat Kur’an’ýn kendisinden ve Re-
sûl-i Ekrem’in Kur’an’ý yorumlama biçimin-
den alýr. Zira Allah birçok âyette insaný
Kur’an üzerinde düþünmeye teþvik etmek-
te, Hz. Peygamber de lafzýn günlük dilde-
ki kullanýmý dýþýnda baþka anlamlara da
gelebileceðini söylemekte, kiþinin bu ko-
nuda dikkatli olmasýný ve aklýný kullanma-
sýný öðütlemektedir. Adî b. Hâtim’in oru-
cun baþlama vaktini (imsak) tayin eden



287

tedir. Ýþârî tefsir genelde Orta Asya Türk
dünyasýnda, Türkler’in uzun süre egemen-
lik kurduðu Ýran, Hindistan, Anadolu ve
Balkanlar gibi coðrafyada yaygýnlaþmýþ,
bu tefsirler halk üzerinde etkili olmuþtur.
Özellikle Osmanlýlar’ýn yükselme devri son-
rasýndan yýkýlýþa kadarki dönemde halk
daha çok tasavvufî tefsire raðbet etmiþ
ve matbaanýn kullanýlmasýyla birlikte en
çok bu türden tefsirler basýlmýþtýr (Ateþ,
Ýþârî Tefsir Okulu, tür.yer.; M. Hüseyin ez-
Zehebî, III, 3-82; Cerrahoðlu, Tefsir Tarihi,
II, 5-32).

4. Lugavî / Filolojik Tefsir. Aðýrlýklý ola-
rak ilk dört asýr içerisinde (VII-XI) meyda-
na gelen, daha çok lafýzlarýn ve cümlele-
rin delâletini, Kur’an’ýn üslûbunu, dil ince-
liklerini, Kur’an metnindeki iç bütünlüðü
dikkate alan bu çalýþmalarýn amacý âyet-
lerin anlamýnda ortaya çýkabilecek kayma-
larýn ve yanlýþ yorumlamalarýn önüne geç-
mektir. Ýslâm toplumunun geniþlemesi ve
Arap olmayan unsurlarýn Ýslâm’a girme-
siyle bir yandan Kur’an’ýn indiði dil safiyeti-
ni kaybetmeye baþlamýþ, öte yandan Arap-
ça’yý anlayanlarýn oraný azalmýþtýr. Çeþitli
düþüncelerle ortaya çýkan aþýrý fýrkalarýn
Kur’an’ý yorumlarken kendilerini kayýt dý-
þý tutma ve Kur’an’ý serbest þekilde yorum-
lama arzularý da lugavî tefsir hareketinin
önemli etkenlerindendir. Sahâbe dönemin-
de baþlayan Kur’an lafýzlarý ve ibareleriy-
le ilgili çalýþmalar, Arap dilinin kayda geçi-
rilmesi ve dil okullarýnýn ortaya çýkmasýyla
birlikte daha sistemli bir seyir takip et-
miþtir. Ý‘râbü’l-Kur’ân, garîbü’l-Kur’ân, me-
âni’l-Kur’ân gibi dil ilimlerinde kýsa bir za-
man içerisinde yüzlerce eser meydana ge-
tirilmiþtir (geniþ bilgi için bk. Ýbnü’n-Ne-
dîm, s. 36-41; Müsâid b. Süleyman b. Nâ-
sýr et-Tayyâr, et-Tefsîrü’l-lu³avî li’l-Æurßâ-
ni’l-Kerîm, Demmâm 1422).

5. Karma Yöntem. Çok sayýda dirâyet
tefsirinde karma yöntemin kullanýldýðý, bir
yandan rivayetlere deðer verilirken diðer
yandan dil tahlillerinin yapýldýðý, kýraat fark-
lýlýklarýna dikkat çekildiði ve aklî yorumun
geniþ biçimde kullanýldýðý görülmektedir.
Bu konuda Fahreddin er-Râzî’nin Mefâtî-
¼u’l-³ayb’ý ilk sýrada yer almaktadýr. Ýb-
nü’n-Nakýb el-Makdisî’nin et-Ta¼rîr ve’t-
ta¼bîr’inde de karma yöntem baþarýlý þe-
kilde uygulanmýþtýr. Þevkânî’nin Fet¼u’l-
šadîr’inde, Þehâbeddin Mahmûd el-Âlû-
sî’nin Rû¼u’l-me£ânî’sinde ve XX. yüzyýl-
da yazýlan tefsirlerin büyük bir kýsmýnda
karma yöntem tercih edilmiþtir.

Yaklaþýmlarý Bakýmýndan Tefsirler. Tef-
sirler bu yönden de kýsýmlara ayrýlmakta-

dýr. Bunlarýn içerisinde hem sadece rivayet
ya da dirâyeti hem karma yöntemi hem
diðer yöntemleri birlikte kullanan tefsirler
bulunmaktadýr. Fýkhî tefsirler içerisinde
deðiþik eðilimleri temsil eden eserler de
vardýr. 1. Mezhebî Tefsir. Daha çok Ehl-i
sünnet dýþýndaki mezhep ve fýrkalara men-
sup âlimler tarafýndan yazýlan tefsirlerdir.
Bütün alt kollarýyla birlikte Þîa’nýn, Hâri-
cîler’in, Bâtýniyye’nin ve son birkaç asýrda
Kadiyânîlik, Bahâîlik ve Ehl-i Kur’ân (Kur’â-
niyyûn) gibi hareket mensuplarýnýn telif et-
tiði tefsirler bu kategori içerisinde yer al-
maktadýr. a) Mu‘tezile Ekolü. Bu ekolün
tefsirleri genellikle inanç konularý üzeri-
ne yoðunlaþmýþtýr. Ekol içerisinde Vâsýl
b. Atâ ile baþlayan tefsir yazma gelene-
ði sürdürülmüþ, rivayetlere olan ihtiyatlý
yaklaþýmlarý sebebiyle Kur’an tefsiri her za-
man en önemli telif türü olmuþtur (DÝA,
XXXI, 397). Mu‘tezile’nin tefsirleri kendi
içerisinde mutedil ve aþýrý olmak üzere
kýsýmlara ayrýlabilir. Ekol adýna beþ esa-
sý (usûl-i hamse) Kur’an’a dayalý biçimde
açýklamak amacýyla yer yer zorlama yorum-
lara baþvuranlar olmuþtur. Bu tutumlarý
yüzünden Ehl-i sünnet âlimlerinin bir kýs-
mý Mu‘tezile tefsirlerini bâtýl tefsirler ara-
sýnda saymýþtýr. Ýbn Kuteybe ve Ebü’l-Ha-
san el-Eþ‘arî gibi ilk dönem Ehl-i sünnet
ulemâsý ile Ýbn Teymiyye, Ýbn Kayyim el-
Cevziyye ve takipçileri Mu‘tezilî tefsire kar-
þý çýkmýþtýr (Ýbn Teymiyye, Mušaddime, s.
111-112; Mecmû£u fetâvâ, XIII, 361, 388;
Öztürk, Kur’ân’ýn Mu‘tezilî Yorumu, s. 20-
22). Ancak bu konuda bütün âlimlerin tav-
rý ayný deðildir. Bazý meselelerin yorum-
lanmasýnda ve delillendirilmesinde arala-
rýnda benzerlik olanlar da bulunmaktadýr.
Meselâ Ýbn Hacer el-Heytemî, Mâlikî mü-
fessiri Ýbn Atýyye el-Endelüsî’yi tefsirinde-
ki görüþleri yüzünden Mu‘tezile ile iliþki-
lendirmekte ve onun tefsirini Zemahþerî’-
nin el-Keþþâf’ýndan daha zararlý görmek-
tedir (el-Fetâva’l-¼adî¦iyye, s. 242). Halbu-
ki Zemahþerî’nin çaðdaþý olan Ýbn Atýyye
genelde Mu‘tezile’ye karþýydý ve eserini ya-
zarken Zemahþerî’nin tefsirinin telifi da-
ha tamamlanmamýþtý. Ebû Bekir el-Esam,
Ebû Ali el-Cübbâî, Ebü’l-Kasým el-Belhî el-
Kâ‘bî, Ebû Hâþim el-Cübbâî, Ebû Müslim
el-Ýsfahânî ve Rummânî gibi ilk dönem
Mu‘tezile âlimleri Mu‘tezilî tefsir ekolünün
önemli eserlerini meydana getirmiþtir. Son-
raki dönemde Kadî Abdülcebbâr Tenzî-
hü’l-Æurßân £ani’l-me¹â£in ve Müteþâ-
bihü’l-Æurßân, Þerîf el-Murtazâ øurerü’l-
fevâßid ve dürerü’l-šalâßid, Zemahþerî
el-Keþþâf £an ¼ašåßišý ³avâmizi’t-ten-
zîl adlý tefsirleriyle Mu‘tezile tefsirciliðini

3. Ýþârî Tefsir. Kur’an’ýn keþf ve ilham
yoluyla açýklandýðý tefsirler için kullanýlan
bu tabir yerine “remzî tefsir” veya “tasav-
vufî tefsir” de denir. Bu tefsir biçiminin
tutarlý bir esasa dayanmayan bâtýnî tefsir-
den ayrýlan yönleri vardýr. Her ne kadar bu
türden tefsir yazanlar kendilerinin Kur’an’ýn
iç anlamýyla uðraþtýklarýný söyleseler de ço-
ðunlukla zâhirî mânaya karþý çýkmamýþlar,
açýk nasla ortaya konan hükümleri inkâr
etmemiþlerdir. Onlar bu tefsir þeklini insa-
nýn gönül ve his dünyasýnýn bir yansýma-
sý olarak görürler ve âyetlerin iç yorumla-
rýna ulaþmak için bilgi birikimi ve tefek-
kür kabiliyeti yanýnda ahlâkî olgunluðun
gerekliliðine vurgu yaparlar; Kur’an’ýn
dýþ anlamýný Arapça bilenlerin, iç anlamý-
ný yakýn ehli olan âriflerin bildiðini ifade
ederler. Ýþârî tefsirde genel çizgi bu ol-
makla birlikte zâhirî mâna ile çeliþtiði bel-
li olan yorumlarýn yapýldýðý ve bâtýnî tef-
sire doðru bir kaymanýn meydana geldiði
de inkâr edilemez. Tasavvufta gizli anla-
mýn açýða çýkarýlmasý için yapýlan yoruma
serbestlik derecesine göre istinbat, iþa-
ret ve itibar denir ve bu metotla ulaþýlan
anlamý ifade etmek üzere tefsir veya te’vil
kelimeleri yerine hakikat, latife ve sýr gibi
terimler kullanýlýr. Ýþârî tefsirin tarihi de
eskilere gitmektedir. Zira sahâbîler olay-
larýn hikmet boyutu üzerinde düþünmeyi
bir hayat felsefesi gibi benimsemiþlerdir.
Ýþârî tefsirde tedvin dönemi sahâbe sonra-
sýna rastlar. Hasan-ý Basrî’nin adý iþârî tef-
sirde de öne çýkar. Onun þahsýndaki âlim-
lik ve zâhidlik tefsir yorumlarýna yansý-
mýþtýr. Bazý iþârî yorumlar ondan talebe-
lerine intikal etmiþ, nihayet Sehl et-Tüs-
terî’nin Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm adlý ese-
riyle iþârî tefsir kayda geçirilmiþtir. Mu-
hammed b. Hüseyin es-Sülemî’nin ¥a-
šåßišu’t-tefsîr’i, Abdülkerîm el-Kuþeyrî’-
nin Le¹âßifü’l-iþârât’ý, Rûzbihân-ý Baklî’-
nin £Arâßisü’l-beyân’ý, Necmeddîn-i Dâye’-
nin Ba¼rü’l-¼ašåßiš ve’l-me£ânî’si, Abdür-
rezzâk el-Kâþânî’nin Teßvîlâtü’l-Æurßân’ý,
Hüseyin Vâiz-i Kâþifî’nin Mevâhib-i £Aliy-
ye’si, Baba Ni‘metullah b. Mahmûd en-
Nahcuvânî’nin el-Fevâti¼u’l-ilâhiyye
ve’l-mefâtî¼u’l-³aybiyye’si, Ýsmâil Hak-
ký Bursevî’nin Rû¼u’l-beyân’ý ve Þehâ-
beddin Mahmûd el-Âlûsî’nin Rû¼u’l-me£â-
nî’si iþârî tefsirin klasiklerinden sayýlýr. Ta-
savvufta yeni bir anlayýþ getiren Muhyid-
din Ýbnü’l-Arabî’nin birçok eseri iþârî tef-
sir niteliði taþýmakla birlikte kendisine nis-
betle yayýmlanan Tefsîrü’l-Æurßâni’l-ke-
rîm ve Tefsîru Mu¼yiddîn b. £Arabî’nin
kendisine aidiyeti þüphelidir; ancak onun
da iþârî bir tefsiri bulunduðu nakledilmek-
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lerden öðrenilebilir. Bâtýn herkesin elde
edebileceði bir bilgi deðildir. Zâhir de önem-
li olmakla birlikte bâtýn zâhirin mahiyetini,
hikmetini ve derinliðini ortaya koyacaðýn-
dan zâhirden daha önemlidir. Zira bâtýnî
bilginin kaynaðý bizzat mâsum imamlar-
dýr (Öztürk, Kur’an ve Aþýrý Yorum, s. 194-
196). Tefsirde rumuzlara ve sayýlara önem
veren Ýsmâilîler pek çok konuyu bazý in-
dî hesaplarla delillendirmeye çalýþmýþtýr
(Ýsmâilîler’deki harf ve sayý gizemciliði
ve tefsir yöntemleri için bk. M. Hüseyin
ez-Zehebî, II, 235-255; Cerrahoðlu, Tefsir
Tarihi, I, 403-404; Öztürk, Kur’an ve Aþýrý
Yorum, s. 383-411). Zeydiyye fýrkasý fýk-
hî görüþleri ve bazý yaklaþýmlarýyla Ehl-i
sünnet’e yakýndýr ve Þîa içerisindeki ýlýmlý
yaný temsil eder. Zeyd b. Ali b. Hüseyin’e
nisbetle anýlan fýrkaya mensup âlimler ic-
tihada özel önem verirler. Bu sebeple tef-
sirlerinde rivayet ve dirâyet metodunun
birlikte kullanýldýðý görülür. Ýbnü’n-Nedîm
ilk dönem müfessirlerinden bazýlarýný Zey-
dî olarak nitelendirmiþ ve yazdýklarý tefsir-
lere iþaret etmiþtir. Ona göre Mukatil b.
Süleyman, Süfyân es-Sevrî ve Süfyân b.
Uyeyne gibi âlimler de Zeydî’dir. Fýrkanýn
kurucusu Zeyd b. Ali’nin Tefsîru ³arîbi’l-
Æurßân adlý bir eseri olduðu ve daha baþ-
ka Zeydîler’in tefsir yazdýðý bildirilmiþse de
bunlarýn büyük kýsmý günümüze kadar gel-
memiþ veya þöhret kazanmamýþtýr (M.
Hüseyin ez-Zehebî, II, 506-507). Bilinen en
kapsamlý Zeydî tefsiri Þevkânî’nin Fet¼u’l-
šadîr’idir. Ancak bu çalýþmadan Zeydî tef-
sirinin özelliklerini çýkarmak mümkün de-
ðildir. Zira müellif Zeydî olmakla birlikte
tefsirinde her türden rivayete ve deðerlen-
dirmeye yer vermiþtir (geniþ bilgi için bk.
M. Hüseyin ez-Zehebî, II, 280-299). c) Hâ-
ricî Ekolü. Ýlk fýrkalardan Hâricîler, Kur’an’ýn
zâhirine bakarak hüküm verdikleri için en
katý Ýslâm mezheplerinden biri kabul edilir.
Bunlarýn en katýsý Ezârika, en mutedili Ýbâ-
zýyye’dir. Rüstemîler hânedanýnýn kurucu-
su Abdurrahman b. Rüstem el-Fârisî, Hûd
b. Muhakkem el-Hevvârî, Ebû Ya‘kub Yû-
suf b. Ýbrâhim el-Vercelânî ve Ettafeyyiþ
diye de bilinen Muhammed b. Yûsuf el-
Vehbî el-Ýbâzî fýrkanýn önde gelen müfes-
sirleri olup Hevvârî’nin Tefsîru Kitâbil-
lâhi’l-£azîz’i ile (nþr. Belhâc b. Saîd Þerîfî,
I-IV, Beyrut 1990) Ettafeyyiþ’in asýl adý
Himyânü’z-zâd ilâ dâri’l-me£âd olan Tef-
sîrü’l-Æurßân’ý (I-XV, Maskat 1980) bu tü-
rün örnekleridir. d) Çaðdaþ Mezhebî Akým.
Batýlý devletlerin Ýslâm dünyasýnýn bir kýs-
mýný sömürgeleþtirdiði dönemlerde Hin-
distan, Afrika, Ortadoðu ve Uzakdoðu’da
Ýslâm topluluklarýnda bazý fikrî deðiþim-

ler olmuþ ve bu deðiþim Kur’an tefsirine
de yansýmýþtýr. XVIII. yüzyýlýn ilk yarýsýn-
da Ýngiliz yönetimine girmeye baþlayan ve
1857’de Ýngiltere’nin bir vilâyeti haline ge-
tirilen Hindistan’da ortaya çýkan fikir akým-
larý içerisinde sonradan Cemâat-i Ehli’z-zikr
ve’l-Kur’ân (Ehl-i Kur’ân / Kur’âniyyûn) adýný
alan fýrkaya mensup âlimler çok sayýda
tefsir yazmýþtýr. Eserlerinde hadisleri ta-
mamen, mezhep görüþlerini kýsmen devre
dýþý býrakan Ehl-i Kur’ân bunun yerine ak-
lý ve Batý dünyasýnda geliþen bilim ve fel-
sefeyi koymaya çalýþmýþtýr. Tefsir tarihi
bakýmýndan Yeni Mu‘tezilîlik þeklinde de
isimlendirilen bu hareket Kur’an yorumun-
da Mu‘tezile’den de çok farklýdýr. Bu ekol
çizgisindeki Seyyid Ahmed Han, Abdul-
lah Çekrâlevî, Ahmedüddin Amritsarî, Gu-
lâm Ceylânî Berg, Gulâm Ahmed Pervîz
gibi âlimlerden her birinin Kur’an tefsirle-
ri bulunmaktadýr (bk. KUR’ÂNÝYYÛN). Ayný
dönemde Hindistan’da ortaya çýkan Ka-
diyânîlik de Kur’an’a farklý þekilde yaklaþ-
mýþtýr. Bu mezhebe ait az sayýdaki tefsir-
de risâletin Hz. Muhammed ile sona erme-
diði düþüncesi temel alýnarak bazý farklý
yorumlara gidilmiþ, diðer konularýn yorum-
lanmasýnda Ehl-i sünnet çizgisi fazla aþýl-
mamýþtýr. Gulâm Ahmed Kadiyânî’nin Tef-
sîr adlý dört ciltlik eseriyle fýrkanýn Lahor
kolunun kurucusu Muhammed Ali Lâhû-
rî’nin Urduca ve Ýngilizce çalýþmalarý fýr-
kanýn tefsir görüþlerine ulaþmak için te-
mel teþkil etmektedir (bk. K…DÝYÂNÎLÝK;
MUHAMMED ALÝ LÂHÛRÎ). Ýran’da Mirza
Hüseyin Ali Nûrî tarafýndan Mirza Ali Mu-
hammed’in teþkil ettiði Bâbîlik temel alýna-
rak kurulan ve görüþleri bakýmýndan Ýslâm
kültürüne dayanmakla birlikte Ýslâm da-
iresinin dýþýnda kalan Bahâîliðin çeþitli ki-
taplarda yer alan Kur’an yorumlarý onla-
rýn hurûfîliði ve bâtýnî tefsiri önemsedik-
lerini göstermektedir. Günümüzde kendi
inançlarýný bir din olarak nitelendiren grup
temelde peygamberliðin Hz. Muhammed’-
le son bulmadýðý görüþüne sahiptir (Kur’an
yorumlarý için bk. M. Hüseyin ez-Zehebî, II,
189-206; Cerrahoðlu, Tefsir Tarihi, II, 385-
401).

2. Ýlmî Tefsir. Ýlmî tefsirin kaynaklarý çok
eskilere gider. Kur’ân-ý Kerîm’de özellikle
Mekkî sûrelerde çok miktarda kevnî haki-
kate iþaret edilmiþ; yer, gök, daðlar, deniz-
ler, insan, kuþ, böcek, evcil ve yabani hay-
vanlarla ilgili bilgiler verilmiþtir. Bu husus
sahâbeden baþlayarak insanlarýn dikkatini
çekmiþ, ancak özellikle ilk dönemlerde bu
âyetlerdeki bilgilerin mahiyeti hakkýnda fi-
kir yürütme yerine hikmeti üzerinde du-
rulmuþtur. Bu durum II. (VIII.) yüzyýlýn ba-

zirveye ulaþtýrmýþtýr. XIX ve XX. yüzyýllar-
da Hint alt kýtasýnda, Mýsýr’da ve Ýstanbul
eksenli Osmanlý coðrafyasýnda ortaya çýkan
akýlcý modernist tefsir hareketinde de Mu‘-
tezilî düþüncenin etkilerini görmek müm-
kündür (Mu‘tezile tefsirciliði için ayrýca bk.
Bilgin, tür.yer.; Öztürk, Kur’ân’ýn Mu‘tezilî
Yorumu, tür.yer.; M. Hüseyin ez-Zehebî, I,
368-382). b) Þîa Ekolü. Eser sayýsý ve tar-
týþmalar itibariyle tefsir tarihi içerisinde
çok önemli bir yere sahip olan Þîa tefsir-
leri içerik bakýmýndan bazý farklýlýklar ta-
þýmaktadýr. Rivayet, dirâyet ve iþaret yön-
temlerinin hepsini kullanan mezhep men-
suplarý naklî bilgilerde Ehl-i beyt’ten gel-
diðine inandýklarý rivayetlere yer vermiþ-
tir. Mezhep içerisinde Kur’an’ýn asliyeti ko-
nusunda bazý farklý görüþler bulunmak-
la birlikte müfessirlerin büyük çoðunluðu
mevcut mushafý ve tertibini esas almýþ,
Hz. Ali’ye ve gaib imama nisbet ettikleri
mushaflar konusunda ýsrarcý olmamýþtýr.
Þîa’nýn Ehl-i sünnet’ten farklý þekilde tefsir-
de üzerinde en çok durduðu konular imâ-
met, velâyet, Ehl-i beyt’in fazileti, imam-
larýn mâsumiyeti, müt‘a nikâhý, abdest,
ayrýca namazýn cem‘i meseleleridir. En
geniþ Þiî fýrkasý Ýmâmiyye olup bunlarýn
tefsirlerinde yer yer bâtýnî te’villere mey-
ledildiði görülmektedir. Ýmâmiyye tefsi-
rinde Ca‘fer es-Sâdýk’tan gelen rivayetlerin
ayrý bir yeri vardýr. Ca‘fer es-Sâdýk’ýn Ýmâ-
miyye’nin hadis kaynaklarýndan nakledi-
len görüþlerinde bir aþýrýlýðýn bulunduðu
göze çarpmaktadýr. Ýlk dönem Ýmâmiy-
ye müfessirleri arasýnda Muhammed el-
Bâkýr’ýn, Zeyd b. Ali’nin, Câbir el-Cu‘fî’nin,
Ca‘fer es-Sâdýk’ýn, Ali b. Muhammed el-
Askerî’nin ismi geçer; ancak bunlarýn eser-
leri günümüze ulaþmamýþtýr. Ebû Ca‘fer
et-Tûsî’nin Tefsîrü’t-tibyân’ý, Ebû Ali et-
Tabersî’nin Mecma£u’l-beyân fî tefsîri’l-
Æurßân’ý, Feyz-i Kâþânî’nin Tefsîrü’½-½â-
fî’si ve Muhammed Hüseyin et-Tabâta-
bâî’nin el-Mîzân fî tefsîri’l-Æurßân’ý bu
ekolün en önemli eserlerindendir. Özel-
likle Humeynî sonrasý dönemde Ýran’da
tefsirlerde ciddi bir artýþ olmuþ ve ha-
cimli eserler telif edilmiþtir (M. Hüseyin
ez-Zehebî, II, 23-234; Cerrahoðlu, Tefsir Ta-
rihi, I, 448-503; Ateþ, XX [1975], s. 147-172).
Þiî fýrkalarý arasýnda Bâtýnîlik anlayýþý ile
öne çýkan Ýsmâiliyye’ye mensup müellifler
Kur’an âyetlerini bâtýnî yoruma tâbi tut-
muþlar ve çok defa Kur’an’ýn maksadýna ve
âyetlerin baðlamýna ters anlamlar çýkar-
mýþlardýr. Bunlara göre Kur’an ve Sün-
net’in zâhiri gibi bir de bâtýný vardýr ve bâ-
týn ancak Hz. Peygamber’in ilmine vâris
olan Hz. Ali’den ve onun soyundan gelen-
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lýþýndaki asýl amaç, Kur’an’da bilimin konu-
larý arasýnda düþünülebilecek birçok âye-
tin bulunmasýna raðmen müslüman ilim
adamlarýnýn daha çok fýkýh vb. alanlarla il-
gilenip pozitif bilimi ihmal ettiðinden ya-
pýlacak yeni çalýþmalarla bunun telâfi edil-
mesi gereðini vurgulamaktýr (el-Cevâhir,
Mukaddime, I, 2-3). Günümüzde özellikle
ilmî i‘câz çalýþmalarý alanýnda geniþ bir li-
teratür oluþmuþtur (ilmî tefsir için bk. M.
Hüseyin ez-Zehebî, II, 349-362).

3. Ýçtimaî Tefsir. Bu türe ait eserler dirâ-
yet, rivayet ve iþaret gibi yöntemlerden ya-
rarlanýlmakla birlikte merkeze daha çok
muhatap kitlenin sosyal, bireysel ve top-
lumsal ihtiyaçlarýnýn ve güncel hayatýn alýn-
masý sebebiyle bu adla anýlmaktadýr. Ýçti-
maî tefsirlerin tarihi çok eskilere gitmez.
Her ne kadar Fahreddin er-Râzî’nin Mefâ-
tî¼u’l-³ayb’ýnda bu yöne doðru bir eðilim
görülse de bu tefsir çeþidinin XIX. yüzyý-
lýn sonlarýnda doðduðunu söylemek müm-
kündür. Cemâleddîn-i Efganî ve Muham-
med Abduh çizgisi bu konuda belirleyici ol-
muþtur. Bu alanda yazýlan en meþhur tef-
sirler Seyyid Kutub’un Fî æýlâli’l-Æurßân’ý
ile Mevdûdî’nin Tefhîmü’l-Æurßân’ýdýr.
Saîd Havvâ’nýn el-Esâs fi’t-tefsîr’i ve Ýz-
zet Derveze’nin nüzûl sýralamasýný esas
aldýðý et-Tefsîrü’l-¼adî¦’i ile Þerkavî ve
Vehbe ez-Zühaylî gibi Mýsýr ve Suriyeli çað-
daþ birçok müfessirin eserleri bu kategori
içerisinde deðerlendirilebilir (Cerrahoðlu,
Tefsir Tarihi, II, 467-496).

Konu Merkezli Tefsirler. Kur’an’da yer
alan çeþitli konularý merkeze alýp telif edi-
len ihtisas tefsirleri de vardýr. Kur’an’dan
seçilmiþ âyetlerin baðlamýndan koparýla-
rak tefsir edilmesi doðru bir yöntem olma-
sa gerektir. Genel çizgi mushaflardaki ter-
tibin takip edilmesi ve tefsirlerin bu terti-
be göre yapýlmasýdýr. Ancak bazý ihtiyaçlar
bu tertibi göz ardý eden eserlerin meyda-
na gelmesine zemin hazýrlamýþtýr. Ýlmî yet-
kinliði kabul edilen âlimler baðlamdan ko-
parýlan âyetlerin yorumundaki sakýncala-
ra dikkat etmiþ ve yorumlarýný bu sakýnca-
larý ortadan kaldýracak biçimde yapmýþtýr.
Özellikle modern dönemde Kur’an’a kendi
indî görüþlerini tasdik ettirme eðiliminde
olan bazý âlimlerin kaleme aldýðý eserler-
de bu sakýncalar daha açýk biçimde görül-
mektedir. Ýlk dönemde âlimlerin üzerin-
de yoðunlaþtýðý dil aðýrlýklý tefsirler konu-
lu tefsir gibi görünse de bunlar daha çok
dil meselelerine girdikleri ve müstakil konu
þeklinde görülebilecek hususlara eðilme-
dikleri için ayný baþlýk altýna toplanamaz.
Mu‘tezile’nin ortaya çýkmasýndan sonra çok

sayýda âlim ya tefsir kitabý tarzýnda ya da
bu formatýn dýþýnda, fakat Kur’an âyetleri
merkezli çalýþmalar yapmýþ ve inanç ko-
nularýný ele almýþtýr. Bu kitaplarý itikad tef-
sirleri olarak adlandýrmak mümkünse de
böyle bir terim ortaya çýkmadýðý veya yer-
leþmediði için bu tür çalýþmalar da konu-
lu tefsir kategorisine dahil edilebilir.

1. Ahkâm Tefsiri. Konulu tefsir yönte-
minin kullanýldýðý en eski tefsir türü ah-
kâm âyetleri tefsirleridir. Bunlarýn kayna-
ðý sözlü rivayetler, tedvin döneminde te-
lif edilen kitaplar ve hadis mecmualarýdýr.
Mukatil b. Süleyman’ýn Tefsîrü’l-Åamsi
miße âye mine’l-Æurßân’ý ilk derli toplu
ahkâm tefsiridir. Eserin fýkhýn tedvininden
ve mezheplerin teþekkülünden önce ya-
zýlmasý dolayýsýyla ayrý bir önemi vardýr
(tanýtýmý için bk. M. Fevzi Hamurcu, Mu-
katil b. Süleyman ve Ýlk Fýkhi Tefsir, An-
kara 2009). Daha sonra Ýmam Þâfiî, Tahâ-
vî, Cessâs, Kiyâ el-Herrâsî, Ebû Bekir Ýb-
nü’l-Arabî ve Kurtubî gibi âlimler bu alan-
da önemli eserler meydana getirmiþtir.
Modern dönemde Sýddîk Hasan Han, Mu-
hammed Ali es-Sâyis ve Muhammed Ali es-
Sâbûnî ahkâm tefsiri kaleme almýþtýr. Bu
eserlerin telif üslûbuna ve muhtevasýna ba-
kýldýðýnda en dikkat çekenlerden birinin ya-
kýn zamanda bir bölümü neþredilen Tahâ-
vî’nin A¼kâmü’l-Æurßân’ý olduðu görülür.
Sâbûnî eserini fýkýh bablarýna göre telif et-
miþtir. Bazý eserlerde ise müellifin mezhe-
bî eðilimleri öne çýkmýþ, yer yer diðer mez-
hepler þiddetle eleþtirilmiþtir. Bu eðilimler
Cessâs’ýn ve Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî’nin A¼-
kâmü’l-Æurßân’larýnda görülmektedir (M.
Hüseyin ez-Zehebî, II, 319-348).

2. Konulu Tefsir. Esas olarak ilk asýrdan
itibaren mevcut olan, fakat yöntemi ba-
kýmýndan son bir asýr içerisinde canlanan
konulu tefsir bir konu etrafýnda toplanan
âyetlerin birlikte yorumundan ibarettir.
Yukarýda sözü edilen seçmeci yaklaþýmda-
ki sakýncalar bunun için de geçerlidir. Zira
baðlamý içinde farklý bir anlam ifade eden
bir âyet veya ibare oradan çýkarýlýp tek
baþýna ele alýndýðýnda baþka bir anlama
gelebilmektedir. Bu sakýncalarýna raðmen
Kur’an’da iþaret edilen konularýn bir bü-
tünlük içerisinde iþlenmesi sebebiyle ya-
rarlý bir telif türü olduðunu söylemek müm-
kündür. Günümüzde üniversitelerde ders
olarak okutulan konulu tefsire dair litera-
tür henüz oluþum aþamasýndadýr. Konuya
bütüncül yaklaþan eserlerin sayýsý bir hay-
li azdýr. Konuyla ilgili çalýþmalarý bulunan
Mustafa Müslim’in baþkanlýðýnda Birleþik
Arap Emirlikleri’nde hazýrlanan konulu tef-

þýndan itibaren deðiþmeye baþlamýþ, âlim-
ler kevnî hakikatlerden bahseden âyetler
üzerine fikir yorma sürecine girmiþtir. Za-
manla astronomi, coðrafya, hendese, fi-
zik, kimya, matematik, botanik, biyoloji,
týp, eczacýlýk ve ziraat gibi bilim dallarýnda
önemli ilerlemeler kaydedilmiþ ve Kur’an’-
da yer alan bilgiler inceleme konusu ya-
pýlmýþtýr. Gazzâlî Cevâhirü’l-Æurßân adlý
eserinde ilmî tefsire dair geniþ bilgi verir.
Buna göre Kur’an bütün ilimleri ihtiva et-
mektedir ve bu açýdan da incelenmelidir.
Gazzâlî’nin yaklaþýmýnýn aksine Kur’an’da
Araplar’ýn anlayamayacaðý þeylerin bulun-
madýðýný söyleyen Ýbrâhim b. Mûsâ eþ-
Þâtýbî ilmî tefsir hareketine olumsuz yak-
laþmýþtýr. Kur’an’ýn Arap toplumu için ne
ifade ettiðini araþtýran Þâtýbî onun bir ilim
kitabý gibi algýlanmasýnýn yanlýþ olacaðý-
ný söyler. Þüphesiz Kur’an’da çeþitli ilim-
ler vardýr ve bunlar ya Araplar’ýn bildiði
ilimlerdir ya da bildikleri ilimler üzerine
kurulmuþtur (el-Muvâfašåt, I, 45-47; II, 77).
Þâtýbî’nin kendi içerisinde tutarlý gibi gö-
rünen bu fikri, Kur’an’ýn sadece ilk muha-
taplarýný dikkate alan ve yalnýz onlarýn al-
gýlarýna hitap eden bir kitap olduðu dü-
þüncesine dayandýðý için kabul edilemez
niteliktedir. Esasen ana çizgi onun görüþ-
leri çerçevesinde devam etmemiþtir. Ýlmî
tefsir Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, Fahreddin
er-Râzî, Zerkeþî, Süyûtî, Kâtib Çelebi, Mu-
hammed b. Ahmed el-Ýskenderânî ve Ga-
zi Ahmed Muhtar Paþa gibi âlimler tara-
fýndan teorik açýdan savunulmuþsa da uy-
gulamada ortaya konan eserler yeterli ol-
mamýþtýr. Meselâ Kur’an’ýn pek çok ilmi
ihtiva ettiði görüþünde olan Süyûtî’nin
bazý âyetlerin týp, hendese, cebir gibi ilim-
ler için kaynak teþkil ettiðine dair verdiði
örnekler konuyu bütünüyle ortaya koya-
cak sayýda ve nitelikte deðildir (el-Ýtšån, II,
1030-1033). Mýsýr ve Suriye’de ordu tabi-
bi olarak görev yapan Muhammed b. Ah-
med el-Ýskenderânî’nin Keþfü’l-esrâri’n-
nûrâniyyeti’l-Æurßâniyye fîmâ yete£al-
lašu bi’l-ecrâmi’s-semâviyye ve’l-ar²iy-
ye ve’l-¼ayevânât ve’n-nebâtât ve’l-
cevâhiri’l-ma£deniyye adlý eseri tam bir
tefsir niteliðinde olmasa da bu alanda Sü-
yûtî’den sonra yapýlan en önemli çalýþma-
dýr. Eserde zamanýn bilimsel geliþmele-
ri ekseninde bazý yorumlar ortaya konul-
maktadýr. Bu konudaki en derli toplu ça-
lýþma Tantâvî Cevherî tarafýndan el-Ce-
vâhir fî tefsîri Æurßâni’l-kerîm adýyla ka-
leme alýnmýþ ve modern bilimle iliþkili gö-
rülen âyetler bazý teknik verilerin ve bilgi-
lerin ýþýðýnda tefsir edilmiþtir. Eserin yazý-
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sayýsý, IX/3, Konya 2009, s. 85-110; Abdülhamit
Birýþýk, “Tefsir ve Kur’ân Ýlimleri Terimlerinin Kay-
naðý ve Oluþumu”, I. Ýslâmî Ýlimlerde Terminoloji
Sorunu Sempozyumu (ed. Abdülhamit Birýþýk
v.dðr.), Ankara 2006, s. 39-68; Suat Yýldýrým, Pey-
gamberimizin Kur’ân’ý Tefsiri, Ýstanbul 2007, I,
99-233; Abdurrahman Ateþ, “Keþfu’l-Esrâr: Bi-
limsel Tefsir Hareketinin XIX. Asýrdaki Ýlk Mu-
harriki”, AÜÝFD, XLIV/1 (2003), s. 111-134; Mu-
ammer Erbaþ, “Ýbn Teymiyye’nin Selefî Tefsir
Anlayýþýnda Rivâyet Dirâyet Ýliþkisi Üzerine”,
Marife, IX/3 (2009), s. 125-139; A. Rippin, “Tafsýr”,
EI2 (Ýng.), X, 83-88; a.mlf., “Tafsýr”, ER, XIV, 236-
244; Ýsmail L. Çakan – Muhammed Eroðlu, “Ab-
dullah b. Abbas b. Abdülmuttalib”, DÝA, I, 75-78;
Ýlyas Çelebi, “Mu‘tezile”, a.e., XXXI, 397; Meir M.
Bar-Asher, “Exegesis”, EIr., IX, 116-119; Annabel
Keler, “Exegesis”, a.e., IX, 119-123; Todd Law-
son, “Exegesis”, a.e., IX, 123-126; a.mlf., “Her-
meneutics”, a.e., XII, 235-239; Sr. K. Arati Snow,
“Interpretation of the Qur’ân”, Encyclopaedia
of the Holy Qur’ân (ed. N. K. Singh – A. R. Ag-
wan), Delhi 2000, II, 608-616; Cl. Gilliot, “Exege-
sis of the Qur,an”, Encyclopaedia of the Qurßån
(ed. J. D. McAuliffe), Leiden 2002, II, 99-124; R.
Wielandt, “Exegesis of the Qur,an”, a.e., II, 124-
142.

ÿAbdülhamit Birýþýk

Literatür. Klasik Dönem. Kur’ân-ý Kerîm’i
ilk defa açýklayan Hz. Peygamber olduðun-
dan tefsir ilminin ilk kaynaklarý onun sözle-
rini ve uygulamalarýný tesbit etmeyi amaç-
layan ilk hadis derlemeleri içinde aranmýþ-
týr. Çünkü genel kabule göre tefsir ilmi ha-
dis ilminin bir dalý olarak doðup daha son-
ra baðýmsýz hale gelmiþtir. Resûl-i Ekrem
ve sahâbeden aktarýlan tefsirle ilgili riva-
yetler II. (VIII.) yüzyýlda Þu‘be b. Haccâc,
Abd b. Humeyd, Vekî‘ b. Cerrâh, Süfyân
b. Uyeyne, Ravh b. Ubâde, Yezîd b. Hârûn
es-Sülemî ve Abdürrezzâk es-San‘ânî gibi
muhaddisler tarafýndan hadis kitaplarýn-
da derlenmiþ, ardýndan müstakil eserler
kaleme alýnmýþtýr. Bu bakýþ açýsýna göre
ilk tefsir müellifleri Ýbn Mâce, Ýbn Cerîr
et-Taberî, Ýbnü’l-Münzir en-Nîsâbûrî gibi
âlimlerdir (Zehebî, I, 143-144).

Son dönemlerde Buhârî'nin kaynaklarý-
ný ve erken dönem tefsir literatürünü in-
celeyen Fuat Sezgin (Buhârî’nin Kaynak-
larý, Ankara 1956; GAS, I, 3-49) ve elli sa-
hâbînin hadisleri yazýyla tesbit ettiðini ya
da kendilerinden yazýlý olarak nakledildiði-
ni gösteren Muhammed Mustafa el-A‘za-
mî (Studies in Early Hadith Literature, Bey-
rut 1968) gibi araþtýrmacýlarýn çalýþmala-
rý Ýslâm’da tefsirle ilgili rivayetlerin kayda
geçirilmesinin söz konusu hadis derleme-
lerinden önce baþladýðýný göstermektedir.
Yeni bulgular, tefsir bilgisiyle ön plana çý-
kan sahâbî Abdullah b. Abbas’ýn ve onun
Saîd b. Cübeyr, Mücâhid b. Cebr ve Ýkri-
me gibi öðrencilerinin tefsire dair bilgile-

rini ve ulaþtýklarý rivayetleri yazý ile tesbit
ettiklerini göstermektedir (GAS, I, 19-35;
M. M. Azami, s. 41-42, 66, 69, 70). Ýbnü’n-
Nedîm de ilk Kur’an tefsirlerini sayarken
Mücâhid’in Ýbn Abbas’tan rivayet ettiði bir
kitaptan söz etmektedir. Bunlardan Mü-
câhid b. Cebr’e nisbet edilen ve en azýn-
dan bir kýsmýnýn ona aidiyetinde þüphe
bulunmayan bir tefsir günümüze ulaþmýþ-
týr ve eserin onun öðrencileri tarafýndan
derlendiði kabul edilmektedir (Tefsîru Mü-
câhid, nþr. Abdurrahman Sûretî, I-II, Dev-
ha 1976; Beyrut, ts.; nþr. M. Abdüsselâm
Ebü’n-Nîl, Nasr 1989). Ýbn Abbas’ýn tefsir
rivayetlerini Ali b. Ebû Talha’nýn derlediði
ve Øa¼îfetü £Alî b. Ebî ªal¼a olarak taný-
nan bu rivayetlerin sonraki eserlere alýn-
dýðý bilinmekle beraber söz konusu der-
leme zamanýmýza intikal etmemiþtir. Ýbn
Abbas’a isnat edilen Tenvîrü’l-mišbâs
(mišyâs) min Tefsîri Ýbn £Abbâs adlý
eser ise (Bulak 1290; Kahire 1316; Ýstan-
bul 1320) kendisine aidiyeti konusunda
bazý þüpheler bulunan Fîrûzâbâdî tarafýn-
dan derlenmiþtir.

Sezgin, erken dönemin tefsirle ilgili ka-
yýp rivayetlerinin isnad zincirleriyle birlik-
te sonraki döneme ait eserlerde mevcut
olduðunu ve bu tefsirlerin yeniden inþa
edilebileceðini ileri sürmektedir (GAS, I,
19). Nitekim çeþitli hadis ve tefsir kaynak-
larýnda sahâbe ve tâbiînden bazýlarýna nis-
bet edilen rivayetler derlenerek yayýmlan-
mýþtýr (meselâ bk. Tefsîru Ýbn £Abbâs ve
merviyyâtühû fi’t-tefsîr min kütübi’s-sün-
ne, nþr. Abdülazîz b. Abdullah el-Humey-
dî, Riyad, ts.; Tefsîrü’l-¥asan el-Ba½rî, nþr.
Muhammed Abdürrahîm, I-II, Kahire 1992;
Tefsîrü’s-Süddî el-Kebîr, nþr. Muhammed
Atâ Yûsuf, Mansûre 1993). Ýlk döneme ait
yazýlý metinlerin sýhhati ve müelliflerine
nisbeti baðlamýnda tefsir tarihi alanýndaki
tartýþmalar halen devam etmekte ve orta-
ya çýkacak yeni bulgularla tefsir ilminin ge-
liþimi ve tarihlendirilmesi konusunda fark-
lý sonuçlara ulaþýlacaðý anlaþýlmaktadýr (bu
tartýþmalar için bk. Nabia Abbott, Studies
in Arabic Literary Papry, II, Qur’anic Com-
mentary and Tradition, Chicago 1967, s.
92-113; Cornelis H. M. Versteegh, Arabic
Grammar and Qur’anic Exegesis in Early
Islam, Leiden 1993; Andrew Rippin, “Tafsir
Ibn ‘Abbas and Criteria for Dating Early Taf-
sir Texts”, Jerusalem Studies in Arabic and
Islam, XIX [1994], s. 38-83; a.mlf., “Stud-
ying Early Tafsir Texts”, Isl., LXXII [1995], s.
310-323; H. Berg, The Development of Exe-
gesis in Early Islam: The Authenticity of
Muslim Literature from the Formative Pe-
riod, Richmond 2000; Mehmet Akif Koç,

sir projesi yayým aþamasýna gelmiþse de
yöntemi bakýmýndan bu alandaki ihtiyacý
karþýlayabilecek durumda görünmemek-
tedir. Türkiye’de konuyla ilgili teorik ve uy-
gulamalý birçok çalýþma yapýlmaktadýr.
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